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«Жас ғалым» мақалалар жинағына «Студенттердің XXIX ғылыми- 

теориялық конференциясында» жүлделі орын алған университетіміздің білім 

алушыларының еңбектері енгізілді. Ғылыми зерттеумен айналысуға 

қызығушылық танытқан білім алушыларымыздың алғашқы ғылыми еңбектері 

Республикалық байқауларға ұсынылды. 

«Genç bilim adamı» bildiriler kitabı «Öğrencilerin XXIX bilimsel-teorik 

konferansında» dereceye giren çalışmalardan oluşmaktadır. Bilimsel araştırma 

yeteneklerini geliştirmeyi hedefleyen öğrencilerimizin bu çalışmaları Ulusal bilimsel 

yarışmalara da gönderilmiştir. 

В сборник статей «Молодой ученый» включены труды обучающихся 

университета, занявшие призовые места в «XXIX 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 «XXIX  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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ӘБУ НАСЫР ӘЛ-ФАРАБИДЫҢ ЛИНГВИСТИКАЛЫҚ СЕМАНТИКАСЫ 

 

Мақалада орта мектеп оқушылары үшін Әл-Фараби еңбектерін оқытудың пайдасы мен 

тәсілдері қарастырылған. Әл-Фараби тақырыбының мектеп бағдарламасында кеңінен 

қарастырылмауы осы таңдағы өзекті мәселелердің бірі. Орта Азияның ең көрнекті 

ғалымдарының  бірі, әлемнің «екінші ұстазы» Фарабидің ғылымға қосқан үлесі зор. Оның 

қайырымды қала тұрғындары туралы, бақыт туралы идеяларын келер ұрпаққа мектеп кезінен 

бастап оқыту арқылы сіңіру қажет. Мектеп оқушыларының дүниетанымдық көзқарасының 

дамуына, түпсанасының серпілуіне Фараби шығармаларының философиялық байланысын 

ашуға тиіспіз. 

Кілт сөздері: адам жан дүниесінің кемеңгер сыры және қабылдау, таным, түсініктің 

дамуы, оқыту.  

 

The article discusses the advantages and approaches to the study of the works of al-Farabi by 

secondary school students. One of the most pressing issues today is that the works of al-Farabi are 

not properly studied in the school curriculum. It is known that a great contribution to science was 

made by one of the most outstanding scientists of Central Asia, the “second teacher” of the world 

al-Farabi. His ideas about benefactors, about happiness, must be instilled in the future generation 

through training from school days. We must reveal the philosophical connection of al-Farabi’s work 

with the development of the worldview vision, the dynamics of the subconscious of schoolchildren. 

Keywords: the genius of the human soul and perception, cognition, development of 

understanding, ways of learning. 

 

В статье рассматриваются преимущества и подходы к изучению трудов аль-Фараби 

учащимися средних школ. Одним из актуальных вопросов на сегодняшний день является то, 

что произведения аль-Фараби не изучаются должным образом в школьной программе. 

Известно, что большой вклад в науку внес один из самых выдающихся ученых Средней 

Азии, «второй учитель» мира Фараби. Его представления о благодетелях, о счастье 

необходимо прививать будущему поколению через обучение со школьных времен. Мы 

должны раскрыть философскую связь творчества Фараби с развитием мировоззренческого 

видения, динамикой подсознания школьников. 

Ключевые слова: гениальность человеческой души и восприятие, познание, развитие 

понимания, способы обучения. 

 

 

Орта Азияның ең көрнекті ғалымдарының бірі, ұлы ойшыл, әлемнің «екінші ұстазы» –  

Абу Насыр әл-Фараби. Ғұлама 870 жылы Сырдария бойындағы арабтар Фараб деп атаған 

Отырар қаласында дүниеге келген. Абу Насырға әл-Фараби есімі кейіннен таңылған. 

Бастауыш мектепті өзі туған қалада оқып бітіргеннен соң Иран, Хорасанда болып, өзінің ана 

тілі – түркі тілімен қатар хорасан, парсы тілдерін үйренеді. Сол кездегі дүниежүзінің ірі 

ғылыми орталығы болған Бағдат қаласына келіп, латынша, арабша, грекше жетік меңгереді. 

Әл-Фараби еңбектерінің біразы араб тілінде жазылған. Ғалымның математика, астрономия, 

медицина, химия, ботаника, география, философия, лингвистика, логика, тарих, музыка 

саласына қатысты еңбектері бар. Фараби ойларын бөлек-бөлек параққа жазып шәкірттеріне 

беріп отырған екен, содан да ғалым еңбектерінің арабша нұсқасы көп жоғалып кеткен. Әл-
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Фараби еңбектерін Еуропа ғалымдары кең түрде пайдаланса, араб ғалымдары тірі кезінде де 

өлгеннен соң да оны өздерінің ұстазы деп біліп, Орта Азия ғалымдары жоғары бағалаған.  

Фараби еңбектерінің кейбіреулері неміс, ағылшын, француз тілдеріне аударылып, басқа 

еңбектерге арқау болған. Мысалы Б. Дерлангер өзінің «Араб музыкасы» атты француз 

тілінде шыққан еңбегінде Фарабидың «Китаби музыка ал-кабир» деген еңбегін толық 

келтірген. Фарабидың бұл еңбегі дүние жүзінде музыка жөнінде жазылған еңбектердің ең 

ірісі болып табылады. Немістің белгілі ориенталисы Диатерци 1890-1895 жылдары Лейденде 

Фараби жөнінде еңбектер шығарып, Фараби кітаптарының бірнешеуін араб тілінде 

бастырған [1, 24-б.].  

Әл-Фарабидің өмірі мен қызметі туралы ең көп мәлімет беретін еңбектер – Ибн Аби 

Усайбианың «Дәрігерлердің біліктілігі туралы мәліметтер негіздері», әл-Кифтидің 

«Ғалымдар мен данышпандар туралы хабарлар», Ибн Халликанның «Әйгілі адамдардың 

өлген күндері және өз уақыттарының ұлдары туралы мәліметтер шығармалары [2, 15-б]. 

Оқушыларға әдебиетті не үшін оқытамыз? Орта мектептерде Фараби еңбектерін 

оқытудағы мақсатымыз не? Қазақтың әдебиет зерттеуші ғалымы Ахмет Байтұрсынұлы 

«Әдебиет танытқыш» еңбегінде өнерді бес түрге бөледі: Бірінші – тастан, кірпіштен, ағаштан 

яки басқа заттан сәнін келтіріп, сәулетті сарайлар, мешіт, медресе, үй, там сияқты нәрселер 

салу өнері. Екінші – балшықтан я металдан құйып, тастан я ағаштан жонып, нәрсенің 

тұлғасын, тұрпатын, сын-сымбатын келтіріп сүгірет жасау өнері. Бұл сымбат өнері. Үшінші –

түрлі бояумен нәрсенің ісін, түрін, түсін, кескін-келбетін келтіріп, сүгіреттеп көрсету өнері. 

Бұл кескін өнері. Төртінші – әуездің түрлі орайын, шырайын, сазын, сайрамын келтіріп, 

құлаққа жағып, көңілді әсерлейтін ән салу, күй тарту өнері. Бұл әуез өнері. Бесінші – 

нәрсенің жайын, күйін, түрін, түсін, ісін сөзбен келістіріп айту өнері. Бұл сөз өнері болады. 

Қазақша – асыл сөз, арабша – әдебиет, европаша – литература [2, 6–7-б.]. Олай болса әдебиет 

ол сөз өнері. Адам ойын әсерлі, мәдениетті, сауатты жеткізудің құралы. Әдебиет пәні асқар 

армандарға, сұлулыққа, әсемдікке құштар етеді. Бұл пәнді оқыту арқылы оқушыларды 

патриоттық сезімге баулып, кісілік қасиеттерін қалыптастырады, рухани байиды, туған елін, 

тілін сүюге, адамзатты құрметтеуге үйрете алады. Сонымен әдебиетті оқытудағы басты 

мақсат-оқушыларды сөз өнерінің қыр-сырымен таныстыру, халық даналығы, халық 

өсиеттерінен нәр алғызу, кітап оқуға деген ынтасын ояту, халықтың рухани байлығы – 

әдебиетін жан-жақты игерту, сол арқылы имандылыққа, инабаттылыққа, парасаттылыққа, 

сұлулыққа тәрбиелеу [3, 9–10-б].  

Мектеп бағдарламасында әл-Фараби өмірбаяны 6-сыныптың әдебиет пәнінде толық 

қамтылған. Бұл жастағы оқушылардың деңгейімен кітапта әл-Фараби өмірбаянымен 

таныстыру үшін берілген тапсырмалар мен материалдар ұғынықты, жақсы берілген. Бірақ 5–

11-сынып қазақ тілі мен әдебиет оқулықтарына шолу жасағанымда, тек осы 6-сынып 

оқулығынан ғана әл-Фараби тақырыбын кездестірдім. 5-сынып оқушыларының деңгейі 

Фараби тақырыбын түсіне алмайды әрине, ал 6-сыныптан жоғары әл-Фараби еңбектерін аз-

аздан оқытып отыру керек. Орта мектептерде Фараби еңбектерін оқыту маңызды. Әсіресе 9-

11-сынып оқушыларына әл-Фараби еңбектерінің үйретері көп. Ғұламаның өмірі екі-үш 

парақпен бітуі мүмкін, бірақ оның еңбектері бітпейтін тақырып. Әл-Фараби тек өзін 

зерттеуге қызыққандар үшін ғана бүкіл өмірін ғылымға арнамаған. Оның еңбектерінен 

тіршілікке қажет нәрселерді таба аламыз. Әсіресе «Қайырымды қала тұрғындарымен» 

«Бақытқа жету жолын» көрсеткен ғұламаның еңбегін оқып өсу мектеп оқушыларының 

алдағы өміріне сәуле болуы мүмкін. Бұл тұста мектеп оқушыларының жас ерекшеліктерін 

ескере отырып, Фараби еңбектерін оқытуды сынап көруіміз керек.  

Мен Фараби еңбектерін әсіресе 8–9-сыныптарда оқыту қажет деп ойлаймын. Даңқты 

мұғалім Қанипа Бітібаева 10–12 жастағы балаларға қарағанда 13–14 жастағы балалар көркем 

шығармаларға басқаша қарайды деген [3, 20-б]. Тек оқиғасын қызықтап оқу, соған бар жан-

тәнімен сену, кітаптағы дүниенің барлығын өмір шындығы деп қабылдау, күйіну, қуану бұл 

жастағы балаларда да болғанымен, өзгеше сипат алады. Көркем туындыны оқып отырып, 

жүрегіне жақын нәрселерді еркін қабылдайды, өз пікірлеріне көбірек жүгіне бастайды. 

Көркем шығармаға өз пікірін қалыптастыра бастаған оқушы әл-Фараби еңбектерін де түсіне 
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бастайды. Джули Дирксен «Искусство обучать» еңбегінде оқу процессін қалай құруға 

болатынына жауап іздейді. «Көбінесе тыңдаушыларда сабақ тақырыбына байланысты белгілі 

бір білімдері болады, ал мұғалім соларды қолдануға тырысу керек». Оқушылардың бастапқы 

білімін дұрыс қолдана алсақ, олар біздің айтқандарымызды есте сақтаудың орнына, 

бұрыннан бар білім жүйесімен белсенді жұмыс істей бастайды. Тыңдаушыларға қандай да 

бір материал бергіңіз келсе, алдымен олар бұл тақырыпқа байланысты бір нәрсе айта ала ма 

деп өзіңізден сұраңыз [4, 172-б.]. Демек, 9-сынып оқушыларына Фараби еңбектерін оқыту 

үшін олардың 6-сыныпта алған бастапқы білімдерін тиімді пайдалана алуымыз қажет.  

Тақырыпқа байланысты берілген материалдар оқушы жадында сақталатындай болуы 

керек. Мәселен, кинотеатр қызметкері жұмыс күнінің соңына дейін қанша адамды есінде 

сақтайды? Ол өзгелерден ерекшеленгендерді ғана есінде сақтайды. Ерекше киінген 

бойжеткен, неміс тілін араластырып сөйлейтін бозбала немесе киноға немересімен келген 

әже. Ақпарат та сондай. Егер ол ерекшеленбесе және тыңдаушының бұл тақырып жөнінде 

бастапқы білімі болып, оған назар аудармаса, толықтырмаса ақпарат тез ұмытылады. Әл-

Фараби туралы бастапқы білім 6-сынып оқулықтарында қамтылған деп жоғарыда атап өттік. 

Енді сол білімді әрі қарай жалғастыру керек. Ғалымның өмірімен таныс оқушылар үшін 

оның еңбектерімен танысу қиынға соқпауы тиіс. 

Тыңдаушылар арасында материалды қаншалықты есінде сақтай алатынына байланысты 

зерттеу жүргізіледі. Бір топқа ғылыми түсінікті түсіндіру үшін видеоролик қолданылады. 

Визуалды материалды көрген тыңдаушылар, видеороликтегі ақпараттарды дәл әрі түсінікті 

болғанын айтып, жоғары бағалаған. Ал екінші бір группаға тақырыптың қате тұстарын 

талқылап жатқан екі адамның диалогымен видео көрсетіп, содан тақырыптың принциптері 

туралы тыңдаушылардың өздеріне түсіндірген. Алайда тыңдаушылар құр сөзді роликті 

түсінудің қиынға соққандығын айтады.  

Оқушы материалмен белсенді түрде жұмыс жасауы тиіс. Егер біздің айтқан 

мәліметтеріміз оқушылардың жадында сақталсын десек, оларды тақырыпқа байланысты 

ойландыруымыз керек. Келесі, тақырыпты қалай түсіндіруге байланысты оқу курстарын 

дамытудың танымал маманы Кэти Мур мұғалім айта ма, әлде көрсете ме деп соған наза 

аударады [4, 176–178-бб.].  Айту деген қандай, көрсету деген қандай болмақ? 
 

1-кесте 
 

Айту Көрсету 

Бүгінгі сабақта Әл-Фарабидің 

«Қайырымды қала тұрғындары» 
жайында сөйлесеміз. 

Бүгін жер бетіндегі ең қайырымды қаланың қандай 

болатынын көреміз. 

Қайырымды қала тұрғындары 

қандай болуы керек? 

Саған бір қаланы бір жылдың ішінде қайырымды қалаға 

айналдыруды тапсырды. Оның тұрғындары ешкімге 
бағынбайды. Сенің іс-әрекетің? 

Ең жоғарғы кемелділік дәрежесіне 

жету үшін не керек? 

Алдыңда қазына толы сандық тұр. Ол кілтпен ашылмайды, 

оны сындырып та аша алмайсың. Ол сандық тек ең 
жоғарғы кемелділік дәрежесіне жеткен адамға ғана 

ашылады. Кемел адам болу жолындағы алғашқы ісің? 

Қайырымды қала тұрғынымен 
надан қала тұрғынының 

айырмашылығы 

«Тыңда! Мен тұрақты сатып алушымын! Сен менің 
айтқандарымды орындауың керек. Менің кім екенімді 

білесің бе? Қаласам, мына түкке тұрғысыз қалаларыңды 

жоқ етем». Қайырымды қаланың қайырымды тұрғыны 
ретінде сенің берер жауабың? 

Кестенің «айту» бөлімінде сөзден басқа ештеңе жоқ, ал «көрсету» бөлімінде балалар 

түгілі ересектердің ойларында қайырымды қаланың макеті құрылып, белгілі бір іс-әрекет 

орын алып жатты. Демек біріншісіне қарағанда екіншісінің берер әсері, ойландыратын 
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тұстары молырақ. Оқушыларға визуалды ақпараттың маңыздылығын Фараби өз шәкірттеріне 

қолданған. Ол туралы Ақжан әл-Машанидің еңбегінде: «Әл Фараби өзінің дәрісінде табиғат 

дүниесіне көңілді көбірек бөлетін болды. Ол ғана емес ол өзінің ересек шәкірттерін қала 

сыртына, серуенге алып шығып, неше алуан қызықты әңгімелер айтатын болды», – деп 

аталып өтеді.  

«Қайырымды қала тұрғындарының көзқарастары жайындағы трактат» – «Ара ахя ал-

мадинат ил-фадила» Ибн Абу Усейби'аның айтуынша Әбу Насыр әл-Фараби бұл еңбегін 

Бағдадта жаза бастаған, 942 жылы Дамаскіде аяқтаған. Кейіннен ол өзінің бұл шығармасын 

қайта қарап, тарау-тарауға бөлген, ал 948 жылы Египетте болған кезінде ол бұл кітапты 

үлкен-үлкен алты бөлімге бөлген. Ол мінсіз адамзат қоғамының сипаттамасына, сірә сол 

кезде өз заманының бүкіл дүниеге көзқарасын қосып баяндаса керек [5, 131-б.]. 

Аристотель сияқты Фарабидің де басты ойы  адам табиғатынан қоғамдық мақұлық 

және басқа адамдар араласып, ұжымда ғана өмір сүре алады. Ғалымның пікірі бойынша, 

азаматтардың қажеттіліктері әртүрлі, ал әрбір жеке адамның осы қажеттіліктерді 

қанағаттандыруға қабілеті жеткілікісіз: «Әрбір адам табиғатынан өзінің өмір сүруі және ең 

жоғарғы жетілгендікке жетуі үшін оған көптеген заттар қажет болып жаратылған. Бірақ бұл 

заттарды ол жалғыз өзі жасай алмайды және оларға жету үшін олардың әрбір мүшесі адамға 

қажет болып отырған қандай да бір затты жеке жеткізіп отыратын адамдар қауымдастығы 

қажет болып отырады. Бұл қауымдастықтың әрбір мүшесі адамға қажет болып отырған 

қандай да бір затты жеке жеткізіп отырады». Яғни өзінің қажеттіліктеріне жету үшін адам 

басқалардың көмегіне жүгінуге мәжбүр [2, 176-б.]. Адамзат индивидтері көбейе түсіп, жер 

жүзіндегі әр түрлі мекендерге қоныстанды, соның нәтижесінде адамдар қоғамдары пайда 

болды. Бұлардың біреулері толық мәндегі қоғамдар, екінші біреулері толық емес мәніндегі 

қоғамдар. Толық емес мәніндегі қоғамдарды ғалым үш түрге бөлді: ұлы қоғам, орташа және 

шағын қоғамдар. Ұлы коғам – жер бетін мекендейтін барша адамзат қоғамдарының 

жиынтығы, орташа қоғам-қандай болсын бір халық түріндегі қоғам, ал шағын қоғам – 

қайсыбір халық қала тұрғындарынан құралған қоғам. Орташа қоғамдар қыстақтың 

тұрғындарынан құралған және квартал жұртшылығының жиынтығы, бұдан соң бір үйде 

тұратындардың жиынтығы. Соңғысынан ең төменгі сатыда тұрған қоғам құралады. Квартал 

мен қыстақ екеуін бірге алып қарағанда – қалаға жатады, бірақ қыстақ қызмет ететіндігі 

жағынан ғана қалаға жатады, ал квартал оған сол қаланың құрамдас бөлігі ретінде жатады. 

Асқан игілік пен ең биік кемелділік дәрежесіне ең алдымен қала жетпек, ал кемелділіктің ең 

төмен дәрежесінде тұрған қоғам бұған әсте жете алмайды. Шынында игілік жаратылысынан 

сондай, оған адам өзінің қалауын және еркінше таңдауы арқылы жетуге болады (ал 

зұлымдыққа да адам қалауы мен таңдауы арқылы жетеді, сондықтан зұлымдық болып 

табылатын кейбір мақсатқа жетуге қала септігін тигізе алады), әрбір қала бақытқа жеткізу 

үшін қызмет ете алады. Адамдар бірлестігі шынайы бақытқа жеткізетін істерде өзара 

көмектесу мақсатын қойған қала қайырымды қала болып табылады, ал адамдары бақытқа 

жету мақсатымен бір-біріне көмектесіп отыратын қоғам – қайырымды қоғам. Барлық 

қалалары бақытқа жету мақсатымен бір-біріне көмектесіп отыратын халық қайырымды 

халық. Егер халықтар бақытқа жету мақсатымен бір-біріне көмектесіп отыратын болса, бүкіл 

жер жүзі осылайша қайырымды болмақ. Осылай әл-Фараби қала ұғымының өзіне жеке-жеке 

тоқталып, халықтың бір-біріне қайырымды болу арқылы, бақытқа жете алатынын айтады [5, 

41-б.].  

Әл-Фарабидің әлеуметтік-этикалық ілімінде адамдар онда шын бақытқа жететін 

ізгілікті қала идеясы маңызды орын алады. Адамдар бір мақсатқа біріктірілген идеалды, 

мінсіз қоғам құру – адамзаттың ұлы өкілдерінің ежелгі дәуірден қазіргі заманға дейінгі 

арманы. Олардың қатарына қазақ ойшылдарын да атай аламыз. Шоқан Уалиханов алғашқы 

дала философы деп атаған Асан Қайғының «Жерұйық» идеясы тәуелсіз Қазақ хандығын 

құрудың негізі болғанын атап айту қажет. «Жерұйық» және «Ізгілікті қала» дана 

идеяларының логикалық жалғасы Елбасымыз Н.Ә. Назарбаев өзінің Қазақстан халқына 

арнаған «Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» Жолдауында ұсынған «Мәңгілік ел» идеясы [2, 

177–178-бб.].  Біз ұстаз ретінде қайырымды қаланың ірге тасын құрып бере аламыз. 
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Оқушыларға идея авторын, оның еңбектерін таныстыру арқылы, үнемі ғалымның игілікті 

мінез құлықтар туралы айтып, санасына сіңіру арқылы. «Посеешь мысль, пожнешь поступок; 

посеешь поступок, пожнешь привычку; посеешь привычку, пожнешь характер; посеешь 

характер, пожнешь судьбу», – демек, Фараби ілімінің маңызы туралы ой тудыра алсақ, бір 

емес бір халықтың тағдырына әсер ете алады екенбіз [6, 63-с.].  

Төменде 9-сынып оқушылары үшін ғалымның «Қайырымды қала тұрғындары» еңбегін 

оқытудың қысқа мерзімді сабақ жоспарының үлгісі. 
 

2-кесте 
 

Ұзaқ мерзімді  
жоспaрдың тaлдауы: 

Мектеп: 

Күні:  Мұғaлiмнің aты-жөні: 

Сынып: 9  Қатысқандар:  Қатыспағандар: 

Сaбaқтың тақырыбы: Әбу Насыр әл-Фараби «Қайырымды қала  
тұрғындарының көзқарастары жайындағы трактат» 

Oсы caбақта қoл 
жеткiзілетін oқу 

мақcaттары (оқу 

бағдарламасына сілтеме) 

9.3.2.1 Шығармадағы ұрпақтар сабақтастығы көрінісін заманауи 
тұрғыда салыстырып, жаңашылдығына баға беру  

9.3.3.1 Шығарманың идеясын ғаламдық тұрғыдан талдап, әдеби эссе 

жазу 

Сабақтың мақсаты  Шығармадағы ұрпақтар сабақтастығы көрінісін заманауи тұрғыда 
салыстырып, жаңашылдығына баға береді. Шығарманың идеясын 

ғаламдық тұрғыдан талдап, әдеби эссе жазады. 

Бағалау критерийі  Шығарманы заманауи тұрғыда салыстыра алады, идеясын ғаламдық 
тұрғыдан талдай алады, эссе жаза алады. 

Тілдік мақсаттар  Пәндік лексика және терминология:  

Ренессанс  
Оқытудың тілдік мақсаты: ғұламаның еңбегіне өз ойын айта алады. 

Құндылықтарға баулу Құрметтеу: оқушылардың жұптық және өз бетімен жұмыс жасау 

дағдыларын жетілдіре отырып, бір-біріне құрметпен қарауға шақыру, 
шығарма арқылы Отанына, халқына қайырымды болуға үйрету. 

Пәнаралық байланыс  Тарих, философия 

Алдыңғы білім  Әбу Насыр әл-Фарабидің өмірбаяны 

 

  



 8 

2-кестенің жалғасы 
 

Сабақ барысы 

Сабақтың 

жоспарланған  
кезеңдері 

Сабақтағы жоспарланған жаттығу түрлері  Ресурстар 

Сабақтың басы  

5 мин 

 

Қызығушылығын ояту сатысы.  

1. Миға шабуыл.  

- Әл-Фараби жайында не білеміз?  
- Әл-Фарабидің қандай еңбектерін білесіңдер?  

- Қандай мақсатқа жетеміз деп ойлайсыңдар? 

Интербелсенді 

тақта 

Сабақтың 
ортасы  

30 мин 

Білу.  
Асқан игілік пен ең биік кемелділік дәрежесіне ең алдымен 

қала жетпек, ал кемелділіктің ең төмен дәрежесінде тұрған 

қоғам бұған әсте жете алмайды. Шынында игілік 

жаратылысынан сондай, оған адам өзінің қалауын және 
еркінше таңдауы арқылы жетуге болады (ал зұлымдыққа да 

адам қалауы мен таңдауы арқылы жетеді, сондықтан 

зұлымдық болып табылатын кейбір мақсатқа жетуге қала 
септігін тигізе алады), әрбір қала бақытқа жеткізу үшін 

қызмет ете алады. Адамдар бірлестігі шынайы бақытқа 

жеткізетін істерде өзара көмектесу мақсатын қойған қала 
қайырымды қала болып табылады, ал адамдары бақытқа жету 

мақсатымен бір-біріне көмектесіп отыратын қоғам – 

қайырымды қоғам. Барлық қалалары бақытқа жету 

мақсатымен бір-біріне көмектесіп отыратын халық 
қайырымды халық. Егер халықтар бақытқа жету мақсатымен 

бір-біріне көмектесіп отыратын болса, бүкіл жер жүзі 

осылайша қайырымды болмақ.  
Қайырымды қала кемелденген, сырқатсыз денеге ұқсайды, ал 

оның барлық мүшелері тірі жанның өмірін аман сақтау үшін, 

оны барынша қызғылықты ету үшін бір-біріне көмектесіп 
отырады.  

Түсіну  

Мәтінді оқу, мазмұнын түсіну.  

Қолдану. «Джигсо» әдісі  
1-топ. «Қайырымды қала басшысының қасиеттері туралы»  

2-топ. «Адамның бірлестік пен өзара көмекке зәрулігі 

туралы»  
3-топ. «Қайырымды қалаға қарама-қарсы қалалар туралы»  

Дескриптор  

- мәтінді оқиды;  

- жазғандарын топта талқылайды.  
Талдау  

Жаңа тақырып бойынша алған білімдерін қорытындылау  

1. Әрбір адамға өз тіршілігі үшін және ең жоғарғы кемелділік 
дәрежесіне жету үшін не керек?  

2. Қайырымды қаланы қандай адам билейді?  

3. Қайырымды қала басшысына лайық тағы қандай 
қасиеттерді атар едің?  

4. Надан қала дегеніміз қандай қала?  

5. Саған бір қаланы бір жылдың ішінде қайырымды қалаға 

айналдыруды тапсырды. Оның тұрғындары ешкімге 
бағынбайды. Сенің іс-әрекетің?  

«Әбу Насыр әл-
Фараби» деректі  

фильмі  

https://www.y 

outube.com/w 
atch?v=kqC_p 

76tP8s  

оқулық  
А3 парағы 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Интербелсенді 

тақта 
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2-кестенің жалғасы 
 

 6. Алдыңда қазына толы сандық тұр. Ол кілтпен ашылмайды, 

оны сындырып та аша алмайсың. Ол сандық тек ең жоғарғы 

кемелділік дәрежесіне жеткен адамға ғана ашылады. Кемел 
адам болу жолындағы алғашқы ісің?  

7. «Тыңда! Мен тұрақты сатып алушымын! Сен менің 

айтқандарымды орындауың керек. Менің кім екенімді білесің 

бе? Қаласам, мына түкке тұрғысыз қалаларыңды жоқ етем». 
Қайырымды қаланың қайырымды тұрғыны ретінде сенің 

берер жауабың?  

Жинақтау, бағалау  
«Бір минуттық әңгіме» әдісі арқылы жаңа тақырыпты 

қорытындылайды 

 

Сабақтың соңы  
5 мин 

Кері байланыс:  
«3-2-1»  

Бүгінгі сабақтан алған 3 маңызды ақпарат; Бүгінгі сабақта 

қиындық тудырған 2 аспекті; Бүгінгі сабақта ұнаған 1 іс-
әрекет 

 

Үйге тапсырма 

беру 

Әл-Фараби идеясын ХХІ ғасырмен салыстырып, эссе жазу  

 

Қорытындылай келе, адам туғаннан ақылды, білімді болып тумайтынын, интеллектің 

өзі жүре келе, естіп, көріп барып қана дамиды. Сондай-ақ, әл-Фарабидің «Мемлекет 

қайраткерлерінің нақыл сөздері» атты еңбегінде адам бойындағы жақсы және жаман 

қасиеттердің бәрі жаратылысынан емес, жүре келе, өзін қоршаған қоғам өміріне сәйкес 

өзгеріп отыратынын айта келіп, төмендегідей тұжырым жасайды: «Адамның әуелден 

тоқымашы немесе хатшы болып тумайтыны сияқты, қайырымдылықпен немесе жаман 

қылық та адамға әуел бастан жаратылысынан дарымайды». Әбу Насыр әл-Фараби 

еңбектерінің үйретері көп, тұнып тұрған қазына. Әл-Фараби ғалым екені рас. Ал танығандар 

үшін ол ең алдымен ұстаз. Ол – ұстаздардың ұстазы. Әл-Фарабидің бақыт туралы ілімін 

қазірде біршама мемлекеттер қолданады. Оның философиясымен санасады, идеяларын 

өмірлік жол ретінде ұстанатын әлем жұртшылықтары бар. Сондықтан біздің оқушыларымыз 

мектеп қабырғасынан ұстаздарын танып, оның ілімімен сусындап өсуі керек.  

 

ӘДЕБИЕТТЕР 
 

1. Ақжан әл-Машани. Әл-Фараби көпірі. – Алматы: «Алатау» баспа-полиграфиялық 

корпорациясы, 2005. 

2. Әл-Фараби және қазіргі заман: оқу құралы. – Алматы: Қазақ университеті, 2014. 

3. Ахмет Байтұрсынов. Әдебиет танытқыш. – Алматы: Атамұра, 2003. 

4. Бітібаева Қ. Әдебиетті оқыту әдістемесі. – Алматы: Рауан, 1997. 

5. Әбу Насыр әл-Фараби. Қайырымды қала тұрғындары. – Алматы, 2019. 

6. Кови С. 7 навыков высокоэффективных людей / пер. с англ.– Москва: ООО «Альпина 

Паблишер», 2017.  
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Ж. ҚАНЫТБЕК 

Ахмет Ясауи университетінің ФТФ-811(f) тобының студенті 
 

Ғылыми жетекшісі: PhD, доцент м.а. Жиенбаев Е.Б.  

 

KAZAK TÜRKÇESİ VE TÜRKİYE TÜRKÇESİNDEKİ KONUŞMA DİLİ İLE  

EDEBİ DİLİN KARŞILAŞTIRILMASI 

 

Dünya dilleri arasında, çok büyük oranda, konuşulduğu gibi yazılma özelliğine sahip dillerin 

en önemlilerinden biri Türkçedir. Hatta denilebilir ki, Türkçe, bu dillerin en başında gelir. 

Türkçenin en gelişmiş ve en çok konuşulan lehçesi durumunda olan Türkiye Türkçesinde, son 

yıllarda, konuşma dili ile yazı dili arasında ayrılıklar çoğalma eğilimi göstermeye başlamıştır. 

Özellikle televizyon ve internetin iletişimdeki etkisi, dilde de kendini göstermiş ve değişimi 

hızlandırmıştır. Yine de, Türkiye Türkçesi, konuşulduğu gibi yazılma özelliğini diğer dünya 

dillerine göre daha fazla korumaktadır. Bununla birlikte Kazak Türkçesinde de konuşma dilini yazı 

dilini etkilediği görülmeye başlamıştır. 

Türkiye Türkçesinde konuşma dilindeki kuralsızlıkların birkaçı zamanla genelleşip kural 

hâline gelerek yazı diline girmişse de bu çok çok sınırlı olmuştur. Bununla birlikte konuşma 

dilindeki değişiklikler çok büyük çoğunlukla yazı diline yansıtılmamıştır. Kazak Türkçesinde Rus 

dilinen alınmış kelimeler Kazak Türkçesinin kurallarına uygun olarak çevrildiği görülmektedir. 

Kazak Türkçesindeki kelimeler Rus dilindeki alternatife benzetilerek çevrilmiştir. Fakat bu 

kelimelerin Kazak Türkçesinde alternatif bulunmasına rağmen Rus dilinden çevrilmiş olan 

alternatifi kullanılmaktadır. Hatta Kazak Türkçesinde alternatifi bulunmayan kelimeler 

bulunmaktadır. Bu çalışmamızda günümüz Türkiye Türkçesi ile Kazak Türkçesinin konuşma dili ile 

yazı dili arasındaki ilişkilerin seyri konu edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Türkçe, dil bilgisi, Türkiye türkçesi, Kazak türkçesi, konuşma dili, yazı 

dili. 

 

Әлем тілдерінің ішінде түркі тілдерінің айтылуы мен жазылу бірдей екені белгілі. Түркі 

тілдерінде соңғы жылдары ауызекі сөйлеу тілі мен әдеби тілі арасындағы айырмашылық 

көбейіп, жазба тіліне әсер ету жағдайлары көріне бастады. Әсіресе, теледидар мен 

интернеттегі ауызекі тіл мен жазба тілінің әсері әдеби тілде көрініс тауып, баспа тілдің 

өзгеріске ұшырауы байқалуда. Соған қарамастан, түрік тілі басқа әлем тілдерімен 

салыстырғанда өзінің тілдік қасиеттерін өте жоғары сапада сақтаған тілдердің қатарынан 

табылады. Сонымен қатар қазақ ауызекі тілінің де жазба тіліне әсер еткенін байқауға болады.  

Қазақ тіліне орыс тілінен енген кірме сөздер қазақ тілінің ережелеріне сәйкес 

аударылғаны байқалады. Қазақ тіліндегі сөздер орыс тіліндегі баламасына ұқсастырылып 

аударылған. Бірақ, бұл сөздердің қазақ тіліндегі баламасы болғанына қарамастан, орыс 

тілінен аударылған балама кең ауқымда қолданылады. Тіпті қазақ тілінде баламасы жоқ 

сөздер де қолданыста бар. Ал түрік тілінде болса, ауызекі тіліндегі қателіктер кең таралған 

және әлі күнге дейін кездеседі, бірақ бұған қарамастан ауызекі тілінің жазба тіліне әсер еткен 

жағдайларының саны шектеулі. Яғни, ауызекі тіліндегі өзгерістер көп жағдайда жазбаша 

тілде көрінбейді. Бұл мақалада қазақ және түрік тілдеріндегі ауызекі тіл мен жазба тілдері 

арасындағы байланыс туралы сөз қозғалған. 

Кілт сөздері: түркі тілдері, емле, түрік тілі, қазақ тілі, ауызекі тіл, әдеби тіл, баспа тілі. 

 

Among the languages of the world, to a very large extent, one of the most important 

languages that have the ability to be written as spoken is Turkish. It can even be said that Turkish is 

at the top of these languages. In Turkish, which is the most developed and most widely spoken 

dialect of Turkish, in recent years, differences between spoken language and written language have 

begun to multiply. In particular, the influence of television and the internet in communication has 

also manifested itself in language and accelerated change. However, Turkish retains more of the 
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property of being written as spoken than other world languages. However, Kazakh has also begun 

to appear to influence the colloquial language of writing. 

Although a few of the rules in the spoken language in Turkish have become generalised and 

become rules over time and have entered the written language, this has been very, very limited. 

However, changes in colloquialism are largely not reflected in the written language. In Kazakh, it 

seems that the words taken from the Russian language are translated in accordance with the rules of 

Kazakh. The words in Kazakh are translated by analogy with the alternative in Russian. But 

although there is an alternative to these words in Kazakh, the alternative translated from the Russian 

language is used. Even in Kazakh, there are words that do not have an alternative. In this study, the 

course of the relations between the spoken and written language of modern Turkish and Kazakh 

was discussed. 

Keywords: Turkish grammer, Turkish and Kazakh language, spoken language, written 

language. 

 

Среди языков мира одним из самых важных языков, которые могут быть написаны так, 

как на них говорят, с высокой долей вероятности, является турецкий. Можно даже сказать, 

что турецкий язык является ведущим. В турецком языке, который является наиболее 

развитым и наиболее распространенным диалектом тюркских языков, в последние годы 

различия между разговорным и письменным языком начали множиться. В частности, 

влияние телевидения и Интернета на коммуникацию также проявилось в языке и 

увеличилось. Тем не менее, турецкий язык сохраняет свои свойства больше, чем другие 

мировые языки. Однако казахский язык также начал оказывать влияние на разговорный язык 

письма. Однако изменения в письменной речи в разговорной речи не наблюдается.  

Видно, что слова из русского языка на казахский переводятся в соответствии с 

правилами казахского. Слова на казахский язык переведены по аналогии с русским 

вариантом. Однако, хотя у этих слов есть альтернатива в казахском языке, используется 

альтернатива, переведенная с русского языка. В казахском языке есть даже слова, которым 

нет альтернативы. Таким образом, в этой статье исследуется взаимосвязь между 

разговорным и письменным языком современного турецкого и казахского языков. 

Ключевые слова: грамматика, турецкий язык, казахский язык, разговорный язык, 

письменный стиль. 

 

 

GİRİŞ 
Konuşma dili ile yazı dili ortak malzeme kullansa da aralarında ayrılıklar vardır. Konuşulan 

dil, yazıya aktarılırken bazı değişimlere uğrar ya da bazı kurallara uyar. Derler ya “Bir elbisenin 

vitrinde sergilenmesi ile insan üstünde sergilenmesi arasında fark vardır.” Bu sözden hareketle 

denebilir ki sözün ağızdan çıkması ile kalemden çıkması da bir değildir. Konuşma dili ile yazı dili 

arasında, diğer bir deyişle konuşulan ile yazılan arasında, zaman zaman birbirinden çok farklı 

özellikler, zaman zaman da birbirine çok yakın özellikler vardır. 

Konuşma, duygu ve düşüncelerimizi, görüp yaşadıklarımızı, dinleyici konumundaki 

kişiyesözcükler aracılığıyla iletme işidir. Taşer’e (2000, 27) göre konuşma; duygu, düşünce ve 

isteklerin işitsel ve görsel ögeler aracılığıyla dışa vurulmasıdır. Konuşma, zihinde başlayan ve 

düşüncelerin sözle ifade edilmesiyle tamamlanan bir süreçtir (Güneş, 2007, 100). Konuşma duygu 

ve düşüncelerin söz aracılığıyla ifade edilmesidir. Konuşmanın gerçekleşebilmesi için insan 

zihninde bir mesajın olması gerekir. Bu da zihinsel becerilerle doğrudan ilişkilidir. Düşünme, 

anlama, sıralama, sınıflama, çıkarım yapma gibi zihinsel becerilerin işe koşulması sonucunda 

beyinde şekillenen mesaj, konuşma uzuvları aracılığıyla ses titreşimleri olarak alıcıya iletilir. 

Böylece konuşma eylemi gerçekleşmiş olur. Konuşma, bilgi birikiminin artması ve nesilden nesile 

aktarılmasında; bilimin, uygarlığın, sanatın ve kültürün gelişmesinde etkin bir araçtır. 

Her insan sahip olduğu biyolojik donanım sayesinde bir dili edinebilme ve onu kullanabilme 

yetisine sahiptir. Bu yeti zaman içerisinde bir dil becerisine dönüşür. Uygun çevresel ve fiziksel 

koşullarda herhangi bir eğitim almaksızın konuşabilmek mümkündür. Ancak insanın yaşadığı 
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toplumla olan ilişkilerini sağlıklı bir şekilde geliştirmesi ve hayatını sürdürebilmesi için doğru ve 

güzel konuşmaya ihtiyacı vardır. 

 

TÜRKİYE TÜRKÇESİNİN KONUŞMA DİLİ VE YAZI DİLİ 

Türkçenin en gelişmiş ve en çok konuşulan lehçesi durumundaki Türkiye Türkçesinde, son 

yıllarda, konuşma dili ile yazı dili arasında ayrılıklar çoğalma eğilimi göstermeye başlamıştır. 

Özellikle televizyon, gazete ve internet başta olmak üzere çeşitli kitle iletişim araçları bu eğilimi 

hızlandırmıştır. Birçok insanın konuşmasını ya da yazmasını artık bu araçlar belirler olmuştur. Yine 

de, Türkiye Türkçesi, konuşulduğu gibi yazılma özelliğini diğer dünya dillerine göre daha fazla 

korumaktadır.  

Türkiye Türkçesinde konuşma dilindeki birtakım kuralsızlıklar genelleşip kural hâline 

gelmedikçe yazı diline yansıtılmaz. 

Konuşma dilinin en önemli özelliği kişiden kişiye ya da toplumun değişik kesimlerine göre 

söyleyiş ve sesletim gibi birtakım farklılıklar göstermesidir (Özkırımlı, 2006; Chafe ve Tannen, 

2009). Bu farklılıklar genellikle “ağız” olarak adlandırılmaktadır ve bu ağızlara özgü unsurlar yazı 

diline girebilmektedir. Yöresel sözcüklerin yanında yörenin ağız özelliklerinin de yazılı anlatım 

çalışmalarına yansıdığı görülmüştür. Çoğu kez, dil-zihin işleyişine paralel olarak konuştuğu gibi 

yazma isteği duyan insan, bir süre sonra yazı dilinin kendine özgü yapısını unutmaktadır ve bu da 

yapılan uygulamalarda kendisini göstermektedir. 

Dolayısıyla bu durum, öğrencilere kazandırılmak istenen becerilerin oluşmasını 

engellemektedir. Türkçede her ses bir harfi karşılamakta ve bu durum öğrencinin yazı dilinden 

konuşma diline geçişini kolaylaştırmaktadır (Güneş, 2007). Türkçenin büyük oranda yazıldığı gibi 

okunan bir dil olmasını sağlayan bu durum, çoğu zaman da konuşma dilindeki kuralsızlıkların yazı 

diline girebilmesine neden olmaktadır. Ölçünlülük özelliği göstermesi ve standart Türkçe ile 

yazılması gereken metinlere bu şekilde konuşulan dildeki kuralsızlıkların girmesi, dil becerileriyle 

ilgili kazanımlara ters düşen uygulamalara neden olmaktadır. Kazanımların doğru bir şekilde 

gerçekleştirilmesi konuya ait kuramsal çerçevenin öğretmenler ve öğrenciler tarafından bilinmesine 

ve uygulanmasına bağlıdır. 
 

Çalışmalarda tespit edilen ağız özelliklerini yansıtan sözcükler şunlardır: 
 

Türkiye Türkçesinde Ağız 

Ağabey Abi 

Abla Abâ 

Ahmet Âmet 

Biber Beber 

Buzağı Bıza 

Tatlı Datlı 

Kaşık Gaşuk 

Ağabey Abi 

Abla Abâ 

Ahmet Âmet 

Biber Beber 

Buzağı Bıza 
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(AYDIN, 2014, 168) 
 

“ne” ile başlayan bazı soru kelimelerindeki ses düşmeleri: 
 

Doğru Yanlış 

neyapacaksın?  napcan?  

Ne haber?  naaber?  

neoldu?  noldu?  

nerede?  nerde?  

nereden?  nerden?  

niçin?  neiçin?  

nasıl?  ne asıl 

 

Fiillerdeki“-acak/-ecek” ekindekisesdüşmeleri: 

Fiillere gelen gelecek zaman eki “-ecek” kelimenin yapısına göre farklı şekillerde sesletilir. 

Bazı durumlarda ekin başındaki “e” sesi darılarak “i”ye dönüşür, bazen de tamamen düşer. Ayrıca 

“ğ” sesi “olacam”, “yapacam” ve “gidecem” örneklerinde olduğu gibi kendisinden önceki “a” 

sesinin etkisiyle düşer ve “a” sesi iki ses değerinde söylenir. Bu durum konuşma dilinde olan ancak 

yazı dilindeki ölçünlülük dolayısıyla gerçekleşemeyecek bir durumdur. 

 

 

Tatlı Datlı 

Kaşık Gaşuk 

Geliyorum Geleyon 

Gidiyorlar Gidiyala 

Gidiyorum Gideyon 

Erik Örük 

Irmazan Ramazan 

Yalnız Yalunuz 

Yemek Yimek 

Antrenman Antreman 

Çikolata Çukulata 

Değer Deyer 

Kirbit Kirbit 



 14 

Doğru Yanlış 

kıracaksın kırcan? 

yapacak yapıcak, yapcak 

gelecekmisin gelcen mi? 

çıkacağım çıkıcam, çıkcam 

nereden? nerden? 

olacağım Olacam 

yapacağım Yapacam 

gideceğim Gidecem 

verecek Vercek 

çekeceğiz Çekicez 

 

“-da” eki kullanılmaları durumundaki ses düşmesi: 

 

Doğru Yanlış 

burada, buradan burda, burden 

şurada, şuradan şurda, şurda 

orada, oradan orda, ordan 

dışarıda, dışardan dışarda, dışardan 

içeride, içeriden içerde, içerden 

ileride, ileriden ilerde, ilerden 

 

“-yor” ekinden kaynaklanandurumlar: 

“-yor” ekindeki son sesolan “r”nin düşürülmesinden kaynaklanan bir durumdur. 

 

Doğru Yanlış 

yazıyor Yazıyo 

konuşuyor Konuşuyo 

yapıyor Yapıyo 

koşuyorum Koşuyom 

yapıyorsun Yapıyosun 
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yaşıyoruz Yaşıyoz 

Gidiyorum Gidiyom 

geziyoruz Geziyoz 

davranıyor Davranıyo 

gülüyor Gülüyo 

utanıyordum Utanıyodum 

değişiyor Değişiyo 

çalışıyorum Çalışıyom 

 

“ğ” sesinin söylenişinden kaynaklanan durumlar: 

“ğ” ünsüzünün yerine,bu sesin öncesindeki ünlünün söyleyişte iki ses değerinde kullanılması, 

konuşma dilinde var olan bir durumdur. Ancak öğrencilerin bir kısmının yazılarında da sözcükleri 

bu şekilde yazdıkları görülmüştür. 

 

Doğru Yanlış 

ağız Aaz 

çağır Çaaır 

dağ Daa 

yağmur Yaamur 

bağırmak Baarmak 

öğretmen Ööretmen 

öğretim Öretim 

eğitim Eyitim 

gördüğüm Gördüyüm 

değil Deyil 

öğlen Öylen 

iğne Ine 

 

Geniş zamanın olumsuzluk çekimindeki son ses “z”nin düşürülmesinden kaynaklanan 

durumlar: 

 

Doğru Yanlış 

gelmezsen Gelmesen 

yapmazsan Yapmasan 

“bir” kelimesinin sonundaki“r” sesinin düşürülmesinden kaynaklanan durumlar: 
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Konuşma dilinde, “bir” kelimesindeki “r” ünsüzü düşürülerek, “bi” şeklinde söylenmektedir. 

Bu durum yazı diline yansıtılmamalıdır. 

 

Doğru Yanlış 

bir tane bi tane 

birşey bi şey 

 

“k” ünsüzünün dışında bir ünsüzle biten bir sözcüğün “-cık” ekini alması durumundaki ünlü 

türemesi: 

 

Doğru Yanlış 

dar-a-cık dar-cık 

az-a-cık az-cık 

bir-i-cik bir-cik 

 

Birleşik sözcüklerden oluşan isimlerdeki ünlü düşmesi (ünlü aşınması): 

 

Doğru Yanlış 

cumaertesi Cumartesi 

kahvealtı Kahvaltı 

sütlüaş Sütlaç 

Kayınana Kaynana 

 

Hem ünlü düşmesi hem de ünsüz düşmesi (hece düşmesi) vardır.  

 

KAZAK TÜRKÇESİ 

Kazak Türkçesi, Kazakistan Cumhuriyeti’nin resmî dilidir. Sadece Kazakistan’da değil, 

Kırgızistan, Özbekistan, Rusya, Türkmenistan, Afganistan, Çin, İran, Türkiye, Moğolistan vb. 

ülkelerde de bu dili konuşanlar vardır. 

Dünyada yaklaşık 16 milyon kişi, Kazakistan'da da 10 milyon kişi tarafından 

konuşulmaktadır.  

XIX. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkan, öncelikle Abay İbrâhim Kunanbay ve Ibıray 

Altınsarin gibi yetenekli yazarların gayretleriyle gelişen Kazak edebî dili, XIX. yüzyılın ilk 

yarısından itibaren edebiyat alanında Çağatay Türkçesinin yerini almıştır. Bu dönemde yayımlanan 

Dala Valayati (1888-1902) ve Kazak (1913-1918) gibi gazeteler de Kazak Türkçesinin 

yaygınlaşmasında önemli rol oynamıştır (HITCHINS,2002,132-134). 

Dil bilimciler Kazak Türkçesinde belli başlı üç ağızın varlığını kabul ederler. 

Bunlar: 

1. Kuzeydoğu Ağzı: Ağızlar arasında ön plana çıkar ve genel olarak modern Kazak 

edebiyatında esas alınır. 

2. Güney Ağzı: Küçük fonetik ve gramer farklılıkları içerir. 

3. Batı Ağzı: Esas itibariyle Güney ağzına yakındır (KIRCHNER, 1998, 318-332). 

Kazak yazı dili zaman içerisinde birkaç kez değişime uğramıştır. Kazaklar, 1929 yılına kadar 

Arap alfabesini, XX. Yüzyıl başında Ahmet Baytursınulı’nın teklifi ile Kazak Türkçesinin 
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sesbilgisine uygun olan bir Arap alfabesini, 1929 yılından 1940 yılına kadar Latin alfabesini 

kullanmışlardır. 1940 yılından itibaren Kiril alfabesini kullanan Kazak Türkleri, 1991 yılında 

bağımsızlığını kazandığında bazı Kazak aydınları Arap alfabesine dönülmesini, bazıları ise diğer 

Türk halkları ile ortak bir alfabenin benimsenmesini istemişlerdir (Küderine, 2010:16). 

1940 yılından beri Kiril alfabesini kullanan Kazak Türkleri, Nursultan Nazarbayev’in Nisan 

2016’da verdiği talimatla Latin alfabesine geçme çalışmalarına başlanmış ve 2018 yılından itibaren 

ortaokul ders kitaplarının, 2025 yılına kadar ise tüm kitapların, süreli yayınların ve resmi belgelerin 

Latin alfabesine geçmesi için kademeli bir şekilde bir planlama yapılmıştır (Milliyet 12.04.2016). 

Bu çerçevede de Kazakistan 32 harften oluşan yeni Latin alfabesini Ekim 2017’de kabul etmiştir. 

2017 yılında oluşturulan bu yeni Latin alfabesinde 2018 yılında bazı değişiklikler yapılarak yeniden 

düzenlenmiştir (Yavuz, 2018, 81). 
 

Eklerden kaynaklanan durumlar: 
 

Doğru Yanlış 

Zavod+tan Zavottan 

Awız+şa Awışşa 

Söz+şeŋ Söşşeŋ 

As+şı Aşşı 

Aş+sa Aşşa 

Bas+şı Başşı 

 

Ünsüzlerden kaynaklanan durumlar: 
 

Doğru Yanlış 

Amankeldi Amangeldi 

Sátbaev Sátpaev 

Jaqıpbek Jaqıppek 

közqaras Közğaras 

Qonaqası Qonağası 

qaraqurt Qarağurt 

 

«-n» ünsüzünden kaynaklanan durumlar 
 

Doğru Yanlış 

Erkin küş Erkiŋ güş 

Jiren kök Jireŋ gök 

Qırın ketu Qırıŋ getu 

Jiren qasqa Jireŋ ğasqa 

Qayran qalu Qairaŋ ğalu 

Qulan qurıq Qulaŋ ğurıq 
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Fiillerden kaynaklanan durumlar 
 

Doğru Yanlış 

baramın Baram 

kelemin Kelem 

Qılıp alıp Qıp ap 

Bara jatırmız Baratrq 

Aytıp jatır Aytvotır 

Dep jatır Devatır 

Alıp kel Ákel 

Alıp bar Apar 

Alıp ket Áket 

Solay et Söyt 

Bulay etip Büytip 

Qalay etip Qaytip 

 

RUS DİLİNİN ETKİSİ 

Kazak Türkçesinde Rus dili etkisine uğramış kelimelerin pek çoğuna rastlanmaktayız. Bir 

sürelik Rus dilini kullandığımızdan Rusça kelimelerin Kazak Türkçesine aynı Rusçadaki kalpına 

göre çevrildiğini görebiliriz. Örneğin: Rusçadki «tovar» kelimesi Kazak Türkçesine «tawar» (mülk 

anlamında) olarak geçmiş. Fakat bazı durumlarda bu kelimelerin hatta Kazak Türkçesinde bir 

alternatifinin olmadığını görmekteyiz. Örneğin: Rusçadaki «nomer» kelimesi Kazak Türkçesine 

«nömir» olarak geçmiş. Fakat Kazak Türkçesinde hiç bir alternatifi bulunmuyor. Zira Rusçadan 

Kazak Türkçesine geçen her kelimelerin alternatifi bulunmaktadır. 
 

Rus dili etkisine uğramış kelimeler: 
 

Doğru Yanlış Rusça 

Şekildewik Şemişke Semeçka 

Jürgizuşi Şopır Şofer 

Etik Báteŋke Botinka 

Qorap Jáşik Yaşik 

Abdıra Sandıq Sunduk 

Tösek Kerewet Krovat 

- Üstöl Stol 

Şölmek Bötelke Butılka 
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- Zawıt Zavod 

Şarke Tápişke Tapoçka 

 

Ünlü harflerden kaynaklanan durumlar: 
 

Doğru Yanlış 

qundız Qunduz 

tákappar Tákáppar 

Jámila Jámilá 

Bügin Bügün 

qyın Qıyın 

köbelek Köbölek 

qazir Qazır, kázir 

 

Kelimenin önünde ses türeme olayı 
 

Doğru Yanlış 

Laj I+laj 

Lay I+lay 

Ras I+ras 

Razı I+razı 

Reniş İ+reniş 

Rásim İ+rásim 

Röl Ü+röl 

 

Kelime sonunda ses türeme olayı: 
 

Doğru Yanlış 

Qas batır Qasa batır 

Tap tal tüste Tapa tal tüste 

Tup-tura Tupa-tura 

Saza Sazai 

Taqta Taqtai 

Mülde Müldem 

 

İki ünlü harf yan yana geldiğinde ünlü düşme olayı 
 

Doğru Yanlış 
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Ala at Alat 

Qara ala at Qaralat 

Alma ağaş Almağaş 

Qara ala Qarala 

Sarıarqa Sararqa 

Arpa unı Arpunı 

Qandı ağaş Qandağaş 

Sarı özek Sarözek 

 

Ünlü harfin kısalması ile ilgili durumlar 
 

Doğru Yanlış 

Qızıl Qzıl 

pışaq Pşaq 

Qırıq Qrıq 

qızıq Qzıq 

Qısır Qsır 

şıbıq Şbıq 

Torı at Torat 

Sarı may Sarmay 

judırıq Judrıq 

dáriger Dárger 

qatınas Qatnas 

tájiriybe Tájrirbe 

badıraq Badraq 

iyirim İyrim 

qasiret Qasret 

 

Sayılardan kaynaklanan durumlar 
 

Doğru Yanlış 

Segiz dana Segiz+ew 

On dana On+aw 

 

Kelime içinde bir ya da bir kaç ses düşme olayları: 
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Doğru Yanlış 

tağılım Tálim 

bağana Mana 

Suğaru Suaru 

Ege İye 

Qabırtqa Qabırğa 

(İteğulova, 2016, 103) 

 

SONUÇ 
Hem Türkiye Türkçes’i hem de Kazak Türkçesi temelinde öğrencilerin “konuştukları gibi 

yazma” eğilimi büyük rol oynamaktadır. Öğrenciler konuşurken kullandığımız dille yazarken 

kullandığımız dil arasındaki farkı tam olarak bilmemektedir. Bu durum yazılardaki özensizliği ve 

niteliksel eksiklikleri de beraberinde getirmektedir. Çünkü öğrencilerin yazıda kullandığı kelimeleri 

aynı şekliyle konuşmada da kullandıkları gözlenmiştir. Konuşma dilinde daha kısa düşünce 

birimlerinin olması, cümleleri birleştirme eğiliminin konuşmada tercih edilmemesi yazı dilini de 

etkilemektedir. Son yıllarda bazı eğilimler ve değişimler görülse de, Türkiye Türkçesi ve Kazak 

Türkçesinin konuşma dili ile yazı dili, birkaç ayrıntının dışında, birbirinden farklı değildir. 

İncelemede de görüldüğü gibi, aralarında fark neredeyse “yok” denecek kadardır. Bu durum da 

gösteriyor ki Türkiye Türkçesi, değişimin hızına erişilemeyen bir dünyada hâlâ konuşulduğu gibi 

yazılmaktadır. Türkçenin bu yapısını korumak için de bütün şahısların ve kurumların duyarlı 

davranması gerekir. Şüphesiz, dilimize yapılabilecek en büyük hizmetlerden biri de bu olacaktır. 

Bu çalışmada Türkiye Türkçesinde: 

Yerel söyleyişlerin ve ağız özelliklerinin yazı diline karıştırıldığı, bir sözcüğün aynı sınıf 

ortamında bulunan farklı öğrenciler tarafından bile çeşitlişekillerde yazıldığı,  

“ğ” sesinin konuşma dilinde olduğu gibi yazı dilinde de kullanılmayarak öncesindeki ünlü 

harfin iki ses değerinde düşünüldüğü ve bunun öğrencilerin büyük çoğunluğu tarafından bu şekilde 

uygulandığı, 

“ne” ile başlayan bazı soru kelimelerindeki ses düşme olaylarının olduğu, 

fiillere gelen gelecek zaman eki “-ecek” kelimenin yapısına göre farklı şekillerde sesletildiği, 

“-da” eki kullanılmaları durumundaki ses düşmesi olayının olduğu, 

“-yor” ekindeki son ses olan “r”nin düşürülmesi olayı olduğu, geniş zamanın olumsuzluk 

çekimindeki son ses “z”nin düşürülmesi olayı olduğu,  

konuşma dilinde, “bir” kelimesindeki “r” ünsüzü düşürülerek, “bi” şeklinde söylendiği,  

“k” ünsüzünün dışında bir ünsüzle biten bir sözcüğün “-cık” ekini alması durumundaki ünlü 

türediği, birleşik sözcüklerden oluşan isimlerdeki ünlü düşmesi (ünlü aşınması) olayının 

gerçekleştiği; 

Kazak Türkçesinde: 

Eklerden kaynaklanan pek çok durumların ortada olduğu, 

Rus diline benzetilerek çevirilmiş olan kelimelerin bulunduğu, 

Ünsüz harflerden kaynaklanmış durumların olduğu, 

“n” ünsüzünden kaynaklanan durumlar, 

Ünlü Harflerden kaynaklanan durumlar, 

Fillerden kaynaklanan durumlar, 

Kelimelerinönünde ses türeme olayının olduğu, 

Kelimelerin sonunda ses türeme olayının olduğu, 

İki ünlü yan yana geldiğinde ünlü düşmesi olayı gerçekleştiği, 

Ünlü harfinin kısalma durumlarının olduğu, 
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Kelime içinde bir ya da bir kaç ses düşme olayının olduğu, 

Sayılardan kaynaklanan durumların olduğu ve buna benzer olaylar incelenip tespit edilmiştir. 
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Н. ҚАСЫМХАН 

Ахмет Ясауи университетінің ФҚТ-811 тобының студенті 

 

Ғылыми жетекшісі: аға оқытушы Жамантаева Г. 

 

ҚАЗІРГІ ҚЫТАЙ ТІЛІНДЕГІ ТЕНДЕНЦИЯЛАР: ӘРІПТІК СӨЗДЕРДІҢ ТІЛДІК 

ЖҮЙЕГЕ ИНТЕГРАЦИЯЛАНУЫ 

 

Мақалада қытай тіліндегі әріптік сөздердің тілдік жүйеге интеграциялануы 

қарастырылды. Интернет технологиялар мен ғылым саласындағы халықаралық 

ынтымақтастықтың дамуына байланысты бүгінде қытай тіліне бұрын оған тән емес жаңа 

бірліктер ене бастады. Атап айтқанда, батыс алфавиттері, көбінесе латын және грек тілдері 

арқылы жазылған сөздер мен қысқартулар. Осыған сәйкес жұмыстың мақсаты – қытай 

тіліндегі жаңа лексикалық бірліктер болып табылатын әріптік сөздердің ерекшеліктерін 

анықтау және пайда болуы мен таралуын зерттей отырып, қазіргі кезеңдегі қытай тілінің 

даму векторларын анықтау. Жұмыс барысында, «Қазіргі қытай тілінің сөздігіне» 

(现代汉语词典) енгізілген 239 әріптік лексемаға талдау жасалынды. Нәтижесінде: ұзақ 

мерзімді перспективада әріптік сөздердің тез таралуы қытай жазу жүйесінің 

романизациясына және қытай тілі өзінің әлеуметтік-мәдени сипаттамаларын жоғалтуға 

әкелуі мүмкін деген тұжырым жасауға болады.  

Кілт сөздері: қазіргі қытай тілі, неологизмдер, лексика, әріптік сөздер, шет тіліндегі 

қысқартулар, метизо сөздер, қытай тіліндегі әріптік қысқартулар. 

 

The article considers the integration of alphabetic words of the Chinese language into the 

language system. Various linguistic borrowings have been actively penetrating into the Chinese 

language since the beginning of the Internet era and active international cooperation. These 

borrowings (words and abbreviations out of letters from the Western languages, mostly Latin and 

Greek) have been earlier uncommon for the language. The aim of the present study is to reveal the 

features of such letter words as of new lexical units in the Chinese language. The main vectors of 

development of today’s Chinese language have been determined. The sources of letter words and 

reasons for their distribution in the Chinese language have been considered. On the whole, 239 

letter lexemes from the Xiandai Hanyu Dictionary (现代 汉语 词典) have been analyzed. It has 

been concluded that the rapid spread of letter words may in the long term lead to romanization of 

the Chinese writing system, as well as to loss of the social and cultural specifics of the Chinese 

language.    

Keywords: modern Chinese language, neologisms, linguistic borrowings, letter words, 

foreignlanguage abbreviations, mestizo words, Chinese letter abbreviations.  

  

В статье рассмотрена интеграция буквенных слов китайского языка в языковую 

систему. С  развитием интернет-технологий и международного сотрудничества во многих 

научных областях в китайский язык стали проникать единицы, которые ранее не были ему 

свойственны, а именно слова и аббревиатуры, записанные посредством западных алфавитов, 

чаще всего латинского и греческого. Цель представленного исследования – выявить 

особенности таких буквенных слов как новых лексических единиц китайского языка, а также 

обозначить источники и причины их распространения, тем самым определить векторы 

развития китайского языка на современном этапе. Анализу подверглись 239 буквенных 

лексем, включённых в «Словарь современного китайского языка» (现代汉语词典). В 

результате авторами сделан следующий вывод: в долгосрочной перспективе стремительные 

темпы распространения буквенных слов могут привести к латинизации китайской 

письменности и потере социокультурных особенностей китайского языка.  
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Ключевые слова: современный китайский язык, неологизмы, заимствованная лексика, 

буквенные слова, иноязычные аббревиатуры, слова-метисы, китайские буквенные 

аббревиатуры.  

 

 

Тірі тілдер, соның ішінде қытай тілі үнемі өзгеріске ұшырап отырады. Сонымен қатар, 

адам өміріндегі барлық салалардың белсенді түрде жаһандандануы және де сыртқы 

факторлар тіл жүйелерінің өзгерісіне қарқынды түрде әсер етеді. Біздің ойымызша қазіргі 

заманауи тілдік өзгерістер екі процеске байланысты. Біріншісі, тілдік жүйені жеңілдету 

үрдісіне байланысты. Екінші жағынан, жаңа қолданыстағы сөздердің пайда болуына 

байланысты. Яғни, жаңа сөздер неологизмдерді қолдану. А. Мартин тілдегі өзгерістің басты 

қорғаушы күші – үнемдеу принципі адамның өзінің ақыл-ой және физикалық белсенділігін 

минимизациялауға деген ұмтылыс деп санайды [1]. Тілдік жүйе неғұрлым қарапайым болса, 

соғұрлым коммуникативті тиімдірек болып шығады. Сонымен қатар, неологизмдердің пайда 

болуы, әдетте, қоғамдық дамуды көрсетеді. Юй Юнхай атап өткендей, тілде жаңа сөздердің 

болмауы қоғамдағы ілгерілеудің жоқтығын көрсетеді [2]. 

Қытай тіліндегі неологизмдер шығу – тегі бойынша қытай тілінің өзіне тән және өзге 

тілдерден енген болып бөлінеді. Сонымен қатар, ғаламтордың дамуына және ғылым 

саласындағы белсенді халықаралық ынтымақтастыққа байланысты, бұрын оған тән емес 

қарыздар қытай тіліне ене бастады. Бұл Батыс алфавиттері немесе әріптер, белгілер, сандар 

және қытай таңбаларының тіркесімі арқылы жазылған сөздер мен қысқартулар (метизо 

сөздері деп аталады). Бұл лексикалық бірліктер «әріптік сөздер» деп аталады (zìmǔcí 字母词). 

Бастапқыда әріптік сөздер қытай тілінде шетел (көбінесе ағылшын) тілдерінен алынған 

бастапқы несиелік сөздер түрінде болған. Оларды тарату интернет-кеңістіктен басталды, 

онда олар онлайн жаргондары мен терминологиялық лексикасын қалыптастырды. Бұндай 

сөздер қатарына PC (ағылшын тілінде Personal computer ‘персональды компьютер’), DNA 

(ағылшын тілінде Deoxyribonucleic acid ‘дезоксирибонуклеин қышқылы’)  және т.б. Негізгі 

әріптік ұғымдарды білу қарым-қатынасты жеңілдетіп, түсінікті етті. Біртіндеп әріптік  сөздер 

күнделікті сөздік құрамға ене бастады. Сонымен қатар, егер интернет-коммуникация және 

ғылыми-техникалық терминология шеңберінде олар негізінен өзге тілден енген сөздер 

ретінде жіктелсе, онда күнделікті сөйлеу кезінде пиньинге негізделген қытай әріптерінің 

бірлігі пайда бола бастады. Мұндай қысқартулар сөздің әр буынының бірінші әріптерін 

дәйекті түрде біріктіру арқылы жасалады. Мысалы, аббревиатура HSK “қытай тілі ана тілі 

ретінде саналмайтындарға арналған қытай тілінен емтихан” иероглифтік сөз негізінде 

жасалған汉语水平考试, пиньин жүйесінде келесідей жазылады: hànyǔ shuǐpíng kǎoshì. 

Біздің ойымызша, қытай тілінде алынған әріптік сөздердің таралуының негізгі 

себептері: 

1) лексикалық жүйеде олқылықтардың орнын толтыру қажеттілігі; 

2) сөйлеу күшін үнемдеу қағидасының жұмыс істеуі; 

3) психологиялық фактор. 

Аталған себептердің біріншісі әлі қытай тілінде белгілері жоқ заттарды, 

технологияларды немесе құбылыстарды атауға байланысты. Бұл жағдайда фонетикалық 

қарыздар қалыптасады немесе термин өзінің әріптік форматында қытай тіліне енеді. 

Сонымен қатар фонетикалық қарыз алу көп жағдайда тамыр жаймайды, өйткені шет тілінде 

пайда болған сөзді жазу үшін иероглифтерді қолдану оның ішкі формасының жоғалуына 

әкеледі. Басқаша айтқанда, қытай тілінде сөйлейтіндер үшін әр буын, ең алдымен, 

фонетикалық қарыздарды түсініксіз және есте сақтау қиын ететін семантикалық бірлік болып 

табылады. Дәл осы себепті В.И. Горелов, қытай тіліндегі фонетикалық қарыздар 

семантикалық жолмен ығыстырылған деп түсіндіреді. Мысалы, фонетикалық қарыз сөз 

德律风 (dé lǜ fēng “phone”) кейінірек калькамен 电话 (diànhuà «телефон») сөзіне 
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ауыстырылды [3]. Әріптік қарыз алу жалған семантикалық түсіндірулер жасамайды, 

сондықтан қытайлықтар үшін ыңғайлы.  

Қытай тіліндегі өзге тілден енген әріптік сөздердің танымал болуының екінші себебі 

туралы біз мынаны атап өтеміз. Әрине, бұл тілдің әлеуеті белгілі бір инновациялық 

жетістіктерді атаудың жаңа терминін құруға жеткілікті болады, бірақ көбінесе мұндай 

лексикалық бірліктер едәуір күрделі полисиллабиялық құрылымдар болып табылады. Бұл, 

атап айтқанда申请首次公开募股 (shēnqǐng shǒucì gōngkāi mùgǔ «бастапқы жария 

орналастыру»), IPO (ағылшын тілінде Initial Public Offering) аббревиаурасы түріндегі 

халықаралық аналогы бар сөздер. Сондықтан, үнемдеу қағидасына сәйкес, ана тілінде 

сөйлейтін адам айтуға және жазуға оңай болатын шетелдік сөзбе-сөз терминді қисынды 

түрде таңдайды.  

Сонымен, бұл таңбалауыштардың таралуының үшінші себебі – психологиялық фактор, 

қытай тілінде сөйлейтіндердің мұндай бірліктер сөйлеуге ерекше жаңалық пен өзектілік 

беретіндігі туралы, сонымен қатар шет тілін меңгергендігін білдіреді деген пікірін көрсетеді. 

Сонымен қатар, қазіргі қытай тілінде әріптік сөздер көбінесе эвфемизм ретінде әрекет етеді. 

Оларды орынсыз немесе теріс боялған қытай таңбалауыштарымен алмастыра отырып, ана 

тілі мәлімдеменің жалпы мағынасын сақтайды, бірақ сонымен бірге кейбір заттардың, 

құбылыстардың немесе әрекеттердің тікелей атауынан аулақ болады. Мысалы, 去一趟WC 

(qù yītàng WC, ағылшын тілінде тура аударғанда «WC-ке бару», WC– ағылшын тілінде water 

closet «дәретхана») сөз өрнегі去一趟卫生间 (qù yītàng wèishēngjiān «дәретхана бөлмесіне 

бару») немесе 去一趟厕所 (qù yītàng cèsuǒ «дәретханаға бару») сөз тіркестеріндегідей өткір 

емес [3].  

Қытай тілінде әріптік бірліктердің көптеген жіктелімдері бар. Әріптік сөздердің әр 

түрлі түрлерін көрсету үшін Лиу Юнцюаньның «Жэньминь Жибао» және «Хуаньцю Шибао» 

Қытай мерзімді басылымдарында жарияланған мысалдарын келтіруге болады (1-кесте). 

  

1-кесте – Қытай мерзімді басылымдарында жарияланған әріптік сөздердің 

мысалдары 

 

№ Түрі № Ішкі бөлінуі Мысал 

1 Әріп түрлері бойынша 

жіктелуі 

1.1 Латын әріптерімен Internet (Интернет), 

WTO (Бүкіләлемдік сауда 

ұйымы) 

1.2 Грек әріптерімен β射线 (β shèxiàn,  β- 

сәуле) 

2 Жіктелу құрамның 

тазалығы бойынша 

2.1 Әріптік сөздер 

белгілермен немесе/ араб 

сандарымен 

P&G (Проктэр энд 

Гэмбл), 3D (үш өлшемді 

кез келген нәрсе), 4G 

(жоғары талаптарға 

сай ұялы байланыстың 

генерациясы) 

2.2 Иероглифтер мен 

әріптердің араласуы 
BP机 (BPjī, пейджер), 

IP卡 (IPkǎ, IP-карта) 

3 Әріп форматы бойынша 

жіктеу 

3.1 Бас әріптерден құралған 

сөздер 

DNA (ДНК), ISO 

(Халықаралық 

стандарттау ұйымы) 

3.2 Кіші әріптерден құралған 

сөздер 

mm (мм), ml (мл) 
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1-кестенің жалғасы 

 

  3.3 Үлкен және кіші 

әріптерден тұратын 

сөздер 

dBASE (мәліметтер 

базасын басқару 

жүйелері) 

3.4 Бас әріппен де, кіші 

әріппен де жазуға 

болатын сөздер 

EMAIL, Email, email 

(электронды пошта) 

4 Әріптер саны бойынша 

жіктелуі 

4.1 Бір әріп B超 (bi chāo, УЗИ  В-

режимдегі узи), A股 (ei 

gǔ, А класс акциялар 

4.2 Екі әріп TV (теледидар), CD 

(компакт-диск), AA制 

(АА zhì, система АА), 

卡拉OK (kǎlāok, караоке) 

4.3 Екі немесе одан көп 

әріптер 

BASIC, TOEFL  

5 Сөздегі иероглифтер 

мен әріптердің 

орналасуы бойынша 

жіктеу 

5.1 Иероглифтер+әріптер 维生素E (wéishēngsù E, 

витамин Е) 

5.2 Әріптер+иероглифтер T恤(tìxù, футболка)， 

AB型血 (xíngxuè, АВ қан 

тобы) 

5.3 Иероглифтер арасындағы 

әріптер 
后PC时代 (hòu РС shídài, 

дербес компьютер ойлап 

тапқаннан кейінгі ұрпақ) 

 

Жалпы қытай тілінде жоғарыда айтылған әріптік сөздердің белсенді 

қолданылатындығын ресми түрде мойындау 2012 жылы Шангуйиншугуан баспасы 

(大务印书馆) «Қазіргі қытай тілі сөздігі» (ҚҚТС) алтыншы басылымын шығарған кезде орын 

алған. Басылымның «Батыс әліпбилерінің әріптерінен басталатын сөздер» 

(西文字母开头的词语 xī wén zì mǔ kāi tóu de cí yǔ) бөлімінде 239 лексема қарастырылған. 

Бөлімдегі әр әріптік сөзге нормативтік анықтама беріл ген. Қытай тілінің жаңа лексикалық 

бірліктері ретінде әріптік сөздердің ерекшеліктерін анықтау үшін белгіленген бөлімді 

қарастырсақ, 239 таңбалауышты 3 топқа бөлуге болады:  

1) Шет тіліндегі аббревиатуралар;  

2) Метизо деп аталатын сөздер;  

3) Қытай аббревиатуралары.  

Бірінші топтағы сөздер қарастырылып отырған сөздіктің әріптік сөздерінің жалпы 

санының 78,7%-ын құрайды. Олар негізінен ағылшын тілінен алынған түпнұсқа 

қысқартулар; әдетте үш немесе одан көп бас әріптерден тұрады. Мысалы: APEC – ағылшын 

тілінде Asia-Pacific Economic Cooperation «Азия-Тынық мұхиты экономикалық 

ынтымақтастығы», 亚太经济合作组织 (ҚҚТС,1750 б.); IT – ағылшын тілінде Information 

Technology «Информациялық технологиялар», 信息技术 (ҚҚТС,1752 б.); WTO – ағылшын 

тілінде World Trade Organization «Бүкіләлемдік сауда ұйымы», 世界贸易组织 (ҚҚТС, 1755 

б.). 

Ағылшын тіліндегі аббревиатуралардан басқа сөздікте, жапон тілінен алынған 

қысқартулар кездеседі. Мысалы: NHK (Nippon Hōsō Kyōkai, «Жапондық хабар тарату 

корпорациясы») (ҚҚТС, 1753 б.). 
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Екінші топ  әріптік сөздердің жалпы санының 18,8%-ын құрайды. Бұл сөздердің 

құрылымында иероглифтермен қатар латын және грек әріптері кездеседі. Мысалы: E时代 – 

E-shídài «электроника дәуірі» / «ақпараттар ғасыры» (ҚҚТС, 1751 б.);  

阿Q – ĀQ «интеллект коэффициенті» (ҚҚТС, 1752 б.). 

Үшінші топтағы сөздер ең аз таралған сөздер болып табылады. Себебі, бұл топтағы 

сөздер әріптік сөздердің жалпы санының тек 2,5%-ын ғана құрайды. Бұл топтағы сөздерге 

бас әріптерден тұратын лексемалар кіреді. Олар латындандырылған қытайлық пиньин 

алфавитінің алғашқы әріптерінен алынған. Мысалы: HSK = 汉语水平考试 Hanyu Shuping 

Kaoshi «Қытай тілінен дәрежелік емтихан» (ҚҚТС,1752 б.). DB = 地標 dì biāo = «Индекс» (D 

= морфема 地dì «жер», В = морфема 標 «белгі»), (ҚҚТС,1754 б.),  RMB = 人民币 RénMínBì 

«жэньминьби, Қытайдың ұлттық валютасы» (人rén «адам» + 民mín «халық» + 币bì «ақша, 

валюта»), (ҚҚТС, 1754 б.), ZL – 专利, Zhuānlì  «Патент» (ҚҚТС, 1755-б.). 

Сонымен, қытай тілі бүгінде әріптік сөздер сияқты жаңа тенденциялардың белсенді 

таралу кезеңін бастан кешіруде. «Қазіргі қытай тілі сөздігінде» бекітілген  лексемаларды 

талдау барысында олардың көпшілігінің ағылшын тіліндегі қысқартулармен ұсынылғанын 

байқадық. Сонымен қатар, қытай тіліне әріптік сөздердің кең көлемде таралуы, енуі тілдік 

құзыреттіліктің және жалпы тіл мәдениетінің төмендеуіне әкеледі, ал бұл өз кезегінде 

тұлғаның деформациясын1 тудыруы мүмкін. Қытай тіліндегі осындай өзгерістерді тудыруы 

мүмкін ықтималдықты лингвоэкологиялық апатпен салыстыруға болады. Ұзақ мерзімді 

перспективада әріптік сөздердің тез таралуы қытай жазуының романизациясын тудырып, 

қытай тілінің әлеуметтік-мәдени ерекшеліктерін жоғалтуға әкелуі мүмкін. Мысалы, 

Д.С. Лихачевтің жеке тұлғаның қалыптасуына қоршаған орта, оның ішінде тілдік орта қатты 

әсер етеді деген пікірі. 
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THE USE OF GAMES IN LANGUAGE TEACHING. 

 

The article reveals the role of games in the process of teaching a foreign language. The use of 

games in teaching a foreign language develops the skills of dialogue speech and communication, 

develops the oral initiatives of students and strengthens the natural communicative orientation of 

the lesson. Many educators and authors assume that when learning through games, students 

unconsciously memorize new lexical and grammatical material. Thus, the use of games in teaching 

a foreign language is one of the most effective ways that gives students the opportunity to speak and 

at the same time motivates them.  

Keywords: vocabulary games, the role of games in language teaching, the use of language 

games, types of language games, techniques of teaching vocabulary. 

 

Мақалада шетел тілін оқыту процесіндегі ойындардың рөлі сипатталған. Сөздік 

дағдыларды оқытуда ойындарды қолдану оқушының диалогтық сөйлеу дағдылары мен 

коммуникативтік дағдыларын дамытады, оқушылардың еркін сөйлеуіне бастама болады 

және сабақтың табиғи коммуникативтік бағытын арттырады. Авторлар ойын арқылы оқыту  

кезінде оқушылар еріксіз түрде жаңа лексикалық және грамматикалық материалдарды 

жаттайды деп болжайды. Сонымен қатар, шетел тілін оқытуда ойындарды қолдану 

оқушылардың сөйлеу мүмкіндіктерін ашатын және оларды ынталандыратын тиімді 

әдістердің бірі болып табылады. 

Кілт сөздері: сөздік ойындар, тілді оқытудағы ойындардың рөлі, тілдік ойындарды 

қолдану, тілдік ойын түрлері, сөздерді оқыту әдістемелері. 

 

В статье раскрывается роль игр в процессе обучения иностранному языку. 

Использование игр при обучении словарным навыкам развивает привычки и навыки 

диалоговой речи, способствует развитию устной инициативы учащихся и усиливает 

естественную коммуникативную направленность урока. Авторы предполагают, что 

учащиеся, играя в игры, непроизвольно запоминают новый лексический и грамматический 

материал. Таким образом, использование игр в обучении иностранному языку является 

одним из наиболее эффективных способов, которые дают учащимся возможность говорить и 

в то же время мотивируют их. 

Ключевые слова: словарные игры, роль игр в обучении языка, использование 

языковых игр, виды языковых игр, методы обучения лексики. 

 

 

Nowadays teachers often struggle the problem of arousing an interest of students while 

teaching them. It often happens that when traditional traditional methods of teaching are ineffective 

and do not arouse student's interest. This problem often arises while teaching foreign languages, 

when working with teenagers. In elementary school, the method of teaching lessons includes the use 

of various funny songs, games, etc. But in adolescence, students lose interest in such methods, and 

the number of methods corresponding to the interests of students becomes more complicated. 

Currently, you can notice the problem of increased stress during training with students. Using 

a variety of games while teaching helps reduce the stress on students. When using game forms, the 

student unconsciously acquires the educational material. We believe that playing a game is a very 

effective method and especially it helps to reveal the hidden abilities of a person, in particular a 

child. 

Games have long been promoted as an aid to language learning. Here are some of the reasons 

why: 
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1. Games increase interest in things that students may not find very interesting. Maintaining 

interest can mean constant effort. After all, learning a language takes a lot of effort.  

2. Games provide a context for constructive communication. This meaningful 

communication provides the basis for intelligible input, that is, what students understand 

when they listen and read, interactions to increase comprehensibility, such as asking for 

repetition or examples and a clear result, speaking writing so that others can understand.  

3. The variety and intensity of games can reduce anxiety and awaken interest and activity in 

more shy students.  

4. When using games, all the basic language learning skills such as listening, speaking, 

reading, and writing can be incorporated, and different are often involved in a single 

game.  

To achieve the aforementioned benefits, we need to think about when and how to use games. 

Games can play different roles in a language program. Usually, in traditional forms of teaching 

games are used as a warm-up at the beginning of the lesson, or as an additional task if there is a free 

time, or as an addition to the lesson diversify the curriculum [1]. 

Play is a purposefully organized activity that requires active participation and focused use of 

emotional and mental strength. The game always presents a specific problem “how to win?” The 

desire to win and to solve problems contributes to the development of the student’s mental activity. 

Let's highlight the goals of using games in foreign language lessons. There are six main goals: 

1. Development and formation of certain language skills such as listening, reading, 

vocabulary, etc.; 

2. Growth of certain speech skills; 

3. Improving the ability to communicate, work with society; 

4. Extension of the necessary abilities and mental functions; 

5. cognition (in the sphere of the formation of the language itself); 

6. fast and effective memorization of speech material. 

The game is significant also for personal growth, because during the game process a certain 

situation is created in which the student wants to help his team win out in the game and participates 

very actively. As practice shows, in such situations, not only strong students participate actively, but 

also weak students show activity and diligence. Very often, students with low grades can 

demonstrate their skills through play, contribute to the victory and be active. Therefore, the use of 

games can be a good method for teaching weaker and shy children, to awaken their activity and 

interest in the subject and become the basis and motivation for learning the language. 

Why should we use games in class time? 

• They are funny and most of the students like to play them. Through games students 

experiment, discover, and communicate with the others.  

• Games add variety and motivation to the lesson, creating a good reason to use the target 

language. 

• The context of the game makes a foreign language indispensable for children. This brings 

the target language to life. 

• The game makes the reasons for conversation understandable even for stubborn students. 

• By playing games, students can learn English in the same way that children learn their own 

language without knowing what they are learning; so they can learn a lot without stress [2]. 

When to use games? 

Usually, in traditional forms of teaching games are used as a warm-up at the beginning of the 

lesson, or as an additional task if there is a free time, or as an addition to the lesson diversify the 

curriculum. According to the Lee, a game “should not be regarded as a marginal ativity filling in 

odd moments when the teacher and class have nothing better to do”. Games should be at the heart 

of teaching foreign languages. Rixon observes that games should be used at all steps of the lesson 

program, provided that they are suitable and carefully chosen. At different stages of the lesson, the 

teacher's aims connected with a game may vary:  

1. Presentation. Provide a good model making its meaning clear;  

2. Controlled practice. Elicit good imitation of new language and appropriate responses;  
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3. Communicative practice. Give students a chance to use the language [3].  

How to Choose Games?  

• A game must be more than just fun. 

• A game should involve “friendly” competition. 

• A game should keep all of the students involved and interested. 

• A game should encourage students to focus on the use of language rather than on the 

language itself. 

• A game should give students a chance to learn, practice, or review specific language 

material [4]. 

In addition to defining the role of games in learning, we also need to know the classification 

of games. According to S.V. Kulnevich and T.P. Lakotsenina we may classify games into these 

categories: 

Games-exercises: This category include different kind of puzzles, quizzes, charades, 

crosswords, explaning the meaning of proverbs sayngs and etc. 

Travel Games: Travel games include a variety of oral stories, question-and-answer 

assignments, discussions about personal experiences and students’ judgements. Travel games can 

be both conducted as a classroom activity and as a extracurricular activity.  

The storyline (role-playing) game is an improvisation game in which students act out various 

dialogues and scenes, such games help to improve the student's imagination and speech activity [5]. 

The second type of game classification that Hadfield uses has a much larger category:  

1. Sorting, ordering, or arranging games. For instance, students have a set of cards or a 

drawing with different meanings, students must sort them into specific groups that combine the 

words. 

2. Information gap games. In this game, one group of students have certain information that 

other participants need to complete the assignment.  

3. Guessing games. These are a variation on information gap games. One of the well-known 

examples of a guessing game is 20 Questions, in which one student thinks about certain things but 

does not tell their class such as a famous person, place or some thing. Other participants should ask 

20 yes / no questions and, based on the answers, should guess who or what the person is thinking. 

4. Search games. These games are another variation of information-gap games in which 

everyone has to give and seek information.  

5. Matching games. As the name suggests, students must match a word, picture, or card. This 

game can be organized both individually and in groups.  

6. Labeling games. These are a form of matching, in that students match labels and pictures. 

7. Exchanging games. In these games, students barter cards, other objects, or ideas. Similar 

are exchanging and collecting games. Many card games fall into this category, such as the 

children’s card game.  

8. Board games. Scrabble is one of the most popular board games that specifically highlights 

language.  

9. Role play games. The terms role play, drama, and simulation are sometimes used 

interchangeably but can be differentiated. Role play can involve students playing roles that they do 

not play in real life, such as dentist, while simulations can involve students performing roles that 

they already play in real life or might be likely to play, such as customer at a restaurant [6]. 

The introduction of various games into the process of learning a foreign language, namely to 

develop vocabulary skills, develops habits and the ability to conduct a dialogue speech more and 

more, contributes to the progress of the active oral desire of students and increases the inherent 

communicative orientation of the lesson. The creators admit that in the process of playing the 

student instinctively memorize new lexical and grammatical information. From which it should be 

understood that the use of games in teaching a foreign language is one of the effective methods that 

encourage and give more resources to students. 

In learning a foreign language, one of the most important parts is vocabulary. This factor 

brings together four core skills: reading, writing, speaking and listening. To have high-quality 
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communication with people in a foreign language, you need to know more words, that is, a rich 

vocabulary, and it is also very important to be able to use these words correctly. 

Gairns and Redman (1986) offer the following group of techniques for introducing new 

words: 

1. Visual techniques. Visual techniques are very effective as they relate to visual memory 

which is the most durable. Pupils remember well the material which is demonstrated with the help 

of visual examples and manuals. This technique is convenient to use with groups of words that 

belong to the same category as nouns. 

2. Verbal explanation. This technique refers to the use of illustrative situations and action, 

explanation using synonyms or opposites. 

3. Using dictionaries. Using a vocabulary is also an effective memorization method. Students 

can search for the meaning or translation of words and phrases in various dictionaries: monolingual 

dictionaries, dictionaries with synonyms, thematic dictionaries, graphic dictionaries etc [7].  

In order to expand vocabulary you need a media. One of them is the game. Games are a way 

to have fun. The use of games can influence students in a positive way, making them more focused 

on the lesson, the feeling of being forced to be present in the classroom disappears. Also, games 

reduce feelings of anxiety, self-doubt, while increasing the possibility of gaining more knowledge. 

Using games during the lesson can help shy and inactive students to take the initiative in learning a 

foreign language and a desire to express their thoughts and feelings. Allows students to gain more 

experience than in the course of a regular lesson. The use of games encourages students to actively 

participate in the lesson as it is fun, easy communication with which students feel free. They can 

experiment, try to cooperate and improve relations with the environment. 

Now let's look at the games that we can use during the lessons.   

1. Word association. Students must name all words they know that belong to any lexical 

category. One student pronounces a word from a certain class, then the next student must pronounce 

a word that is included in this class. The next student continues to speak another word, and so on 

throughout the class. For example, for the Health category, the game might go like this: 

        Student 1: Student disease 

        2: catch cold student 

        3: sneeze 

        Student 4: cough 

        Student 5: medicine 

        The student who cannot continue the chain of words drops out of the game.  

2. Memory game. In this game, the first student begins by pronouncing any sentence, then the 

second student must add one word or phrase repeating the sentence that was said earlier. For 

instance: 

        Student 1: I woke up at 6 am. 

        Student 2: I woke up at 6 am and did the exercises. 

        Student 3: I woke up at 6 a.m. did the exercises and made myself breakfast. This continues 

until someone can repeat everything said or can not add something to the sentence, the one who 

cannot do this drops out of the game. This game helps improve memory and builds vocabulary.  

3. Miming can be used as a guessing game.This game helps students to speak freely and 

naturally, the main rule is to use only the language being studied. One of the students simulates 

explaining one thing or action, other students must guess what it is, while guessing, students can ask 

a little hint, For example, if this is an animal, then you can ask “Does this animal fly?” or “Does this 

animal live on dry land?” etc. This game helps to quickly memorize information and learn words, 

which will then be remembered for a long time.  

4. Guess the tool game is a good opportunity to develop students' skills in identifying words 

and paraphrasing. This game can be organized as a pair or group work. In pair work, the teacher 

gives each student a card with words, students should not show their words, then they need to take 

turns explaining what kind of word is written on the card without using the word itself. For 

example: 
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    Student 1: This thing is used to create paintings, also a brush is used in conjunction with this 

thing.  

To sum up, I would like to indicate, in fact, that games are effective work as a way to update 

vocabulary supplies. Students also love games and puzzles in other activities. Games motivate and 

amuse students, but can also help them learn by helping them memorize and extract tissue. 

Recently, the introduction of games has become a well-known technique that is used by almost all 

teachers in the classroom and advised by methodologists. 

Our research suggests, in fact, that those students who practice vocabulary games feel more 

targeted and interested in what they are actually doing. The cheerful and spontaneous air that 

accompanies the work during the game promotes student learning. All students showed a desire to 

effectively explore the lexicographic supply in more fun ways than the classical methods they 

knew. Finally, our goal was to qualify the effectiveness of the use of vocabulary games in the 

development of students' communication skills in the British language.The result of our research 

work demonstrates, in fact, that the students were interested in games in general and loved general 

mass games in the presenter; they made every effort to freeze as favorites. Students collaborated 

quite actively in games requiring massive work, including humble students. 

Games should be an obligatory part of the lesson, providing the likelihood of active practice, 

and at the same time provide great enjoyment for both students and teachers. And we would like to 

advise the extensive introduction of games to expand students' vocabulary and abilities as a 

successful method of forming linguistic areas of responsibility. 
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RELEVANCE OF THE NEWSPAPER IN IMPROVING STUDENTS’ READING 

ABILITIES 

 

The article describes the impact of the newspaper on increasing the readability of university 

students. Currently, due to the development of social networks and technologies, the scope of use of 

printed publications is narrowing. This is one of the main reasons why students’ learning ability 

begins to decline. Understanding the importance of reading a newspaper, to consider it as one of the 

main means of knowledge-a contribution to the development of the educational process. In addition, 

the habit of reading newspaper publications also has a positive effect on the gathering a general 

knowledge and the expansion of horizons. 

        Keywords: reading ability, viewing newspaper publications, reading newspapers habitually. 

      

Мақалада универститет студенттерінің оқу қабілетін арттырудағы газеттің ықпалы 

туралы баяндалған. Қазіргі таңда әлеуметттік желілер мен технологиялардың дамуы 

себебінен қағаз бетіне басылып шығатын басылымдардың қолданылу аясы тарылуда. Яғни, 

студенттердің оқу қабілетінің төмендей бастауының басты бір себебі де осы. Газетті оқудың 

маңыздылығын түсініп, оны білімнің негізгі бір құралы ретінде қарау – оқу процесінің  

дамуына үлес қоспақ. Сонымен қатар, басылымдар оқуды әдетке айналдыру жалпылама 

білім мен ой-өрістің кеңеюіне де оң әсерін тигізеді. 

Кілт сөздері: оқу қабілеті, газет басылымдарын қарау, газет оқуды әдетке айналдыру. 

         

В статье рассказывается о влиянии газеты на повышение читаемости студентов 

университета. В настоящее время по причине развития социальных сетей и технологий сфера 

применения печатных изданий сужается. Это одна из главных причин, по которой у 

студентов начинает снижаться обучаемость. Понимая важность чтения газеты, 

рассматривать ее как одно из основных средств познания – вклад в развитие учебного 

процесса. Кроме того, привычка читать газетные издания также положительно влияет на 

обобщение знаний и расширение кругозора.  

Ключевые слова: читательская способность, просмотр газетных изданий, регулярное 

чтение газет. 

      

 

In recent time, undergraduates rely heavily on printed materials such as textbooks, notebooks 

and newspapers for information because they help to create and improve reading habits, culture, 

knowledge, and awareness. Reading is a method of making meaning from written materials which 

demands active participant readers. Some scientists have looked at reading at different views. 

Reading includes the ability to read well not only English language and literature texts, but also 

newspapers, magazines, journals and so on.  

Newspaper is a serial collection that comes daily into the library so as to inform and update 

library users on information about country and the world. It gives information about sports, health, 

education, advertisement, and stock market to mention but few. Newspaper medium has developed 

and overshadowed the radio and television as mass communication tool in terms of access, 

performance, concentration and even in terms of growth. A newspaper connotes momentary 

information which becomes stale in the following day, but some newspapers are known as they 

contain articles about the results of researches or intelligent views. Newspaper helps in creating 

reading habits and easily differentiates people who read and who do not. Reading can be referred to 

as the act of learning something. Newspaper can be term to mean the power house of knowledge 

which provides knowledge of different kinds of segments in the society. Aside from that, it is 
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important to all people from including from students to government officials. Reading builds and 

develop vocabulary skills as well as background knowledge that strengthens and boost reading 

skills and increases the enjoyment of reading. 

Before talking about their relationship we need to understand their real definitions. According 

to Encyclopedia Britannica: “Newspaper, publication usually issued daily, weekly, or at other 

regular times that provides news, views, features, and other information of public interest and that 

often carries advertising.” Besides, a newspaper is described here as an indispensable edition 

dedicated to the news distribution and general affairs of interest. And Willy Oscar defines 

newspaper as publication engaged in the activity in making new things known to the public, by 

offering it for sale to the public of something printed the press engaged in activities in general 

gathering and dissemination of news. News is report especially about firsthand information to create 

excitement. From these we revealed that a newspaper can be defined as a printed material written 

by journalist, sold by vendor, which may be supply daily, weekly or monthly, with the aim of 

bringing awareness to public about the happening. Besides, they can be locally, nationally or 

internationally. 

Reading is very important because by mastering reading skill, people can get information and 

add their knowledge from the text. There are many different purposes for reading. Sometimes we 

read a text to learn material, sometimes we read for pure pleasure, and sometimes we need to follow 

a set of directions. As a student, much of reading will be to learn assigned material. We get 

information from everything we read and yet we don't read everything for the same reason or in the 

same way or at the same rate.  

Reading is not easy to learn as it needs maximal reading talent. Many problems are faced by 

reader when they want to achieve a purpose of reading. Those problems are about reading habit, 

reading technique, motivation and reading interest. Motivation is needed by reader to read texts or 

books. Unfortunately, most of readers do not have motivation to read, they think that reading is 

something bored. 

So reading is considered as a boring activity among students. Why? The problem can be 

identified as following statements: 

• The students still have difficulties to find main idea or general structure from the text.  

• The students have low motivation in reading comprehension ability. 

• The students do not know how to learn reading well.  

• The students have low vocabulary.  

At last, the relationship between reading and a newspaper is identified so, that one can’t live 

without another one. It means that there is a strong connection between a newspaper and reading. 

Many researches sees reading as a social practice situated in everyday life, also newspaper is a text 

which contains characteristics investigated through reading, by the readers. 

The connection between reading and newspaper is strong because newspaper related the 

content information, mattes and it also motivates which make readers to read it, and all these can be 

seen through reading. In addition newspaper is a source of entertainment, education and a lot of 

people read newspaper whether it celebrity, gossip or other type. There is wide range to choose that 

will satisfy readers interest and all these can be seen through reading, also lots of information can be 

gain through reading newspaper. Besides some newspaper produced daily which encourage readers 

to read every day life, in short the relationship between newspaper and reading is a good 

connection. 

According to the research of Dr. Reena Mittal newspapers are one of the most powerful 

sources of sharing information and up gradation of knowledge bank. They cover a wide range of 

information and students can get a lot of practical wisdom in pretty less time. They are most 

reliable, affordable and easily available and accessible source of information and knowledge. 

People start their day with newspapers as they give piece of knowledge since the beginning of the 

day. For effective English Learning, newspaper can work as a major tool. There are numerous 

activities that can be done with newspapers for EET. Students want innovations and new ways of 

learning and newspapers always give them teaching in innovative way, as they change thought, 

topic and ingredients daily. Students read them curiously and learn without many efforts.  

https://www.britannica.com/topic/news
https://www.britannica.com/topic/advertising
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The use of English newspapers in the classroom in regular basis will inculcate many good 

ideas and habit of grasping vocabulary spontaneously. Students read newspaper for the sake of 

information but they learn a lot even without much efforts. Some major uses are:  

 Learning a lot of vocabulary.  

 Increase in reading speed.  

 Process of learning becomes innovative and interesting  

 Offers a wide variety of information in every walk of life.  

 Cost savvy  

 Develop writing and listening skills.  

 Learning grammatical structures.  

 Learning crafty words and constructions.  

 Use of idioms, phrases and many new innovative constructions 

Newspapers have following functions in teaching English to students whether they are readers 

or non-readers: 

1. It opens many new ways of discussion and conversation in classroom.   

2. Can discuss innumerable aspects of newspapers daily and can do a creative writing section 

on the spot every day.  

3. Working of a newspaper can give many new ideas and openings   

4. A lot of Job opportunities can be found through ‘Classified’ section.  

5. Daily discussion of ‘Headlines’ give a lot of knowledge and exposure.  

6. Games as ‘Treasure Hint’ from Newspaper can give vital information in pairs and increase 

feeling of sharing and team work.  

7. Can learn Photography and interest in the use of Camera.  

8. Writing of Articles will increase their knowledge of Grammar and creativity. 

The newspapers reading can be introduced to any level from beginning to large lines to 

reading till end. In the beginning they will understand large lines them body of the news and after 

words Editorial and Articles. This will give them not only understanding of the language but their 

creativity will be at best and they will try their level best to write. 

Also we know about newspaper based exercises. There are many different and varied 

exercises to be used in conjunction with language teaching. Here are some examples of it: 

1. Skimming 

A basic reading skill, skimming means glancing rapidly through a text to determine its 

general content. Speed is an important factor here since the aim is to obtain the general idea. There 

are several ways to approach a newspaper for skimming purposes: 

a) Look over section of a newspaper, for example, the international section. Jot down the 

main headlines or leads that appear, then compare these with other responses for 

communicative practice. 

b) Skim an article, jot down the main idea or content. You can give each student a different 

article to skim after which students can report back to each other about what they have 

skimmed. 

c) Have students skim two similar articles, afterwards have them compare and contrast. Since 

skimming is a speed exercise, detail is not important; the key word here is general content. 

2. Scanning  

Here again, we quickly go through a text. However, this time we are searching for specific 

information. By scanning, we obtain needed information in a fast way. When we scan, we reduce 

our search objectives to only one. There are several ways to approach a newspaper if we are going 

to use scanning: 

a) Scan through a newspaper to discover on what page you can find a specific section, 

example, sports or the weather. 

b) Scan the classified section for a specific job offer or a car on sale. 

c) Scan the sports section for a recent game score. 
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d) Scan the business section for interest rates, exchange rates, international coffee prices or 

stock market averages. 

e) You can scan a specific article and search for pre-established information. 

3. Reading for through comprehension 

This is careful reading done in order to understand the total meaning of a passage. Students 

here should be able to summarize the author’s main ideas. Different exercises that can be done are: 

a) Have students summarize in their own words what they read. 

b) Have students inform other students about the article in a summarized fashion. 

c) Choose several articles, then, based on these, prepare a series of sentences in which you 

write possible solution. 

d) Prepare basic information questions to be asked afterwards to check reading 

comprehension. 

Newspaper articles lend themselves very well to reading comprehension because of their short 

length. Some exercises allow for free student search, while others are more controlled by the 

teacher so as to focus on a specific point and to allow the teacher to plan, program and guide skill 

use. 

Moreover, it is possible to read newspapers for improving vocabulary. 

Besides newspapers offer a wide range of vocabulary usage within an authentic framework. 

This backdrop provides the students with valuable new vocabulary, that might otherwise go unseen 

and therefore is not internalized. Newspapers also tend to repeat certain vocabulary as well as a 

certain structure; getting to know these words and patterns is a great teaching tool. What can one do 

then? There are two possibilities: 

1. The dictionary 

Essential practice in dictionary use is vital for the language learner for it gives him freedom in 

word use. There are several possibilities: 

a) Have students underline unknown words.They can later go to a dictionary and look up the 

meanings. 

b) A follow up for (a) could be to look up synonyms in the thesaurus and then return to the 

original text where they would proceed to change one for the other. 

c) New sentences could be generated from the new words and this would allow for more 

flexibility. 

d) As another follow up for (a), you could have students could look up word information such 

as: etymology, pronunciation, and parts of speech. 

2. Context 

Context exercises should be done before a reading. They allow the learner to guess the 

meaning from context clues to see if surrounding words provide information about unknown words. 

Certain sentences with difficult vocabulary could be isolated with these words underlined. The class 

can be divided into 4 or 5 teams and would try to discover the meaning in a competitive and 

genuinely challenging environment. 

At last, it is affordable for everyone to use the newspaper for other purposes as practicing 

grammar, analyzing paragraph and etc. 

1. Grammar practice 

More often than not, students are unsure about the different parts of speech and the role they 

play within a given sentence. They may confuse simple past with past progressive or be unaware of 

what an adjective really modifies, or they may not know how to label a gerund, be it the subject or 

the object of a reposition. Here are some possible solutions to these problems: 

a) Whatever grammar point is being treated in class at the time can be searched for in any 

article; for example, have students underline all gerunds and then proceed to classify each 

according to function. 

b) They can choose a short article and then make a grid, under one column ‘nouns’, under 

another ‘adjectives’, and another ‘verbs’. 

c) They could search for passive versus active voice, irregular tense and past participle forms. 

These activities offer a different approach to the everyday use of grammar in a class, since it 
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allows for the quick recognition and labeling of an authentic material. In this way students can 

feel sure about their own understanding of grammar; they can measure their knowledge of 

basic parts of speech. 

2. Paragraph analysis 

One way to improve the writing ability in our students is by having them identify the different 

parts of a paragraph. Once students understand the way something is written, they will have an 

easier job at writing. The teacher could briefly talk about the topic sentence, supporting sentences 

with their different levels of generality or support primary, secondary, tertiary, and concluding 

sentences. Then have students label an article according to the learned principles. Students can then 

compare their results with other classmates. 

Functions and relevance of newspaper in enhancing reading ability. 

Newspapers are tool for educational and personal empowerment. Newspapers are the best 

sources for the information and evolution in every field. Newspapers have to become more 

independent, more economical interpreter of information. It helps for the development of skills for 

the intellectual and personal empowerment. In the 21st century newspaper plays an essential role 

because they provide global information for every person whether he or she is businessman, 

politician, shopkeeper, teacher and student. Newspapers are one of the few sources of information 

that are comprehensive, interconnected, and offered in one format. They provide application of the 

information reading, critical thinking, analytical skills, and synthesis skills needed for 

comprehension. Newspapers help college students to make connections among different fields, 

subjects, topics, issues, and events, and hence help them ask the right questions. Newspapers must 

enable students, statements, behaviors, and hands-on issues of candidates, and provide verbatim 

transcripts. It also enables to students for reading the texts of important speeches, press releases, 

statements, and reports so they can draw their own conclusions. No doubt, newspaper is more 

important for the development of analytical skill and critical skill but there are many students who 

don’t read newspaper. Newspaper nonreaders were defined as those who offer a negative response 

to have read a newspaper yesterday or today? There are many reason because of lack of time of 

read, the high cost of the newspaper, too much advertising, large size of newspaper, the editorial 

stance of the newspaper and dissatisfaction with new coverage. There are different arguments of 

non-readers newspaper like some believe that they have less time, extra work load. Some believe 

that newspaper present more negative daily news like terrorism, rape, accident, murders which 

affect on the students. Some researchers believe that mostly female college students don’t read 

newspaper because they give preference to the bookish content material. Some believe that they 

prefer to use another medium; television, radio and magazines for news and information. They also 

believe that tough language, newspaper content or dislike of reading which effect on the non-reader. 

After discussion about newspaper reading we can conclude that newspaper increase different skills 

and abilities. 

Nelson said this in 1976: “One cannot master English spelling unless one read widely.” Thus 

reading newspaper can make one to read faster and meaningful, in addition, is become paramount to 

mote that all language skills are interrelated.  In short, a newspaper has got following functions: 

• Newspaper enables one to know more about one’s self, to solve problems, both personal and 

general issues. 

• Life and society are dynamic, so newspaper is necessary to take care of the changing nature 

of life, so as to give students an insight in to what is happening and changes in the society. 

• Newspaper assists both libraries and information agencies in the state and in the nation, 

because it serves as the starting point of obtaining new information. 

• Newspaper enhances reading ability, and increase commands of language and reading skills 

in general. 

In conclusion, I would like to remind reading is an essential activity in every student’s study 

life. However, many undergraduates even don’t know how to read effectively. It is impossible 

understand something from the written material by just looking through it. So if you don’t have 

reading ability at all, you won’t get all educational materials.  That’s why, reading newspaper is 

considered as one of the important part of life. Not only students, but also common people should 
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get used to read them. Newspapers contains vital information needed by the people to update them 

of what is happening in their country and other countries of the world as well as broaden their 

knowledge. It helps them to be actual on every discussed topic. In addition, reading newspaper has 

other benefits, too. For example, there are chances to find useful news about study or career life. All 

information is reliable in it, so you can trust them without any doubt.  

They can’t be apart from each other as their connection is so strong. Newspaper won’t live 

without reading just as reading won’t live without a newspaper.    
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ТАСЫМАЛДАУШЫЛЫҚТЫ ЭТНОБҰЙЫМНЫҢ КӨРКЕМДІК-КЕҢІСТІКТІКТІК  

ӨЛШЕМІ РЕТІНДЕ БІЛІМГЕРЛЕРГЕ ТАНЫСТЫРУ МАЗМҰНЫ 

 

Мақалада этнодизайнердің дизайнерлік қызметі құрамына эстетикалық қажеттіліктер, 

тасымалдау қабілеттілігі, ұлттық бұйымдардың дизайнерлік дағдылары кіретін интегративті 

сапа ретінде көрсетілген; этно-дизайнерлік өнімдерді тасымалдаудың өзара байланысы 

пішінделу, эргономика, материалдық, көрнекілік, аумақтық өлшемдермен анықталған; 

этножобалық қызметті ұйымдастырудың әдістемесі: дәстүрлі нысандардың тасымалдануы 

қажеттілігін диагностикалау, бұйымдардың шағын жобасын жасау және оны материалда 

орындаудан көрінеді; қазіргі жағдайда этнобұйымдардың тасымалдануын өлшеу мәселелері: 

инновациялық технология, пішіндеу, безендіру, кеңістікті ұйымдастыру іс-әрекеттерімен  

байланысты анықталған.  

Кілт сөздері: этноөнімдерге қажеттілік, этнобұйымның тасымалдануы, бұйым 

формасы, бұйымды жобалау, форманың тасымалдануы, материалдың тасымалдануы, 

форманың эргономикасы. 

 

В статье раскрывается проектная деятельность этнодизайнера как интегративное 

качество включающая в себя: эстетических потребности, знания транспортабельности 

этноизделий, умений проектирования национальных изделий с учетом транпортабельности; 

определяется взаимосвязь транспортировки этноизделий как: формообразование, 

эргономика, материалность, визуальность, территориальность; указывается методика 

организации этнопроектной деятельности, которая составляет структуру: диагностирования 

потребности к транспортабельности традиционных предметов, составление минипроекта 

изделий и  выполнением его на материале; определяются вопросы измерительного 

отношения транспортабельности этнопредмета в современных условиях: инновационной 

технологии, формообразования, декорирования, организация пространственных свойств 

предмета. 

Ключевые слова: потребность этноизделий, транспортабельность этноизделий, форма 

изделий, методика проекта, транспортабельность формы, транстортабельность материала, 

эргономичность изделий.  

              

The article reveals the ethnographic designer's design activity as an integrative quality that 

includes: aesthetic needs, knowledge of the transportability of ethnic products, design skills of 

national products, taking into account transportability; the interconnection of the transportation of 

ethnic products is determined as: shaping, ergonomics, materiality, visibility, territoriality; the 

methodology of the organization of ethno-project activity is indicated which makes up the structure: 

diagnosing the need for transportability of traditional objects, drawing up a mini-project of products 

and its implementation on the material; the issues of measuring the transportability of an ethno-

subject in modern conditions are determined: innovative technology, shaping, decoration, 

organization of spatial properties of an object. 

Keywords: the need for ethnic products, the transportability of ethnic products, the shape of 

the products, the project methodology, the transportability of the form, the transportability of the 

material, the ergonomics of the products. 
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Ұлы дала бейнелеу өнері тарихында этнодизайн бұйымдарының тасымалдануы ұлттық 

бұйымның кеңістіктік өлшемі ретінде тану зерттеу проблемасы ретінде бұрыннан көңіл 

аударып келеді [1]. Бірақ, тасымалдаушылықты ұлттық бұйымның кеңістіктік өлшемі 

ретінде тану өз алдына жеке дара өнертанымдық зерттеу нысаны болған емес. 

Зерттеушілердің еңбектерінде қолөнер бұйымының сұранысы, тұрмыстағы қолданысы, 

форма құрылымына байланысты мәселелер қарастырылды [2, 45-б.]. 

Қолөнердің өзекті мәселелерінің бірі бұйымдардың тасымалдау мен оны жобалау 

мәселелері қатарынан орын алған емес. Этнобұйым тасымалдануы туралы білім мазмұнын 

айқындау қажеттігі мен оның өнертану саласындағы этнодизайнерлік білім мазмұнындағы 

жоқтығы мәселенің көкейкестілігін онан әрі арттыра түседі [3, 416-б.]. Өндірістік, 

технологиялық және ақпараттық салалар қарқынды дамып жатқан қазіргі жағдайда оның 

эстетикалық жағы адамның дамуы жүйесінде үлкен маңызға ие. Жеке тұлғаның эстетикалық 

қалыптасуының маңызды факторы, оның жалпы адамзаттық мұраттарға деген ұмтылысы, 

сондай-ақ мәдени және тарихи жетістіктерді құруға қатысуы ретінде танылады. Бүгінгі таңда 

жеке тұлғалардың саны рухани дамудың төмен деңгейімен, жұмыста шығармашылық 

белсенділіктің жоқтығымен, әлеуметтік салада пассивті және халықтың этномәдениеттің 

ережелерін сақтағысы келмейтіндер санының арта түсуде.  

Біздің зерттеуімізге этнодизайн мен оның этнобұйымдардың тасымалдаушылық 

қасиеттері ерекше қызығушылық тудырады, өйткені олар студенттердің этномәдениетін 

қалыптастырудың маңызды факторы болып табылады [2, 28-б.]. Бірақ жоғары өнертанымдық 

білімнің теориясы мен практикасында этнобұйым тасымалдануы мәселесі әлі жеткілікті 

деңгейде зерттелген жоқ. Этнобұйым – ұлттық көркемдік дәстүрді сақтап, қазіргі кәсіби сән 

өнері үлгілерімен, бейнелеудегі жаңа технологияларды қолдану арқылы жасалған заманауи 

көркемдік дизайнерлік қызметтің нәтижесі [7, 234-б.]. Этнобұйымды оқу мазмұны ретінде 

алу мақсатында этнобұйым тасымалдануы проблемасының барлық қырларын зерттеу ерекше 

маңызды қажеттілік. Сонымен, этнобұйым тасымалдануы туралы өнертанымдық білімнің 

дамуы мен студенттерді жеке тұлғаның өнертанымын қалыптастыруға даярлау қажеттілігі 

арасындағы; оқу процесінде этнодизайн көмегімен студенттердің этноөнер білімдерін 

қалыптастыру қажеттілігі мен оны жүзеге асыратын оқу кешенінің болмауы арасында 

қайшылықтар айқын көрінуде. Этнобұйым тасымалдануы туралы білім мазмұнын айқындау 

бойынша зерттеу нәтижелері – қолөнер саласындағы мониторинг жасау қажеттігін көрсетті.  

Мониторинг – ағылшынның монитор – қараушы, қадағалаушы, күні бұрын ескерту, 

сақтандыру деген мағынаны береді. Бұл түсінік экологияда қоршаған орта жағдайының 

антропогендік факторларының әсерінен өзгеруін болжау мен бағалаудың, бақылаудың 

кешенді жүйесі ретінде танылады. Өнердегі мониторинг белгілі аймақтағы өнер үдерісі мен 

құбылыстарды бақылау мен бағалау сипатымен анықталады. Этнодизайн бұйымдарына 

мониторинг жасаудағы негізгі мүмкіндік – көркемдік өлшемдерді анықтау. Өнердегі қандай 

құбылыс, процесс, зат болмасын өлшем бірліктер қатынастарымен сипатталады. 

Өнердегі мониторинг – этнодизайндық құбылыстарды көркемдік өлшемдердің өзгеру 

динамикасы арқылы бақылайды. Этнобұйымның тасымалдануы проблемасын зерттеу 

этнодизайн саласында мониторинг жасамай жүзеге аспайды [4, 128-б.].  

Этникалық бұйымдарды көркемдік талдауда тасымалдау термині жиі қолданылады. 

Этнодизайн бұйымдарының көркемдік өлшем бірлігі ретінде тек тұрмыстық заттарды 

тасымалдану қажеттігін тәжірибелік зерттеу көрсетті. Этнобұйымның тасымалдануы 

проблемасы бойынша өнертанымдық әдебиеттер мен халық тұрмысында қолданылатын 

бұйымдарды зерттеу нәтижелері анықтай келе мынандай қорытындыға келуге болады: 

тұрмыстық бұйымдарды жобалау кезінде халықтық қолданбалы өнердің шеберлері көбінесе 

өнімдердің тасымалдануы туралы, оның салмағы, тасымалдануға қолайлылығы, тұрмыста 

қолданысқа жайлылығын ескерген; олар қолданбалы өнердің жаңа туындыларын жобалау 

кезінде тасымалданудың негізгі ұстанымын маңызды өлшем ретінде таныған; тасымалдау 

ұғымы этникалық бұйымдардың көркемдік-кеңістіктік өлшемінің негізгі бірлігі ғана емес, 

көшпелі халықтар өнері мен өмірінде бірінші көркемдік өлшем болды. Себебі олардың 

негізгі шаруашылығы мал бағу болуына байланысты, көшіп жүруге тура келді. Қазақтың киіз 
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үйінің, домбыраның, қобыздың, шіңкілдектің, торсықтың, қоржынның көркемдік кеңістіктік 

өлшемін шығаруда ең алдымен көшіп қону мен тасымалдау жағы ескерілген [8, 15-б.]. 

Сондықтан киіз үйдің тасымалдануы мен жайлылығы негізгі өлшемнің бірі болған.  

Киіз үй көшпенділердің өмірінің басты ортасы. Тұтыну бұйымдарын жобалау кезінде 

халық шеберлері желдің, дауылдың, жаңбырдың әсері, ауа-райының қолайсыз жағдайын 

ескерумен бірге, олар әрбір зат пішінінің тасымалдау үшін қолайлы болуы жағын көздеген. 

Көшу алдында қазақтар киіз үйді: шаңырақ, уық, кереге, есік, туырлық, түндик, бау-басқур, 

желбау, бақан сынды жеке-жеке бөлшектерге бөлген. Көшу кезінде киіз үйді түйеге немесе 

арбаға тиеген, зат формасын жасағанда оның тасымалдау жағы ескерілген. 

 

 
 

1-сурет. Авторы: Николай Гаврилович Хлудов 

 

Ежелгі шеберлер киіз үй формасын шығару барысында бүкіл кереге, туырлық және 

түндікті көлікке тиеу, алып жүру және түсіру әрекеттерін орындаудың қолайлылығын 

ойластырған. Түйеге жүк артқанда шаңырақты осы жүктердің үстіне жайғастырған. Жобалау 

барысында этнодизайнерлер бұл өнімдердің бәрінің ыңғайлылық жағын елестеткен. Халық 

қолөнершілері тек ауа-райының қолайсыз жағдайлары туралы ойлап қоймай, сонымен бірге 

көшу кезінде киіз үй бөліктерінің тасымалдануға шыдамды материалдан жасауға да ерекше 

мән берген.  

Тасымалдаушылығына қарай этнобұйымдар – оралмалы, оралмайтын және жиналмалы 

және жиналмайтын болып бөлінеді. Көшу кезінде оралатын бұйымдар қатарына: көрпе, 

жастық, алаша, текемет, кілем, туырлық, түндік, жатады. Оралмайтын бұйымдар қатарына: 

шаңырақ, уық, кереге қосылады. Жиналатын бұйымдар бағытына: кереге, уық, сықырлауық, 

ши, бұйымдары кіреді. Жиналмайтын бұйымдар: шаңырақ, кебеже, бесік, келі-келсап, 

домбыра, қобыз т.б. бұйымдар болып табылады.  
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Этнограф Адольф Янушкевич «Қазақ даласына саяхат бойынша жазбалар мен 

күнделік» деп аталатын еңбегінде: қазақтар дүние мүлкін түйеге артып үнемі көшіп жүрген, 

көшуді жерге қар түскенде тоқтатқан. Олар қар жауғанда барып қыстауға көшіп келген, – деп 

жазған. Көшу кезінде киіз бен алаша заттары орауыш әрекетін атқарған. Қазақтар жүннен 

басу мен тоқу арқылы көп нәрсе жасаған. Оларды жобалау кезінде орау үшін қолдану жағын 

ескерген. Солардың бірі – қоржынның пішіні. Қоржын – екі жақты дорба пішінін елестетеді.  

 
2-сурет – Қоржын 

 

Қоржын формасы халықтың тұрмысы мен негізгі өмір салтынан, қажеттілігінен барып 

шыққан. Ол затты орауға, жорықтар мен сапарларға шыққанда ат үстіне салуға ыңғайлы 

болған. Аяққап, кесеқап, қолдорба, ыдыс-аяқтарға арналған қорап, көшпенділердің 

бұйымдарының сыну, жарылу сияқты көшу кезіндегі болатын қолайсыздықтардан қорғайтын 

бұйым болған.  

Этнодизайн саласындағы бұйымдардың көркемдік өлшемдердің бірі – киізден 

жасалған, тоқылған бұйымдардың пішін құрауда табиғат құбылыстарымен желмен, 

жаңбырмен, боранмен, көшіп қону қозғалыстарымен байланысты анықталған. Зерттеу 

негізінде табылған көне мәдени мұралар бабалардың этнобұйым жасауда, бұйымның 

тасымалдаушылық қырын жобалау шеберлігінің жоғары деңгейде болғанын көрсесетеді. 

Қазақ тұрмысында тасымалдануға қолайлы, әрі берік, шыдамды материал тері болып 

табылады. Мысалы торсықты жобасын жасауда шеберлер торсықтың көшіп қонумен қатар 

басқада мал бағуда, аңшылықта қолданысқа ыңғайлы бұйым болу жағына мән берген.  

 

 
 

3-сурет – Торсық 
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Торсық бұл ежелден келе жатқан дәстүрлі қолөнер туындысы. Ата-бабамыз мал баққан 

көшпелі, қоныс аударып жүретін халық болған, сондықтан торсықты ыдыс ретінде 

пайдаланып қымыз, айран, шұбат сусындарын құйып пайдаланған. Торсықтың сол кезде 

тиімділігі ішіндегі сусын ашымайтын және сынбайтын ыдыс болған.Торсық жасаудың 

негізгі шикізаты – ешкі немесе жылқы терілері. Тері тұздалмаған жақсы өңделген болуы 

керек. Теріні екі бүктеп немесе бір-біріне қабаттап, қағаз бетіне торсықтың суретін тең 

бүйірлі етіп, дайын лекаланы тері бетіне қойып, бастырып сызып, суретін түсіреміз. Торсық 

аттылы адамға, көшу кезінде сапарға шыққанда алып жүруге өте ыңғайлы болған [6, 36-б.]. 

Тасымалдауға төзімді материал – таспа деп аталады. Таспа сөзінің түбірі тас. Яғни, 

тігілген тұсты тастай берік ұстап қалатындықтан қазақ оны таспа деп атаған. Негізінде таспа 

сөзі түріктің «тәсмә» деген сөзінен шыққан. Орыстар таспаны «тесьма» дейді. Сонда таспа 

сөзі түркі тілдес халықтардан шыққаны ақиқат. Таспаны ешкі терісінен де әзірлеген. Елік пен 

киік терісі де таспаға жарамды. Таспа әзірлеу үшін жаңа сырыпталған теріні бүктеп, жылы 

жерде бір-екі күн ұстаса, жүні жидіп түседі. Кейде теріні жылы суға бір-екі сағатқа салып 

қойып, сабынмен жуып, жібітіп алған, соң өткір ұстарамен жүнін қиып тастайды. Содан соң 

көлеңкеге керіп кептіреді. Сәл тобарсыған соң арасына мата немесе қағаз салып, 

шиыршықтап орап, белін жіппен буып сақтаған. Шикі теріден тілінген таспаны қайыс, көн, 

былғары, т.б. жасалатын бұйымдар тігуге, өрімдердің ұшын бекітуге, қамшының өрімін 

сабына бекітіп, шырмауық орауға қолданады. Сонымен таспа бұйымның қозғалыстағы 

беріктігін қамтамасыз еткен [2, 193-б.]. 

Адамның қозғалысына қажетті киімнің бірі – шарық. 

 
4-сурет – Шарық 

 

 Шарық – шикі теріден лекерлеп тігілген қара дүрсін аяқкиім. «Аяқта жуан жіппен 

буылған шарық сүйреліп, киіз шұлғау жалпылдап тұр», – дейді Ілияс Жансүгіров бір 

өлеңінде. Бұрынғылардан: «Жаяу аты – шарық, күші – азық», – деген сөз қалыпты. Сиырдың 

сауыр терісін шелі мен көк етінен ажыратып, түгі өкшеге қарай жататындай етіп пішіп, 

арнаулы ағаш қалыпқа кигізіп, бүгіп тігеді. Содан соң жиегін бүгіп, шетінен бүгіп, шетінен 

бір елі жерден қайыс баулық өткізетін тесіктер тесіп, бау тағып, тартып байлап қояды.  

Теріден жасалған және тасымалдауға төзімді материал – саба. Қазақтың көшіп 

қонуының қиындықтарына бірден бір шыдас беретін этнобұйым – саба болып табылады. 

Саба – қымыз, қымыран, шұбат ашытуға арналған, қам теріден бес қиық етіп пішіліп, 

тігілген ыдыс. Сабаны көбінесе жылқының жон терісінен тігеді. Саба жасау үшін жылқы 

терісінің жүнін жидітіп, тазалап, алған соң, арнайы үлгіге салып пішеді. Содан кейін бірнеше 

тәулік малмаға салып қояды. Саба аяқ – сирақатры жерден бір қарыстай биік болады. Оның 

қаптал қабырғаларына бедерлі өрнек ойылып, мүйізбен, сүйекпен оймышталады. Күміс 

қапталған темірден құрсауланып асыл тастардан көз орнатылады. Сабадағы қымызға қойдың 

бір білем піскен құйрық майын салып қойса, дәмді болып бабымен ашиды. Кейде бір қасық 

бал қосып қояды. Сабаны формасы, материалы, пластикалық қасиеттері көшіп қонуға 

лайықты ойластырылған бұйым болып табылады. Қазақ халқы тасымалдауға лайық форма 

жасаудағы шебер халықтың бірі болған. Оның дәлелі – теріден жасалған кесеқап пішіндері. 

Олардың пішіндері, безендіруі жауынан озық өнер туындысымен парапар келеді. Кесеқап 
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қазақ қолөнер шеберлерінің қолынан шыққан, теркеш, кесе қап, шынықап деп аталатын 

мүлік.  

 

 
 

5-сурет – Саба 

 

 
 

6-сурет – Кесеқап 

 

Кесеқаптың пайда болуы XVIII ғасырда қазақ арасында Қытайдың фарфор ыдыстары 

кеңінен тарай бастаған мезгілге сәйкес келеді. Ертеде Қытайды Шын деп атаған. Шыны сөзі 

содан қалыптасқан. Кесесқаптардың «сыңар емшек», «қос емшек», «үш емшек» деген 

түрлері бар. Сонымен қатар теріден, киізден, қайыңның қабығынан жасалатын цилиндр 

тәрізді, қалпақты түрлері де болады. Кесеқап көшіп қону кезінде ыдыстардың сынбауын 

қамтамасыз ету жағы ойластырып жасалған бұйым. Көн кепкеннен соң қаттылықтың үлкен 

деңгейінен көрінетін материал болып табылған. Бұл заттың сонымен қатар жеңілдік қасиеті 

болған. Көн дулыға – жауынгер, сарбаздардың оғынан т.б. қарсыласының сілтеген қаруынан 

қорғайтын баскиім. Ол көннен жасалып, жиектері металлмен құрсауланады. Көн дулыға өте 

жеңіл әрі ыстық пен суықты өткізбейді. Жұқа, талдырып басқан киізбен немесе сырылған 

матамен астарланады. Оны жасау үшін ағаштан төрт бөліктен тұратын арнаулы қалып 

әзірленеді. Содан соң қалыпқа бір елідей мүм жағып, оның сыртын түгі мен шелінен тазарған 

шикі терімен қаптайды. Көлеңкеде бірер тәулік кептіріп, батырғымен бедерлі өрнек сызады. 

Булығаның салмағы жеңіл болып алып жүруге қолайлы болған. 
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7-сурет – Жемқалта 

 

Жемқалта – аңға шыққанда құстың жемін салып жүретін теріден тігілген қалта. 

Жемқалтаның ұзындығы 25-30 см, ені 20 см мөлшерінде болады. Жемқалтаның бір жақ 

қырында түтік қыстыратын орны болады. Қалтаны белбеуге ілетін, ердің қандығасына 

байланатын өрілген бауы болады. Жем қалтаның жасалу жолы өте қарапайым болып келеді. 

Жемқалта тасымалдануға қолайлы бұйым болған. 

Теріден жасалған және тасымалдауға төзімді киім – аба мен мес. Аба – жауын-

шашыннан қорғайтын жамылғыш, қарапайым әдіспен тігілген тыс киім, сулық. Абаны жасау 

үшін теріні малмаға салып, жүніні жидітпей жұмсара илеп, иден шыққан теріні кептіріп, сәл 

тобарсыған соң талқыға салып, созғылап, бұрап, әбден жұмсартады. Содан соң арнаулы 

үлгімен пішіп, күләпарасаны ішіне қарай әдептеліп, көмкере тігіледі. Бұл жауынды күні 

киуге қолайлы этнобұйым болып табылады.  

Мес дегеніміз – бітеу сыпырылған, иленген ешкі терісінен жасалған, сүттен әзірленген 

сұйық тағамдарды тасымалдап, сақтайтын ыдыс. Әдетте мес семіз серке терісінен жасалады. 

Бітеу сыпырылған теріні шелдеп, тазалап алған соң ағаш күбірдегі малмаға бірнеше тәулік 

ұстап и сіңген соң жайып, кептіреді. 

Қазақ халқы тасымалдауға лайық форма жасаудағы шеберлік деңгейін сақтап заманауи 

этнобұйым жасау шеберлігін инновациялық технологиялар арқылы меңгерген шеберлер 

қатары қазіргі кезде көбейе түсуде. Солардың бірі суретші рестовратор – Қырым 

Алтынбеков. Қарағанды облысының тумасы археологиялық құнды жәдігерлерді зерттеумен 

қатар жаңа жоба жасаумен айналысады. Алтын әшекейлерді зерттейді. Басты зерттеу нысаны 

– Алтын ханшайым.  

Алтын ханшайым бұйымдары – зергерлік өнердің жоғары деңгейін көрсетеді. Бұларды 

археолог ғалымдар сақ-сармат дәуірі өнеріне жататынын анықтаған. Ханшайымы мойнына 

тапқан бойтұмар сұлудың дәулетті отбасынан шыққандығын дәлелдейді. Екі мың жыл 

бұрынғы металл өңдеу технологиясының жоғары деңгейде екенін аңғартады. Суретшінің 

қызы Елена Алтынбекова аң стиліндегі сувенирлер жасайтын шебер. Қырғызстандағы 

Наратқорған ауылының әйелдері үйде киізден телефон қабын оюлап жасайды. Киіз зиянды 

сәулелерді ағзаға өткізбейтін қасиеті бұйымның сұранысын арттыруда.  
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Бұйымның дәстүрлі пішіні дегеніміз – бірнеше ғасырдан бері сақталып келе жатқан 

пішін. Ұлттық бұйымның дәстүрлі пішіні ғасырлар бойы қалыптасқан. Бұйым формасы 

қолданыс мазмұнымен тығыз байланысты. Қоғабай Қожақов Қостанайлық ағаш шебері, 

атадан басталған шеберлердің төртінші ұрпағы. Қазіргі кезде ол қайыңнан ағаш астау, 

жиналмалы үстел, орындақтар жасайды. Берік Әлібай – шебер, зергер, рестовратор. Ұлттық 

бұйымдардың мұражайын жеке меншік үйінен ұйымдастырған шебер. Ол садақ, ер-тұрман 

жасайды. Ол сонымен қатар суретші-коллекционер. Өнерді бұйымның тасымалдауға 

ыңғайлылығы болу үлгісі қазіргі заманда жалғасын табуда. Ағашты, металды теріні, жүнді 

өңдеу дәстүрі ғасырдан ғасырға өтіп бізге жетуде. Бұнан тасымалдауға ыңғайлы өнердің 

бұйымдарын үлгісін жасаудағы көркемдік дәстүр жалғастығын көруге болады. Бұйымның 

пішінін құрамдаудағы тасымалдауға ыңғайлы бұйым үлгісін жасау дәстүрлер сабақтастығы 

қазірге дейін жалғасып келеді.  

Ежелгі этнодизайнерлердің форма жасау барысындағы форма құрау, эргономика мен 

материалдар өңдеу шеберлігінің жоғары сатысы аңғарылады. Бұйымның бетін безендіру 

дәстүрлері, ежелгі аң стилінің бейнелеу өнерінде жаңғыруы, зергерлік пен құмыра жасаудың 

дәстүрлі технологиясы, мүйіз бен тұяқты өңдеу технологиясы қазіргі қолөнер шеберлерінің 

жұмыс нысаны айналуда. Бұл орайда Түркістандық әлем таныған шеберлер, зергер Қалмырза 

Тасовтың, қыш өңдеу шебері Абай Рысбековтың, ағаш өңдеу шебері Гаухарбек 

Әлқожаевтың шығармашылық жұмыстарында бұйымның тасымалдаушылық ұстанымы 

сақталуымен ерекшеленеді [7, 234-б.]. 

Жаңа технология қазіргі өміріміздің барлық салаларында қолданыс табуда [9, 86]. 

Қазіргі қолөнердегі жаңа технология этнобұйым жасау технологиясына да жаңа өзгерістер 

енгізуде. Соның бірі жиналмалы бесік.  

Бесік – баланы бөлеуге арналған ағаш төсек. Қайың ағашынан жасалады. Бесік төсек: 

бас жастық, аяқ жастық, мақта немесе қойдың жүнінен жасалған көрпе бөлшектерінен 

құрамдалады. Ол баланың ұйқысының тыныш болу жағын қамтамасыз етеді. Жамбылдық 

Пернебай Қыдырбекұлы жиналмақшы бесік жасау шебері. Жиналмалы бесік ойлап шығарған 

шебер еңбегін заманауи этнодизайнның мысалы ретінде көруге болады.  
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Қазір жиналмалы домбыра жасаушылар да бар. Домбыраға қап тігу де жаңа технология 

ретінде қолға алынуда. Біз алтынмен безендірген киім жасаған, кезінде сәулет өнерінің озық 

үлгісі Ясауи кесенесін Түркістанда тұрғызған, әлем таныған тайқазанды Қарнақта құйған, 

құны жүз жылқыға тұратын сәукеле жасаған шебер бабалар ұрпағы екенімізді мақтан етеміз. 

Қазіргі кезде ата-бабамыздың көркемдік салт-дәстүрін жаңғыртып, жас ұрпаққа ұлттық 

әсемдік құндылықтар арқылы тәрбие беруде этнодизайн мүмкіндіктері зор. 
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ӘСКЕРИ РОБОТТЫ ТЕХНИКАЛАРДЫ БАСҚАРУ АРҚЫЛЫ ЖЕКЕЛЕГЕН 

ТАКТИКАЛЫҚ МІНДЕТТЕРДІ ШЕШУ ЖОЛДАРЫ МЕН ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Бұл мақалада қазіргі уақытта түрлі бағытта дамып жатқан робот техникасы 

қарастырылады. Қару-жарық және әскери техниканы роботтандыру қарулы соғыста 

техникалық құралдардың сапасын көтеруге бағытталған. Қазіргі заманғы жалпы әскери 

ұрыста тірі күшке қарағанда работтандырылған кешендердің қолданылуы тиімдірек. Қазіргі 

уақытта әлемнің дамыған елдері әскерлерге роботтандырылған жүйелерді енгізуге көп көңіл  

бөледі. 

Кілт сөздері: робот, технология, техника, формула, танк. 

 

This article describes how robotics is currently developing in various directions. Robotization 

of weapons and military equipment is aimed at improving the quality of technical means in armed 

warfare. Currently, in modern combined-arms combat, it is more effective to use spent complexes 

than manpower. Today in the world, developed countries pay a lot of attention to the introduction of 

robotic systems in their troops. 

Keywords: robot, technology, technique, formula, tank. 

 

В этой статье говорится как в настоящее время робототехника развивается в различных 

направлениях. Роботизация вооружения и военной техники направлена на повышение 

качества технических средств в вооруженной войне. В настоящее время в современном 

общевойсковом бою эффективнее использовать отработанные комплексы, чем живую силу. 

Сегодня в мире развитые страны много внимания уделяют внедрению роботизированных 

систем в свои войска.  

Ключевые слова: робот, технология, техника, формула, танк. 

 

 

ХХІ ғасыр – робототехниканың заманы. Экономикамызды ілгерілету үшін осы салаға 

терең ден қоюымыз керек.  Қоғамдық салалардың барлығын ақпараттандыру, оқу үдерісін 

қарқындандыру негізгі жалпы білімді жаңғыртып, оның рөліне жаңаша көзқараспен қарауды 

талап етеді. Қазақстан Республикасында білім беру мен ғылымды дамытудың 2016-2020  

жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының мақсаты экономиканың орнықты дамуы 

үшін білім берудің және ғылымның бәсекеге қабілеттілігін арттыру, адами капиталды 

дамыту болып табылады.  

Жоғарыда аталған мақсаттарды іске асырудағы ең маңызды міндеттердің бірі қазіргі 

ғылымның ықпалдасқан салаларын дамыту және оларды заманауи мектептің білім беру 

үдерісіне кіріктіру болып табылады. Робототехника өмірдің барлық саласында қолданылады.  

Өздігінен ашылып-жабылатын есіктерден бастап нанотехнологияларға дейін 

робототехника пайдаланылады. Негізінде Робот (чех тілінен аударғанда robota – еріксіз 

еңбек, rob – құл) – тірі организм ретінде құрылған автоматты құрылғы [3]. Ол байланысатын 

және әрекет ете алатын, ойлай білетін, қабылдай алатын машина болып табылады.  

Робот істеу – әр адамның ойлай білуіне байланысты. Мұнда мақсатқа жету маңызды.  

Роботқа жүктелетін міндеттің орындалуы үшін бағдарлама жазылады [1]. Роботты құрастыру 

оңай болғанымен, бағдарламалауға келгенде қиындықтар болады. Бір роботты құрастыру 

мен бағдарлама жазып шығуға кететін уақыт мөлшері оның күрделілігі бойынша 

анықталады. Робот құрастырғанда бөлшектерінің мығымдығы мен беріктігі де оның 
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шыдамдылығын арттырады. Күрделі бағдарлама роботты күшейтеді. Құлтемірді жасаған 

кезде алдымен бағдарламасын жазады. 

      Бағдарлама жасау барысында міндетті түрде математика, информатика, физика, 

геометрия пәндерінің элементтерін пайдаланады. Мәселен, олар математика пәнінен бір 

формула үйреніп келетін болса, үйірмеде сол формуланы пайдалана отырып, өздері тәжірибе 

жүзінде шыңдайды. Физикалық есеп арқылы роботты, оның қимылын жасайды.   

Қазіргі таңда бүкіл дүние жүзінде робототехника ғылымы кең қолданыс тауып 

отыр. Қазақстан дамыған елдер қатарына қосылу мақсатында ғылыми-техникалық 

прогресстің осы бір маңызды бағытынан құр қалмауда. 

Соңғы жылдары бірқатар  мемлекеттер әскери робот техникасы саласын дамытуға  

ерекше  көңіл  бөлуде. Робот техникалық кешендердің жаңа озық үлгілермен озық  

жарақатталған қарулы күштер қарсыласына қарағанда зияткерлік технологиялық 

басымдылыққа   ие  болады [2]. 

Әлемдегі алпауыт мемлекеттер  барлық әскери  бағыт  және  тектеу үшін өндіріп  

қолданысқа енгізіп келеді. Роботтар кез келген армияда  әскери  әрекеттер кезінде жеке 

құрамның шығынын айтарлықтай азайтады. Роботтар кез келген қиын жағдайда  

жауынгерлік тапсырмаларды орындауға қабілетті. 

 Қазіргі уақытта  робот техникасы  түрлі бағыттарда дамуда. Қару-жарақ және әскери 

техниканы роботтандыру қарулы соғыста техникалық құралдардың сапасын көтеруге  

бағытталған.  

Қазіргі заманғы жалпы әскери ұрысты тірі күшке қарағанда роботтандырылған  

кешендердің қолданылуы тиімдірек. Қазіргі уақытта әлемнің дамыған елдері әскерлерге 

роботтандырылған жүйелерді енгізуге көп көңіл бөледі. Әскери роботтар Қазақстанның 

Қарулы Күштерінде де кеңінен қолданылады.  

Қазақстан Республикасында өнеркәсіптің қарқынды түрде индустрияландырылуы, жаңа 

технологиялардың қарқынды дамуы өскелең ұрпақты жоғарғы білікті техникалық сала 

мамандары ретінде даярлауды талап етеді. Осы талапқа сай тұру үшін робот құрастырудағы 

алдыңғы елдер қатарында тең тұруымыз керек. 2015 жылдан бастап, ҚР Қарулы Күштерін 

жарақтандыруға жерүсті, теңіз және әуе мақсатындағы робототехникалық құралдар келіп 

түсуде. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-сурет – Барлау роботы 
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Әлемдік трендтерді зерделеу және жаңа технологияларды ілгерілету үшін 2019 жылы 

Бас штабта робототехникалық жүйелерді дамыту және оларды қолдану басқармасы құрылды. 

Басқарма мамандары жаңа технологияларды енгізу және қолдану бойынша жоспарлы жұмыс 

жүргізуде. Бүгінде ел әскерінің қару-жарағында роботтардың жердегі және теңіздегі екі түрі 

бар. Мен жасап шықан роботтым барлау роботы. Техниканың  бұл түрі әскерилер үшін 

тапсырмас дүние. Жау әскері шоғырланған жерді анықтайды.  

 Мобилді әскери робот адамның көмегінсізде автономды түрде жүре береді. Алдыңғы 

жағында орналасқан камера арқылы робот белгілі бір жердің картасын ұйымдастырып 

немесе әскерилердің жау екенін, әлде өз адамдары екенін анықтай алады. Діттеген жеріне 

жету үшін ешқандай кедергіге қарамайды. Тіпті, тауға да шыға береді. төбесіне кез келген 

ату құралын қоюға болады. Бұл роботтың бірінші ерекшелігі – дыбысы жәй естіледі. Өйткені 

электронды моторлар қолданған [1]. Содан соң миналанған жерлерді білу үшін өзіне қару 

қойып, ату арқылы мина қойылған жерлерді анықтауға болады.  

Отанымызда бұл роботтың үлкен моделдерін жасайтын болсақ  Ресей, Израиль, АҚШ-

тағы роботтың нұсқаларынан әлдеқайда арзан  болмақ. Заман дамыған сайын адамдардың 

қиялынан түрлі әскери қару-жарақ туындауда. Ғалымдар ең деген әскери техникалар үлгісін 

жасап қана қоймай, оларды шынайы өмірде де өңдеп шығуда.  Мәселен, «KADEX-2016» 

көрмесіне қойылған IT-технологиялар, робот техника, авиация, ұшқышсыз ұшу аппараттары 

мен қорғаныс пен қауіпсіздік саласындағы өзге де озық бағыттар аясындағы құралдар 

сөзіміздің дәлелі. 
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ЭКОНОМИКА, МЕНЕДЖМЕНТ ЖӘНЕ МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУ 
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Ғылыми жетекшісі: э.ғ.к., доцент Альмухамбетова Б. 

 

ОТАНДЫҚ КӘСІПОРЫНДАРДЫҢ МАРКЕТИНГ ҚЫЗМЕТІН ЖАҚСАРТУ 

НЕГІЗІНДЕ БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІЛІГІН АРТТЫРУ 

 

Мақалада отандық кәсіпорындардың маркетингтік қызметін жетілдіру негізінде 

бәсекеге қабілеттілігін арттыру жолдары қарастырылады. Қазақстан Республикасында 

нарықтық қатынастардың қалыптасуы мен даму процесі экономикалық субъектілер 

арасындағы бәсекелестіктің күшеюімен, сыртқы және ішкі маркетингтік ортаның үнемі 

өзгеруімен қатар жүреді, бұл тауарлар мен қызметтерді құру, тарату және тұтыну бойынша 

іскерлік және маркетингтік қызметті жетілдіруді талап етеді. Сондықтан кәсіпкерліктің 

философиясы мен құралы ретінде маркетингке деген қызығушылық айтарлықтай өсті. Мұны 

елдің экономикалық дағдарыстан шығу және экономикалық өсудің жоғары қарқынына қол 

жеткізу қажеттіліктері де талап етті. Себебі маркетинг, әлемдік тәжірибе көрсеткендей, кез 

келген бизнестің негізгі элементі, нарықтың барлық қатысушылары арасында теңдестірілген 

және тұрақты қатынастар ортасын құратын және қамтамасыз ететін қазіргі заманғы нарықты 

дамыту құралы болып табылады.  

Кілт сөздері: маркетинг, бәсеке, стратегиялық басқару, бәсекеге қабілеттілік, 

маркетингтік коммуникация. 

 

The article deals ways to increase the competitiveness of domestic enterprises on the basis of 

improving marketing activities. The process of formation and development of market relations in 

the Republic of Kazakhstan is accompanied by increased competition between economic entities, 

constant changes in the external and internal marketing environment, which requires improvement 

of economic and marketing activities for the creation, distribution and consumption of goods and 

services. Thus, the interest in marketing as a philosophy and tool of entrepreneurship has grown 

significantly. This was required by the country's need to overcome the economic crisis and achieve 

high rates of economic growth. After all, marketing, as world experience shows, is a key element of 

any business, a tool for the development of the modern market, which creates and maintains a 

balanced and stable environment of relations between all market participants.  

Keywords: marketing, competition, strategic management, competitiveness, marketing 

communications. 

 

В статье рассматриваются пути повышения конкурентоспособности отечественных 

предприятий на основе совершенствования маркетинговой деятельности. Процесс 

формирования и развития рыночных отношений в Республике Казахстан сопровождается 

усилением конкуренции между хозяйствующими субъектами, постоянными изменениями 

внешней и внутренней маркетинговой среды, что требует совершенствования экономической 

и маркетинговой деятельности по созданию, распространению и потреблению товаров и 

услуг. Таким образом, интерес к маркетингу как философии и инструменту 

предпринимательства значительно возрос. Этого требовала потребность страны в 

преодолении экономического кризиса и достижении высоких темпов экономического роста. 

Ведь маркетинг, как показывает мировой опыт, является ключевым элементом любого 

бизнеса, инструментом развития современного рынка, который создает и поддерживает 

сбалансированную и стабильную среду отношений между всеми участниками рынка. 

Ключевые слова: маркетинг, конкуренция, стратегическое управление, конкуренто 

способность, маркетинговые  коммуникации. 
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Қазақстан Республикасында нарықтық қатынастардың қалыптасуы мен даму процесі 

экономикалық субъектілер арасындағы бәсекелестіктің күшеюімен, сыртқы және ішкі 

маркетингтік ортаның үнемі өзгеруімен қатар жүреді, бұл тауарлар мен қызметтерді құру, 

тарату және тұтыну бойынша іскерлік және маркетингтік қызметті жетілдіруді талап етеді 

[1]. Себебі, маркетинг әлемдік тәжірибе көрсеткендей кез келген бизнестің негізгі элементі, 

нарықтың барлық қатысушылары арасында теңдестірілген және тұрақты қатынастар ортасын 

құратын және қамтамасыз ететін қазіргі заманғы нарықты дамыту құралы болып табылады 

[2]. 

Маркетинг – бұл жұртшылықты сатып алуға сендіру тәсілі болғандықтан, көпшілігі бұл 

ұғымды өткізу және ынталандырумен байланыстырады, бұл қате түсінік. Оның 

айырмашылықтары мынадай: өткізу негізінен тұлғалардың арасындағы тікелей қарым-

қатынас яғни, сатушының әлеуетті сатып алушылармен қарым-қатынасын болжайды. 

Менеджменттің жетекші теоретиктерінің бірі Питер Друкер: «Маркетингтің мақсаты 

маркетингтік әрекеттерді қажетсіз ету болып табылады. Оның мақсаты – тұтынушыны 

жақсы білу және оны түсіну, өнім немесе қызмет сөзсіз соңғысына сай келеді және өздерін 

сатады» [3]. 

«Маркетинг – бұл тұтынушылар үшін ең жақсы психологиялық жағдайларды және 

табиғи немесе жасанды түрдегі қажеттіліктерді таратушылар үшін қаржылық жағдайларды 

қанағаттандыруға бағытталған бірқатар техникалық әдістер» [4]. Маркетинг – күрделі, көп 

жоспарлы және динамикалық құбылыс. Бұл бір әмбебап анықтамада оның мәні, принциптері 

мен функцияларына толық, барабар маркетинг сипаттамасын берудің мүмкін еместігін 

түсіндіреді [5]. 

Маркетинг мәнінен оның негізгі принциптері туындайды. Алайда, отандық және 

шетелдік әдебиеттерде «маркетинг қағидаттары» аясында мүлдем басқаша ұғымдар бар. Әр 

түрлі авторлардың ұстанымдарын зерттей келе, оларды салыстыра отырып, біз келесі негізгі 

қағидаттарды бөліп көрсетеміз: экономикалық шешімдер қабылдау кезінде қажеттіліктерді, 

сұраныс пен нарық конъюнктурасының динамикасын мұқият қарастыру; өндірісті нарық 

талаптарына, сұраныс құрылымына барынша бейімдеу үшін жағдайлар жасау (және бір 

сәттік пайдаға емес, ұзақ мерзімді перспективада); барлық қол жетімді құралдарды, әсіресе 

жарнаманы қолдана отырып, нарыққа, сатып алушыға әсер ету [6]. 

Отандық кәсіпорындардың маркетингтік қызметін жетілдіру негізінде бәсекеге 

қабілеттілігін арттыру жолдарын зерттеу мақсатында еліміздегі жуу заттары нарығына 

талдау жасалынды. 2019 жылғы зерттеулерге сәйкес қазақстандықтар айына 3500 тоннаға 

жуық сабын қолданады. Жуу құралдарын өндіру бір жыл ішінде 44,5%-ға, 2019 жылы 5,5 

мың тоннаға дейін артты, дегенмен, бұл нарық қажеттілігінің 5,9% ғана жабады. Сабын 

шығару, керісінше, минус 14,3%-ға, 10,6 мың тоннаға дейін жетті. Айта кетейік, сегменттегі 

отандық өндірушілер сұраныстың 28,6%-ын жабады. Алайда, бір жыл бұрынғы көрсеткіш әлі 

жақсы болды – 31,1% [7]. 

ҚР-да арнайы тазалағыш пасталар мен ұнтақтар өндірілмейді: сұраныстың 98,9%-ы 

импорттық өніммен жабылды. Алайда, өндіріс өте аз болса да, өндіріс өте үлкен өсім 

көрсетті бірден 4,3 есеге өсті. Дегенмен, бұл тек 49 тонна (1-кесте) [7]. 

 

1-кесте – ҚР-да сабын және жуу құралдары, ұнтақ және тазалағыш құралдарды 

қолдану және ресурстар балансы (2019 ж.) 

 

 2019 2018 Жылдық 

өсім, % 

2019 2018 

1 2 3 4 5 6 

Жуу құралдары 

Ресурстар 92998 76344 21,8 Ресурстар үлесі, % 

Өндіріс 5453 3774 44,5 5,9 4,9 

Импорт 87545 72570 20,6 94,1 95,1 

Қолданылғаны 92998 76344 21,8 Қолданылғандағы үлесі 
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1-кестенің жалғасы 
 

1 2 3 4 5 6 

-  Экспорт 4832 4117 17,3 5,2 5,4 

Ішкі нарықта 

сатылғаны 

88166 72227 22,1 94,8 94,6 

Сабын, беттік белсенді органикалық заттар пен препараттар 

Ресурстар 37126 39794 -6,7 Ресурстар үлесі, % 

Өндіріс 10613 12378 -14,3 28,6 31,1 

Импорт 26513 27416 -3,3 71,4 68,9 

Қолданылғаны 97126 39794 -6,7 Қолданылғандағы үлесі 

-  Экспорт 6815 6808 0,1 18,4 17,1 

Ішкі нарықта 

сатылғаны 

30311 32987 -8,1 81,6 82,9 

Ескерту: [7]әдебиет мәліметтері негізінде құрастырылды 

 

Соңғы жылдары сабынның сапа параметрлері жақсарды. Импорт көлемі қазақстан 

сабын нарығында 2019 жылы 71,4% құрады, бұл 2017 жылмен салыстырғанда 3,3%-ға кем 

(1-сурет) [7]. 

 

 
  

1-сурет – ҚР-да сабын, органикалық заттар пен препараттар өндірісі мен импорты 

(2019 ж.) 

 

Ескерту: [7] әдебиет мәліметтері негізінде құрастырылды 

 

 

Қазақстан нарығында сабынның елеулі үлесін импорттық өнім алады. Қазақстанға 

сабын жеткізу әлемнің 50-ден астам елінен келеді. 2-суретте Қазақстандағы сабын импорты 

құрылымы көрсетілген [7]. 

 2-суреттің мәліметтері бойынша 2019 жылдың қорытындысы бойынша қазақстандық 

сабын нарығына негізгі импорттаушы ел Түркия болып табылады (40%). Бұдан әрі  (21%), 

Украина (8,5 мың тонна немесе 19%), Польша (11%), АҚШ (2%) және Египет (1%) келеді. 

2018 жылдың қорытындысы бойынша Ресей (+1,7 мың тонна немесе +25%) сабыны 

импортының көлемі айтарлықтай өсті. Сабынды жеткізуші елдер арасында импорттың 

жалпы артуы аясында АҚШ-тан импорт көлемі төмендеді (-0,1 мың тонна немесе -7%) [7]. 
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29%
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71%

Отандық өндіріс Импорт
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2-сурет – Қазақстандағы иіс сабын импорты құрылымы (2019 ж.) 

 

Ескерту: [7] әдебиет мәліметтері негізінде құрастырылды 

 

Қазіргі таңда сабын сегментінің ассортименті, атап айтқанда, тұтынушы баға мен 

сапаның ең қолайлы үйлесімін салыстыру және таңдау мүмкіндігі бар. Сабын нарығы сатып 

алушының нарығы болып табылады, себебі ұсыныс сұраныстан асады. Сауалнама кезінде 

қойылған сұрақ былай деп айтылды: «сіздің ойыңызша, қандай маркалар/брендтер сіздің 

қалаңыздағы шаруашылық сабындар нарығында көбірек сатылады?» 

3-суреттен Қазақстанда сатылатын шаруашылық сабын өндірушілерінің пікірі 

бойынша, Хозяйственное мыло маркасы болып табылатыны көрініп тұр, бұл 18 респондент 

атап өтті. Екінші орында марка Дуру (Durur) (15 респондент) аталды. Үшінші орында 

Домашнее маркасы нәтиже 10 респондент. 

 

 
 

3-сурет – Абсолютті мәндерде ең көп сатылатын шаруашылық сабының маркалары 

 

Ескерту: сауалнама нәтижесі негізінде құрастырылды 

 

Сауалнаманың келесі сұрағы: «Ең танымал шаруашылық сабынға сұраныстың 

себептері». Сауалнамадан келесідей жауаптар алынды (6-сурет). Хозяйственное мыла 
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маркасы (17 респондент) аталған марка «танымал құрал», Дуру (Duru) (13 респондент) және 

Эффектмаркалы сабындардың (9 респондент) сапасы жақсы екенін атап өтті. 

Бұдан әрі сауалнамада: «бес баллдық шкала бойынша шаруашылық сабын 

маркаларының кейбір сипаттамаларына сіздің көзқарасыңызды білдіріңіз, мұнда 1 – толық 

сәйкес келмейді, 5 – толық сәйкес келеді» деген сұрақ қойды (4-сурет). 

 

 
 

4-сурет – Ең танымал шаруашылық сабынға сұраныстың себептері 

 

Ескерту: сауалнама нәтижесі негізінде құрастырылды 

 

Суретте жартылай фабрикаттардың ең танымал маркалары бойынша деректер 

келтірілген. Сонымен, Хозяйственное мыло маркасында (19 респонденттен) «марканың 

танымалдығы», «дүкендерде қол жетімділік» және «қолжетімді баға» сияқты негізгі үш 

сипаттаманы бөлді. «Duru» (17 респондент) Дуру және Эффект маркасы (11 респондент) 

«өнім сапасын» бөліп берді. SULU маркасының танымалдылығы (3 респодент) және қол 

жетімді баға (2 респондент) атады. 

Сабын нарығын талдау қорытындысы бойынша осындай бизнесті ашудың өзектілігін 

растайтын мынадай қорытынды жасауға болады:  

1. Қазақстанда бұл нарық дамып келеді, сондықтан нарықтың лайықты үлесін алуға 

және «кілегейді қалқып алуға» мүмкіндік бар. 

2. Бизнес ірі капитал салуды талап етпейді.  

3. Тауар сұранысқа ие.  

4. Сабын – шығынды өнім, ол клиентке ұнаса, сізде тұрақты сатып алушы болады.  

5. Іске асырылмаған даналарды жеке мақсатта пайдалануға, ерітуге және басқа 

комбинацияларда қайта пайдалануға болады.  

6. Шығармашылық еркіндігі – үнемі тәжірибе жасау, тауардың жаңа түрлерін табу 

мүмкіндігі. 

Қазақстандық маркетинг қауымдастығы және «Market Consult Group» консалтингтік 

фирмасы маркетингтің даму деңгейін зерттеу мақсатында бірқатар компаниялардың 

мамандарына сауалнама жүргізді. Зерттеуден анықталғандай, кәсіпорындар үшін ең маңызды 

проблемалар: бәсекелестіктің жалпы шиеленісуі проблемасы (46,4% респондент); нарық 

көлемін кеңейту проблемасы (39,3%); өнім сапасын жетілдіру қажеттілігі (32,1%) болды [8]. 

Сыртқы салалық мәселелерден басқа мамандар ішкі: маркалар, өнім, компания үшін имидж 

қалыптастыру (сұралғандардың 50%); жаңа өнімдерді әзірлеу, тапсырыс берушілерге қызмет 
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Дуру (Duru)
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көрсетуді кеңейту немесе жақсарту және өткізуді (нарық көлемін) болжау (тиісінше 39,3% 

және 32,1%); компанияда маркетингтік ақпараттық жүйелерді құру және сату мониторингі 

(10,7%) [8]. Бірақ, көрсетілген проблемаларға қарамастан, Қазақстан нарығында болып 

жатқан өзгерістердің салдарынан стратегиялық және жедел жоспарлау үдерістерінің 

интеграциясы жүріп жатыр. Ұзақ мерзімді перспективаға тұжырымдалған стратегиялық 

мақсаттар қысқа мерзімді кезеңге бағдарланған жедел кезеңге бөлінеді. Жедел мақсаттарға 

қол жеткізе отырып, қазақстандық кәсіпорындар стратегиялық мақсаттарға қадаммен қадам 

басып келеді, бұл ретте маркетинг саласындағы жетекші әлемдік компаниялардың 

тәжірибесі мен жетістіктері пайдаланылады. 

Ұйымның бәсекеге қабілеттілігін арттыру бойынша маңызды бағыт оның маркетингтік 

қызметін жетілдіру болып табылады. «Алға жылжыту кешені» ұғымы жарнаманы, сатуды 

ынталандыруды, жеке сатуды және жұртшылықпен байланысты қамтиды. Кез келген 

компанияның қызметтерін ілгерілету үшін қызмет саласын, мақсатты аудиторияны, 

бәсекелес ортаны және басқа да факторларды кешенді талдау негіз болуы тиіс. Бұл қызмет 

кімге жасалатынын, ол үшін кім төлейтінін және орнына не алғысы келетінін түсіну қажет. 

Бағыттарының бірі маркетинг әдістерін әзірлеу және әдістемелерін тарту және сатып 

алушылар. Қызметтерді жылжыту белгілі бір мақсаттарға қол жеткізуге бағытталуы тиіс, 

олардың арасында екі негізгі топты бөлуге болады: 

1. Стратегиялық: сатып алушылар санын ұлғайту және әрбір сатып алушы жасайтын 

сатып алулар санын ұлғайту. 

2. Ерекше: бәсекелестерге қарсы әрекет көрсету. Тауарларды тұтынушылардың 

нысаналы сегментіне жылжыту жоспары: 

– алға жылжыту мақсатын анықтау; 

– жылжытуға жататын қызметтердің тізбесі мен санын анықтау; 

– жылжыту қарқындылығының қажетті деңгейін анықтау; 

– алға жылжыту бойынша іс-шаралар мерзімдерін анықтау; 

– жылжыту бағдарламасы туралы мәліметтерді тарату тәсілін таңдау; 

– алға жылжыту бағдарламасының жалпы бюджетін әзірлеу. 

Бәсекеге қабілеттілікті арттыру үшін ұйым қызметін бұрын жүргізген бағалау және 

талдау нәтижелеріне сәйкес ұйымның даму стратегиясының келесі бағыттарын таңдау қажет: 

– серіктестік ұйымдармен және мемлекеттік құрылымдармен қоғамдық байланыстарды 

нығайту (мысалы, бірлескен әлеуметтік жобаларды іске асыру); 

– КЕҰ үшін өткізілетін Мемлекеттік сатып алулар мен конкурстарға ықтимал қатысу 

мақсатында ұйымның мемлекеттік стандарттарға сәйкестігіне іс-шаралар әзірлеу 

(материалдық-техникалық база құру, қызметкерлердің біліктілігін арттыру, балаларды, оның 

ішінде ЖВЗ мен мүгедектерді психологиялық-педагогикалық дамыту мен түзетудің жаңа 

технологиялары мен бағдарламаларын игеру); 

– ұйымның табысты дамуы үшін басқарушы кадрлардың біліктілігін арттыру; 

– қызмет сапасын арттыру (сервисті оңтайландыру, қызметкерлерді іріктеу және оқыту, 

тұтынушыларға қызмет көрсетуді дараландыру және т.б.); 

– жалға алуға және коммуналдық төлемдерге байланысты шығындардың азаюы; 

– клиенттерді тарту үшін икемді баға саясатын сақтау [9]. 

Осыған байланысты маркетингтік қызметтің негізгі бағыттары: 

– нарық пен бәсекелестердің тұрақты маркетингтік зерттеулерін жүргізу, олардың 

жарнамалық және PR-қызметін зерттеу, соның ішінде нарықтағы маркетингтің жаңа 

құралдарының пайда болуын қадағалау; 

– ұйымның жалпы коммуникациялық саясатын қалыптастыру, кешенді жарнамалық 

бағдарламаларды құру және іске асыру, ұйымның қолайлы имиджін қалыптастыру үшін 

коммуникациялардың түрлі арналарын пайдалану және клиенттік базаны кеңейту, оның 

ішінде Интернет-ортада жылжыту және БАҚ-пен байланыс орнату (бақ үшін арнайы іс-

шаралар өткізу, мысалы, баспасөз турлары, сұхбаттар, мақалалар). 

Тұтастай алғанда, қазіргі уақытта бар шарттарда маркетингтік бағдарламаның негізгі 

міндеттері мынадай болуы тиіс: 
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1) маркетингтік ақпаратты жедел жинауды және талдауды қамтамасыз ету, өйткені егер 

ұйым бұрын бір жерде әрекет ете алатын болса,  ал қазір бәсекелестер санының ұлғаюына 

байланысты қателіктер айтарлықтай қымбатқа түседі және маркетингтік ақпараттық жүйені 

құру нарықты болжауға мүмкіндік береді; 

2) маркетингтік коммуникацияның жаңа құралдарын және ұйым қызметінің 

ерекшелігін ескере отырып, олардың тиімділігін тұрақты бағалай отырып, стратегиялық 

маркетингтік бағдарлама әзірлеу; 

3) нарықтағы өзгерістер кезінде жедел ден қою шараларын қабылдау мақсатында 

маркетингтік қызмет нәтижелерінің тұрақты мониторингін және қойылған міндеттердің 

орындалуын бақылауды ұйымдастыру. Ден қою жылдамдығы барлық бағыттар бойынша 

маңызды: жаңа қызметтерді ұсынудан бастап маркетингтік коммуникациялардың жаңа 

құралдарын пайдалануға дейін, бұл ұйымға алға жылжуға көмектеседі. 

Осы мақсатта жоспарлануда: 

– кәсіпорын туралы толық ақпарат келтірілетін веб-сайт құру; 

– таргетинг сияқты интернет-жарнаманың артықшылықтарын пайдалану; 

– белгілі бір параметрлер (орналасқан жері, жынысы, жасы, мүдделері және т.б.) 

бойынша нақты пайдаланушыларға жарнамалық хабарламаларды көрсету, ретаргетинг-

бірнеше рет қайталанатын онлайн-жарнамалар, қызметті немесе тауарларды жеткізушінің 

сайтын көріп, оны тастап кеткен пайдаланушыларға бағытталған, сондай-ақ, әлеуметтік 

желілерде айналдыру және Яндекс сияқты іздеу жүйелерінің жарнамалық қызметтерінің 

сайттарын жылжыту бойынша сервистерді пайдалану. ДиректЯндекс беттерінде және 

сайттарда мәтін мәндік жарнамалық хабарландыруларды, тауарлар немесе қызметтер туралы 

ақпаратты интернетте іздегендерге, яғни әлеуетті клиенттер үшін орналастыру құралы. 

Ілгерілету жөніндегі бағдарламаны әзірлеу кезінде ұйымның имиджі мен беделін 

қалыптастыру, қызметтерді ілгерілету және ұйым қызметінің ерекшелігінен жұртшылықтың 

барлық топтарымен қолайлы қарым-қатынасты қалыптастыру үшін коммуникациялық 

құралдарды қолдану саласындағы жұмыстардың толық кешенін пайдалану жоспарланып 

отыр, атап айтқанда: 

– қоғаммен байланыс, BTL және ATL-жарнама саласындағы қызметтің барлық 

іріктелген бағыттары бойынша стратегиялық және тактикалық жоспарларды әзірлеу, 

олардың орындалуын іске асыру және бақылау; 

– жұртшылықпен байланыс, BTL және ATL-жарнама саласында науқандарды өткізу 

қорытындылары бойынша бюджетті, стандарттарды, есептерді әзірлеу және тиімділікті 

бағалау маркетингтік коммуникациялардың нақты құралдарын пайдалану; 

– сыртқы орта туралы ақпарат жинауға тұрақты бақылау жүргізу және компания 

қызметі туралы қоғамдық пікірді талдау; 

– басшылармен, сондай-ақ қоғамдық пікір мен т. б. өзгерістерге әсер ететін 

тұлғалармен тұрақты байланыс. 

– мерзімді қажетті жұмыстарды жүргізу үшін сыртқы PR-компанияларды немесе 

ұйымдарды іріктеу [10]. 

Ұйымды ілгерілету жөніндегі қызметтің негізгі құралдары: 

–  ұйым сайтын толтыру және жылжыту; 

– интернет және әлеуметтік желілердегі коммуникация (онлайн-БАҚ, бейінді 

порталдар, консалтингтік жарнама, SEO жүзеге асыру - сайтты оңтайландыру, өз сайтында 

сілтемелер мен баптарды жылжыту, таргет және ретаргетинг-жарнама, бейне презентациялар 

және баннерлік жарнама, е-мейл тарату, LandingPage құру); 

– ұйымның фирмалық стилі; 

– арнайы іс-шаралар өткізу (семинарлар, дөңгелек үстелдер, конференциялар, 

ақпараттық кездесулер, конкурстар, акциялар, мерекелер); 

– БАҚ-пен өзара іс-қимыл (баспасөз хабарламалары, мақалалар, сұхбаттар); 

– мемлекеттік құрылымдармен және серіктестік ұйымдармен серіктестік 

байланыстарды нығайту (бірлескен жобаларға, қалалық іс-шараларға және т.б. қатысу); 
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– сыртқы жарнама түріндегі ATL-жарнаманы дамыту, жарнамалық каталогтарда және 

әлеуетті пайдаланушылар бар жерлерде ақпараттық афишаларды орналастыру. 

Мақсаттар ұйымның белсенділігінің негізгі бағыттарын анықтайды және көрсетілетін 

қызметтер санын ұлғайтуға, нарықтағы үлесті ұлғайтуға, пайда бойынша абсолюттік немесе 

салыстырмалы көрсеткіштерге қол жеткізуге, қаржылық көрсеткіштер және т.б. бойынша өсу 

қарқынының артуына бағытталған. 

Қорыта келе, ұйымның бәсекеге қабілеттілігін арттыру бойынша ұсынылатын іс-

шаралар туралы қорытынды жасау, сондай-ақ, осы бағыттағы одан әрі табысты қызмет үшін 

ұсынылған бағдарламалардың тиімділігін сапалық және сандық бағалау жүргізу қажет. 
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ТҮРКІСТАН ҚАЛАСЫНДА «АҚЫЛДЫ ҚАЛА» ҚҰРУ КЕЛЕШЕГІ:  
МӘСЕЛЕЛЕРДІ ЖҮЙЕЛЕУ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ШЕШУ БАҒЫТТАРЫ 

 

Мақалада ақылды қалаларды құру келешегі мен қалалық брендингке әсері 

қарастырылады. Экономикалық өсуді тиімділікті арттырумен, қоршаған ортаны жақсартумен 

және позитивтілікпен үйлестіруге ұмтылу. Түркістан қаласы «Ақылды қала» стратегиясын 

қабылдады. Ақылды қала туралы нормативтік идеялар, АКТ саласындағы жетістіктер 

неғұрлым инклюзивті, тиімді және демократиялық жергілікті басқаруды көрсетеді. Ақылды 

қаланы құру қала брендін қалыптастыруға әсер етеді.  

 Кілт сөздері: ақылды қала, қаланы басқару, қалалық брендинг 

 

The article discusses the prospects for creating smart cities and their impact on urban 

branding. Striving to combine economic growth with efficiency, environmental improvements and 

positivity. The city of Turkestan has adopted a Smart City strategy. A normative vision for a smart 

city, advances in ICT reflect more inclusive, efficient and democratic local governance. The 

creation of a smart city influences the formation of the city's brand. 

Keywords: smart city, city management, city branding. 

 

В статье рассматриваются перспективы создания умных городов и их влияние на 

городской брендинг. Стремление объединить экономический рост с эффективностью, 

улучшением окружающей среды и позитивом. Город Туркестан принял стратегию «Умного 

города». Нормативные представления об умном городе, достижения в области ИКТ 

отражают более инклюзивное, эффективное и демократическое местное самоуправление. 

Создание умного города влияет на формирование бренда города. 

Ключевые слова: умный город, управление городом, брендинг города. 

 

 

БҰҰ-ның 2014 жылғы мәліметтері бойынша әлем халқының 54%-ы қалаларда тұрады. 

1950 жылы бұл тек 30%-ды құрады, ал 2050 жылға қарай әлем халқының 66%-ы қалалық 

болады деп күтілуде. Егер аймақтық бөлуді алатын болсақ, онда Солтүстік Америкада 2014 

жылы қала халқы 82%, Латын Америкасы мен Кариб бассейнінде 80%, Еуропада 73%, ал 

Африка мен Азияда бұл сәйкесінше 40% және 48% құрады. Сонымен бірге Африка мен 

Азиядағы урбанизация қарқыны әлемдегі ең жылдам болып табылады және 2050 жылға 

қарай бұл көрсеткіштер 56% (Африка) және 64% (Азия) құрайды деп күтілуде. Қала 

тұрғындарының өсуі ауыл тұрғындарынан қала тұрғынына дейінгі мәртебесінің өзгеруіне, 

сондай-ақ, қала тұрғындарының табиғи өсуіне негізделгені анық. Дүние жүзіндегі ауыл 

тұрғындарының саны (2014 ж.) бүгінгі күні абсолюттік мәнде 3,4 млрд адамды құрайды, ал 

2050 жылға қарай бұл 3,2 млрд адамды құрайды [1]. 

Халық санының өсуі, урбанизация және экологиялық проблемалар қалалық 

инфрақұрылымды қалалардың жаңа буынын – «ақылды қалаларды» құруға итермелейді. 

Қазақстанда бұл тұжырымдаманы білудің төмен деңгейі таңдалған тақырыптың өзектілігін 

анықтайды. Ақылды қаланы дамыту – бұл стратегиялық процесс, бұл қала бизнесіне 

көзқарас, жоспарлау, пайдалану, желі және басқару саласындағы жаңашылдықты қажет 

етеді.  

Ақылды қала – ақылды басқару, ақылды өмір, ақылды адамдар, ақылды орта, ақылды 

экономика, ақылды ұтқырлық. Ақылды технологияларды енгізуді қажет ететін бағыттардың 

тізімі қала экономикасы мен қалалық инфрақұрылымның барлық салаларын қоспағанда 
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аналитика, банк қызметі, ғимараттар, сауда, электронды үкімет, байланыс, білім беру, 

энергетика, төтенше жағдайлар, қоғамдық тамақтандыру, денсаулық сақтау, өндірістік 

қызметтер, көлік, бөлшек сауда, қоғамдық қауіпсіздік, экология және қоршаған орта 

мониторингі, сумен және газбен қамтамасыз ету және тағы басқалар. Қалалық 

менеджменттің «интеллектуализация» процесінің жалпы схемасы – бұл көптеген 

факторларды, соның ішінде белгілі бір жерлерде тұратындар енгізген айырмашылықтарды 

ескеруді қажет ететін күрделі құбылыс [2]. 

 Әрбір қала ерекше және жергілікті басымдықтарды, тарихты, мәдениетті, 

географиялық орналасуын, көлемін және экономикасын ескере отырып дамуын қажет етеді. 

Қаланы өзгерту мүмкін емес, оны тек қала экономикасының тиімділігін, халықтың өмір сүру 

деңгейін және тұрақты дамуды арттыру мақсатында өзгертуге болады. Мұндай 

трансформация кезінде мыналарды ескеру қажет: қалалар мен елдер арасындағы өсіп келе 

жатқан бәсекелестік; жаңа жұмыс орындарын құру қажеттілігі және негізінен ақылды жұмыс 

стандартында; қала тұрғындары, инвесторлар мен туристер үшін тартымдылығын 

жоғарылатуға қойылатын талаптар. Қаланың негізгі және муниципалды инженерлік 

жүйелерінің энергия тиімділігін арттыру міндетті түрде қажет; әлеуметтік саланың 

тиімділігін арттыру: мектептер, қоғамдық қауіпсіздік және т.б. халықтың тұрмысы мен 

денсаулығын жақсарту [3]. 

«Ақылды қала» өзінің көптеген интерпретациялары мен саяси қайталануларында бүкіл 

әлемдегі қалалық реформалар қозғалысының эволюциясындағы маңызды тұжырымдамалық 

өзгерісті білдіреді. «Ақылды қала» тұжырымдамасы тұрақтылық доктринасы мен 

технологиялық өзгерістердің өсуі 1990 жылдардың басынан бастап қолданылады [4]. Алайда, 

ол соңғы онжылдықта әлеуметтік, экономикалық, экологиялық және қалалық басқарудың 

мақсаты ретінде «ақылдылықты» мақсат ететін мықты коммерциялық жылжытудың, саяси 

меншіктеудің және көптеген қалаларды дамыту жобаларының арқасында кең халықаралық 

танымал болды.  

«Ақылды қалалардың» басты мақсаты – қалалық инфрақұрылымның жұмысын тиімді 

ету үшін, ал азаматтардың өмірі – жайлы және қауіпсіз болу үшін адам өмірінің барлық 

салаларына жаңа технологияларды енгізу. Барлық тұрғындарды байланыстыратын бірыңғай 

ақпараттық желі сізге адаспауға немесе біреуді жоғалтпауға (баласын, қарт туысын, 

мүмкіндігі шектеулі баланы), сонымен қатар әрдайым қалалық ортадағы өзгерістерден 

хабардар болуға, құқық қорғау жүйесімен, әкімшілікпен және басқа да азаматтармен өзара 

әрекеттесуге көмектеседі. Қашықтықтан білім берудің онлайн-платформасы сіздің 

уақытыңызды үнемдейді (болашақта білім тек жұмыс кезінде пайдалы бола алатын дағдылар 

мен білімді дамыту үшін қажет болмайды), ал жол-көлік инфрақұрылымы мен беделді 

басқару жүйелерін дамыту сізге осы уақытты тиімді пайдалануға көмектеседі [5]. 

Түркістан қаласы – тарихи-мәдени орталық, түркі дүниесінің рухани астанасы. 

Түркістан қаласында ақылды қаланы құрғанда, қаланың тарихи тартымдылығын сақтай 

отырып құру маңызды. Тарихилықты сақтаймыз деп заман көшінен қалыс қалмау керек. Ол 

үшін ақылды қала құра отырып, қаланы брендке айналдыру маңызды. Осыған байланысты 

ақылды қала құруда қалалық брендингтің мағыздылығын зерттеген болатынбыз.  

Жүргізілген әдіс зерттеуде қойылған мақсаттарға жету үшін маңызды. Бұл зерттеуде 

тестілеу мақсаттары мен болжамдары аясында; деректер жинау әдісін анықтау, зерттеу 

кеңістігі мен үлгіні анықтау, анкета нысанын қолдану, деректерді кодтау, ұйымдастыру және 

талдау, мәліметтерді жинау құралының сенімділігі, статистикалық талдау туралы ақпарат 

қамтылған. Зерттеуде қолданылатын әдісті төмендегідей қорытындылауға болады. Зерттеуде 

қолданылатын сауалнаманың мазмұны үш бөлек бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімде 

Түркістан туралы демографиялық ақпарат беріледі. Екінші бөлімде 19 тармақтан тұратын 

өрнектер екі өлшемде де қолданылады, мұнда қала кескінінде көрсетілген негізгі кескін 

элементтері, ақылды қала брендингіндегі «маңыздылық» және «сәйкестік» дәрежелері 

көрсетілген. Маңыздылықты өлшейтін бөлімде қатысушылар «1. Абсолютті емес, 2. Елеусіз, 

3. Маңызды емес,  4. Маңызды, 5. Өте маңызды. «1. Оларға мүлдем жеткіліксіз, 2. 

Жеткіліксіз, 3. Жеткіліксіз немесе жеткіліксіз, 4. Жеткіліксіз, 5. Мүлдем жеткіліксіз» сияқты 
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жауаптар беру сұралды. Үшінші бөлімде ақылды қаланың элементтеріне қатысты шешімдері 

бар 12 сұрақтан тұратын Likert шкаласы қолданылды. Қатысушылардан осы мәлімдемелерге 

жауабы: «1. Мүлдем келіспеймін, 2. Келіспеймін, 3. Білмеймін, 4. Келісемін, 5. Толығымен 

келісемін». 

Зерттеу үлгісі аясында 2020 жылғы қарашада Түркістандық азаматтарға «бетпе-бет» 

әдісі арқылы қол жеткізілді. Алынған 50 сауалнама бағаланды және талдау 50 сауалнамамен 

жалғастырылды. 

Түркістан брендін қабылдаудағы Түркістан қаласының кескін элементтерінің рөлін 

анықтау мақсатында жүргізілген зерттеуде қатысушыларға ұсынылған сауалнамалардан 

алынған мәліметтер кодталды және SPSS (Әлеуметтік ғылымдарға арналған статистикалық 

пакет) 22.0 пакеттік бағдарламасының көмегімен талданды. Деректерді енгізу аяқталғаннан 

кейін анализде қолданылатын статистикалық сынақтарды анықтау кезеңі басталды. Бұл 

кезеңде зерттеудегі деректерді талдау үшін қолданылатын статистикалық тесттер, 

коррелляциялық және ақылды қала имиджінің элементтері сәйкестік сезімі мен ақылды қала 

құндылығын қабылдау арасындағы өзара әрекеттесуді анықтау үшін регрессиялық талдау 

ретінде анықталды.  

 

1-кесте – Ақылды қала құру үшін өзгермелі элементтеріне қатысты нормативті 

тест нәтижелері 

 

 Колмогоров-Смирнова  

Статис             n                  р 

Шапиро-Уилк 

Статис             n                  р 

Түркістан – ақылды қала 0,193 50 0,000 ,905 50 ,000 

Түркістанда қалалық 

инфрақұрылым мен жоғары 

құрылым жеткілікті 

0,230 50 0,000 ,899 50 ,000 

Түркістанның туристік 

инфрақұрылымы жеткілікті 

0,226 50 0,000 ,904 50 ,000 

Түркістан – мәдени 

құндылықтары бар 

тартымды қала 

0,212 50 0,000 ,878 50 ,000 

Түркістанда қызықты тарихи 

орындар бар 

0,204 50 0,000 ,871 50 ,000 

Түркістанда демалу өте 

қызықты 

0,201 50 0,000 ,896 50 ,000 

Түркістанға арналған 

логотип (кесене) – ең жақсы 

нұсқа 

0,209 50 0,000 ,877 50 ,000 

Түркістанда тұру өте 

ыңғайлы 

0,208 50 ,000 ,878 50 ,000 

Түркістанда тұратын 

адамдар тату және мейірімді 

0,237 50 ,000 ,878 50 ,000 

Түркістан – университеттің 

маңызды орталығы 

0,220 50 ,000 ,872 50 ,000 

Түркістан – маңызды сауда 

орталығы 

0,228 50 ,000 ,879 50 ,000 

Түркістан – маңызды 

жәрмеңке және жиналыс 

орталығы 

0,222 50 ,000 ,888 50 ,000 

Ескерту – жүргізілген сауалнама нәтижелері негізінде жасалған 
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Жоғарыдағы 1-кестені талдаған кезде, ақылды қала құру үшін өзгермелі элементтеріне 

қатысты барлық сұрақтар қалыпты түрде бөлінбейтіні байқалады (p <0.05). Осы мәліметтер 

негізінде деректерді талдауда параметрлік емес сынақтарды қолдану қажет деп есептелді, 

өйткені зерттеудің барлық ауыспалы шамалары қалыпты таралуды көрсетпеді. 

Қатысушылардың демографиялық ерекшеліктер. 

Алынған сауалнама нәтижелеріне сәйкес талдау жүргізілді, зерттеуге қатысқан 50 

қатысушының демографиялық сипаттамалары туралы мәліметтер кестелер мен графиктердің 

көмегімен төменде келтірілген. Демографиялық ақпарат аясында жауаптарды жынысына, 

жасына қарай бөлу талқыланды. 

 

2-кесте – Демографиялық ақпарат 

 

Бөлімдер Респонденттер саны Үлес салмағы, % 

Жас ерекшеліктер бойынша 

17 және одан төмен - - 

18-25 5 10 

26 – 35 18 36 

36 – 45 13 26 

46-55 10 20 

56 және одан жоғары 4 8 

Жынысы бойынша 

Ер 28 56,0 

Әйел 22 44,0 

Ескерту – жүргізілген сауалнама нәтижелері негізінде жасалған 

 

Талдау көрсеткендей, 18-25 жас тобындағы – 16%, 26-35 жас тобында - 36%, 36-45 жас 

тобындағы – 26% және 46-55 жас тобында – 20%, 56 және одан жоғары 2%. 

Қатысушылардың 56,0%-ы ер адамдар, ал 44,0%-ы әйелдер. 

Қатысушылар Түркістан қаласындағы брендтің мәнін қабылдау элементтерімен 

байланысты қанша ішкі өлшемді анықтау үшін факторлық талдау жүргізілді. Факторлық 

талдауға арналған мәліметтердің жарамдылығын тексеру үшін Кайзер-Мейер-Олкин (КМО) 

сынамалық сәйкестік сынағы және Бартлетт сфералық қабілеттілігі тесті қолданылды. 

Талдау нәтижесінде KMO мәні 0,910 және 0,50-ден жоғары екендігі анықталды, ал Бартлетт 

сынағының кезекке тұру ықтималдығы 0,05 деңгейінде маңызды болды, сондықтан 

мәліметтер жиынтығы факторлық талдау үшін қолайлы болды. Талдау негізгі компоненттер 

әдісі және Varimax айналдыру әдісі арқылы жүргізілді. 

 

3-кесте – Факторлық талдау 

 

Факторлар Нысан Факторлық 

жүктемелер 

1 2 

Жалпы 

инфрақұрылым 

және 

орталықтандыру 

Түркістанның туристік инфрақұрылымы жеткілікті. 0,77  

Түркістанда демалу өте қызықты деп санаймын. 0,77  

Түркістан – туристік бренд. 0,76  

Түркістан – маңызды жәрмеңке және жиналыс 

орталығы. 

0,73  

Түркістан – маңызды сауда орталығы. 0,70  

Түркістанда қалалық инфрақұрылым мен жоғары 

құрылым жеткілікті. 

0,65  

Түркістанда тұратын адамдар тату және мейірімді.   
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3-кестенің жалғасы 
 

Қалалық 

тартымдылық 

Түркістанның қызықты тарихи орындары бар.  0,83 

Түркістанға арналған логотип –  ең жақсы нұсқа.  0,79 

Түркістан – университеттің маңызды орталығы.  0,72 

Түркістан – мәдени құндылықтары бар қала 

тартымды қала. 
 0,68 

Түркістандағы орналастыру орындары ыңғайлы.  0,59 

Мәндер 4,276 3,280 

Дисперсия 35,636 27,330 

Жалпы түсіндірілген дисперсия 62,966 

Ескертулер: (i) Varimax айналуының негізгі компоненттерін талдау (ii) КМО = 0.910, Бартлетт 

сынағы = 1080,227; p = 0.00 (P <0.001) 

 

Жоғарыда келтірілген 3-кестені талдағанда, факторлық талдау нәтижесінде 

сауалнамаға 12 пікірден тұратын Түркістан қаласындағы брендті қабылдау элементтерінің 

масштабы қатысады. 

Оны респонденттер екі кіші өлшем бойынша анықтады. Көлемдер сәйкесінше жалпы 

инфрақұрылым және орталықтылық (7 элемент) және қала көрнектілігі (5 элемент) деп 

аталады. Жалпы түсіндірілген ауытқушылық 62,966% деп анықталды. Осы түсіндірілген 

ауытқуға байланысты өлшемдердің қосындылары бөлек қарастырылған кезде жалпы 

инфрақұрылым мен орталықтандыруға 35,636% және қаланың көріктігі үшін 27,330% 

құрады.  

Қорыта айтқанда, ақылды қалаларға брендинг процесінде сәтті бренд жасау үшін 

көптеген факторлар қажет. Қала үшін жақсы брендті анықтауға болатын және ерекшеленетін 

элементтері бар. Бұл тұрғыдан алғанда Нью-Йорк, Париж және Сан-Франциско сияқты 

жаһандық қалаларда бренд сапасы күшті. Бұл қалалар тарихпен, орындардың сапасымен, 

өмір салтымен, мәдениетімен ерекшеленеді. Сондықтан қалалық брендтің табысы жоғары. 

Қалалық брендинг қаланың имиджін, маңыздылығын, өзіндік ерекшелігін және маңызды 

экономикалық құндылығын қамтамасыз етеді. Шын мәнінде, қалалық брендинг көптеген 

қалалар үшін бәсекелестіктің бір түрі ретінде қарастырылады. Көпқырлы қала болу үшін ол 

осы бағыттағы инвестицияларын көбейтеді. Ол сонымен қатар халықаралық жәрмеңкелер 

мен шараларды өткізуге тырысады. Брендинг үрдісіндегі қалалар өздерінің активтері мен 

ресурстарын бағалауға бейім.  
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Қ. НАМАЗБАЙ 

Ахмет Ясауи университетінің ЭЭК-811(f) тобының студенті 

 

Ғылыми жетекшісі: э.ғ.д., профессор Ыдырыс С.С. 

 

ҚАЗАҚ ЗИЯЛЫЛАРЫ ЕҢБЕКТЕРІНДЕГІ ӘЛЕУМЕТТІК САЯСАТ 

РУХАНИЛЫҚТЫҢ ҚАЗІРГІ КӨРІНІСІ РЕТІНДЕ  

 

Адамзат өркениетінің тарихы мен мәдениеті қиын да күрделі жолды басынан өткеріп 

келе жатыр, осы жолда қаншама жаңалықтар ашылды, оның есесіне қаншама құндылықтар 

жойылды. Ұлттық экономиканың даму өзгерістерінің шапшаң көбеюі, қоғамдық және жеке 

болмыс, сана, әлеуметтік-экономикалық динамизм, рухани-экономикалық өмір 

сферасындағы уақыт факторының басып кіруімен сипатталады.  

Мақалада бүкіл әлемде тарихтың қазіргі кезеңінде өркениеттік және дүниетанымдық 

бағдарға деген қызығушылықтан ұлттық сана-сезімнің қарқынды өсуі көрсетіледі. Халықтың 

әлеуметтік-мәдени тарихының құрамдас бөлігі ретінде дүниетаным мен философияның 

тарихын терең білуі оның өзін-өзі сәйкестендіру, тарихи өмір сүруі мен дамуының қажетті 

шарты екендігі белгілі. Себебі, тарихи кезеңдерде қалыптасқан рухани-мәдени 

құндылықтардың экономикадағы рөлі адамгершілік қасиет, әлеуметтік және азаматтық 

жауапкершілік, патриоттық сезім бүкіл халықтың игілігін көздейтін экономиканың негізін 

құру, ізгілікті экономика жүйесінің алғышарттарын бекіту, қоғам келеңсіздіктерімен күресу, 

теңсіздікті жою, әділетсіздікті айқындау болып табылады. Сондықтан, бүгінгі күндері 

рухани құндылықтарға жаңаша мән берілуі, адамның танымдық мәдениетке, әсіресе ұлттың 

өзін-өзі тануына басым көңіл бөлінуі, ғылым мен білімді дәріптеуі – қазақ қоғамының қазіргі 

дамуының айтарлықтай маңызды бөлігі екені айқын. 

Кілт сөздері: экономика, эволюция, индустрия, инфляция, материалдық игілік, 

урбанизация, әлеуметтік модернизация, рухани жаңғыру. 

 

The history and culture of human civilization has traveled a difficult and difficult path, many 

discoveries have been made along this path, but many values have been destroyed. The rapid 

growth of changes in the development of the national economy is characterized by the invasion of 

the time factor into the sphere of public and private life, consciousness, socio-economic dynamism, 

spiritual and economic life. 

The article shows the rapid growth of national identity in the world at the present stage of 

history out of interest in civilization and worldview. It is known that a deep knowledge of the 

history of worldview and philosophy as an integral part of the socio-cultural history of a people is a 

necessary condition for its self-identification, historical existence and development. This is due to 

the fact that the role of spiritual and cultural values in the economy, morality, social and civic 

responsibility, patriotism are the basis of the economy for the benefit of all people, strengthening 

the prerequisites for a good economic system, and combating social inequality, elimination of 

inequality, identification of injustice. Therefore, it is obvious that today a new approach to spiritual 

values, emphasis on cognitive culture, especially on self-knowledge of the nation, popularization of 

science and education is a very important part of the modern development of Kazakhstani society. 

Keywords: economy, evolution, industry, inflation, material goods, urbanization, social 

modernization, spiritual renewal. 

 

История и культура человеческой цивилизации прошла трудный и сложный путь, на 

этом пути было сделано много открытий, но многие ценности были разрушены. Быстрый 

рост изменений в развитии национальной экономики характеризуется вторжением фактора 

времени в сферу общественной и частной жизни, сознания, социально-экономического 

динамизма, духовной и экономической жизни. 

В статье показан стремительный рост национального самосознания в мире на 

современном этапе истории из интереса к цивилизации и мировоззрению. Известно, что 
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глубокое знание истории мировоззрения и философии как неотъемлемой части 

социокультурной истории народа является необходимым условием его самоидентификации, 

исторического существования и развития. Это связано с тем, что роль духовных и 

культурных ценностей в экономике, нравственность, социальная и гражданская 

ответственность, патриотизм – это основа экономики на благо всех людей, укрепление 

предпосылок хорошей экономической системы, борьба с социальным неравенством, 

устранение неравенства, выявление несправедливости. Поэтому очевидно, что сегодня 

новый подход к духовным ценностям, упор на познавательную культуру, особенно на 

самопознание нации, популяризация науки и образования – очень важная часть 

современного развития казахстанского общества. 

Ключевые слова: экономика, эволюция, промышленность, инфляция, материальные 

блага, урбанизация, социальная модернизация, духовное обновление. 

 

 

Қазіргі қоғамдық дамуда «рухани құндылық» ұғымы өркениет теориясы, қоғамдық 

сана, өркениеттік бағдар, ұлттық өркениет, рухани даму жолы және т.б. ұғымдардың көптеп 

зерттелуі заманауи ой өрісінің кеңеюін және адамзаттық сананың даму деңгейін көрсетеді. 

Елімізде болып жатқан қоғамдық-мәдени, экономикалық өзгерістер мен әлеуметтік 

проблемалардың оңтайлы тұсынан шешілуі топтық, ұжымдық саналарды билейтін жекелеген 

тұлғалардың білімділігі мен біліктілігі, іскерлігі мен шеберлігі, саналығы мен қабілеттілігі, 

ең бастысы мәдени деңгейінің жоғарылығын  талап етеді. Талапқа сай тұлға тек өркениеттік 

жолды таңдауы тиіс. Себебі, әлем көші өркениеттік жолда. Елбасы міндеттеген өркениетті 

елдер қатарына қосылу үшін, өткенімізді саралап, келерімізді сабақтау қазіргі күн 

талабындағы мәселе.  

Қазақ халқының өмір құбылыстарын аса тапқырлықпен бейнелі сөздермен айтуы 

ерекше бағаланған, осы арқылы экономикалық-әлеуметтік тұжырым жасаған. Белгілі бір 

халықтың қоғам тіршілігінен, әлеуметтік және жеке меншік көрсететін методологиялық 

индивидуализм қатынасын зерделейді. Орнын тауып жұмсаған сайын ол көңілге ерекше 

қонымды, ұтымды айтылады, өйткені ол рационалды құбылыс. Ол халықтың сөздік қорының 

байлығын ғана танытып қоймай, уақыт өткен сайын құндылығын жоғалтпайды. Халықтың 

өзіндік өмірлік тәжірибесінен туындап, сол халықтың әлеуметтік-экономикалық жағдайынан 

хабар береді. Индивидтердің экономикалық мінез-құлқын бөлуді субьектілердің 

қызығушылығын ажырату деп есептеуге болады. 

Демократияландыру процесі тереңдеп, жариялылықтың арта түсуі әрбір халықтың 

ұлттық болмысындағы ескерілмей, еленбей келген қасиеттердің қаншалықты көп екенін 

көрсетіп берді. 1991 жылға дейін «халық даналығы», «ұлттық экономика», «Қазақстанның 

экономикалық ой-пікірі» деген ұғымдарды зерттеу мүмкін болмады, өйткені ол 

ұлтшылдықты насихаттау болып саналды. Жоғары оқу орны студенттеріне пән ретінде де 

оқытылмады, соңғы онжылдықта ғана бір тақырып көлемінде ғана дәріс оқылып, онда тек 

Абай, Ы. Алтынсарин, Ш. Уәлиханов, Т. Рысқұлов, т.б. ойшылдарымыз туралы қысқаша 

мағұлматтар ғана берілді.  Сондықтан болар, халық ойшылдарының айтқаны ел санасында 

сақталып, қазіргі кезеңде еңбектері тек мұрағаттардан ғана табылып жатыр.  

Қазақтың ұлттық экономикасының тағы бір ерекшелігі – ұлттық базисі болып 

есептелетін көшпелі өмірмен, мал шаруашылығымен тығыз байланыстылығы. Терісі мен 

жүнін киім ретінде киіп, еті мен сүтін азық етіп күн көрген, сауса сауын, мінсе көлік ретінде 

пайдаланған төрт түлік малды қадірлеу қазақ үшін өмір заңдылығы болып есептелген. «Мал 

ашуы – жан ашуы», «Малдың беті шарық, малсыздың күні кәріп», «Мал баққанға бітеді», 

«Жаманға жан жуымас, жалқауға мал жуымас» – деп ерінбей еңбек етсең ғана мал табасың 

деген ойды түйдірген [1, 15-б.]. Шыныменде, тіршілік етудің басқа түрі жоқ көшпелі қазақ 

үшін мал бағып күн көру – өмір сүрудің негізгі тірегі болып саналған.  

«Көппен жүрсең адаспайсың» – мұнда жеке адамның ұжымға бағынуы – фольклор 

және ағартушылардың шығармаларында көрініс табатын қазақ менталитетінің басты сипаты. 
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Өзіңіздің игілігіңіз үшін өз халқыңыздың игілігін ойлаңыз, – дейді ІХ ғасырдың ақыны 

Жүсіп Баласағұн. 

Кеңестер Одағында басқару ілімінде тікелей бұйрық, зорлық тәртібі көптеген залал 

келтірді. Жоғарыдағы шумақтада өте тура, нақыл сөзбен басқару ілімінің негізгі қағидасы 

тұжырымдалып, қазіргі заманда әкімшіліктің барлық сатысына қатысты пікір айтылған. 

Қоғамдағы конституциялық заңның құндылығы әл-ауқаттылық пен тұрақтылықтың 

байланысы арқылы көрінеді. Сондықтан, ұзақ мерзімді хан ставкасының экономикалық 

саясаты халық байлығын айқындайды. Экономиканың мұндай моделін әкімшілік-әміршілдік 

деп атауға болады. Мұнда қоғамдағы теңсіздік сипатталады [2, 19-б]. Адамның 

экономикалық өмірі мен мінез-құлқы табыспен анықталады. Бұл ұсыным табыс 

тұрғысындағы басқару теориясын көрсетеді. 

Ел билеудің рулық-патриархалдық дәстүрін бетке ұстаған қазақ жыраулары өз 

әміршілдерімен терезесі тең адамдай ашық та еркін сөйлесті. Олар қазақ қауымының ортақ 

мүддесін көтерді. Осы ортақ мүддеге қайшы келетін ханмен қара мінезін қатар қойып, бірдей 

сынаған Ш. Уалиханов «көшпенділер философы» атаған Асан Қайғы өз өлең, толғауларында 

хандық үкіметті нығайту, елдің қорғаныс қабілетін арттыру, ел іргесінің берік болуын 

насихаттаған.   

Мұнан соң қилы-қилы заман болар, заман азып, заң тозып, жаман болар, –  деп алдағы 

қилы кезең заманның келбетін ерте танып, тіпті Алтын Орданың орнына пайда болған 

хандықтардың құрып бітетінін ерте болжаған көрінеді. Ол өзі өмір сүрген заманның 

ауыртпалығын біле отырып, халық тұрмысының қиыншылықтарын көре білді, бірақ та онан 

шығу жолдарын болжамады, себебі ол заманда ғылыми болжауға да мүмкіндік жоқ еді. 

Дегенмен көшпелі шаруашылықтың кемшіліктерін біліп, халықты күш жігерін жинауға, 

қиыншылықтан аман қалуға шақырады [3, 71-б]. 

ХІХ ғасырда жасаған ақын-жыраулар елінің жоқшысы, қайшылықты заман шежірешісі 

болды. Елдің саяси көзқарасымен мұң, зарының басын қосып, жаңадан әлеуметтік-саяси ой 

негізін құрған. Бұлардың заманы қиналудың заманы, ел дертіне не нәрсенің ем екенін 

білмей, бірі дінді, бірі ескілікті жақтап, бірі орыс ұлығын жамандап, бірі қазақты жамандап, 

түпкі дертті таба алмай жалпақ адасқан заман [4, 10-б.]. Бұл ретте жауынгер ақын Махамбет 

Өтемісұлын алдымен атауға тиіспіз.  

Экономикалық ғылымның жағдайы мен тарихы елдің әлеуметтік-шаруашылық 

деңгейімен, өмірде орындалып отырған мәселелердің сипатымен анықталады. Қазақстан 

соңғы жүз жылдықта Ресейдің, содан кейін совет державасының аясында дамыды. Қазақстан 

экономикасында кеңес дәуіріне дейін патриархалды-феодалдық және колониалдық өндірістік 

қатынас басым болды.  

Қазақстан экономикасының мәселелеріне алғаш өз көз қарастарын білдірген қазақтың 

әйгілі ағартушылары Абай Құнанбаев пен Шоқан Уәлихановтың пікірлері А. Смит, 

Д. Рикардо және тағы басқа классиктердің экономикалық ой-пікірлерімен сабақтасып жатты. 

Абай өз шығармаларында қазақ қоғамының өркендеуіне қатысты әр қилы саяси, 

экономикалық мәселерді көтеріп, қазақ халқының тұрмысын жақсарту жолдарын қоғамның 

экономикалық негіздерін өзгертуден көрді. Абай қазақтардың прогрессивті дамуын 

егіншілікті, қолөнер кәсібін және сауданы өркендетумен тығыз байланыстырды. Ол көшпелі 

мал шаруашылығының тұрақсыздығын және жергілікті кәсіппен өнім өңдеудің дамуының 

әлсіздігін көрсетті. «Бізде малдың басын көбейткеннен басқа артық ой жоқ. Жер өңдеу, 

сауда, ұсталық тіпті ғылымда жоқ. Мал жұттан өлер, ал кәсіп әрқашан қолда қалады», – деп 

жазды [5, 152-б.]. Абай көшпелі халықтың экономикасын терең зерттеп, оның 

жетіспеушіліктерімен қайшылықтарын ашты және көшпелі ауыл сипатын оның өндірістік 

күшімен өндірістік қатынастарын өлең формасында және қара сөздерінде бейнелейді. Біздің 

пайымдауымызша, Абай қазақ халқының дәстүрін, этнографиясын және құқық мәселелерін 

алғашқы зерттеушілердің бірі болды. 

Абай адамдық істің дамуына, тауар айырбасына, байлықты көбейтуге, өмірді жан-

жақты әрі толымды етіп, Қазақстан экономикасын көп тармақты әрі дамыған ретінде көргісі 

келді. Бау-бақша шаруашылығының және жер өңдеудің нашар халін, сауданың әлсіз дамуын, 



 67 

қазақтарда ғылым мен техникалық құралдардың жоқтығын көре отырып, Абай тек орыс 

халқына ғана емес, сонымен қатар Қазақстанмен көршілес халықтарға көз салды. Ол қазақ 

қоныстарының кейбір бөліктерінде өзбек, татарлар туралы қалыптасқан көзқарастардың 

қателігін айтып, олардың айналысатын кәсібіне қарай бағалайды. Қолөнердің дамуына 

ерекше көңіл бөле отырып, қоғамдық еңбек  бөлінісінің жағдайына баға береді, сонымен 

қатар өткізу рыногының жетілмегендігіне және қолөнер еңбегінің қарапайымдылығына 

байланысты өнеркәсіптің дамымауын, көшпелі шаруашылықтағы қолөнершілердің еңбегінің 

шектеулілігін, жетіспеушілігін сынайды. 

Абайдың шығармаларын оқи отырып, оның өз кезеңіндегі экономикалық 

әдебиеттермен таныс болғандығына көз жеткізуге болады. Оған себеп, өнеркәсіптің даму 

қажеттілігін және оның көшпелі қоғам үшін маңызын, сондай-ақ рыноктық қатынастардың 

рөлін, эквивалент негізінде тауар айырбасының қажеттілігін түсінуі. Абай құн категориясы, 

кейбір экономикалық заңдылықтар, соның ішінде мамандандыру туралы ақшаның рөлі 

туралы, бухгалтерлік есеп, байлықтың табиғаты, қажеттілік деңгейі, бәсеке туралы түсінігі 

болған. Ол адам ғылым және өнермен айналысу үшін тамаққа, тұрғын үйге деген өзінің 

табиғи қажеттіліктерін қанағаттандыруы қажет. Адам өміріндегі басты мақсаттардың бірі – 

жас ұрпақты ғылым мен техниканы игеруге үйрету. Бұл идеялар бүгінгі күнге де сәйкес 

келеді, яғни қазір адам капиталының, қоғамның интеллектуалдық күшінің рөлі арттырып 

отыр. 

Қазақтардың тұрмысын жақсарту жолдарын Абай қоғамның экономикалық негіздерін 

өзгертуден көрді. Қазақтардың прогрессивті дамуын Абай егіншілікті, қолөнер кәсібін және 

сауданы өркендетумен тығыз байланыстырды. Абайды қазақ халқының әлем өркениетінде өз 

орнын табу мәселелері қатты толғандырды. Сол себепті ол өз заманындағы қазақ қоғамының 

кемшіліктерін қатал сынады.   

Орталық Азия елдерінде көшпелі шаруашылықтың басқалармен салыстырғанда 

Қазақстанда мейлінше дамығандығынан қоғамдық-экономикалық сұрақтарға жауап беруде 

олармен салыстырғанда Қазақстанның орны әрдайым бөлек болды. Жалпы қазақ даласында 

қоғамдық ғылымдардың таратылуының бой алуы ежелде Шығыстың Араб, Иран, Қытай 

ойшылдарының көз қарастырынан байқалса, кейінірек келе ресейлік ықпалдың күшеюімен 

Европалық ой-пікірлер әсерімен жалғасты. І Петр Қазақстанды Азияға шығар қақпаның кілті 

десе, ұлы Абай Ресейді Европаға көзқарасты ашар үлкен терезе деп, өз кезеңдеріндегі 

жоғары әлеуметтік мұқтаждықтарға сипаттама берген. Қазақтың әлеуметтік-экономикалық 

ой-пікіріне үлес қосып, халқының білім алуына, отырықшы ел болып, өндіргіш күштерді 

дамытуға, жас өспірімдерді оқуға шақырған адам Ыбырай Алтынсарин (1841–1889 жж.). 

Ы. Алтынсариннің экономикалық көзқарасы оның әртүрлі жанрдағы шығармаларынан 

көрініс табады. Онда қазақ қоғамының әсіресе мәдениетпен халық ағартудың дамуына 

байланысты қоғамдық-саяси дамуының өзекті мәселелері қарастырылған. Қазақстанның 

солтүстік аймақтарында қазақ балаларына арналған бастауыш мектептер ашып, балаларды 

оқытумен қатар қазақ халқы арасында ағартушылық жұмыс атқарады. Ол мектеп ашудың 

мақсаты, оның халыққа келтірер пайдасы туралы «ғылыммен қаруланған, әр нәрсеге дұрыс 

көзқарасы бар адамдар қазақ арасында көбейіп, бүкіл халыққа әсер ете алар еді» [6, 12-б.]. 

Қазақтың еңбекші халқының мүддесіне қысым жасауға бағытталған патшалық саясатты 

ашық кінәлады. Патшалық отарлау саясатына қарсы бола отырып, сонымен бір мезетте қазақ 

пен орыс халқының жақындасуымен достасуының жақтаушысы болды. Сонымен қатар, 

Ресей патшалығының орыстандыру, балаларға байлардың жеке мақсаттары үшін білім беруді 

көздеген саясаттарын батыл айыптады. Орыс-қазақ  мектептерін ашу туралы мәселелерді 

насихаттаумен қатар, Алтынсарин қазақ халық ауыз әдебиетінің үлгілерін пайдалануды 

қуаттады. Осы қағида негізінде құрастырылған өзінің «Қазақ хрестоматиясын» (1879 ж.) 

жазды. 

Ы. Алтынсариннің еңбектерінде қазақ қоғамының экономикалық дамуына арналған 

арнайы шығармасы жоқ. Бірақ, публицистикалық мақалаларында қазақ халқының 

шаруашылық-экономикалық қызметіне тікелей қатысы бар, соның ішінде қоғам өміріндегі 

еңбек тәрбиесінің рөлі, халықтың шаруашылық әл-ауқатын көтеру үшін отырықшылық пен 
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егіншіліктің мәні туралы көптеген құнды пікір жазылған. Ыбырай қазақ қоғамы дамуының 

қозғаушы күші халықты ағарту деп білді. Ол патшалық отарлық биліктен қосымша орыс-

қазақ мектебімен училищелер ашуды талап етті. Алтынсарин халыққа білім беруден көп үміт 

күтті, қазақ халқы арасында біліммен мәдениетті жетілдірудің басты шарты болады деп 

санады.  

ХІХ–ХХ ғ.ғ. қазақ ағартушы демократтары Ш.Уәлихановтың, Ы.Алтынсариннің және 

А. Құнанбаевтың демократиялық дәстүрлерімен әлеуметтік-экономикалық көзқарастарын 

әйгілі қоғамдық қайраткер, әрі журналист М. Сералин (1872–1929 жж.) қабылдап, одан әрі 

дамытты. М. Сералиннің қазақ халқының әлеуметтік-экономикалық даму мәселелері 

қызықтырды. «Айқап» журналы, «Ұшқын», «Еңбекші қазақ», «Ауыл» газеттерінде жарық 

көрген публицистикалық еңбектерінде отырықшылыққа, егіншілікке және интенсивті мал 

шаруашылығына көшу сияқты қоғамның экономикалық және әлеуметтік даму мәселесін 

көтерген. Ол қазақ халқының прогрессивті дамуына мүмкіндік беретін басты фактор 

көшпеліліктен отырықшылыққа өту деп санады. Бұл мәселеге  «Айқап» журналында жарық 

көрген бірнеше мақалаларын арнады. «Қазақ халқының өзекті қажеттіліктері» атты 

мақаласында қазақ халқының отырықшылыққа өтуінің обьективті қажеттілігі туралы 

айтылған.  

Қазақтың экономикалық ой-пікірінің қалыптасуына ерекше үлес қосқан тұлға 

Ш. Уәлиханов болды. Ол Қазақстан, Қырғызстан, Құлжа (Қытай) география, тарих, 

этнография және экономикасын зерттеген алғашқы қазақ оқымысты-зерттеуші болған. Ол 

1858–1859 жж. ол Қашқарияда экспедиция құрамында болады. Бұл экспедицияның  

географиялық мақсаты – Қашқарияның саяси және экономикалық жағдайын білу және оның 

Ресей және Қытаймен сауда қатынастарын орнату мүмкіндіктерін анықтау болды.  

Ш. Уәлиханов халықтың мұрағаттарын жинақтап және оларды зерттеді. Оның жас 

ғалым ретінде қазақ халқына қосқан үлесі зор болды. Сот реформасын жасауда, елді 

экономикалық тануда сіңірген еңбектері әлі күнге күшін жойған емес. Жалпы, Шоқанның 

ғылыми еңбектерінің ішінен «Іле өлкесінің географиялық очеркі», «Сот реформасы 

жайында», «Шығыс Түркістан саяхат күнделігі», «Алтышардың немесе Қытайдың Нан-

Лупровинциясының (кіші Бұхараның) шығыстағы алты қаласының жайы туралы» (1858-

1959) деген еңбектері әйгілі. Аталған шығармаларда Шоқан Уәлихановтың ғылыми 

таңдауларының негізінде сол кездегі қазақ халқының өнеркәсібі, ауыл шаруашылығы және 

сауда қатынастарының жайын суреттейді, сол арқылы экономикалық ой-пікірі, көзқарасы 

айқындалады [7, 13-б.]. 

Шоқанның еңбектерінде мемлекеттің сауда саясаты мәселелеріне ерекше көңіл 

бөлінген. Әр түрлі елдердің саудагерлерімен тұрақты кездесіп тұруы оған сол елдердің  

экономикасымен экономикалық саясатының мәселесі жөнінде көптеген мәліметтер берді. 

Түрлі тайпалармен түрлі елдердің  көпестерімен таныстығының арқасында, көрші елдер 

жөнінде маршрут, этнографиялық, статистикалық және сауда мәліметтерін алуыма 

көмектеседі. Қытай үкіметінің шетелдіктерге қатысты жүргізген Шығыс Түркістан 

қалаларындағы еркін сауда саясатын қолдады. Шоқанның пікірінше, кез келген елде сыртқы 

сауда еркіндігінің маңызы зор, өйткені ол тауар айналысын ұлғайта отырып, халықтың 

қажеттілігін әртүрлі тауарлармен толығымен қанағаттандырады. Сонымен қатар, сол елде 

адамдардың әкелінетін тауарларды өндіру мүмкіндігін іздеуге мәжбүр етіп, өндірістің жаңа 

салаларының пайда болуына алып келді. 

Ш.Уалихановтың зерттеу еңбектерінің құндылығы: біріншіден, ғылыми ауқымының 

кеңдігі. Ол ХVІІ–ХІХ ғғ. арасында өмір сүріп, бүкіл Шығыс халықтарының әлеуметтік-

экономикалық, мәдени мұралары туралы еңбек жазып пікір айтқан: Рашиди, Махмуд 

Хайдари, А. Левшинт секілді батыс, шығыс ғалымдарының еңбектеріне салыстырмалы 

талдау жасаған. Екіншіден, Шоқан қазақ мәдениетін көрші өзбек, қырғыз, түрікмен, 

қарақалпақ, маңғол, қытай, татар елдерімен салыстыра қарастырып, шаруашылық кәсібімен 

тұрмыс-тіршілігі аралас елдердің игі әсерін, олардың сыртқы және ішкі саясатын зерделеген.  

Біз, көрнекті ойшылдар арқылы Қазақстанда экономикалық ой-пікірдің негізгі даму 

ерекшеліктеріне талдау жасадық.  
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Өркениетті қоғамның ең маңызды көрсеткішінің бірі қай заманда да ғылымға, 

мәдениетке, техникаға қалай көңіл бөлінгенімен көрінеді. Қоғамның зияткерлік әлуеті 

қаншалықты және оның мәдени даму деңгейінің қаншалықты маңызды  екеніне, сайып 

келгенде, қоғамның алдында тұрған экономикалық мәселелерді дұрыс шешу де байланысты 

болмақ. Өз кезегінде ғылым, мәдениет пен техника дұрыс жағдай орын алғанда ғана 

динамикалық түрде дами алады. Осы орайда елімізде атқарылып жатқан шаралар аз емес. Біз 

де зерттеу жұмысымызды саралай келе манадай қортындыға келдік: Қазақстан Республикасы 

үшін ғылым және білімді дамыту, экономикалық жүйенің бәсекеге қабілеттілігін 

жоғарылатудың ажырамас шарты, аймақтық және әлемдік деңгейде лайықты орынды иелену, 

мемлекетті нығайту және ұлттық мүддені дамыту әдісі болып табылады.  
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ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ДАТА ЖУРНАЛИСТИКАНЫҢ ДАМУЫ 

 
Дата журналистика маңызды мәселені шешеді: ол деректерді, қызықсыз және 

мағынасыз сандарды жандандырып, оларды деректер тарихына айналдырады, сондай-ақ, 

қазіргі заманның маңызды мәселелеріне назар аударады. Зерттеудің мақсаты – дата 

журналистика принциптері бойынша жұмыс істейтін Қазақстанның БАҚ сегментін зерттеу 

және олардың даму үрдісін анықтау болып табылады. Жұмыста қазіргі қазақстандық БАҚ-та 

деректер журналистикасының даму жағдайы мен ерекшеліктеріне талдау жүргізу зерттеудің 

ғылыми маңызы болып табылады. Зерттеудің практикалық маңыздылығы авторлармен 

қазақстандық БАҚ-тың ақпараттық және коммуникациялық технологияларды дамыту 

контексінде дата журналистика қағидаттарын қолдануына қатысты талдауды жүргізуінде. 

Жұмыс қорытындыларының практикалық мәні дата журналистиканың негізгі 

концепциялары және инфографика жасау үшін ақпараттық технологияларды қолдануын 

анықтайтын қазақ тіліндегі аз мөлшерде жарыққа шығып жатқан зерттеулердің бірі ретінде 

саналады. Ғылыми жұмыста қазақстандық жаңалықтар сайттары қызметінің негізгі 

сипаттамалары және Қазақстанның интернет-басылымдары деректер журналистикасының 

принциптері бойынша атқаратын жұмысының ерекшеліктері анықталған. 

Кілт сөздері: дата журналистика, деректер базасы, инфографика, визуализация. 

 

Data journalism solves an important problem: it revives data, numbers, turning them into a 

history of data, reveals important problems of our time. The purpose of the study is to study the 

segment of mass media in Kazakhstan that work on the principles of data journalism, and to identify 

trends in their development. The scientific significance of the study is that the article analyzes the 

state and features of development of data journalism in modern Kazakhstan media. The practical 

significance of the study is that the author analyzes the application of the principles of data 

journalism by the Kazakhstan media in the context of the development of information and 

communication technologies. The practical significance of the results of the article is expressed by 

the fact that this work is one of the few studies in Russian language that defines the main concepts 

of data journalism and the use of information technologies for creating infographics. It identifies the 

main characteristics of the activities of Kazakhstan’s news sites and the specifics of the work of 

Internet publications in Kazakhstan on the principles of data journalism.  

Keywords: data journalism,open data, infographics, visualization. 

 

Дата-журналистика решает важную проблему: она оживляет данные, неинтересные и 

бессмысленные цифры и превращает их в историю данных, а также фокусируется на важных 

проблемах современности. Целью исследования является изучение сегмента СМИ 

Казахстана, работающих на принципах дата-журналистики, и выявление тенденций их 

развития. Научное значение исследования в работе имеет анализ состояния и особенностей 

развития журналистики данных в современных казахстанских СМИ. Практическая 

значимость исследования заключается в проведении авторами анализа применения 

казахстанскими СМИ принципов дата-журналистики в контексте развития информационных 

и коммуникационных технологий. Практическая значимость результатов работы 

заключается в том, что дата является одним из немногих освещаемых исследований на 

казахском языке, определяющих основные концепции журналистики и использование 

информационных технологий для создания инфографики. В научной работе определены 
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основные характеристики деятельности казахстанских новостных сайтов и особенности 

работы казахстанских интернет-изданий на принципах журналистики данных. 

Ключевые слова: дата-журналистика, база данных, инфографика, визуализация. 

 

 

Әрбір қоғам шындық пен әділеттің үстем болғанын қалайды. Сол үшін қоғамда жүйелі 

заңдар, қатаң тәртіп пен этика нормалары белгіленіп, заңдық тұрғыда бекітіледі. Қоғам үнемі 

даму үстінде болады. Осыған байланысты оның ғылымның кез келген саласына, жаңа 

технологияларға деген талабы күшейді. Ештеңе өзгеріссіз қалмайды. Ескі дүниелер өзінің 

жаңару бағытын таңдайды. Соған сай дамиды. Өткен жылдардағы (2019/2020) әлемдік 

пандемияға ұласқан Covid-19 коронавирустық инфекциясы бүтін жер шарындағы тіршіліктің 

даму бағытын өзгертті. Әсіресе білім саласы, сондай-ақ қарапайым өмірге инновациялық 

технологиялар етене енді. Бұл – шынайы қажеттіліктен туды.  

Бұл ғылыми ізденісте әлеуметтік маңызы зор – журналистика саласының жаңа һәм 

жаңарған түрі деректер журналистикасына, дәлірек Data-Journalism-нің Қазақстандағы даму 

қарқынына тоқталатын боламыз. Себебі Қазақстандағы дата журналистика медиа алаңында 

жаңа трендке ие болып келеді. Ақпараттың құндылығы артқан сайын шынайы дерекке 

негізделген дүниелерге қоғамның талабы күшейді. Data-Journalism дәл қазіргі заманға сай 

қажеттіліктен дүниеге келді. Себебі өте маңызды әрі өзекті деректер ақпараттық кеңістікте 

көпшілікке беймәлім түрде қалып жатыр. Цифрлы технологиялардың арқасында бүгінгі 

таңда ақпараттар күніне бірнеше есе көбейетін өнімге айналды. Күн сайын саны артқан 

ақпараттар салдарынан оқырман, тіпті журналистика саласының кей мамандары да іс 

жүзінде қажетті ақпараттарды елемей өтеді. Өзіне қажетті ақпаратты таңдай да, тіпті өңдей 

де алмайды. Осы мәселе оқырман аудиториясының журналистика саласына жаңа талап 

қоюына негіз болды. Ең бастысы дата журналистика – белгілі бір тақырыптағы ақпаратты, 

сондай-ақ дереккөздерді топтастырып, анализ жасап, әрі өңдеп оқырман назарына көрнекі 

түрде ұсынады. Бұл жағдай талдамалық материалдарға, ұзақ ізденіске және журналистік 

зерттеуге деген қызығушылықтың артуына әкелді. Дата журналистика – үлкен көлемдегі 

ақпаратты немесе «big data-ларды» өңдеуден тұрады. 

Заманауи технологиялардың дамуымен дата журналистиканың да ауқымы кеңейді. 

Деректерге қол жеткізу соңғы онжылдықтармен салыстырғанда едәуір жеңілдеді. Түрлі 

компьютерлік бағдарламалардың пайда болуы – шындыққа қол жеткізу жолындағы 

журналистің «артық» жұмысын қысқартты. Сәйкесінше, ақиқатты табуда журналист 

уақыттан ұтады және мол ақпарат көздеріне жолығады. Бастысы, дата журналистикамен 

айналысатындардың компьютерлік сауаты жоғары болғаны абзал. Себебі дата компьютер 

түсінетін форматтың бірінде болмаса, онымен анализ жасау мүмкін болмайды. 

Топтық әрі шығармашылық ұйымның бірлесе отырып жұмыс жасауының арқасында 

тиянақты материал жарыққа шығуының үлесі артады. Себебі бір тақырыптың аясында 

мәлімет жинауда дереккөздердің едәуір көптігі ұжымдық жұмыстың күшін қажет етіп 

тұрады. Ең бастысы, тақырыптан ауытқымай, журналистке қажетті ақпараттардың барлығын 

сұрыптай отырып, тіпті артық деректердің де маңыздысын тауып, қоғамға пайдалы 

дүниелерді жарыққа шығару қажет саналады.  

Журналистиканың кез келген саласы, нақтырақ, телерадио, газет-журнал, интернет 

журналистикасының барлығы деректермен жұмыс жасайды. Дегенмен дата 

журналистиканың ең маңызды рөлі сан мыңдаған цифрлармен, әлемдік және жергілікті 

деректер базасымен жұмыс жасай білуінде жатыр. Журналистер әрдайым деректерді 

пайдаланады. Мәліметтер негізінде жасалған инфографика мысалдарын Қазақстанда ХХ 

ғасырда шыққан басылымдардан да табуға болады. Әрине, ол кезде инновациялық 

технологиялар дәл бүгінгідей болмаса да, белгілі бір деңгейді даталар басылым беттеріне 

түсе бастады. Бұл – дата журналистиканың алғашқы баспалдағы болатын. Осы себепті дата 

журналистика Қазақстанда енді ғана пайда болды, енді дамуға беталды деп айту артық болар 

еді. 
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Дата журналистика ұғымы әлемде соңғы елу жылдарда пайда болғанымен, негізгі 

бастауын «Зерттеу журналистикасынан» алады. Сол себепті журналистиканың бұл түрін 

жаңадан пайда болды деуге келмейді. «Дата» атауы – ағылшын тіліндегі data (мағынасы, 

дерек, мәлімет, факт, сан) сөзінен алынып, баламасыз тікелей аударылды. Дата 

журналистиканы орыс тілінде – журналистика данных, яғни деректер журналистикасы деген 

атауымен енеді. Дегенмен соңғы жылдары әлемде бірыңғай «дата» атау қолданылады. Яғни, 

анықталғандай журналистиканың бұл түрі деректермен жұмыс жасайды. Қажетті 

деректердің санына шектеу қойылмайды. Ол тіпті, он мың, жиырма мың немесе одан 

әлдеқайда көп мөлшерде болуы ықтимал. Әрине, ол – зерттеу тақырыбына және ауқымына 

байланысты болмақ. 

Дата журналистика – кең көлемдегі мәліметті жинақтап, сараптап, визуализация 

құралдары арқылы немесе мақала көмегімен көпшілікке баяндау. Яғни әрбір мәліметтің 

кішкентай бөлшегінің мәнін ашу. Алғаш ресми түрде «Дата журналистика» термині 2010 

жылы неміс журналисі Мирко Лоренц (Mirko Lorenz) және Еуропалық журналистика 

орталығы Амстердамда ұйымдастырған дата журналистика туралы алғашқы халықаралық 

конференцияда пайда болған. Бұл термин – мемлекеттік және басқа да мекемелер деректерді 

ашық түрде жариялап, интернеттегі ашық мәлімет көлемінің өсуіне байланысты пайда 

болған. Дата журналистикаға әлем елдерінің ішінде АҚШ және Ұлыбританияда айтарлықтай 

белсенді түрде мән беріледі және зерттеледі. Дублин Университеттік колледжінің 

профессоры Бахаре Херавидің (Bahareh Heravi) жүргізген зерттеуіне сәйкес, 2018 жылы 

әлемдегі дата журналистиканы оқытатын 219 білім беру модулдерінің 146-сы АҚШ-та және 

12-сі Ұлыбританияда оқытылады [1]. Қазақстанда қазіргі таңда әл-Фараби атындағы Қазақ 

Ұлттық университеті және С.Демирел атындағы университетте магистратуралық 

бағдарламасы оқытылады. Ал бакалавр бойынша 24 қазақстандық жоғарғы оқу орындарында 

соңғы жылдары ғана «Дата журналистика» арнайы пән ретінде оқытыла бастады. Бұл – дата 

журналистика саласы бойынша оқу базасы Қазақстанда қалыптаса бастады деген сөз.  

Дата журналистика бұл күні қазіргі әлемдегі журналистиканы сипаттайтын тәсіл болып 

табылатын жаңа және сәнді терминге айналды. Сондай-ақ, дата журналистика – бұл 

журналистер пайдаланатын графиктер, кестелер, фотосуреттер мен бейнелер жиынтығы 

екендігі айқын [2]. Әлемдік газеттердің және қазақстандық басылымдардың редакторлары 

инфографиканы белсенді қолданып жүргендігін атап өткен жөн. Күрделі есептеулерді ұсыну 

үшін олар басылым беттерінде сызбалармен, кестелермен, суреттермен және т.б. мақалалар 

ұсынады. Деректерді іздеу, оларды тазарту және визуалдау туралы білім ақпарат жинауға 

көмектеседі, ал дата журналистика инфографика арқылы күрделі оқиғаны айтуға 

көмектеседі. Осы және бұдан да жетілдірілген тәсілдерді толық меңгерген журналистерге 

мақаланы жазу әлдеқайда жеңіл болатыны жасырын емес [3]. Журналист дәйексөзді табуға 

онша назар аудармайды және оның орнына деректермен бекітілген мықты позиция жасайды. 

Бұл қазіргі журналистиканың рөліне үлкен әсер етті [4]. Бұл жерде журналистер цифрлық 

мәліметтерді электронды кестедегі сандар деп санамайтындығын ерекше атап өткен жөн. 

Оларды сандық ақпарат ретінде қарастырады. Интернеттің пайда болуына дейін ақпарат өте 

аз болған кезде, қазақстандық журналистердің күш-жігерінің көп бөлігі іздеу мен жинауға 

жұмсалғаны анық. Енді ақпарат барлық жерде көп болғандықтан, өңдеу алдыңғы қатарға 

шықты [5].  

Бүгінгі таңда Қазақстандағы барлық ірі басылымдар журналистикада осы тәсілді 

белсенді қолдануға тырысуда. Қазақстандықтар көп оқитын газет-журналдардың ішінде 

«Егемен Қазақстан», «Казахстанская правда», «Жас Алаш», «Ана тілі», «Жетісу», «Огни 

Алатау» және т.б. бар. Соңғы жылдары (2018-2019) Қазақстандағы бұқаралық ақпарат 

құралдарына жүргізілген зерттеу тек батыстық басылымдардағыдай тек қана журналистика 

қағидаттары негізінде құрылатын әр түрлі жобалардың көп еместігін көрсеткен. Негізінен 

олар елдің азаматтарына жасына, жынысына немесе біліміне байланысты әсер ететін 

әлеуметтік-экономикалық проблема (мысалы, жұмыссыздық) туралы инфографиканы 

ұсынады. Дата журналистика қазақстандық бұқаралық ақпарат құралдарындағы жаңа 

тенденция болғанымен, «Егемен Қазақстан», «Казахстанская правда», «Время», «Караван» 
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сияқты ұлттық газеттерде және Қазақстанның бірқатар интернет-басылымдарында дамып 

келе жатқанын атап өткен жөн. Нақтырақ: www. bnews.kz, tengrinews.kz, nur.kz және т.б. 

интернет-басылымдарында даму қарқыны басым. 

Өткен жылғы (2020)  материалдарға шолуда жоғарыда аталған газеттер мен интернет-

порталдары инфографиканы қолдану жиілігі артқанын көрсетеді. Сонымен қатар, қазіргі 

кезде қазақстандық бұқаралық ақпарат құралдары ресми ұлттық статистикадан алынған 

соңғы сандар туралы көбінесе қысқа мақалалар жариялауға бейім. Сонымен қатар, веб-

сайттарда инфографикамен қолдау көрсетілмейтін қысқа сюжеттердің болуы олардың 

құндылығына кері әсерін тигізетіндігін атап өту керек [6]. Бұл сонымен қатар ұсынылған 

материалдың сапасына әсер етеді және оқырмандардың басылымға деген оң бағасының 

төмендеуіне әкеледі [7]. Қамту үшін мақалаларды таңдауға неғұрлым таңдаулы тәсіл, 

сонымен қатар оның ақпараттық мазмұны көптеген мәселелерді шеше алады деп ойлаймыз. 

Инфографиканы қолдану принципі - мәтіндік материалды (мақала) толықтыру.  

«Казахстанская правда» сияқты газеттерде инфографика жасауға көптеген ақпараттық 

себептер бар, бірақ олардың саны әлі де аз, оны бірнеше себептермен түсіндіруге болады. 

Мысалы, кейбір жаңалықтар басқаларына қарағанда интерактивті көрнекілікке қолайлы деп 

саналады. Басқаша айтқанда, «үлкен мәліметтерге» ие болу өздігінен инфографика құруға 

ықпал етпейді. Кейбір сандық деректер басқаларға қарағанда көрнекі мазмұны бар 

жаңалықтар жасауға ыңғайлы болып саналады. Жалпы жаңалықтар мен сандарды 

біріктіретін дата журналистиканың белгілерінің бірі – олардың арасындағы айқын 

көрінбейтін байланысты табу [8]. Мәселен, қазіргі Қазақстан экономикасында өндірілген 

өнімдер мен тауарлар, адамдар мен технологиялар арасында көрінбейтін байланыстар бар. 

Бұл тұрғыда дата журналистика осындай көрінбейтін байланыстарды табуға көмектеседі. 

Желідегі мәліметтер кез келген жағдайда маңызды емес, бірақ белгілі бір көзқараспен 

қараған кезде өте маңызды ақпараттың кішігірім нүктелері болып табылады. Демек, 

айналамызда не болып жатқанын жинау, сүзу және елестету күн өткен сайын маңызды бола 

түсуде [9]. 

Көріп отырғаныңыздай, соңғы онжылдықта инфографиканы ұсынуға деген көзқарас 

дамыды және олардың көмегімен оқиғаларды жеткізу үнемі күшейіп отырды. Соңында, 

оқиға орнында адам үнін жеткізетін арнайы репортерлармен, фотографтармен 

ынтымақтастық журналистерге мақалаларда көрсетілген тақырыптардың атмосферасын 

жеткізуге көмектесті [10].  Статистикалық мәліметтердің арқасында желіде жарияланған 

барлық сауалнамалардың (мысалы, stat.kz, finprom.kz. Сайттарында) арқасында оларды 

талдауға, түсіндіруге және түсіндіруге мүмкіндік туды. Журналистика жаңа тәсілдерді 

іздеген уақытта олар белсенді қолдана бастаған құралдар пайда болды. Күн сайын 

миллиондаған әлеуметтік медиа пайдаланушылары ұялы телефондарды пайдалану кезінде, 

ғаламторда, Facebook, Twitter, Вконтакте тағы басқа әлеуметтік желілерде даталар жинайды. 

Өз кезегінде мемлекеттік органдар мемлекеттік мекемелерде өздерінің қызметкерлері, 

олардың шығындары, олардың жұмысы және қызметінің нәтижелері туралы деректерді күн 

сайын дерлік жариялайды. Көптеген мәліметтер мақаланы әзірлеу тобына негіз болғаны 

анық. Демек, бұл сайттар, мысалы, көптеген интернет-порталдардың бағытын анықтады. 

Олар редакторларға деректерді үнемі іздеу үшін қолдануға болатындығын көрсетті. Бұл 

бүгінгі күні қазақстандық бұқаралық ақпарат құралдарының қолданып жүрген дағдылары 

мен бүгінгі оқиғаларды баяндау тәсілі әртүрлі екендігін көрсетеді. Қазақстан Республикасы 

Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің ресми сайтынан (ҚР ҰЭМ КК) 

деректерді пайдалануға мүмкіндік зор. Сондай-ақ мысал ретінде «Ашық мәліметтер» 

мемлекеттік порталына жүгіну қажет. Осы порталдың көмегімен мемлекеттік органдар 

құратын мәліметтер жиынтығын табуға, жүктеуге және пайдалануға мүмкіндік туды. Алайда, 

API арқылы «Ашық деректер» интернет-порталының ашық деректер жиынтығына API кілтін 

көрсетумен ғана қол жеткізуге болады. Сонымен, браузердің мекенжай жолағында 

«yourApiKey» орнына API кілтін енгізу керек. API кілтін алу үшін ашық мәліметтер 

порталындағы «Әзірлеушілер» мәзіріндегі «Әзірлеушілерге арналған бет» бөліміне өту 

керек.  
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Бірқатар шетелдік авторлар өз жұмыстарында ақпаратты графикалық бейнелеу мен 

инфографиканың арасындағы түбегейлі айырмашылықтар тақырыбын қозғағанын атап өту 

маңызды. Сонымен, инфографиканың халықаралық сарапшысы Альберто Каирдің пікірінше, 

«сандар, күндер, кестелер немесе сызбалар салынған кез-келген кескінді инфографика деп 

атауға болмайды». Бұл элементтердің екеуі де тұтынушыға ақпаратты түсінуді жеңілдету 

үшін жүйелі және жүйелі болып келеді, «Инфографика, А.Каирдің пікірінше, тарихты, 

ақпараттың қозғалысын көрсетуі керек»[11]. 

Өзекті тақырыптарды ашатын өзекті және мағыналы әңгімелердің үйлесімділігі 

арқасында қазақстандық платформалардағы («Cursive», «Factcheck.kz» және т.б.) дата 

журналистика оның маңыздылығын айқындайды. Қазақстандық бұқаралық ақпарат 

құралдарын зерттеу олардың жұмысының шартты түрде екі деңгейде ұйымдастырылғанын 

көрсетті. Сонымен, біріншіден, талдау шексіз мәліметтер ағынынан мағына мен құрылым 

алу мақсатында өтеді. Екіншіден, тұтынушы (оқырман/көрермен) не алғысы келетіні туралы 

идея. Яғни, қазіргі кезде маңызды және өзекті нәрсені беру маңызды. Дата журналистика, 

ғылым сияқты, нәтижелерін стандартты емес, түпнұсқа түрде ұсыну үшін өзінің әдістерін 

қолданады. Бастапқы кезеңде сарапшылар кемшіліктерді таба алады және қазақстандық 

БАҚ-та жарияланған инфографиканың сапасына қатысты кейбір мәліметтерді сыни тұрғыдан 

қабылдай алады. Бірақ бұл болашақта идеологиялық мазмұнға ие болатын алғашқы сынақ 

материалдары деп санаймыз. Интернет-басылымдар мұнда белсенді және инфографиканың 

пайдасын көреді. Интернет-басылымдарға тән, олар мәтіндік материалдарды да, графикалық, 

кестелік және т.б формадағы визуалды ақпаратты да қамтиды. 

Цифрлық технологиялар мен медианың дамуы – дата журналистиканың дамуына 

тікелей әсер етеді. Газеттер мен журналдар, кітаптар және құжаттардың дені электронды 

жүйеге көшіп жатыр. Деректердің цифрлануы дегеніміз – үлкен көлемдегі ақпаратты 

сақтайтын, басқаратын және анализ жасайтын, бұрын-соңды болмаған мүмкіндік [12]. 

Мысалы, мобайл телефон желісі және интернет-провайдерлер белгілі метадеректерді яғни, 

жазылушының жеке мәліметтерді, жазылған күні мен уақыты сияқты мәліметтер жинайды. 

Бұл – «big data-ларды» салыстырулар дата журналистерге, жаңа журналистік кәсіби 

дағдыларға және жаңа жұмыс сипаттамасына сұраныс туғызады. Қазақстанда цифрландыру, 

электронды құжат айналымы, құжаттардың электронды жүйеге көшуі – 2017 жылы «Цифрлы 

Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасы аясында іске асырылып жатыр. Бағдарлама ашық 

деректердің қолжетімділігіне жол ашты.  

Ашық дерек – дата журналистиканың ең маңызды бөлшегі. Интернет желісіндегі, одан 

бөлек әлеуметтік желілер мен жазбалардағы кез келген деректер ашық деректерге 

жатқызылады. Дегенмен олардың дата болуы үшін оны сараптауға ыңғайлы болғаны дұрыс, 

яғни компьютер бағдарламалары датаны түсіне алуы керек. Көбіне дата журналистер .xls, 

.csv немесе .json тәрізді сандар мен кестелерге толы құжаттармен жұмыс істейді. Олар әдетте 

компьютердегі файл сипаттамасынан анықталады.  

Ашық деректерге ресми сайттардағы барлық мәліметтерді жатқызуға болады. Мысалы, 

data.egov.kz жүйесіндегі барлық мәлімет – ашық дата. Ол сайтта Қазақстанның ресми 

ұйымдары жинақтаған деректер тақырыптар бойынша бөлініп ұсынылған. Қазақстандағы 

ашық деректер концепциясы 2010 жылғы 19 наурыздағы Нұрсұлтан Назарбаевтың 

«Ақпаратты Қазақстан – 2020» мемлекеттік бағдарламасы және «Мемлекеттік бағдарламалар 

тізбесін бекіту туралы» №957 Жарлығының қабылдануымен дүниеге келген. 2013 жылы 

data.gov.kz порталы жарыққа шықты. Алғашқыда домендік атау өзге де елдердегі 

жобалармен ұқсас болды. Кейіннен көпшілікке белгілі «eGov» түсінігіне жақындатылып, «e» 

тіркес әрпі қосылды. Әр түрлі анықтамалардың ішінен алдымен мынаны қарастыруға 

болады. Ашық деректер белгілі бір бұқаралық ақпаратқа жалпыға бірдей қолжетімділіне, 

оны өңдеуге және пайдаланудағы ашықтықты білдіреді.  

2016 жылы Қазақстан үкіметі өзінің ашық деректер порталын іске қосты. Data.egov.kz 

порталы – ауқымды жоба және Қазақстанның электрондық үкіметі аясында жұмыс істейді. 

Бұл мемлекет азаматтарын күнделікті өмірде өздеріне пайдалы болатын мәліметтермен 

таныстыратын платформа. Сонымен қатар, олардың экономикалық өсуіне, бизнесті 
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жаңартуға және жұмыс орындарын құруға үлкен мүмкіндіктері бар. Ашық мәліметтер 

порталы мемлекеттік органдардың мәліметтерін қол жетімді форматта жариялайтын «Ашық 

үкіметтің» негізгі құрамдас бөлігі. Порталдан ақпараттарды өңдеу және талдау кезінде 

әртүрлі салаларда, атап айтқанда журналистикада пайдалануға болады. Порталға кірушілер 

орталық және жергілікті мемлекеттік органдар ұсынатын нақты ақпараттармен таныса алады. 

Ақпарат көздерімен жұмыс істеудегі ерекшеліктер әр елде БАҚ жұмысын реттейтін 

жергілікті заң талаптарымен байланысты. Қазақстан заңындағы ақпарат көздерімен жұмыс 

істеу нормаларының бірнеше ерекшелігін бөліп көрсетуге болады. Біріншіден, БАҚ туралы 

ҚР Заңының 2-бабының 2-тармағына сәйкес «Мемлекеттiк органдар, қоғамдық бiрлестiктер, 

лауазымды адамдар мен бұқаралық ақпарат құралдары әрбiр азаматты оның құқығы мен 

мүддесiне қатысты құжаттармен, шешiмдермен және ақпарат көздерiмен танысу мүмкiндiгiн 

қамтамасыз етуге мiндетті». Журналистердің дербес деректерді жинауына рұқсат берілген. 

Алайда, дербес деректер және олардың қорғалуы туралы ҚР Заңының сәйкес нормалары 

бұзылмауы керек. Осы аталған заңның 18-бабына сәйкес, «Мемлекеттiк органдар мен өзге де 

ұйымдар сұратылып отырған ақпаратты өтiнiш түскен күннен бастап жеті күннен 

кешiктiрмей беруге немесе беру мерзiмiн не беруден бас тарту себебiн көрсете отырып 

жауабын беруге мiндеттi». «Қосымша зерделеудi және тексерудi қажет ететiн өтiнiшке жауап 

ол келiп түскен күннен бастап бiр ай мерзiмнен кешiктiрiлмей берiлуге тиiс». Ақпарат 

беруден бас тарту жағдайында сотқа шағымдануға болады. Қандай да бір деректердің шығу 

тегін, олар қай кезде және қай жерде жарияланғаны жөнінде түсінігі бар журналист үшін 

ақпарат іздеу оңайырақ болмақ. Мысалы, барлық дерлік ашық статистикалық ақпаратты ҚР 

Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігінің Ұлттық статистика бюросынан 

(stat.gov.kz), сондай-ақ, ҚР Ұлттық банкінің сайтынан (nationalbank.kz), кеден статистикасын 

ҚР Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті (kgd.gov.kz), құқықтық 

статистиканы ҚР Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және арнайы есепке алу 

комитетінің сайтынан (qamqor.gov.kz) табуға болады. 

Қазақстанда ақпаратқа қол жеткізу бүгінде жолға қойылған. Тек журналистің ғана емес 

қарапайым азаматтардың да ақпарат алуына шектеу жоқ. Бұл өз кезегінде ҚР 2015 жылы 16 

қараша күні бекітілген «Ақпаратқа қол жеткізу» Заңы аясында ақпарат иемденуші мен 

ақпарат алушының құқықтары мен міндеттері айқындалып отыр. Сондай-ақ, ақпарат 

иеленуші мемлекеттік органдар заң міндеттемесіне сәйкес ұйым туралы толық деректерді, 

сұрақ-жауап айдарын, жылдық есептерді, бюджеттері туралы мәліметтерді ресми интернет-

ресурстарына орналастыруы қажет. Дегенмен осы ғылыми жұмыс барысында әсіресе 

Түркістан облысының бірқатар аудан-қалаларының әкімдіктері ақпараттарды интернет-

ресурстарына орналастыру әрі жаңалықтарды жаңартып отыру туралы Заң аясында жұмыс 

жасамай отырғаны белгілі болды. Мысалы, Ордабасы аудандық әкімдігінің ресми сайты 

мемлекеттік орган туралы ақпараттарды толық интернет-ресурстарына орналастырмаған, әрі 

бюджет, әкім есебі сынды мәліметтер жаңартылмай ақпарат алуға қолайсыз жасалған. Осы 

секілді аймақтың бірнеше мемлекеттік органдардың интернет-ресурстарға жеткілікті түрде 

назар аудармауының себебінен ақпарат алуды қиындатып отыр. Интернет-ресурстан ақпарат 

ала-алмаған журналистер мемлекеттік орган атына хат жазып, жауабын 7-15 жұмыс күні 

арасында күтуге мәжбүр болады.  

Деректер – журналистер өте бағалы дүние.  Журналист қолындағы бар мәлімет арқылы 

өзі зерттеп жатқан жұмыстың немесе өзге де тақырыптағы мәселенің шешімін дәлелді түрде 

ұсына алады. Көптеген журналисттер дәлелдерді нақты сандар тілінде қолдай отырып, батыл 

материалдар жариялайды. Мәтіндер графикамен сүйемелденген кезде инфографиканы 

қолданудың қауіптілігі бар бірақ, ол ою-өрнектің функциясын орындайды, әлеуетін ашпайды 

немесе мәтіндік және визуалды ақпарат арасында сәйкессіздік болады. Кейде қате құрылған 

ақпараттық графика ақпаратты бұрмалауы мүмкін. Әр түрлі мәдениеттерге қарамастан, 

нәтиже бар және қазақстандық журналистика дата журналистиканың жаңа әлемдік 

тенденциясын ойдағыдай игеруде. Біз тенденциялар арасында ашық метадеректердің 

журналистикасына қарай қозғалысты атап өтеміз: ашық басқару деп аталатын 

бағдарламалар, жүзеге асыру бүкіл әлемде, оның ішінде Қазақстанда да ашық үкіметтік 
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тұжырымдамалар осы типтегі мәліметтер базасын дамытуға ықпал етеді, демек, 

журналистиканың метамәліметтері әлеуметтік дамудың маңызды драйвері болып табылады, 

сонымен қатар Интернеттегі осындай аналитикалық медиа-мазмұнның презентациясы медиа-

информацияны тұтынудың жаңа форматын жасауға болады, аудиторияның пікірін 

қалыптастыру үшін жағдайды тереңдетеді, бірақ білім, бұл қоғамдық дамудың келесі кезеңі 

ретінде инновациялық дискурстың прогрессивті парадигмаларына сәйкес келеді.    

 Қазақстанда ресми статистикалық деректердің біріктірілген ҚР Стратегиялық 

жоспарлау және реформалар агенттігінің Ұлттық статистика бюросының бірыңғай 

ақпараттық-талдамалы жүйесі «Талдау» (taldau.stat.gov.kz) – деректерді іздеуге 

оңтайландырылып жасалған ақпараттық платформа. «Талдауда» қажетті ақпаратты оңай әрі 

жылдам табуға жағдай жасалған. Платформада статистикалық даталарды бөлім-бөлім әрі 

сала бойынша іздеу өте ыңғайлы. Әрине датаны іздеу барысында кілтсөздерге аса мән берген 

жөн. Ізделіндіні кілтсөз арқылы бөлімдер ішінен таңдап табуға мүмкіндік бар. Мысалы, 

Қазақстандағы зейнетақы алушылар туралы статистика деректері қажет делік, кілтсөз – 

«зейнетақы», ізделінді статистикалық бөлім – «Әлеуметтік қамсыздандыру». Сондай-ақ,  бұл 

платформада қажетті мерзімдегі статистикалық деректерді алуға болады. Ол үшін қажетті 

кезеңді белгілеу қажет. Мысал ретінде 2020 жылдың қаңтар-маусым айындағы зейнетақы 

алушылар статистикасы алынсын, нәтижесінде Қазақстандағы зейнетақы алушылар саны – 2 

225 147 деген датаға қол жеткізуге болады. 

Ал жекелеген банктер, сақтандыру секілді т.б. жария компаниялардың меншік иесі мен 

олардың акциялары, келісімшарттары туралы датаны Қазақстанның қор биржасы – kase.kz 

сайтынан табуға болады. Ол үшін сайттың «Листинг» бөлімін басып, компания атын жазып 

датаны алуға болады. Заңдық тұлғалар туралы датаны көптеген ақпараттық интернет-

ресурстар тарады: adata.kz, uchet.kz т.б. Қазақстанның мемлекеттік органдарының шығыны, 

бюджет кірісі мен шығысы туралы мәлімет «Параграф» және publicbudget.kz-те.  

Датамен жұмыс жасау білудің өзі – шеберлік. Компьютер тілін тапса, деректерге 

молынан қанығуға болады. Яғни, бұл – мәлімет іздеушінің «артық» жұмысын қысқартып, 

уақытты үнемдеуге, одан қалды шынайы фактілерге жолығуға жол ашады. 

Дата журналистика батыста және АҚШ-та қарқынды дамып келеді: мамандандырылған 

конференциялар өткізіледі; көптеген ірі БАҚ-тар колумнист бағаналарын жарыққа шығаруда 

және кейбір жағдайларда контент өндірісіне жауап беретін командалар мен бөлімдерді 

құрады. Көптеген зерттеушілер дата журналистика қоғамдық, ашық деректермен тығыз 

байланысты деген пікірге келіседі. Алайда Қазақстанда деректердің ашықтылығы әлемде 

төменгі деңгейлерде қалып келеді. Әлемде «деректер ашықтығы» бойынша Қазақстан 59 

орында. Бұл – Ашық деректер барометрінің (The Open Data Barometer) рейтингісі бойынша 

алынған соңғы мәлімет. Рейтинг деректердің ашықты, жаңартылуы, ақпаратты табудың 

қарапайымдылығы, түрлі сала бойынша деректер және басқалары туралы ақпараттар 

негізінде құрастырылған. Мемлекеттік шығындар, жер иелену, қоғамдық көлік кестесі, карта 

деректері, ұлттық сайлау нәтижелері, республикалық бюджет туралы толық ақпарат, 

заңнамалар бойынша деректер ашық деректерде толыққанды болмай отыр. Жерге меншік 

иелері туралы фактілер жариялана бермейді. Data.egov.kz порталын 2015-2019 жылдары 

аралығында 846 мың пайдаланған. Дегенмен олардың көпшілігі мәліметтер базасымен 

жұмыс істейтін мемлекеттік қызметкерлер болуы мүмкін. Себебі базаға мәліметтерді 

мемлекеттік органдар «жүктейді». Деректер облыстар бойынша бөлінген және оларды 

порталдан табу оңай. Дерекқорды MS Excel-де оңай жүктеуге болады. Алайда, 

Қазақстандағы медициналық мекемелер туралы деректер жүктелген құжаттарда 10 аймақ 

үшін ғана ақпарат ұсынылған, бұл бүтін ел туралы толық түсінік бере алмайды. Дәріханалар 

туралы деректердің де мәз болмай отыр. Бүгінгі ақпараттық технологиялар дамыған уақытта 

ақпаратқа қолжетімділіктің барынша ыңғайлы болғаны дұрыс. Дата журналистикада ашық 

деректердің барынша толық болуы маңызды. Егер дерек уақытылы жаңартылып, сондай-ақ 

жаңа деректер интернет желісіне ұзақ уақыт салынбаса, журналистер ресми мәліметті 

ақпарат иемденуші ұйымдарға сұрау хат жазу арқылы алуға мәжбүр болады.  
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ҚР «Бұқаралық ақпарат құралдары туралы» Заңының 18-1 бабы 1-тармағына сәйкес 

сұрау салуға жауап, егер сұрау салудың өзінде өзгеше көрсетілмесе, ол келіп түскен күнінен 

бастап жеті жұмыс күні ішінде, келіп түскен сұрау нысанында және тілінде ұсынылады. 

Сұрау салынған ақпарат бірнеше ақпарат иеленушінің құзыретіне кіретін және жазбаша 

сұрау салуға жауап беру кезінде өзге ақпарат иеленушілерден ақпарат алу талап етілетін 

жағдайларда, қарау мерзімін ақпарат иеленушінің басшысы бір мәрте күнтізбелік он бес 

күннен аспайтын мерзімге ұзартуы мүмкін, бұл туралы бұқаралық ақпарат құралына қарау 

мерзімі ұзартылған кезден бастап екі жұмыс күні ішінде хабар беріледі [13]. Демек, 

журналист деректерге қол жеткізуде уақыт 7 немесе 15 жұмыс күніне созылуы мүмкін. 2019 

жылы Заңға енгізілген өзгерту мен толықтырудан кейін сұрау салу мерзімі ұзартылған. Оған 

дейін сұрау салудан кейінгі жауап алу мерзімі 3 жұмыс күні болатын. Бұл – тек дата 

журналистикада ғана емес, бүкіл қазақстандық БАҚ үшін «ауыр соққы» болды. 

Жабық деректерге заң жүзінде жүгінуге тыйым салынған. Дата журналистер 

қауымдастығы бұл тұрғыда жабық деректерді қолданғанда «журналист әдебіне» қатысты 

ұстанымдарды ескерген жөн деп санайды. Себебі жабық деректерді арнайы бағдарламалау 

тілін білетін адам жинақтай алады. Бірақ бұл әрекетті заң бұзушылыққа жатқызатындар бар.  

Мәліметтер кестеде рет-ретімен, атауымен жүйеленіп тұрса, онымен жұмыс істеу жеңіл. Бұл 

жүйеленген дерекке жатады. Алайда ашық дереккөздегі мәліметті кейде қолмен реттеп, бір 

жүйеге келтіретін кездер де болады. Мысалы, ашық дереккөзде Алматы қаласындағы көлік 

апаты туралы мәлімет болмауы мүмкін. Бірақ ондай ақпаратты сайттардан, газеттерден жиі 

көреміз. 

Дата журналист осы мәліметті бір кестеге жинақтап, жүйелеген соң Алматыда қай айда, 

қай көшеде көлік апаты жиі болатынын анықтай алады. Kino.kz сайтындағы Алматы 

кинотеатрларындағы киноның кестесі мен атауы ашық дерек болғанымен жүйеленбеген. 

Ондай жағдайда Python, MySQL тәрізді деректерді сұрыптайтын компьютер 

бағдарламаларын қолдануға болады. Нәтижесінде сайттағы деректер кесте күйінде түзіліп, 

әрі қарай есептеуге дайындалады.  

Деректерді іздеуде атауларды іздеу қиындық тудыратыны шындық. Ізделіндіге қатысы 

бар тұлғаның аты-жөні әр деректе әр түрлі жазылуы мүмкін. Қазақстанда баршамыз 

білетіндей әр азаматтың әуелі тегі, аты және әкесінің аты жазылады. Деректерді іздеуде 

мәліметте ізделіндіге қатысы бар тұлғаның тек аты мен тегі, аты мен әкесінің аты немесе 

олардың қысқарған түрінде кездесуі мүмкін. Әрине, шашыраңқы деректерден мәлімет іздеу 

процесі ұзаққа созылатыны анық. 

Дата журналистикаға байланысты ғылыми зерттеулер қазақстандық жоғарғы оқу 

орындарында әзірленуде. Дегенмен ол үлкен жауапкершілікпен шынайы ізденісті қажет етіп 

отыр. Бұл ғылыми жұмыста Қазақстандағы жаңа медиа саласына үлес қосып жүрген 

журналистердің пікірлері, әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінің 

ғалымдарының еңбектері және шетелдік (АҚШ, Ресей, Ұлыбритания) ғалымдардың 

еңбектері пайдаланылды.  

Дата журналистиканың түп-төркінін зерттеуге алып келгенмен, бүгінде датаның өзіндік 

ерекшеліктерін, сондай-ақ оны табу жолдары мен жеткізу жолдары бөлек екенін назарға 

алған жөн. Дата ақпараттық кеңістікте шашылып жүр. Тіпті маңызды датаны ойы озық деген 

журналистер таба алмай (яғни, деректермен жұмыс жасауды, оны табу жолдарын білмесе 

немесе арнайы оқытпаса) қалып жатады. Дата журналистиканың маңызы да осында.  
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ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ  КУРОРТТЫ-РЕКРЕАЦИЯЛЫҚ ТУРИЗМДІ 

ДАМЫТУДЫҢ АЛҒЫШАРТТАРЫ 

 

Қазақстан Республикасының кең байтақ территориясының ерекше табиғаты курортты- 

рекреациялық туризмдегі әр түрлі факторлармен тығыз байланысты. Оның негізгі ғажайып 

табиғи ресурстарын көптеген емдік батпақтар мен минералды бұлақтар құрайды. Шығыс 

Қазақстан өңірінің  табиғи-рекреациялық жағдайы әр түрлі туризм түрлерін дамытуға 

қолайлы болып табылады. Осыған орай, ғылыми мақаланың мақсаты Шығыс Қазақстанның 

бүгінгі туристік әлеуетін жан-жақты зерттей отырып, туристік сұраныстарды 

қанағаттандыратын мүмкіншіліктерін ашу, сондай-ақ, курортты-рекреациялық туризмді 

дамытудың алғышарттарын ұсыну. 

Кілт сөздері: туризм, курортты-рекреациялық туризм, Шығыс Қазақстан. 

 

The special nature of the vast territory of the Republic of Kazakhstan is inextricably linked 

with various factors of resort and recreational tourism. Its main amazing natural resources are 

numerous healing swamps and mineral springs. East Kazakhstan region is rich in natural and 

recreational resources, convenient for the development of various types of tourism. The purpose of 

the scientific article is a comprehensive study of the modern tourist potential of East Kazakhstan, 

disclosure of opportunities that meet tourist needs, as well as providing prerequisites for the 

development of resort and recreational tourism. 

Keywords: tourism, resort and recreational tourism, East Kazakhstan. 

 

Особая природа обширной территории Республики Казахстан неразрывно связана с 

различными факторами курортно-рекреационного туризма. Его основные удивительные 

природные ресурсы составляют многочисленные целебные болота и минеральные 

источники. Восточно-Казахстанская область богата природными и рекреационными 

ресурсами, благоприятными для развития различных видов туризма. Целью научной статьи 

является всестороннее изучение современного туристского потенциала Восточного 

Казахстана, раскрытие возможностей, удовлетворяющих туристским запросам, а также 

предоставление предпосылок для развития курортно-рекреационного туризма. 

Ключевые слова: туризм, курортно-рекреационный туризм, Восточный Казахстан. 

 

 

Адамзат тарихында табиғи ресурстарды емдік-сауықтыру мақсатында қолдану ерте 

ғасырлардан бастау алады. Сақ өзені маңында ежелгі скиф-грек тайпаларының мекендегені 

мәлім [3]. Қырым түбегінің табиғи қазба байлықтарын 500-жылдары гректер өз 

қажеттіліктеріне пайдалана отырып, шалғай елдермен сауда-саттық байланыстары жоғары 

деңгейде дамыған. Буын ауруымен ауырған адамдар түбектегі шипалы қайнарлардың 

денсаулыққа тигізетін оң әсерін байқаған. Осылайша минералды су көздері емдік 

мақсаттарда қолданыла бастаған. Минералды сулар және Ресейдегі шипажайлардың ашылуы 

туралы алғашқы ғылыми еңбектер І Петрмен байланысты. Осы кезеңдерде Мәскеудегі 

Нащокин аймағында алғашқы шипажайлар қызметін бастаған. 

ХІХ ғасырдың басында Ресейдің басқа да аймақтарында шипалы сулардың бар екендігі 

байқалады. Айта кетер болсақ, қазіргі күнге дейін жұмысын тоқтатпаған бірнеше 

шипажайлар сол кезеңде ашылады: Псковск ауданындағы «Хилово», Новгород ауданындағы 

«Старая Русса». Сонымен қатар «Кашин» Тверск шипажайы, самаралық «Сергиевские 
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минеральные воды» және Липецкідегі сумен емдеу орталығы іске қосылады. Осылайша 

минералды суларды зерттеу географиясы дами отырып, Орал мен Сібір арқылы басқа да 

аймақтарға кеңінен таралады [4]. 

Курортты-рекреациялық туризм – медициналық туризмнің ең бұқаралық және кең 

тараған түрі, бұл туризм түрінің пайда болуы көне заманнан бастау алады. Курортты- 

рекреациялық туризмге ежелден-ақ сұраныс көп болған. Әлемде шипажай индустриясының 

қарқынды дамуы ХХ ғасырдан бастау алады. Денсаулық туризмінің климаттық, 

бальнеологиялық және батпақтық қызметтерімен қатар емдік-сауықтырудың жаңа түрлері – 

SPA, wellness, fitness пайда болды. 

Курортты-рекреациялық туризм – бұл резидент және резидент емес тұлғалардың өз 

елінде немесе шетел асып, 24 сағаттан кем емес, 12 айдан аспайтын уақыт аралығында 

дерттеріне шипа іздеу, сауығу мақсатында бір жерден екінші бір жерге орын ауыстыруы. 

Курортты-рекреациялық туризм курортология ғылымының негізі болып табылады. 

Курортология –  бұл табиғи факторлардың адам ағзасына әсері мен оларды емдік- сауықтыру 

мақсатында қолдану әдістемелерінің жиынтығы [5]. 

Қазақстандағы туризмнің дамуының келешегі үшін ең қолайлы аймақтарының бірі 

Шығыс Қазақстан облысы болып табылады. Шығыс Қазақстан облысының шекарасы 283,3 

мың шаршы шақырым жерді алып жатыр. Әкімшілік орталығы – Өскемен қаласы, тұрғындар 

саны – 1416,4 мың адамды құрайды. Облыс құрамына 15 аудан,  облыстық маңызы бар 4 

қала (Абай, Аягөз, Бесқарағай, Бородулиха, Глубокое, Жарма, Зайсан, Зырян, Катонқарағай, 

Көкпекті, Күршім, Тарбағатай, Ұлан, Үржар, Шемонаиха аудандар, Өскемен, Семей, 

Курчатов, Риддер қалалары) кіреді. Мұнда туристердің қызығушылығын тудыратын табиғи 

қазба байлықтары жеткілікті. Атап айтар болсақ, жер аумағының кеңдігі, ыңғайлы 

ландшафттар, әртүрлі климаттық аймақ, баға жетпес мәдени және тарихи мұралар, туристік 

қызметтердің көптігі және т.б [2]. 

Облыс көлемінде бірнеше рекреациялық аймақтар бар: Бұқтырма жағалауы, Сібі 

көлдері, Алакөл көлі, Қатон-Қарағай, Глубокий аудандары, Риддер, Өскемен қалаларының 

маңы. Бұл аумақтарда тек қана ішкі және ТМД елдерінің туристерін ғана емес, сонымен 

қатар халықаралық деңгейде туристерді қызықтыратын Алтай Рудасының табиғи көрікті 

жерлері шоғырланған. 

Табиғатының сан алуан түрлілігі, тарихи дерек көздерінің сақталуы, геосаяси 

тұрақтылық, келесі туристік өнімдерді өндіруге мүмкіндік береді: 

– экологиялық туризм; 

– жағажай туризмі; 

– қыс туризмі; 

– курортты-рекреациялық туризм; 

– мәдени туризм; 

Облыста емдік-сауықтыру туризмінің түрлері: табиғатпен тілдесу арқылы физикалық 

жаңару, сумен емдеу, күн сәулесімен емдеу, ат спорты, таза ауамен емдеу, теңіз суымен 

емдеу, тауға шығу арқылы емдеу және пантамен емдеу әдістері кеңінен қолданылады. 

Табиғатпен тілдесу арқылы физикалық жаңару дегеніміз жанға жайлы табиғат аясында, 

орманды, сулы жерлерде қабылданатын емнің түрі. Сумен емдеу әдісі, бальнеологиялық 

минералды суға түсу (ванна, фито бөшке, хауыз). Күн сәулесімен емдеу әдісі, табиғи 

климаттық жағдайдағы емделудің бір түрі болып табылады. Ат спорты, атқа мініп, денені тік 

ұстап жүру арқылы емдеу. Таза ауамен емдеу әдісі климаты қолайлы рекреациялық 

аумақтарда емделу профилактикасына жатады. Теңіз суымен емдеу әдісі баламалы 

медицинаның бағытына негізделген, теңіз суының балдыры, тастары және де 

балшықтарымен емдеу. Тауға шығу арқылы емдеу белгілі бір маршрут бойынша табиғат 

аясында жаяу серуендеу. Курортты-рекреациялық туризмнің маңызды түрлерінінң бірі  

пантамен сауықтыру болып табылады. Туризмнің бұл түрі Шығыс Қазақстан облысының 

халықаралық деңгейде дамуының қолайлы мүмкіндігі, себебі мұндай қызмет көрсету түрі 

еліміздің басқа өңірлерінде кездеспейді, сонымен қатар пантамен сауықтыру қызметін 

көрсету әлемде бірнеше елде ғана дамыған. Бүгінгі таңда осы денсаулық туризмі бойынша 
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үш заңды мекеме өз қызметтерін ұсынуда: «Долина царей» демалыс базасы, «Қатон-

Қарағай» бұғы паркі,  ШҚ пантамен сауықтыру орталығы, «Ақсу» туристік кешені. «Ақсу» 

туристік кешенінің Язевое, Верх-Катун, Белое, Репное, Катон-Қарағай ауылдарында 

орналасқан бес емдік-сауықтыру орталығы бар. Соңғы үшеуінің қызметі жылдың төрт 

мезгілінде де жүргізіледі. Пантамен сауықтыру қызметін көрсететін орталықтардың жалпы 

сыйымдылығы 178 орынды құрайды. Пантамен сауықтыруды дамытудағы негізгі бағыт –  

жергілікті табиғи қазба байлықтарын тиімді қолдану [5]. 

Қазақстанның әр өңірі өзіндік тұнып тұрған тарихы, мәдениеті мен табиғи-

географиялық әлеуеті жағынан ерекшеленеді.   

 

1-кесте – Қазақстандағы өңірлер бойынша туризм түрлері 

 

Өңірлер Туризм түрлері 

Түркістан облысы 

 

Діни туризм, тарихи-танымдық туризм, емдік-

сауықтыру туризмі 

Солтүстік Қазақстан облысы 

 

Тарихи-мәдени туризм, емдік-сауықтыру 

туризмі, ауылшаруашылық туризмі, экологиялық 

туризм 

Орталық Қазақстан облысы 

 

Тау туризмі, су туризмі, спелеотуризм, мәдени-

танымдық туризм 

Шығыс Қазақстан облысы 

 

Экологиялық туризм, тарихи туризм, тау туризмі, 

шаңғы туризмі, курортты- рекреациялық туризм 

Батыс Қазақстан облысы Мәдени туризм, жағажай туризмі 

 

Кестеден белгілі болып тұрғандай әр өңірдің өзіндік ерекшеліктері бар. Осы орайда 

Шығыс Қазақстандағы туризмнің әлеуетіне тоқталатын болсақ, облыста  туризмнің дамуына 

қолайлы мүмкіндіктер бар. Мұнда туристерді қызықтыратын көптеген табиғи қазба 

байлықтары, жер көлемі, әр түрлі климаттық белдеулер, құнды мәдени және тарихи 

ескерткіштер, туристік қызметтердің көптеген ерекше түрі қалыптасқан. Туристік кластерді 

дамыту бойынша  іскерлік туризм, экологиялық туризм, шипажай туризмі, мәдени-танымдық 

және экстремалды туризм түрлеріне талдау жасалып, басым бағытқа қойылған. 

Облыс тек жергілікті емес, сонымен қатар халықаралық деңгейде бәсекеге 

қабілеттілігін көрсете алатын туристік әлеуетке ие [1]. Аталмыш жағдайды облыстың 

туристік жағдайын көрсететін төмендегі SWOT талдау нәтижесінен көруге болады: 

 

2-кесте – Шығыс Қазақстанның туристік әлеуетінің SWOT талдау нәтижесі 

 

Күшті жақтары: 

Экономиканың жоғары қарқынды дамуы; 

Инвестициалық тартымдылық; 

Геопотологиялық және географиялық 

жағдайдың тиімділігі; 

Транспорттық қажеттілік; 

Ойын-сауық индустриясы; 

Табиғи- климаттық қолайлы жағдайлар; 

Тарихи және мәдени мұралар байлығы; 

Қонақжайлылықтың ғасырлық дәстүрі; 

Туристік индустрияға кәсіби тауарларды 

дайындау білім мекемелерінің болуы. 

Әлсіз жақтары: 

Әкімшілік кедергілер (шекара аумағына 

кіру туралы құжаттардың ұзаққа созылуы, 

шетел туристерін тіркеудің ұзаққа 

созылуы); 

Тиімсіз қаржыландыру; 

Халықаралық талаптарға сай туристік 

инфрақұрылымның жоқтығы, соның 

ішінде көлік жолдарының жағдайы, 

коммуникацияның болмағандығы; 

Ішкі сала мен ведомстволық қызметтің 

туризмді дамыту мәселесі бойынша 

үйлесімнің болмағандығы; 

Халықаралық деңгейде тәжірибесі бар 

мамандардың тапшылығы; 

2-кестенің жалғасы 
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Мүмкіндіктер: 

Мемлекеттік және жеке менеджменттің 

сәйкес деңгейін қамтамасыз ету; 

Орталық және аймақтық биліктің 

ауызбіршілік іс-әрекеттерін қамтамасыз ету; 

Жеке тұлғалардың жаңа бастамаларына 

қолдау көрсету; 

Салық төлеу сұрақтары бойынша қаржы 

жұмсау, қажетті нормативтік құқықтық 

актілерді қабылдау; 

Шетелдік туристердің Қазақстанға келу 

шараларын жеңілдету; 

Ақпараттық кеңестік салаларын 

қалыптастыру. 

Қауіптер: 

Саяси тәуекелдер; 

Бәсекелестер; 

Табиғи қауіп-қатер. 

 

Қорыта келгенде, Шығыс Қазақстанда бәсекеге қабілетті жергілікті және халықаралық 

деңгейде қызмет көрсете алатын туристік кешендердің болуы, табиғи-рекреациялық 

жағдайлар, минералды сумен емдеу шипажайларының сыйымдылығы, сондай-ақ ежелден 

сақталып келген тарихи-мәдени мұра, бірегей мұражайлардың кешендері болашақта ұзақ 

мерзімді туризмді дамытуға негіз бола алады. Ғылыми жұмысты қорытындылай келе 

төмендегідей ұсыныстар  енгізуге болады: 

– курортты-рекреациялық туризмді жүйелеу қажеттілігі; 

– Қазақстандағы шипажайлар жайында мағлұмат беретін оқулық, әдістемелік 

құралдардың жеткіліксіздігі. Себебі соңғы шыққан әдеби дерек көздері ескірген 

және толықтыруларды қажет етеді; 

– маркетингтік зертеулерге байланысты жұмыстарды дамыту; 

– қазіргі емдік-сауықтыру орындарындағы қызмет бағасы өте жоғары, сондықтанда 

мемлекет тарапынан жастар, зейнеткерлер және мүмкіндігі шектеулі жандарға 

арнайы жеңілдіктер жасау жолын қарастырған жөн. 
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ЖАСӨСПІРІМДЕР АРАСЫНДА ЗОРЛЫҚ-ЗОМБЫЛЫҚТЫҢ  

АЛДЫН АЛУ ШАРАЛАРЫ  

 

      Мақалада зорлық-зомбылықтың елімізде орын алуы мен алдын алу мәселесін  

қарастыратын боламыз. Зорлық-зомбылық құқықта «Бір адамның екінші бір адамға, оның 

жеке басына тиіспеушілік құқығын бұзатын тәни және психикалық ықпал жасауы» делінген. 

Тән азабын шектірген зорлық – адамның ағзасына тікелей әсер етуі, ұрып-соғу, денесіне 

зақым келтіру, т.б. Жан азабын шектірген зорлық – жәбірленушінің қарсылық көрсетуіне, өз 

құқықтары мен мүдделерін қорғауына деген ерік-жігерін жасыту үшін қорқыту, адамның 

психикасына әсер ету. Кәмелет жасына толмаған, әлі бір гүлі ашылмаған қызғалдақтар 

педофилдің құрбаны болуда. Бұл мәселе тек Қазақстан мемлекетінде ғана емес, әлемдік 

деңгейдегі ауқымды мәселелердің бірі. Бұған қарсы қарастырылып жатқан шаралар да аз 

емес. Алайда, бұдан секемденер педофилдің болмауы. Заң мен адамның құқығын қорғауды 

қатар алсақ бұл мәселенің шешімі болар еді. 

Кілт сөздері: педофил, сауалнама, жас көрсеткішіне қарай бөліп қарастыру, заңды 

заңды түрде орындамайтын елміз, ұят, педофилдерге қандай жаза қолдану керек, ал, бұл 

жаза біздің елімізде көзделген бе? Заң жобасын талдаймыз, балаларға қатысты зорлықтың 

белгілері, не істеуге және қайда жүгінуге болады. 

 

In this article, we will consider the issue of preventing the occurrence of violence in our 

country. Violence in law is defined as “the physical and mental impact of one person on another, 

violating his personal integrity”. Violence, causing bodily harm – direct impact on the human body, 

beatings, injuries, etc. Violence, causing mental suffering-intimidation, influence on the human 

psyche in order to suppress the will of the victim to resist, protect their rights and interests. The 

victims of a pedophile are minors. This issue is one of the most ambitious not only in Kazakhstan, 

but also at the global level. There are also quite a few measures under consideration. However, they 

do not stop pedophiles. If we combined the protection of the law and human rights, we think this 

would be the solution to the problem. 

Keywords: pedophile, survey, age breakdown, we are a country that does not comply with the 

laws legally, shame, what punishment should be imposed on pedophiles, and this punishment is 

provided for in our country? We will analyze the draft law, the signs of violence against children, 

what to do and where to turn. 

 

В статье мы рассмотрим вопрос предотвращения возникновения насилия в нашей 

стране. Насилие в праве гласит как «физическое и психическое воздействие одного человека 

на другого, нарушающее его личную неприкосновенность». Насилие, с причинением 

телесных повреждений – прямое воздействие на человеческое тело, побои, телесные 

повреждения и т.д. Насилие, с причинением душевных страданий – запугивание, воздействие 

на психику человека с целью подавления воли потерпевшего к сопротивлению, защите своих 

прав и интересов. Жертвами педофила становятся несовершеннолетние. Этот вопрос 

является одним из самых масштабных не только в Казахстане, но и на мировом уровне. Не 

мало также рассматриваемых мер. Однако они не останавливают педофилов. Если бы мы 

совмещали защиту закона и прав человека, думаем это было бы решением проблемы. 

Ключевые слова: педофил, опрос, разбивка по возрастному показателю, мы – страна, 

которая не выполняет юридически законы, позор, какое наказание должно быть наложено на 
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педофилов, а это наказание предусмотрено в нашей стране? Разберем законопроект, 

признаки насилия в отношении детей, что делать и куда обращаться. 

 

 

Педофилия – туа біткен немесе жүре келе пайда болатын психологиялық ауытқу. Өткен 

жылдың соңында құқық қорғау органдарында бір жарым мыңға жуық педофил мен 2800-ден 

астам зорлаушы есепте тұрған. Қазір Қазақстанның түзеу мекемелерінде кәмелетке 

толмағандарға қатысты сексуалдық сипаттағы қылмыстары үшін 1600-ге жуық сотталушы 

жазасын өтеп жатыр. Ал қалғаны сіз бен біздің арамызда. Елімізде лаулап тұрған зорлық-

зомбылықтың нәтижесімен таныса кетсек. Сонымен, статистика не дейді? 

 2018 жылы Қылмыстық кодекстің 120.4, [1] 121.4, [2] 124 [3] баптары бойынша 

кәмелетке толмағандарға қатысты сексуалдық қылмыс жасағаны үшін 145 адам сотталған. 

Оның ішінде шартты түрде сотталғандары жоқ. Бас бостандығынан айырылғандар саны 141 

немесе 97,2%. 

Өткен жылы жоғарыда аталған баптар бойынша 151 адам сотталды. Өткен жылы да 

шартты түрде сотталғандар жоқ. Қылмыстық кодекстің 124-бабы бойынша бас 

бостандығынан 2 адам шектелген. Бас бостандығынан айырылғандардың үлесі − 98,7%[4]. 

2020 жылдың бірінші тоқсанында 39 адам сотталды. Олардың ішінде шартты түрде 

сотталғандар мен бас бостандығы шектелгендер де жоқ, барлығы бас бостандығынан 

айырылған. 

 

 
  

1-сурет – Зорлық-зомбылықтың басымдылығы мен тіркелуіне байланысты обылыстар 

тізімі 

 

Прокуратура мәлімдемесіне сүйенсек сексуалдық мәндегі зорлау әрекеті көбіне 

Қарағанды облысында 23, Түркістан облысында 21 істі оқиға бойынша қылмыстар тіркелген. 

Зорлық-зомбылық аз өңірлер Павлодар, Маңғыстау, Атырау облыстары. 
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Халықтың пікірімен де санасқан жөн деген оймен сауалнама жүргізген болатынбыз. 

Сауалнама арқылы елде көбіне зорлық-зомбылық қай түрі басымырақ көрінетінін және оның 

өсуін немен байланыстырасыз деген сұрақтармен талқыға салынған-ды.  

Сіздің ойыңызша кім жиірек зорлық-зомбылықтың құрбаны болады? 

Сауалнамаға қатысушылар зорлық-зомбылықтың басты құрбандары әдетте әйелдер мен 

олардың балалары деген пікірде. Респонденттердің 13,3% зорлық-зомбылық көбінесе тек 

балаларға көрсетіледі деп ойлайды. Ал, сауалнамаға қатысқан әйелдердің көбісі зорлық-

зомбылыққа әйелдер көп ұшырайды десе (45,6%), ерлер қауымы әйелдер мен олардың 

балалары бірдей деңгейде ұшырайды деп біледі (49,5%). 18-30 жас аралығындағы 

респонденттердің 5,2%, 60 және одан жоғары жастағы респонденттердің 3,7 % ерлерде де 

зорлық көру проблемасы бар деп бағалады. 

 

Сіздің ойыңызша зорлық-зомбылықтың қандай түрлері кең тараған? 

 
2-сурет – Зорлық-зомбылықтың қай түрі басым 

 

Жауап берушілердің көпшілігінің ойынша зорлық-зомбылықтың кең тараған түрлері 

денелей (66,5%), психологиялық (57,7%) және сексуалдық жәбірлеу (45,9%) болып 

табылады. Аймақтар бойынша пікірлер арасында біршама айырмашылықтар бар. Мәселен, 

Астана және Орал тұрғындарының басым бөлігі зорлықтың кең тараған түрі ретінде 

психологиялық форманы, ал Қарағанды, Алматы, Павлодар, Шымкент, Семей қалалары 

денелей және сексуалдық жәбірлеуді атап көрсетті.  

Сіздің ойыңызша педофилия зорлық түріне жата ма? 

 
 

3-сурет – Педофил зорлау түріне жатқызатындардың дауыс көрсеткіші 
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Зерттеу барысында алынған жауаптарға қарағанда сауалнамаға қатысушылардың 80,1% 

педофилдікті зорлықтың бір түріне жатқызады. Ал 12,6% бұл мәселе туралы ешқашан 

ойланбаған, 4,4% педофилдікті ауру деп танып, зорлықтың түріне жатқызуға күмәнданса, 

2,7% зорлықтың түрі емес деген пікірде. Жауаптарды респонденттердің тұрғылықты жерлері 

бойынша саралау қалалықтардың да (82,1%), ауылдықтардың да (73,2%) басым бөлігі 

педофилдікті зорлықтың бір түрі деп білетінін көрсетеді.  

Сіз елдегі педофилия құбылысының өсуін немен байланыстырасыз? 

Зерттеу нәтижелері респонденттердің 35,2% елімізде педофилия құбылысының 

көбеюін психикасы бұзылған, моральдық қасиеттері төмен адамдар санының өсуімен 

байланыстыратынын көрсетті. Сауалнамаға қатысушылардың қалған 43,8% педофилия 

құбылысының кеңінен таралуына сонымен қатар балаларды қорғау мәселесі бойынша 

заңнамалардың тиімсіздігі мен ата-ананың бала тәрбиесіне қатысты жауапкершілігінің 

аздығы әсер етеді деген ойда. Респонденттердің 9,7 % педофилия құбылысының БАҚ-та тым 

көп айтылып, жарнамалауынан деп білсе, 8,8 % оны батыс мәдениетінің әсерінен көреді. 

Жүргізілген сауалнаманың мән жәйына кірісетін дерек көздерге, яғни оқиғалар мен 

дәлелдерге сүйене кетсек. 

− Қазір кәмелетке толмағандарға қарсы жыныстық сипаттағы қылмысы үшін түрмеде 

1870-тен астам адам жазасын өтеп жатыр. Олардың 1300-ге жуығы қатаң режимдегі 

мекемеде отыр. Бір бөлігі әлі тергеуде. Ал бұған дейін жазасы жеңілдетілгендер басқа 

режимдегі мекемелерде, − дейді ҚР Ішкі істер министрінің орынбасары Марат Қожаев  [5]. 

 

 
4-сурет – 2020 жылы бас бостандығынан айырғандардың  мерзім көрсеткіші 

 

Бұл бізге жеткен дерек көздердің бергі шеті болуы таңқаларлық жағдай емес. Себебі 

қоғамда мұндай оқиғалардың тіркелуінен қарағанда жазадан сытылатындар  көп. Сексуалды 

зорлық-зомбылық көбіне кәмелет жасына толмаған бүлдіршіндер мен бойжеткендердің 

тағыдырына балта шабуда. Төменде көрсетілген сурет 13 жасар жәбірленушінің  жан 

дүниесін жегідей жейтін қасіретттің бейнесін бейнелеген суретінен куә боласыз. 

«НемолчиKZ» тобы Facebook-те жантүршігерлік оқиғаны баяндады. Олардың айтуынша, 

мектеп оқушысының ағасы педофилия үшін айыпталған, бірақ алқабилер оны кінәсіз деп 

тапқан.  

«Қазір Атырауда 13 жастағы қыз педофил өгей әкесінің бостандықта жүргенінен 

қорқады. Ол күн сайын өзіне және анасына қоқан-лоққы көрсетіп, дыбыстық хабарламалар 

жіберіп жатқанын айтады. Ұзақ жылдар бойы зорлық-зомбылықтың салдарынан ауыр 

психологиялық жарақат алған. Салған суреттерінен өте ауыр соққы алғанын байқауға 

болады. Психологтар дабыл қағып, мамандармен жұмыс жүргізу керек екенін айтады», – деп 

жазды қоғам қайраткерлері. 

Қыздың анасы отбасын жалғыз асырап отыр. Қазір қызына алаңдап, жұмыс істей алмай 

жүр [6].  

 



 87 

 
 

5-сурет – 13 жасар қызғалдақтың ішкі жан дүниесінің бейнесі 

              

 Жас көрсеткішіне қарай болған оқиғаларға тоқтала кетсек. Зорлық-зомбылықтың 

салдарынан құрбан болғандар, сол оқиғаға тап болған кәмелет жасына толмағандардың жас 

көрсеткішіне қарай бөліп қарастырсақ. «Тәртіпке бас иген құл болмайды, тәртіпсіз ел 

болмайды» деген Бауыржан Момышұлының нақыл сөзін тілге тие кеткен жөн секілді. Себебі 

заң қойған тәртіпті емес жан ләззәт құмар болып бара жатқан ел секілдіміз. Әлі ойынның 

құмарына қанбаған бүлдіршіндер жан түршігерлік оқиғаның құрбаны болуда. 

Ғаламтор мен YouTube арнасындағы мәліметтермен таныса отырып, біз осы оқиғаға 

тап болғандарды, жасына қарай бөліп қарастырдық. Кәмелеттік жасқа толмаған екі жастың 

аралығын алдық. 

               
6-сурет – Зорлық-зомбылықты жас көрсеткіне қарай бөлу диаграммасы 

 

Жыныстық сипатта болған оқиға бойынша 6-9 жас аралығындағы, яғни кәмелет жасына 

толмағандарға қатысты оқиғалар саны белең алған. Бұл арқылы сіздерге 18 жасқа толған 

бойжеткендер емес керісінше бүлдіршіндердің зардап шегетіндігін дәлелдеу болады. 

Осы көрсеткішті алға тарта отырып, заңды жазасын  өтеу туралы тіркелген сот 

шешіміне  оралсақ. Сәтбаев қаласында 62 жастағы егде адам бес жасар бүлдіршін қызды 

зорлануы фактісі бойынша тұтқындалды. Қылмыскерге бала ұрлау ҚК 125-бабының, ҚК 124-

бабының 4-бөлігіне сәйкес іс қозғалды [7].  

Алматы қаласында 6 жасар бүлдіршінді зорлағаны үшін Ринат Тусжанов азамат 17 

жылға бас бостандығынан айырылды. ҚК 124-бабының 4-бөлігіне сәйкес жауаптылыққа 

тартылды [8]. 
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Балқаш қаласында 7 жасар қызды зорлау фактісі бойынша 44 жастағы Аманжол 

Әліппайев тұтқындалды [9]. 

Қаратау қаласының тұрғыны 8 жасар Аруай педофил қолынан мерт болды. Қылмыскер 

бүлдіршінді зорлап, қылмысын жасыру мақсатында қызды резинке дөңгелекке салып өртеп 

жіберген [10]. 

14-16 жас аралығы бойынша келесі оқиғаларды айтуға болады. Елорда маңындағы Қара 

өткел ауылында елді мекеннің 3 тұрғыны 12 жасар қызды жарты жыл бойы зорлап келген. 

Қылмыскерлер істі жабу мақсатында бүлдіршінді қорқытып келген. Қылмыстың барлық 

дәлелдері бар болса да полициялар қылмыскерлерді бостандыққа жіберген [11]. 

Таразда 12 жасар қызды зорлаған 38 жастағы қылмыскер қолға түсті. Сот төрелігімен 

25 жылға бас бостандығынан айырылды. Қылмыскер бұндай оқиға бойынша бұрын істі 

болып сотталған. Алайда мерзімінен бұрын босатылған [12]. 

          Заңды заңды түрде орындамайтын елміз! 

Батыс Қазақстан обылысында 12 жасар қыз баланы зорлаған адамға 2,5 жыл ғана жаза 

кесілді. Жасөспірім жыныстық қатынасқа өз еркімен түсіпті-мыс [13]. 

17 жасар мүгедек бойжеткенді 5 күнде 3 түрлі ер адам зорлаған. Бұл оқиғаның 

болғанына бір жылға таяу уақыт өтсе де қылмыстық іс толықтай ашылмай келеді. Азаматша 

былтыр 13 тамыз күні емханаға барар жолда адасып кетіп, жолай кездескен тұрғындардан 

көмек сұраған. Қыздың ақыл-есінде кемістік барын байқаған бейтаныс жігіт оны өзімен ертіп 

әкетіп, қорғансыз қызға білгенін істеген. Психологиялық зақым алған мүгедек бойжеткен 

одан кейін де өзін тап берген ер адамға қарсылық көрсете алған. Қыздың еш жерінде зақым 

болмағандықтан зорланғанын дәлелдеу қиын болған [14].  

 

 
 

4-сурет – Ұят 

 

Қазір біздің қоғамда қыз зорланса, алдымен жәбірленушінің өзін кінәлайтын көзқарас 

үстем болып тұр. Баяғыдан келе жатқан «Жел тұрмаса, шөптің басы қимылдамайды» – деген 

халық мақалының бұрмаланып ешбір нақты дәлелсіз айтылған сөздің синдромы болып 
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барады. Бойжеткендер уақиғаның жайылып кетуінен қорқады. Бұған тума-туыстардың да 

әсері тиеді. 

– Мұндай дүниелерді ешкімге айтпайық! 

– Ел-жұрттан ұят болады, – деген сөздермен жәбірленген қызды емес, жалған ешкімге 

абырой алып бермейтін ұятты ойлайды. Осы ойдың құрбаны болып арты суцидпен 

аяқталуда. Сізді алда қандай бақыттың құшағы күтіп тұрғанын білмейміз ғой. Сіз мықтысыз! 

Жер мен көктің иесі Алла көтере алмайтын сынақты құлына бермейді. Тұрыңыз, күресіңіз өз 

өміріңіз бен бақытыңыз үшін. 

Педофилдерге қандай жаза қолдану керек? 

«Педофилдерге қандай жаза қолданылуы керек?» деген сауалнама жүргізілген болатын. 

Онда сауалнамаға қатысушылардың жартысынан көбі, яғни 52,61 пайызы қылмыскерлерге 

өлім жазасы қолданылуы тиіс десе, 26,87 пайызы қоғамда кеңінен талқыланған «химиялық 

әдіспен» жазалауды қолдайтынын айтқан  екен. 

Ал, бұл жаза біздің еліміздің заңында көзделген бе? 

Адвокаттың пікірінше, Қазақстанның құқық қорғау жүйесі, оның ішінде сот қызметінің 

сапасы сын көтермейді, соның салдарынан жазықсыз адамдар істі болуы мүмкін. «Ең негізгі 

сұрақ өлім жазасын енгізуге қатысты: қарсымын, себеп: Қазақстанның құқық қорғау жүйесі, 

оның ішінде сот қызметінің сапасы сын көтермейді, соның салдарынан жазықсыз адамдар 

істі болу қаупі өте жоғары», - дейді Құспан. Айтуынша, бұған бірнеше себеп бар. Біріншіден, 

қылмыстың бәрі айқын сипатқа ие бола бермейді, тиісінше резонансты істерді қалайда ашу 

мақсатында құқық қорғау органдары іске қатысы жоқ адамды құрбан ете салуы мүмкін, деп 

санайды ол. Және оған олар саналы түрде барады. «Әдетте, ондай адамдар (құрбан) не 

қаржысы, не ықпалды танысы (тірегі), тиісінше сұрауы жоқ қарапайым отбасы мүшелерінен 

таңдалып алынады. Ал сотымыз алдына келгенді соттай салатынына күмәніңіз болмасын! 

Екіншісі, қателік. Тергеуде де, сотта да адами фактор әсері тым жоғары», - дейді қорғаушы. 

Үшіншісі, кәсібиліктің төмендігі немесе жоқтығы. Абзал Құспан адам тағдыры 

таразыға салынар тұста, дүрмекке еріп, эмоцияға бой алдыруға болмайтынын атап өтті. 

Оның пікірінше, заңға өзгеріс енгізуде, ең бірінші кезекте, ғылыми негіздеме басшылыққа 

алынуы тиіс. «Қылмыс адамзат жаралғалы пайда болған құбылыс, қияметке дейін жалғасады 

деп ойлаймын. Азаюы, көбеюі мүмкін, бірақ біржола жойылмайды-ау. Құранда да, Библияда 

да Адам ата мен Хауа анадан туған ағайынды Әбіл мен Қабыл бір-бірін өлтіреді емес пе?! 

Сондықтан ату жазасы енгізілсе, қылмыс тоқтап қалады деудің қисыны жоқ», – дейді ол. 

Адвокат қылмыскердің табиғатына да тоқталды. «Әдетте қылмыскер қылмыстық 

кодексті ашып «мен ұсталып қалсам, қандай жаза күтіп тұр, одан қалай құтыламын» деп 

отырмайды. Барлық қылмыскерге тән ортақ нәрсе – өздерін ешқашан ұстатпайтын Фантомас 

сезінеді. Әйтпесе, қазіргі өзгеріс бойынша ең кемі 10 жыл айрықша режимге сотталуға, 

кастрацияға ешқайсысы қуана қоймасы анық», – дейді Құспан. Қазақстандық қорғаушы елде 

педофилия көбейіп кетті деген пікірмен әзірге келіспейтінін жеткізді. Себеп –  еш жерде 

нақты дәлел-дәйек жоқ. «Педофил – ол бірінші кезекте ауру адам, сосын барып қылмыскер! 

Сондықтан кез келген ауруды емдегендей оны емдеп, сосын жазасын беру керек, оның ішіне, 

әрине, кастрация да кіреді», – деп түйіндеді ойын адвокат. 

Айта кетсек, Сәтбаевтағы атышулы оқиғадан кейін қазақстандықтар балалар зорлық-

зомбылығы үшін жазаны күшейтуді, атап айтқанда, педофилдерді өлім жазасына кесуді 

талап етті.   

Былтыр президент сексуалдық зорлық-зомбылық, педофилия мен есірткі және адам 

саудасы, әйелдерге қатысты тұрмыстық зорлық-зомбылық пен жеке адамдарға, әсіресе, 

балаларға қатысты басқа да ауыр қылмыстар үшін жазаны қатаңдатуды тапсырған еді [15]. 

Сексуалдық сипаттағы қылмыстарға жаңа бап енгізілуі мүмкін. Заң жобасын 

талдаймыз. 

№1. Адам зорлағаны үшін жазаны күшейту. 

Адам зорлағаны үшін (ҚР Қылмыстық кодексінің 120 бабы) 5 жылдан 10 жылға 

дейін бас бостандығынан айыру ұсынылды. Қазір үш жылдан бес жылға дейінгі мерзімге бас 

бостандығынан айыру жазасы қолданылады. Егер адам зорлау ауыр жағдайда болса 12 
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жылдан 17 жылға дейін бас бостандығынан айыру ұсынылды. Қазір ол 10 жылдан 15 

жылға дейін. 

 

Ауырлататын жағдайлар: 
- Адам зорлау топтасқан адамдармен жасалса; 

- Жәбірленушінің өліміне әкелсе; 

- Жәбірленушінің денсаулығына ауыр нұқсан келтірілсе; 

- Жәбірленушіге АИТВ жұқса; 

- Зорлық төтенше жағдай шартында немесе жаппай тәртіпсіздіктер кезінде болса. 

№2. Сексуалдық сипаттағы зорлық-зомбылық әрекеттері үшін жаза.  

ҚР Қылмыстық кодексінде  «Сексуалдық сипаттағы зорлық-зомбылық 

әрекеттері» деп аталатын 121 бап бар. Оған дәстүрлі жыныстық қатынастан басқа кез келген 

зорлық әрекеттері жатқызылады. Заңда былай берілген: «Күш қолданып немесе оны қолдану 

қатерін төндіріп не жәбірленушінің дәрменсіз күйін пайдаланып еркек пен еркектің 

жыныстық қатынасы, әйел мен әйелдің жыныстық қатынасы немесе жәбірленушіге немесе 

басқа адамдарға жасалған сексуалдық сипаттағы өзге де әрекеттер». Осы бап бойынша 

жазаны күшейтіп, бас бостандығынан айыру мерзімін 3 жылдан 7 жылға дейін тағайындау 

ұсынылып отыр. Қазір үш жылдан бес жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыру 

жазасы қолданылады. Егер зорлық ауыр жағдайда жасалса 7 жылдан 12 жылға дейін немесе 

зорлау жағдайына байланысты 12 жылдан 15 жылға дейін бас бостандығынан айыру 

ұсынылып отыр. 

№3. Жыныстық қатынасқа түсуге мәжбүрлегені үшін жаза. 

Жыныстық қатынасқа түсуге немесе сексуалдық сипаттағы әрекеттерге мәжбүрлегені 

үшін жазаны күшейту де ұсынылып жатыр (ҚР ҚК 123 бабы). Бұл психикалық қысым 

көрсету немесе бопсалау арқылы жыныстық қатынасқа түсуге немесе қандай да бір зорлық 

әрекеттерін жасауға мәжбүрлеуге қатысты. 123 бап бойынша 3 жылдан 7 жылға дейін бас 

бостандығынын айыру ұсынылған. Қазіргі қолданыстағы заңнама талаптарына сәйкес бір 

мың айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу 

жұмыстарына не бір жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас 

бостандығынан айыруға жазаланады. Кәмелетке толмаған адамға қатысты жасалған дәл сол 

іс-әрекетке 7 жылдан 10 жылға дейін бас бостандығынан айыру ұсынылған. Қазір заңда 

қылмыскер үш мың айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға не сол 

мөлшерде түзеу жұмыстарына не үш жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге не 

сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады. 

№4. Педофилдерді өмір бойына бас бостандығынан айыру. 

Жеткіншектерді зорлағаны, оларға қарсы сексуалдық сипаттағы зорлық әрекеттер 

көрсеткені, жәбірлегені үшін қылмыскерге өмір бойына бас бостандығынан 

айыру жазасын тағайындау ұсынылып отыр. Қазіргі қолданыстағы заңда педофилдерге 7 

жылдан 20 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған. 

№5. Педофилдерге химиялық кастрация жасау.  

Қазір қылмыскерге мұндай жаза психикалық жай-күйіне қарамастан қолданылады. 

Егер педофилге ділдік бұзылушылық диагнозы қойылса, немесе оның қылмыстық 

жауапкершілікті алып жүре алмайтыны анықталса оған кастрация жасалады. 

Заң жобасын әзірлеушілер психикалық жағдайына қарамастан жеткіншектерге қарсы 

сексуалдық сипатта қылмыс жасаған қылмыскерлердің бәріне кастрация жасауды ұсынып 

отыр. 

№6. Ата-аналар, қамқоршылар мен педагогтарға қатаңырақ жаза тағайындау. 

ІІМ мәліметінше, Қазақстанда балаларға зорлық көрсететіндердің 77 пайызы – оның өз 

жақындары. Заң жобасында балаларға қатысты сексуалдық сипатта қылмыс жасаған ата-

аналары, қамқоршылары мен педагогтарына жазаны күшейту ұсынылған. Қазіргі заңда (ҚР 

ҚК 120 бабы) қылмысты жақын туысы не педагог жасаса оған 12 жылдан 17 жылға 

дейін түрме жазасы тағайындалады. Жаңа заңда белгілі бір лауазымдарды атқару немесе 
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белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан өмір бойына айыра отырып, 15 жылдан 20 

жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыру ұсынылып отыр. 

№7. Балаларға жәбір көрсеткені үшін ата-аналары мен қамқоршыларына жаза 

тағайындау. 

ҚР ҚК 124 бабы бойынша ата-аналар, қамқоршылар мен педагогтарға да жазаны 

күшейту жоспары бар. («Жас балаларды азғындық жолға түсіру»). Ұсынылған жаза мерзімі 7 

жылдан 12 жылға дейін. Қазір 7 жылдан 10 жылға дейін бас бостандығынан айырады. 14 

жасқа толмаған балаға жәбір көрсеткені үшін 7 жылдан 12 жылға дейін бас бостандығынан 

айыру жазасының орнына ересектер 10 жылдан 15 жылға дейін сотталып кетуі мүмкін. 

Кәмелет жасына толмаған адамға қатысты туыстары не оны тәрбиелеу жөніндегі міндеттер 

Қазақстан Республикасының заңымен жүктелген өзге адам жасаған дәл осы іс-әрекеттер 

үшін 7 жылдан 12 жылға дейін бас бостандығынан айыруды ұсынып отыр (Қолданыстағы 

заңда 7 жылдан 10 жылға дейін). 

№8. «Келісімсіз сексуалдық әрекеттер жасауға ұмтылу» бабы пайда болады. 

Қылмыстық кодексте дәл осындай жаңа бап пайда болуы мүмкін. Жобада бұл былай 

жазылған: 

- келісімсіз сексуалдық ұсыныс жасау; 

- сексуалдық қызмет көрсетуді және басқа да вербалды немесе сексуалдық сипаттағы 

әрекеттерді талап ету; 

- жәбірлеу, сексуалдық қызметке сыйақы беруге орынсыз уәде беру; 

- сексуалдық сипаттағы басқа да ауызша немесе физикалық күш қолдану (құшақтау, 

тиісу). 

- келісімсіз сексуалдық әрекеттер жасауға ұмтылғаны үшін жаза ретінде 200 АЕК 

көлемінде айыппұл не 50 тәулікке дейін қамау жазасын тағайындау ұсынылған. 

№9. Сексуалдық зорлық туралы істе тараптардың татуласуы алынып тасталады 

Заң жобасын әзірлеушілер ҚР ҚК 120 және 121 баптарын жеке-жария іс тізімінен алып 

тастап, оны жариялы түрде айыптау ісіне ауыстыруды ұсынып отыр. Бұл тараптардың 

татуласу мүмкіндігінен айырады. Осы баптар бойынша жәбірленуші тараптың шағымынсыз 

қылмыстық іс қозғау мүмкін болады. 

№10. Шартты-мерзімнен бұрын босатуды алып тастау. 

Зорлық-зомбылық жасап, ауыр қылмыспен сотталғандарды шартты-мерзімінен бұрын 

босатуды алып тастау көзделіп отыр. Қазір бұл тек кәмелет жасына толмағандарды зорлап, 

сотталғандарға ғана қолданылады. Сонымен қатар заң жобасын әзірлеушілер жыныстық 

сипаттағы қылмыстары үшін бірнеше рет сотталғандарды ауырлататын мән-жайларды 

қарастыруды ұсынып отыр. 

БАЛАЛАРҒА ҚАТЫСТЫ ЗОРЛЫҚТЫҢ БЕЛГІЛЕРІ  

Баланың зорлық-зомбылыққа тап болғандығын анықтаудың бірнеше белгісі бар, біз 

төменде сондай белгілердің кейбірін атап өтеміз:  

- баланың денесіндегі ұрып-соғудың іздері, көгерген жерлер, қан ұйып қалу;  

- баланың ересек адамдардан қорқуы;  

- баланың өз үйіне барғысы келмеуі; 

- баланың үйден қашып кетуге бірнеше рет қадам жасауы;  

- баланың жануарларға, адамдарға қатыгездік танытуы;  

- баланың сыртқы көрінісінің ұқыпсыздығы, ауа-райына сәйкес киінбеуі; 

- өзіне басқалардың қол тигізуінен қорқуы;  

- үнемі сырқаттану, ашушаңдық, ырықсыздық, қорқыныш сезімдері, жүйкесінің 

шаршауы; 

- өзін төмен бағалауы, күйзеліс, ауытқу;  

- баланың сексуалдық мәселелер немесе іс-әрекеттер туралы ерте кезден және 

толыққанды білуі, басқа балаларға тиісуі. 

 НЕ ІСТЕУГЕ ЖӘНЕ ҚАЙДА ЖҮГІНУГЕ БОЛАДЫ?  

• Барлық жағдайды байсалды түрде анықтап алуға тырысыңыз.  

• Полицияға арыз беріңіз.  
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• Заттай дәлелдемелерді (баланың киімі және зорлық-зомбылық айғақтарын растайтын 

өзге де заттар) сақтап қойыңыз. Баланың көгерген жерлерін, дененің қан ұйып 

қалған бөліктерін және т.б. суретке түсіріп алыңыз.  

• Арыз берген уақыттау дереу СМС-қа (сот-медициналық сараптама) жолдама беруді, 

СМС тағайындау туралы қаулы шығаруды талап етіңіз.  

• Психологқа жүгініңіз.  

• Балаға қатысты сексуалдық зорлық-зомбылық жасалған болса, балаларды емдейтін 

уролог, проктологтан (болған жағдайға қарай) кеңес алу керек.  

Қорыта келе, елде орын алып жатқан оқиғалар еліміздің құқықтық мемлекет болудан 

алшақтап бара жатқанымызды көрсетеді. Сот шешіміне көңілі толмаған халық заңның 

әділетсіздігіне наразы.Бұл оқиғаның болуына не себеп? Біз ең алдымен елдегі сыбайластық 

пен жемқорлықтан арылуымыз қажет. Заң жобасын халықпен ашық түрде талқылау керек. 

Сол кезде ғана бір нәтижеге қол жеткіземіз. Бізге ең алдымен, адам құқығын қорғауды 

мақсат ету керек.Заңды күшейтіптіп те,өзгерістер мен толықтырулар да енгізіп жатырмыз. 

Алайда, нәтиженің төмендеуін емес керісінше күшейіп жатқанына куәміз. 

ӘДІЛДІКККЕ ҚОЛЫ ЖЕТПЕЙ ЖҮРГЕН ЖӘБІРЛЕНУШІГЕ ЗАҢ ҚЫЗМЕТКЕРІ 

РЕТІНДЕ ҚҰҚЫҒЫН ҚОРҒАП,СОТ ӘДІЛДІГЕН ЖҰМЫС ЖАСАУ БАСТЫ МАҚСАТ. 
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МАТЕМАТИКА 

 

Ж. ЫРЫСБЕК  

Ахмет Ясауи университетінің ЖМК-711 тобының студенті 

 

Ғылыми жетекшісі: ф.-м.ғ.д., профессор Турметов Б. 

 

ОРТОГОНАЛЬ МАТРИЦАЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ШЕТТІК ЕСЕПТЕРДІ 

ЗЕРТТЕУДЕГІ ҚОЛДАНЫСТАРЫ 

 

Мақалада ортогональ матрицалардың қасиеттері және оның шеттік есептерге 

қолданыстары қарастырылды. Мұнда Гельмгольц теңдеуінің бейлокал аналогы үшін 

қисынды қойылған есептердің жаңа кластары қарастырылды. Қарастырылатын есептер 

классикалық Дирихле есебінің жалпыламасы болып табылады және бейлокал есептердің 

жаңа түрі болып келеді. Жұмыста осы есептердің шешімділігі мәселесі зерттелді.  

Кілт сөздері: Эллипсттік тектес теңдеулер, шеттік есептер, Грин функциясы, 

ортогональ матрицалар. 

 

В статье рассматриваются свойства ортогональных матриц и их приложение к краевым 

задачам. Здесь мы рассматриваем новые классы корректных задач для нелинейного аналога 

уравнения Гельмгольца. Рассматриваемые задачи являются обобщением классической 

задачи Дирихле и представляют собой новый тип нелинейных задач. Проблема решения 

таких задач исследуется в этой работе. 

Ключевые слова: эллиптические уравнения, краевые задачи, функция Грина. 

ортогональные матрицы. 

 

The article discusses the properties of orthogonal matrices and their application to boundary 

value problems. Here we consider new classes of corect problems for a nonlinear analogue of the 

Helmholtz equation. The problems under consideration are a generalization of the classical 

Dirichlet problem and represent a new type of nonlinear problems. The problem of solving these 

problems was studied in the work. 

Key words: elliptic equations, boundary value problems, Green's function. orthogonal 

matrices. 

 

 

Физика және механиканың көптеген процестері эллипстік типтес теңдеулермен 

сипатталады. Эллипстік түрдегі теңдеулерге мысал ретінде Лаплас және бигармониялық 

теңдеулерді қарастыруға болады. Бұл теңдеулер үшін әр түрлі шеттік есептерді зерттеуге 

болады. Әдетте, қарастырылатын есептер қисынды болуы қажет. Есептің қисындылығы  

оның шешімі бар, жалғыз және орнықты болуын талап етеді.  

Эллипсттік тектес теңдеулер үшін қисынды қойылатын негізгі шеттік есептер Дирихле, 

Нейман және Робен есептері болып табылады. Бұл есептер классикалық болғанымен олар 

түрлі сыныптарға тиісті. Себебі Дирихле есебі шартсыз шешіледі, ал Нейман есебінің 

шешімі бар болуы үшін шекаралық функция үшін қосымша шарт талап етіледі, яғни  Нейман 

есебі қосымша шартпен шешілетін есеп болып табылады. Бұл сияқты тұжырымдарды [1, 2] 

әдебиеттерден көруге болады. 

Зерттелетін есептің шешімі бар және жалғыз болуы туралы теоремалар дәлелденеді. 

Шешімнің интегралдық кейіптемесі алынады. Қарастырылатын есептің Грин функциясы 

ұғымы енгізіледі және бұл функцияның айқын түрі алынады. Бұған қосымша сәйкес 

спектрлік мәселелерде зерттелінеді. Қарастырылған есептің меншікті мәндері және меншікті 

функциялары табылған және меншікті фунциялар жүйесінің толықтығы дәлелденеді.  
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Ортогональ матрицалар және оның қасиеттері. Бұл бөлімде біз 
nR  кеңістігінде 

анықталған кейбір түрлендірулердің қасиеттерін баяндаймыз. Бұл түрлендірулер инволюция 

немесе инволюциялы қасиетке ие болған алмастырулар болады. 

Айталық,  1 2, ,..., n
nx x x x R   нүктесіне қандай да бір * nx R  нүктесі сәйкес 

қойылсын. Егер *  түрлендіру  
*

* **x x x   қасиетке ие болса, оны инволюция немесе 

инволюциялы түрлендіру деп атайды. 

 Мысал үшін  *
1 2, ,..., nx x x x    - инволюциялы түрлендіру. 

 Бұл түрлендірудің матрицасы  

 

*

1 0 ... 0

0 1 ... 0

...

0 0 ... 1

E

 
 
 
 
  
 








 

 

түрінде болады. 
* *E E E  , E - бірлік матрица болатыны айқын. 

 
2R  - жазықтықта келесі түрлендіруді қарастырайық: 

Егер 1 2( , )x x x  болса,  

 

1 1 2( , )S x x x  , 2 1 2( , )S x x x  , 
3 1 2( , )S x x x  

                                                               
(1.1) 

 

Бұл түрлендірудің кез-келгені инволюция болады. Егер 
0S x x  деп белгілесек, келесі 

теңдіктер орынды болады: 

 

2 1 3 1 3 3 1 21 2 3, ,S S S S S S S SS S S    , 
2 3 1S S S  , 

2
0 , 0,3jS S j  ,                     (1.2) 

 

 Осы сияқты 
3R  кеңістігінде кез-келген   1 2 3, ,x x x x  нүктесіне  

 

000 1 2 3( , , )S x x x x , 

 

100 1 2 3( , , )S x x x x  , 010 1 2 3( , , )S x x x x  , 001 1 2 3( , , )S x x x x   

 

нүктелерді сәйкес қоюға болады. 

 Бұл түрлендірулер үшін де (1.2) секілді теңдіктерді алуға болады. Мысал үшін: 

 

100 010 110S S S
 

 

 
3R  кеңістігінде жалпы осы сияқты 

32 8 инволюциялы түрлендіру бар. 

 , 2nR n   кеңістігінде инволюциялы түрлендірудің жалпыламасын қарастыруғада 

болады. 

 Айталық, S  
nR  кеңіcтігінде анықталған ортогонал матрица, яғни 

TS - аударылған 

(транспонерленген) матрица болса, 
TS S E  қасиетке ие. Бұған қосымша қандай да бір l -

натурал саны табылып, 
lS Е  болсын. Мысал үшін 

2R  кеңістігінде  
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0 1

1 0
S

 
  
 

 

 

матрицасын қарастыратын болсақ, онда 

 

0 1

1 0

TS
 

  
 

 

 

1 0

0 1

TS S E
 

  
 

 

 

Осы матрицаның дәрежелерін есептейік: 

 

2
0 1 0 1 1 0

1 0 1 0 0 1
S

       
       

     
; 

 

3 2
0 1 1 0 0 1

1 0 0 1 1 0
S S S

      
         

      
; 

 

4 3
0 1 0 1 1 0

1 0 1 0 0 1
S S S

     
         

     
; 

 

Демек, 4l   болғанда 

 
4S E  

 

Жалпы жағдайда 
2R  жазықтықта кез-келген ( sin , cos )x r r   нүктесіне 

 

2 2
cos sin

2 2
sin cos

r
l l

S

r r
l l

 

 

 
 

  
 
 
 

 

 

матрицамен әсер ететін түрлендіруді анықтайық. Бұл матрицамен ортогонал және 
lS E  

теңдік орынды болатынын көрсету қиын емес. 

Егер  : 1nx R x    - бірлік шар,  - бірлік сфера, S - инволюция болса, онда 

x  үшін Sx  және x  болса Sx  болады. Шынында да, егер x  болса, онда  

 

   
2 2

, ,x x x Sx Sx Sx    

 

Бұдан 1x  болса, 1Sx , ал егерде 1x   болса, онда 1Sx   болады. 

Егер lS E  болып, 2l   болса, онда S  инволюция болады. Жоғарыда дәлелденген 

(1.2) формула негізінде келесі теңдіктерді аламыз: 
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1)              
2

, , 2 , , , 2 , ,j j j j j j j j jS x y S x y S x y S x S x S x y y y x x x S y S y S y            

2

, 1,2,3jx S y j   ; 

 

2)        
2

, , 2 , ,j j j j j j j j j j j jS x S y S x S y S x S y S x S x S x S y S y S y         

 

     
2

, 2 , , , 1,2,3x x x y y y x y j      ; 

 

3)        
2

1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2, , 2 , ,S x S y S x S y S x S y S x S x S x S y S y S y         

 

           
2 2

1 2 3 3 3 3 3, 2 , , , 2 , ,x x x S S y y y x x x S y S y S y x S y S x y          ; 

 

4)        
2

1 3 1 3 1 3 1 1 1 3 3 3, , 2 , ,S x S y S x S y S x S y S x S x S x S y S y S y         

 

           
2 2

1 3 2 2 2 2 2, 2 , , , 2 , ,x x x S S y y y x x x S y S y S y x S y S x y          ; 

 

5)        
2

2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3, , 2 , ,S x S y S x S y S x S y S x S x S x S y S y S y         

 

           
2 2

2 3 1 1 1 1 1, 2 , , , 2 , ,x x x S S y y y x x x S y S y S y x S y S x y          . 

 

Осы сияқты  

 
2

, , 0,1,2,3| |
| |

q
p q

q

p q
S y

S x S y
S y

  

 

өрнектер үшін  

 
2

,| | | | | |
| | | | | |p p p

y y y
S x y S x y S x y

y y y

 
  
 

    

 

       2 , 2| |, | | , | |, | | ,
| | | |p p p p p p

y y
S x y S x y S x y x S y x S y x S y

y y

 
      

   
 

2

, | |
| | | | | |

p p p
p

p p p

S y S y S y
x S y

S y S y S y

 
  
 
 

 ; 

 
2

,| | | | | |
| | | | | |

p p p
p p p p p p

p p p

S y S y S y
S x S y S x S y S x S y

S y S y S y

 
  
 
 

    

 

   2 ,| |, | | ,
| | | |

p p
p p p p p p

p p

S y S y
S x S y S x S y S x S y

S y S y
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2

2 ,| |, | | , | |
| | | | | |

y y y
x y x y x y x y

y y y

 
    

 
 ; 

 
2

,| | | | | |
| | | | | |

q q q
p q p q p q

q q q

S y S y S y
S x S y S x S y S x S y

S y S y S y

 
  
 
 

    

 

   2 ,| |, | | ,
| | | |

q q
p q p q p q

q q

S y S y
S x S y S x S y S x S y

S y S y

 
    

 
 

 

 

   2 ,| |, | | ,
| | | |

p q p q
p q p q p q

p q p q

S S y S S y
x S S y x S S y x S S y

S S y S S y

 
    

 
 

. 

 

Сонымен, 

 
22 2 2

32
1 2 3 1 3 2

2 3

; ;| | | | | | | |
| | | | | | | |

S yS y y y
S x S y S x y S x S y S x y

S y y S y y
      

 
2 2

3
2 3 1

3

| | | |
| | | |

S y y
S x S y S x y

S y y
   

 

теңдіктерде орынды.  

Енді 
2R  кеңістігінде (1.1) формулалармен анықталған , 0,4jS j   түрлендірулерге 

қатысты кейбір мәліметтерді келтіреміз.  

Айталық,  - бірлік дөңгелекте ( )U U x  тегіс функция және 0 1 2 3, , ,a a a a  нақты сандар 

берілсін. Осы сандар және 
jS  түрлендірулер арқылы құрылған келесі функцияны 

қарастырайық 

 

0 0 1 1 2 2 3 3( ) ( ) ( ) ( ) ( )x a U S x aU S x a U S x a U S x      

 

Егер осы теңдікте x айнымалды 
jS x  нүктелермен ауыстырсақ, онда (1.1) және (1.2) 

теңдіктерден 

 

1 1 0 0 1 3 2 2 3( ) ( ) ( ) ( ) ( )S x aU S x a U S x a U S x a U S x     ; 

 

2 2 0 3 1 0 2 1 3( ) ( ) ( ) ( ) ( )S x a U S x a U S x a U S x aU S x     ; 

 

3 3 0 2 1 1 2 0 3( ) ( ) ( ) ( ) ( )S x a U S x a U S x aU S x a U S x     ; 

 

теңдіктерге ие боламыз. 

Егер 

  

0 1 2 3( ( ), ( ), ( ), ( ))TV S x S x S x S x     
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 және 

 

0 1 2 3(u( ), u( ), u( ), u( ))TU S x S x S x S x  

 

 векторлары және 

 

0 1 2 3

1 0 3 2

2 3 0 1

3 2 1 0

a a a a

a a a a
A

a a a a

a a a a

 
 
 
 
 
 

 

 

матрицасын енгізсек, онда жоғарыда келтірілген алгебралық теңдеулер жүйесін 

 

V AU                                                                                                                          (1.4) 

 

түрінде жазуға болады. 

Егер A  матрицасының анықтауышы 0-ге тең болмаса, онда (1.4) теңдеулер жүйесінің 

жалғыз шешімі бар және ол 

 

U BV                                                                                                                         (1.5) 

 

түрінде анықталады. Мұндағы 
1B A . 

Maple жүйесінде ортогональ матрицалардың қасиеттерін зерттеу. Біз A  және B  

матрицаны зерттеу үшін Maple жүйесінің құралдарын пайдаланамыз. Maple жүйесінде А 

матрицасының қасиеттерін зерттейік. 

> restart; 

> with(LinearAlgebra): 

А матрицасын енгіземіз 

 

> A := Matrix([[a0,a1,a2,a3],[a1,a0,a3,a2],[a2,a3,a0,a1],[a3,a2,a1,a0]]); 

 

 
 

А матрицасының меншікті мәндерінде табамыз 

 

> evalsA := Eigenvalues(Matrix(A,shape=symmetric)); 

 

А матрицасының анықтауышын табамыз 

 

> Determinant(A); 

 

 := A

























a0 a1 a2 a3

a1 a0 a3 a2

a2 a3 a0 a1

a3 a2 a1 a0

 := evalsA

























   a1 a0 a3 a2

   a1 a0 a3 a2

  a1 a0 a3 a2

  a1 a0 a3 a2

a04 2 a02 a12 2 a0 2 a22 2 a0 2 a32 8 a0 a1 a2 a3 a14 2 a12 a22 2 a12 a32      

a24 2 a2 2 a32 a34  
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А матрицасының анықтауышын ықшамдаймыз 

> DeltaA:=factor(Determinant(A)); 

 

 

 

Кері матрицаны табамыз 

> B:=A^(-1): 

А мен В матрицалардың көбейтіндісін есептейміз 

> A.B: 

> simplify(%); 

 

В матрицанының элементтерін табамыз. Алдымен B[1,1], B[1,2], B[1,3], B[1,4] табамыз 

 

> b0:=factor(B [1,1]); 

 

> b1:=factor(B[1,2]); 

 

 

 

> b2:=factor(B[1,3]); 

 

> b3:=factor(B[1,4]); 

 

 

 

В матрицанының қалған элементтері осы элементтерді қайталайды. Тексерейік 

 

> B[2,1]; 

 

> B[2,2]; 

 

 

> B[2,3]; 

 

DeltaA ( )  a1 a0 a3 a2 ( )   a1 a0 a3 a2 ( )  a1 a0 a3 a2 := 

( )   a1 a0 a3 a2

























1 0 0 0

0 1 0 0

0 0 1 0

0 0 0 1

 := b0
   a0 3 a0 a1 2 a0 a2 2 a0 a3 2 2 a1 a2 a3

( )  a1 a0 a3 a2 ( )   a1 a0 a3 a2 ( )  a1 a0 a3 a2 ( )   a1 a0 a3 a2

 := b1 
   a0 2 a1 2 a0 a2 a3 a1 3 a1 a2 2 a1 a3 2

( )  a1 a0 a3 a2 ( )   a1 a0 a3 a2 ( )  a1 a0 a3 a2 ( )   a1 a0 a3 a2

 := b2 
   a0 2 a2 2 a0 a1 a3 a1 2 a2 a2 3 a2 a3 2

( )  a1 a0 a3 a2 ( )   a1 a0 a3 a2 ( )  a1 a0 a3 a2 ( )   a1 a0 a3 a2

 := b3 
   a0 2 a3 2 a0 a1 a2 a1 2 a3 a2 2 a3 a3 3

( )  a1 a0 a3 a2 ( )   a1 a0 a3 a2 ( )  a1 a0 a3 a2 ( )   a1 a0 a3 a2

   a0 2 a1 2 a0 a2 a3 a1 3 a1 a2 2 a1 a3 2 a0 4 2 a0 2 a1 2 2 a0 2 a2 2 ( ) (

2 a0 2 a3 2 8 a0 a1 a2 a3 a1 4 2 a1 2 a2 2 2 a1 2 a3 2 a2 4 2 a2 2 a3 2      

a3 4 )

   a0 3 a0 a1 2 a0 a2 2 a0 a3 2 2 a1 a2 a3 a0 4 2 a0 2 a1 2 2 a0 2 a2 2 ( ) (

2 a0 2 a3 2 8 a0 a1 a2 a3 a1 4 2 a1 2 a2 2 2 a1 2 a3 2 a2 4 2 a2 2 a3 2      

a3 4 )

   a0 2 a3 2 a0 a1 a2 a1 2 a3 a2 2 a3 a3 3 a0 4 2 a0 2 a1 2 2 a0 2 a2 2 ( ) (

2 a0 2 a3 2 8 a0 a1 a2 a3 a1 4 2 a1 2 a2 2 2 a1 2 a3 2 a2 4 2 a2 2 a3 2      

a3 4 )
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> B[2,4]; 

 

> B[3,1]; 

 

 

> B[3,2]; 

 

> B[3,3]; 

 

 

> B[3,4]; 

 

 

> B[4,1]; 

 

> B [4,2]; 

 

 

> B [4,3]; 

 

 

> B [4,4]; 

 

 

Демек, В матрица келесі түрде 

 

   a0 2 a2 2 a0 a1 a3 a1 2 a2 a2 3 a2 a3 2 a0 4 2 a0 2 a1 2 2 a0 2 a2 2 ( ) (

2 a0 2 a3 2 8 a0 a1 a2 a3 a1 4 2 a1 2 a2 2 2 a1 2 a3 2 a2 4 2 a2 2 a3 2      

a3 4 )

   a0 2 a2 2 a0 a1 a3 a1 2 a2 a2 3 a2 a3 2 a0 4 2 a0 2 a1 2 2 a0 2 a2 2 ( ) (

2 a0 2 a3 2 8 a0 a1 a2 a3 a1 4 2 a1 2 a2 2 2 a1 2 a3 2 a2 4 2 a2 2 a3 2      

a3 4 )

   a0 2 a3 2 a0 a1 a2 a1 2 a3 a2 2 a3 a3 3 a0 4 2 a0 2 a1 2 2 a0 2 a2 2 ( ) (

2 a0 2 a3 2 8 a0 a1 a2 a3 a1 4 2 a1 2 a2 2 2 a1 2 a3 2 a2 4 2 a2 2 a3 2      

a3 4 )

   a0 3 a0 a1 2 a0 a2 2 a0 a3 2 2 a1 a2 a3 a0 4 2 a0 2 a1 2 2 a0 2 a2 2 ( ) (

2 a0 2 a3 2 8 a0 a1 a2 a3 a1 4 2 a1 2 a2 2 2 a1 2 a3 2 a2 4 2 a2 2 a3 2      

a3 4 )

   a0 2 a1 2 a0 a2 a3 a1 3 a1 a2 2 a1 a3 2 a0 4 2 a0 2 a1 2 2 a0 2 a2 2 ( ) (

2 a0 2 a3 2 8 a0 a1 a2 a3 a1 4 2 a1 2 a2 2 2 a1 2 a3 2 a2 4 2 a2 2 a3 2      

a3 4 )

   a0 2 a3 2 a0 a1 a2 a1 2 a3 a2 2 a3 a3 3 a0 4 2 a0 2 a1 2 2 a0 2 a2 2 ( ) (

2 a0 2 a3 2 8 a0 a1 a2 a3 a1 4 2 a1 2 a2 2 2 a1 2 a3 2 a2 4 2 a2 2 a3 2      

a3 4 )

   a0 2 a2 2 a0 a1 a3 a1 2 a2 a2 3 a2 a3 2 a0 4 2 a0 2 a1 2 2 a0 2 a2 2 ( ) (

2 a0 2 a3 2 8 a0 a1 a2 a3 a1 4 2 a1 2 a2 2 2 a1 2 a3 2 a2 4 2 a2 2 a3 2      

a3 4 )

   a0 2 a1 2 a0 a2 a3 a1 3 a1 a2 2 a1 a3 2 a0 4 2 a0 2 a1 2 2 a0 2 a2 2 ( ) (

2 a0 2 a3 2 8 a0 a1 a2 a3 a1 4 2 a1 2 a2 2 2 a1 2 a3 2 a2 4 2 a2 2 a3 2      

a3 4 )

   a0 3 a0 a1 2 a0 a2 2 a0 a3 2 2 a1 a2 a3 a0 4 2 a0 2 a1 2 2 a0 2 a2 2 ( ) (

2 a0 2 a3 2 8 a0 a1 a2 a3 a1 4 2 a1 2 a2 2 2 a1 2 a3 2 a2 4 2 a2 2 a3 2      

a3 4 )



 101 

0 1 2 3

1 0 3 2

2 3 0 1

3 2 1 0

b b b b

b b b b
B

b b b b

b b b b

 
 
 
 
 
 

 

 

> simplify(a0*b0+a1*b1+a2*b2+a3*b3); 

Бұл теңдік В А матрицасына кері матрица болатынын көрсетеді. 

Бұл жұмыста ортогональ матрица қасиеттері және олардың шеттік есептерге 

қолданысы мәселесі қарастырылды. 

Жұмыстың негізгі нәтижелері: 

- ортогональ матрица қасиеттері келтірілді; 

- лаплас операторының бейлокал аналогы ұғымы енгізілді; 

- жалпыланған Гельмгольц теңдеуі үшін Дирихле есебі қарастырылды; 

- шеттік есептің шешімі жалғыз болуы туралы теорема дәлелденді; 

- шеттік есептің шешімі бар болуы туралы теорема дәлелденді. 

 

ӘДЕБИЕТТЕР 

 

1. Тихонов А.Н., Самарский А.А. Уравнения математической физики. – Москва: Изд-во 

МГУ, 1999. – 798 с. 

2. Бицадзе А.В. Уравнения математической физики. – Москва: Наука, 1982. – 336 с. 

3. Владимиров В.С. Уравнения математической физики. – Москва: Наука, 1985. – 512 с. 

4. Karachik V.V., Sarsenbi A., Turmetov B.Kh. On solvability of the main boundary value 

problems for a non-local Poisson equation // Turkish journal of mathematics. – 2019. – V.43, 

№ 3. – P. 1604 – 1625. doi:10.3906/mat-1901-71. 

5. Мади Р.А., Турметов Б.Х. О задаче Дирихле для нелокального уравнения Пуассона // 

Известия Международного казахско-турецкого университета имени Х.А.Ясави. Серия 

Математика, Физика, Информатика. – 2018. – № 3(6). – С. 70-79. 

 
 

  



 102 

ХИМИЯ 

 

Л. БАУЫРЖАН  

Ахмет Ясауи университетінің ЖХМ-711(f) тобының студенті 
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ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ НЕГІЗІНДЕ ХИМИЯ ПӘНІН ҚАШЫҚТЫҚТАН 

ОҚЫТУ МӘСЕЛЕСІ ЖӘНЕ ШЕШУ ЖОЛДАРЫ 

  

 Мақалада  орта мектептің химия курсында 8-сынып білім алушыларына арналған оқу 

бағдарламасына сәйкес тақырыптарды мультимедиялық оқыту технологиясымен 

қашықтықтан оқыту технологиясын қолдана отырып білім алушыларға дәстүрлі емес 

оқытудың ерекшеліктері зерттелді. 

Қашықтықтан оқытудың практикалық құндылығы мультимедиялық материалдар оқыту 

ақпараттарын білім алушыларға ыңғайлы және көрнекті түрде ұсынуға мүмкіндік бере 

отырып, химияны оқуға деген қызығушылықтарын арттырып бейорганикалық заттардың 

маңызы туралы білімді қалыптастырдық. 

Қазіргі заманғы инновациялық тәсілдер арқылы іргелі заңдар мен принциптер 

табиғаттың ғылыми таным әдістері  туралы білімді игереді. Оқушының білімге деген 

құштарлығын жоғары дәрежеде дәйектеу мақсатында бала бойындағы қызығушылықты 

шығармашылық білік пен дағдының қалыптасуына мүмкіндік жасайды. Оқытудың ауқымды 

және жергілікті жүйелерін ойдағыдай пайдалана білудің нәтижесінде білімнің базалық және 

деректердің мультимедиа, компьютерді оқып-үйренуші жүйелерге, электрондық 

оқулықтарға, оқу-әдістемелік материалдарға, қашықтықтан оқыту жүйесінің 

технологиясымен үйлесімді болып келетін оқыту тәсілдері қолданылды. 

Оқытудың   телекоммуникациялық  құралдарын  қолдану   ісіне   дағдылануын 

қалыптастыру, атап айтқанда: тұтынушылар арасында ақпараттар алмастыру және 

ақпараттық жүйелердегі ресурстарды пайдалануға дағдылануын қалыптастырылды.  

Кілт сөздері: ресурс, тұтынушы, ақпарат, технология, электрондық оқулық, 

қашықтықтан оқыту.  

 

The article examines the peculiarities of non-traditional learning for students using distance 

learning technology on topics with multimedia learning technology in accordance with the 

curriculum for students in 8 grades in the chemistry course of secondary school. 

The practical value of learning from disorientation lies in the fact that multimedia materials 

form knowledge about the meaning of inorganic substances, increasing their interest in the study of 

chemistry, allowing more convenient and visual representations of training information to students. 

Thanks to modern innovative approaches, fundamental laws and principles master knowledge of the 

methods of scientific knowledge of nature. 

In order to motivate the student for knowledge, interest in the child contributes to the 

formation of creative skills and skills. As a result of the successful use of extensive and local 

training systems, training methods were used, which are combined with multimedia basic and data 

knowledge, computing systems, electronic textbooks, teaching materials, remote learning system 

technologies. Development of skills in the use of telecommunications training tools, in particular: 

exchange of information among consumers and skills in the use of resources in information 

systems. 

Keywords: resource, consumer, information, technology, electronic textbook, distance 

learning 

 

В статье изучены особенности нетрадиционного обучения обучающимся с 

применением технологии дистанционного обучения темам с мультимедийной технологией 
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обучения в соответствии с учебной программой для обучающихся 8-классов на курсе химии 

средней школы. 

Практическая ценность обучения от дезориентации заключается в том, что 

мультимедийные материалы формируют знания о значении неорганических веществ, 

повышая их интерес к изучению химии, позволяя более удобным и наглядным 

представлениям обучающей информации обучающимся. 

Благодаря современным инновационным подходам фундаментальные законы и 

принципы осваивают знания о методах научного познания природы. В целях высокой 

степени мотивации ученика к знаниям интерес к ребенку способствует формированию 

творческих умений и навыков. В результате успешного использования обширных и 

локальных систем обучения применялись методы обучения, которые сочетаются с 

мультимедиа базовых и данных знаний, вычислительных систем, электронных учебников, 

учебно-методических материалов, технологий дистанционной системы обучения. 

Формирование навыков применения телекоммуникационных средств обучения, в частности: 

обмена информацией среди потребителей и навыков использования ресурсов в 

информационных системах. 

Ключевые слова: ресурс, потребитель, информация, технологии, электронный 

учебник, дистанционное обучение. 

 

 

Қазіргі уақытта білім алудың ілгері даму мүмкіндігі зор тәсілдерінің бірі –  

инновациялық  телекоммуникациялық технологияларды, атап айтқанда интернет желісін 

қамтамасыз ететін мүмкіндіктерді қолдана отырып, қашықтықтан оқыту. Қашықтықтан 

оқытудың тиімділігі оған енгізілген педагогикалық мағынамен анықталады, оның 

түсіндірулерінің ішінде екі түрлі көзқарасты бөліп көрсету керек. Біріншісі, бүгінгі күні 

кеңінен таралған, қашықтықтан оқыту арқылы мұғалім мен оқушы арасында ақпарат 

алмасуды білдіреді. 

Қашықтықтан оқыту дегеніміз –  мұғалім мен оқушы арасында қандай да қашықтықта 

интернет ресурстарының сүйемелдеуімен өтілетін оқытудың формасы, яғни интернет 

желілерінің көмегімен белгілі бір арақашықтықта оқыту. Қашықтықтан оқыту – білім алушы 

мен педагог қызметкерінің жанама (алыстан) немесе толық емес жанама өзара іс-қимылы 

кезінде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды және телекоммуникациялық 

құралдарды қолдана отырып жүзеге асырылатын оқыту. Қашықтықтан білім беру 

технологиялары қашықтықтан оқу сабақтарын «оnline», «offline» режимінде өткізуге 

негізделген. «Оnline» режимінде оқу сабақтары нақты уақыт режимінде оқудың өзара іс-

әрекет ету үдерісін қарастырады (бейнеконференция, интернет желісімен хабар алмасу, 

телефон аппараты арқылы келіссөздер). «Оnline» режиміндегі оқу сабақтары оқытушы мен 

білім алушы арасындағы асинхронды тілдесудің (электрондық пошта, кейіннен  қорытынды 

бақылау тапсырумен оқытушының тапсырмасы бойынша білім алушының оқулықпен 

жұмысы) оқу іс-әрекеті процесін қарастырады [1].  

Жаңа ақпараттық коммуникациялық технологияны пайдалану білім мазмұнының заман 

талабына сай болуына, оқушылардың болашақта қажетті білімді толығымен алуына, білімді 

өздігімен меңгеруіне, өзін-өзі бағалай алуына, өз күшіне сенімділіктің болуына бағыттайды. 

Оқыту үрдісінде мектептер, жоғары оқу орындары компьютерлік техниканы пайдаланудың 

локальді және ғаламдық жүйе мүмкіндіктерін кеңінен қолдануда [2]. Оның ішінде 

электронды кітапхана, электронды басылымдар, электронды оқулықтар және т.б. оқушының 

ғылыммен және мәдениетпен қарым қатынасы үшін бірден бір мүмкіндікті бүкіләлемдік  

компьютерлік интернет жүйесі береді. Сондықтанда оқу тәрбие үрдісінде жаңа ақпараттық 

коммуникациялық технологияларды қолдануда мұғалім жұмысы мынадай мақсаттарды 

жүзеге асыруға бағытталуы керек: 

–   әдістемелік-пәндік Web-сайттар ашу, компьютерлік желілерді пайдалану; 

–   қашықтықтан оқыту мүмкіндігін пайдаланып өздігінен қосымша білім алу. 
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Қашықтықтан оқыту технологиясын дамыту мен тарату білім жетілдірудің бұрынғы 

дәстүрлі жүйесіне елеулі өзгерістер енгізуді талап етеді. Оқу ақпаратын шалғайдағы елді 

мекендерге жеткізуде қашықтықтан оқыту технологиясын қолданудың ерекше маңызы бар. 

Оқытудың қашықтық формасы оқушыларды даярлауда білім берудің маңызды формасына 

айналып отыр [3, 4]. Қашықтықтан оқытуды дамытудың қажеттілігі, біріншіден 

қашықтықтан оқыту студенттер  мен оқушыларға жаңа мүмкіндіктер ашады, себебі дәстүрлі 

оқытуда жұмыста болуына байланысты немесе тағыда басқа себептерге байланысты сабаққа 

қатыса алмай қалу сияқты қиыншылықтар жиі кездеседі. Қашықтықтан оқитындардың 

құрамында физикалық мүмкіндіктері шектеулі адамдар (мүгедектер), оларды күтуші 

адамдар, яғни бірыңғай үйде отыратын адамдар, жасы ұлғайған адамдар, денсаулығына 

байланысты күндізгі оқу сабақтарына қатыса алмайтын адамдар, алыс аудандарда тұратын 

адамдар оқи алады. Екіншіден жоғары, арнайы оқу орындарында аз шығынмен неғұрлым көп 

адамдарды оқыта балады. Үшіншіден, адамдар тұрғылықты жерін ауыстыруына немесе 

өміріндегі әр түрлі өзгерістерге қарамастан білім алуды жалғастыра алады.  

Осындай артылықшылықтар көптеген оқу орындарында эксперимент түрінде болсада 

қашықтықтан оқытуды ендіруге мәжбүр етіп отыр. Бұл тенденция қоғамда білім алуға 

мүмкіндігі бар адамдар санын арттыруға мүмкіндік береді. Тек қана Құрама Штаттың өзінде 

60% жоғары мемлекеттік колледждер төрт жылдық оқыту мерзімімен ғаламтордың 

көмегімен оқытуды ұсынып отыр. 1992 жылдан 1995 жылдар аралығында АҚШ-та қашықтан 

оқытудың өсуі 150% құраса, ал 2000 жылдардың басында 200% құрап отыр. 

Қашықтықтан оқыту тәсілімен оқытатын оқытушылар және осы істе басқа да мүдделі 

адамдарға бірнеше талаптар қойылады: 

–    оқытушы компьютермен жоғары дәрежеде сауатты жұмыс істей білуі қажет; 

–  қашықтықтан оқытудағы мақсаттары мен міндеттері, оның алдағы уақытта 

ақпараттық технология және  коммуникация құралдарының негізінде дамуы туралы білуі 

қажет; 

–  қашықтықтан оқыту технологиясын жетік білетін білім саласындағы қызметкерлерді, 

оқытушыларды таныстыра білуі қажет;  

–   оқытушының ақпараттық құралдармен жұмыс істеуге іс жүзінде дағдылануы қажет; 

–   оқытудың телекоммуникациялық құралдарын қолдану ісіне дағдылануы қажет: 

–  оқытудың телекоммуникациялық құралдарын қолдану ісіне дағдылануын 

қалыптастыру, атап айтқанда: тұтынушылар арасында ақпараттар алмастыру және 

ақпараттық жүйелердегі ресурстарды пайдалануға дағдылануын қалыптастыру қажет [5, 6]; 

– жинақталған түрде оқу бағдарламасын құрайтын белгілі бір тәртіптегі модульдік 

курстардың әдістемелерін баяндай және курстарды өткізуді ұйымдастыра білуі қажет;  

– оқу үрдісін қашықтықтан оқыту шеңберінде жүргізу ісіне жан-жақты даярлау, 

қашықтықтан оқыту жүйесі бойынша сабақ өткізу үрдісінде үйлестіруші болуы қажет. 

Бүгінгі таңда ақпараттық қамтамасыз ету жүйесіне баса мән бермейінше, білім берудің 

ақпараттық технологияларын, дәлірек айтқанда, электрондық оқулық және бейнефильмдерді, 

басқа да электрондық басылымдарды қашықтықтан оқытудың спутниктік арнасы арқылы 

ендірмейінше, кез келген әлеуметтік-экономикалық саланың алға басуы мүмкін емес.  

Республикалық білім беруді ақпараттандырудың ғылыми-әдістемелік орталығы ақпараттық 

қарым-қатынастық технологиялардың білім берудегі педагогиялық мүмкіндіктерін зерттеу 

жолында ЮНЕСКО институтының тірек нүктесіне жатады және онымен бірге қашықтан 

оқытудың спутниктік каналын ендірудің бірлескен жобасын жүзеге асыруда.  

Жоба ауыл мектебі оқушыларының үлгерім сапасын арттыруға, олардың ашық 

ақпараттық білім беру кеңістігіне енуін қамтамасыз етуге, ауыл мұғалімдері мен 

оқушылардың технологияны игеруіне бағытталған. Бұл технология – білім беру үрдісі 

субъектілерінің (оқытушылар мен оқышылардың, электрондық басылымдарының авторлары 

мен тұтынушылар) пәндік білім саласындағы ғалымдармен және жетекші мамандармен 

арақашықтыққа қарамастан өзара әрекет етуін қамтамасыз ететін ұйымдастырушылық 

қарым-қатынастық технологияның жаңа сапалы түрі.  
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Қашықтықтан оқыту технологиясы белгілі бір қашықтықта отырып, компьютерлік 

телекоммуникация және басқа байланысу орталықтар көмегімен оқып үйрену мақсатындағы 

ақпараттармен өзара тәжірибе алмасу тәсіліне негізделген және де бүкіл әлем бойынша 

алдыңғы қатарлы технологиялардың бірі болып табылады. Қашықтықтан оқыту 

технологиясының артықшылығы – оқыту барысында қолданылатын мультимедия жүйесінде 

оқытылатын оқыту бағдарламалар оқушылар тез қабылдайды және оқу өзіне ыңғайлы жерде, 

тиімді уақытта жүргізіледі. 

Қашықтықтан оқытуды жүзеге асыру кезеңдеріне тоқталсақ: 

–  электрондық оқыту басылымды өңдеу және қолдау;  

–  оқу бағдарламаларын басқару; 

– қолданушыларды құру, өзгерту және жою;  

– оқыту үрдісін қолдану;  

– электронды кітапхананы және тест қорын құру, толықтыру, динамикалық жаңарту;  

–  жалпы жүйеге, оқыту бағдарламасына сын пікірлер, ұсыныстар алу және жұмыс 

сапасын жақсарту мақсатында барлық қолданушылар үшін кері байланысты қамту. 

Қашықтықтан оқыту ақпараттық коммуникациялық технологиялық құралдар 

(компьютерлер, телекоммуникациялар, мультимедия құралдары) және ғылыми негізделген 

тәсілдер арқылы білім алу(күндіз, сырттай) формасы. 

Қашықтықтан оқытудың тиімділігі: 

–  компьютерлік телекоммуникациялар оқу материалдарын тындаушыға жылдам 

жеткізеді; 

– телеконференциялар арқылы нақты уақыт режимінде білім алушылардың мұғаліммен 

сұхбаттасуын ұйымдастыра алатын виртуальді класс жасау мүмкіндігі туады; 

– ақпараттық коммуникациялық технологиялардың барлық қуатын оқытуға да, әрі 

оқушылармен кері байланыс жасауға да пайдалануға болады. 

Оқытудың жаңа мультимедиялық технологиясының арнаулы орта және лицей гимназия 

оқу орындарында оқу процесіне кеңінен ендіру білімгерлердің өзіндік шығармашылық 

белсенділігін дамытады және өзіндік жұмыс түрлерін орындауға баулиды. 

Білім алушылардың қызметі мен белсенділігі – тәрбие мен оқытудың маңызды 

шарттарының бірі болып табылады. Білім беру – оқушылардың қиындықтарды жеңуге 

үйрететін белсенді, ерікті процесс. К.Д.Ушинский физикалық еңбекке үлкен мән берген. 

К.Д. Ушинский оқушы физикалық, ақыл-ой және адамгершілік, үйлесімді дамуы керек деп 

санады. 

Білім алушыға сабақ түсінікті болуы үшін мультимедиялық технологиялармен, 

әлеуметтік желілермен, интербелсенді тақталармен сабақ өткізу кеңінен пайдалануда. 

Көптеген ұстаздарымыз техникалық құралдармен жұмыс жасай отырып сабақ өту тиімді 

екенін дәлелдеген [7]. 

Мультимедиядағы мақсат оқушының өз бетінше жұмыс істей алу мүмкіндігін дамыту, 

оқу материалын өңдеудің жекеленген тәсілдері арқылы жұмыс істей білуге үйрену. Бастапқы 

ғылыми идеялары мультимедиялық оқыту іс-әрекеті принципіне негізделген, оқушының 

кейде ғана емес, жүйелі түрде белсенді іс-әрекеті болғанда ғана білім мазмұны саналы 

меңгеріледі. Сондықтан мұғалім тапсырмаларды дайындағанда оқушыларды оқу мақсатына 

бағыттайды, оның қабылдануына жағдай жасайды, балалардың өзін-өзі бақылауын және 

бақылау жүйесін анықтайды, сол арқылы өзін-өзі басқаратын рефлексивті оқыту процесін 

қамтамасыз етеді. Модульдік технология дамыта оқыту идеясына негізделген: егер оқушы 

тапсырманы мұғалімнің немесе сыныптастарының көмегімен орындайтын болса (дем беру, 

бағыт көрсету), онда ол өзінің жақын даму аймағында деп есептеледі [8]. 

Білім беру саласында ақпараттық комуникациялық технологияны дамытудың барлық 

жаңа процестерін есепке алу және орта мектепте химия пәнін  қашықтықтан  оқыту және 

соған сәйкес сабақты озық технологиялық әдістерді қолдану әдістерін қарастыру дәстүрлі 

емес оқытудың технологиясын қолдану арқылы білім алушылардың пәнге деген 

қызығушылығын ояту, оқу танымдық құзыреттілігін жетілдіру және сабаққа деген ынтасын 

арттыру жүйелі және нақты құрастырылған жаттығулармен тапсырмаларды орындау арқылы 
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оқушылардың белсенділігін және логикалық ойлау қабілеттерін арттыру тәсілдері 1-кестеде   

келтірілген. 

Қашықтықтан оқыту технологиясы бойынша мұғалімнің негізгі міндеті білім 

алушының келесі түрдегі орындалатын өз бетінше жұмысын басқару болып табылады: 

туындайтын мәселелерді қарастыру; мақсат пен міндеттерді қою; білім, тәжірибелерді беру; 

ұйымдастыру қызметі; білім алушылардың арасында өзара байланысты ұйымдастыру; оқу 

процесін бақылау. Тыңдаушылар қашықтықтан оқыту кезінде білім беру процесінің 

негізін  қолайлы уақытта, ыңғайлы орында, тиімді темптегі  өз  бетінше жұмыс құрайды. 

Сондықтан тындаушылар өз бетінше жұмыстың техникасы мен әдістемесін, жоғарғы 

деңгейде білімді өз бетімен толықтыру негіздерін меңгеруі қажет [9]. Сонымен бірге 

нәтижелі түрде оқу үшін жаңа ақпараттық  технологияның кұралдарымен жұмыс істей білуі 

тиіс. 

 

1-кесте – Иондық байланыс тақырыбын дәстүрлі емес оқыту технологиясының 

құрылымы 

 

 

Жоба 

жұмысы 

кезеңдері 

 

Жұмыс мазмұны Мұғалімнің негізгі іс 

әрекеттері 

Оқушының іс-

әрекеті 

Дайындық 

кезеңі 

Иондық байланыс 

түзілу механизмі. 

 

 

 

Иондық байланыс 

тақырыбын түсіндіру 

кезінде мультимедиялық 

технология арқылы 

білімгерлерге жетік 

түсіндіру және баланың 

қызығушылығын ояту үшін 

қызықты ойындар 

ұйымдастыру. 

Иондық байланыс 

тақырыбын өту 

барысында 

тапсырмаларды өзі 

орындап мағлұмат 

жинақтайды. 

Жоспарлау  Иондық байланыс 

тақырыбына 

байланысты 

оқушыларды топқа 

бөлу. 

 

Білімгерлерге иондық 

байланыс тақырыбын жетік 

түсіндіру үшін онлайн 

тапсырмаларды орындатып 

оқушының қаншалықты 

түсінгенін процент арқылы 

бағалау. 

Топтық жұмыстарда 

өз белсенділігімен 

білімін  көрете 

алады. 

Зерттеу Мәліметтер 

жинақтау, иондық 

байланыстың түзілу 

механизіміне 

мысалдарды 

анимация арқылы 

және видиоролик  

арқылы 

білімгерлерге 

жеткізу 

Білім алушыларды сабақ 

барысында айтылған ой 

пікірлерін талқылып  бір-

бірінің пікірін тындатып 

сабақ барысын талқылау. 

 

Өз ойын ортаға 

салып сабаққа 

пікірін ортаға 

салады. 

Нәтижені 

талдау 

Иондық байланыс 

тақырыбын 

оқушылармен 

талқылау 

Білім алушылар бір-бірін 

бағалап қателескен 

жерлерін талқылайды 

Орындаған 

жұмысын көрсетіп 

бағаланады. 



 107 

Иондық байланыс тақырыбы бойынша  қашықтықтан  білім беруде   мультимедия  

технологиясын қолдану арқылы  жүргізілді.   

       

 Сабақтың тақырыбы: Иондық байланыс  

Cабақтың мақсаты: Иондық байланыстың түзілу механизмін оқушыларға түсіндіру. 

Білімділік: Химиялық байланыс типі мен атом құрылысы, электртерістілік арасындағы 

байланысты көрсету. 

Тәрбиелік: Оқушыларға иондық байланысты түсіндіре отырып, оларды адамгершілікке, 

оларды ізеттілікке, тазалыққа, сабырлыққа, жеке тұлға болып қалыптасуға тәрбиелеу. 

Дамытушылық: Иондық байланыстың түзілу механизмін анимация арқылы көрсетіп, 

оқушылардың қызығушылығы мен ой-өрісін дамыту. 

Құндылықтарға баулу: Шығармашылық және өз бетінше ізденуге, жауапкершілікке, өз 

ортасында пікірін еркін жеткізе білуге баулу. 

Пәнаралық байланыс: Физика, математика. 

 

2-кесте. Иондық байланыстың  түзілу механизмін түсіндіруде қолданылған 

сабақтың  түрі мен әдісі 

 

Сабақтың типі: Жаңа сабақ 

Сабақтың түрі: 

 

Аралас сабақ (анимация арқылы,  видео жазба, мультимедиа ) 

арқылы оқыту. 

Сабақтың әдісі: Сабақты қызықтыру үшін дәстүрлі емес технологияларды 

пайдалану 

Сабақтың 

көрнекілігі: 

 

Мультимедиялық құрал-жабдықтарды пайдалану  

(оқулық, қосымша материалдар, анимация, видео, карточкалар, 

Менделеев кестесі) 

 

Дәстүрлі емес сабақта білімгер – оқыту үрдісінің субьектісінің белсенді іс-әрекеттің, 

шығармашылықтың, ізденімпаздықтың иесі. Ол шәкірт емес, ол білімді алдымен бірге өзін-

өзі дамытуға бағытталған адам. Сабақтың идеясы, қызығушылығы  дәстүрлі сабақта ұстаздан 

болса, дәстүрлі емес сабақ білімгерден, білімді игеру үрдісі оқу үрдісіне айналады. Сабақтың 

мақсаты алған теориялық білімдерін іс-әрекет, белсенділік, шығармашылық арқылы игеруі 

[3]. 

Дәстүрлі емес сабақта мұғалім мен оқушының арасындағы қарым-қатынаста мүлдем 

өзгереді. Дәстүрлі оқытуда басты мақсат «нәтиже» болып, ұстаз өзінің барлық күш қайратын 

«үйретуге» бағыттайды, шәкіртті қорытынды нәтижеге ең қысқа жолмен жетелеуге 

тырысады. Мұнда оқытудың нәтижелігі бірінші кезекте ақпаратпен байланыстырылады 

үйрету процесі білім алушыға ақпарат «беруге» бағытталады, оны жаңа мәліметпен 

қамтамасыздандырумен шектеледі, дәстүрлі оқытуда білім беру процесі көп жағдайда білім 

алушының сабаққа «таза парақ» күйінде келіп, ұстаздың оны сабақта біліммен 

қаруландырып түсіндіріледі. Білім алушы сабақта ғана жаңа білім алып, сабақтан кейін 

бекіту жұмысымен айналысады. Химияға деген қызығушылығын арттыру тәсілдері мен 

әдістерінің қалыптасқан жүйесіне ұғымды қолдансақ, онда білім алушыларда ұмтылыс 

артып, химияның ең қызықты пәндердің бірі екендігі деген түсінік қалыптасады. 

Білім беру ұйымы қашықтықтықтан оқыту кезінде әрбір білім алушыға ақпараттық-

білім беру ортасына кіруге мүмкіндік береді. Білім алушыда  қажетті аппараттық-

бағдарламалық құралдар   болмаған жағдайда  білім беру ұйымы оларды оған жалгерлік 

негізде беруіне болады. Оқушыларға инновациялық технологияларды қолданып, сабақ өту 

барысында иондық байланыстың ерекшеліктерін  анимация арқылы көрсетіп, пәнге деген 

қызығушылықты арттыруға болады. Иондық байланыстың түзілу механизімін анимация 

арқылы түсіндіру сжемасы 1-суретте көрсетілген. 
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1-сурет – Иондық байланыс тақырыбын анимация арқылы түсіндіру схемасы 

 

Қашықтықтан білім беру саласында жұмыс істейтін “Bilimland”, “Daryn.online”, 

“Күнделік”, “Univer”, “Zoom”, “U-study” бағдарламалар ұсынылды. Қазіргі уақытта кез 

келген пәннің, оның ішінде химия сабағына компьютерлік қолдау әзірленді. Химия 

сабағындағы оқулықты немесе басқа оқу құралдарын электрондық оқулық түріндегі 

функцияларға ие. Электронды оқулық қандай да бір нақты оқулыққа байланысты емес, онда 

негізгі және жоғары мектеп білім беру мазмұнының маңызды мәселелері ұсынылады. 

Бағдарламалық қамтамасыз ету оқу және бақылау бағдарламаларын пән бойынша 

электрондық оқулықтарды қамтиды. Осы бағдарламаның көмегімен оқушылар өз бетімен 

теория бойынша білім деңгейін тексере алады және теориялық-практикалық тапсырмаларды 

орындай алады. Электрондық оқулықта теориялық сұрақтар, тапсырмаларды орындау 

үлгілері мен өзін-өзі тексеруге арналған тапсырмалар бар. Электрондық бағдарламалар 

өзінің әмбебаптығымен ыңғайлы. Электрондық оқулық оқушылар өзін-өзі бақылау үшін де 

мұғалім үшін де пайдаланылады [10]. 
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2-сурет – Химия пәні бойынша электронды оқу әдістемелік құралына арналған кесте 

 

Анимация арқылы күкірт қышқылымен натрий гидроксидінің әрекеттеуін көрсету. 

.  

3-сурет – Күкірт  қышқылының натрий  гидроксидімен әрекетесуі 

 

Анимация арқылы тұзбен тұздың әрекеттесуін білім алушыларға көрсеттік. 

 

 
 

4-сурет – Натрий хлориді мен  күміс нитратының әрекеттесуі 

 

Виртуалды зертханаға үшөлшемді анимация және real-time сызбасының үйлесуін 

пайдалану арқылы визуалданатын көптеген тәжірибелер кіреді. Оқытуда виртуалды 

зертхананы қолдану оқушыларға химиялық үдерістерді түсінуге және химиялық тәжірибелер 

«Химия» пәні 

бойынша 

электронды оқу 

әдістемелік құралы 

Алған білімін 

тексереді 

Түрлі ақпараттық 

анықтамалар алады 
Көрнекілік,сурет,сыз

балар, формулалар 

компьютермен іске 

асады. 

Дидактикалық 

материалдарды 

қолдану 

тиімділігі 

артады 

Ойлау қабілетін 

дамытады 

Лабораториялық 

тапсырмаларды 

орындайды. 
Пәнге қызығушылығы артады. 

Тест тапсырмаларын 

орындайды 
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жүргізу дағдысын игеруге көмектеседі. Сабақ барысында анимация түрінде көрсетілген  

химиялық реакциялардың химиялық қасиеттері 3, 4-суреттерде көрсетілген. 

Ақпараттық коммуникативтік технологияларды пайдалана отырып  8«А» сыныбында 

химия пәнініне жасалған оқу бағдарламасы бойынша сабақтар өтілді. Ақпараттық 

коммуникативтік оқыту технологиясы бойынша өтілген сабақтарда анимация, видео, 

виртуалды лаборатория, электронды оқулықтар қолданылып сабақтар өтілді. 7«А» 

сыныбының ақпараттық коммуникативтік технологияны қолданылып өтілген сабақтың 

үлгерім нәтижесі 87% құрады. Осының нәтжесінде 8«А» сынып оқушыларының сабақ 

үлгерімінің бағасы 27%  пайызға дейін артты. 

Қазіргі қиын сәтте сан қырлы, әрі күрделі мәселелерді жүзеге асыруда  мұғалімнің 

атқарар рөлі орасан. Оған әрі ауыр, әрі жауапты міндет жүгі жүктеледі: ол қысқа мерзімді 

оқу жоспарын дайындап, оны қашықтықтан білім беру жүйесімен астастырып бейімдейді, 

оқу үрдісінің барысын қадағалап, тапсырмаларды орындау барысында, өз бетімен бақылау-

пысықтау жұмыстарын орындау жөнінде ұсыныстар береді. Бұл ретте қашықтықтан оқыту 

жүйесінің әдістерінде көрсетілгеніндей, көңіл-күй, психологиялық қарым-қатынас бой 

көрсетеді. Қашықтықтан оқыту тәсілі бойынша жұмыс істейтін педагог оқытудың жаңа 

технологиясын, оқытудың компьютерлі және тораптық жүйелерін жетік біліп, олармен іс 

жүргізу  ісін орындау шарт. Қашықтан оқыту нәтижелерін ескере отырып, ұйымдастырылған 

оқу қызметінің конспектілеріне үнемі түзету жүргізу керек. Қашықтықтан оқыту кезінде 

оқушылармен байланыс ең маңызды болып табылады. Тапсырманың анық-қанығын, оқу 

материалдарына толық қолжетімділіктің болуын және т.б. үнемі бақылау қажет.  

Білімнің өзектілігі – жаңа материалды, бейнероликтерді, оқу тапсырмасын оқуға деген 

ынтасын арттыру үшін түрлі әдістерді қолдану. Егер сіз бұл кезеңді сыныппен бір уақытта 

жұмыс түрінде өткізгіңіз келсе бұл маңызды емес, сіз сұрақтардың жауабын талап етпей жай 

ғана жариялай аласыз, өйткені олар өздері баланы жаңа білім беру тапсырмасына 

дайындайды. Оқытушы компъютермен жоғары дәрежеде сауатты жұмыс істей білуі қажет. 

Қашықтықтан оқытудағы мақсаттары мен міндеттері, оның алдағы уақытта ақпараттық 

технология және коммуникация құралдарының негізінде дамуы туралы білуі  қажет. 

Жинақталған түрде оқу бағдарламасын құрайтын белгілі бір тәртіптегі модульдік 

курстардың әдістемелерін баяндай және курстарды өткізуді ұйымдастыра білуі қажет. Оқу 

үрдісін қашықтықтан оқыту шеңберінде жүргізу ісіне жан-жақты даярлау, қашықтықтан 

оқыту жүйесі бойынша сабақ өткізу үрдісінде үйлестіруші болуы қажет. Қашықтықтан оқыту 

технологияны қолдануда білім алушылардың химия пәніне деген қызығушылығын арттырып 

қана қоймай үлкен ізденіспен, шығармашылыққа жетелейді. Оқыту процесінде мультимедия 

технологиясын қолдана отырып, білімін шыңдайды. Жаңа оқыту үрдісі қалыптасады. 

Өздігінен ізденімпаздық қабілеті артады.  
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МЕКТЕПТЕГІ БИОЛОГИЯЛЫҚ ЭКСПЕРИМЕНТТЕ ИНТЕРБЕЛСЕНДІ 

ОҚЫТУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

 Мақалада оқытудың интербелсенді әдістерінің қолданылу мақсаттары, ережелері, 

сабақ әдістемесінің білім алушылардың оқу үлгерімін жақсартудағы маңызы көрсетілген. 

Білім беруді дамытудың қазіргі кезеңіндегі интербелсенді әдістердің қолданылуының 

ерекшеліктері мен сабақта қолданудың артықшылықтары педагогикалық эксперимент 

арқылы зерттелді. Нұртас Оңдасынов атындағы Түркістан мамандандырылған мектеп-

интернатында педагогикалық іс-тәжірибеден өту барысында кеңінен қолданылған әдіс 

түрінің ерекшелігі талданды.  

Кілт сөздер: интербелсенділік, инновация, шығармашылық белсенділік, эксперимент, 

биологиялық білім. 

 

The article reflects the goals, rules for the use of interactive teaching methods, the importance 

of the lesson methodology in improving students’ academic performance.  

The features of using interactive methods at the present stage of education development and 

the advantages of using them in the classroom were studied through a pedagogical experiment. In 

the course of passing the pedagogical practice in the Turkestan specialized Nurtas Ondasynov 

boarding school analyzed the specifics of the widely used methodology. 

Keywords: interactivity, innovation, creative activity, experiment, biological education. 

 

В статье отражены цели, правила применения интерактивных методов обучения, 

значение методики урока в улучшении успеваемости обучающихся. 

Особенности применения интерактивных методов на современном этапе развития 

образования и преимущества использования на уроке изучались посредством 

педагогического эксперимента. В ходе прохождения педагогической практики в 

Туркестанской специализированной школе-интернате имени Нуртаса Ондасынова была 

проанализирована специфика широко применяемой методики. 

Ключевые слова: интерактивность, инновации, творческая деятельность, эксперимент, 

биологическое образование. 

 

 

Әлемдік деңгейдегі білім берудің қазіргі парадигмасы білім беруде нәтижеге 

бағдарлану, оқытуды оқушының жеке тұлғасына бағыттау, ал оқыту әдістерін тұлғааралық 

қарым-қатынастарға бейімдеу болып отыр. Интербелсенді оқыту әдістері дәстүрлі 

оқыту әдістерінен оқу үрдісінде оқушылардың өзінің өмірлік тәжірибелерін пайдалану 

арқылы есте берік сақтауымен, мәліметтерді талдап, жинақтау арқылы жеке және кәсіптік 

қабілеттерін аша алуымен ерекшеленеді. Дегенмен, интербелсенді оқыту қажетті ақпаратты 

игеруге уақытты көбірек бөлуді, бағалауда жаңа, күрделі өлшемдерді қолдануды қажет етеді 

және оқушылардың танымдық іс-әрекетін басқаруда тәжірибесі аз мұғалімдерге көптеген 

қиындықтар туғызады. 

Оқытудың барлық белсенді және интербелсенді әдістерінің басты міндеті – баланы 

оқуға үйретуге бағытталған. 1-суретте интербелсенді әдіс түрін іске асырудың қадамдары 

берілген. Жағдайды талдауға, ақпаратты өз бетінше іздеуге, логикалық тізбекті құруға және 

салмақты және дәлелді шешім қабылдауға негізделген сыни ойлауды дамыту маңызды.  
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1-сурет – Интербелсенді әдіс түрін іске асырудың артықшылықтары 

 

Жоғарыда айтылғандарды негізге ала отырып, тәжірибеде тұтастай алғанда немесе 

белгілі бір класқа неғұрлым орынды элементтерді ала отырып, интербелсенді нысандарды 

пайдалану қажет. Интербелсенді әдістер оқу ортасын құруға мүмкіндік береді, онда теория 

мен тәжірибе бір мезгілде меңгеріледі, бұл оқушыларға мінез-құлықты қалыптастыруға, 

дүниетанымды, логикалық ойлауды, байланысты сөйлеуді дамытуға, сыни ойлауды 

қалыптастыруға, жеке мүмкіндіктерді анықтауға және іске асыруға мүмкіндік береді. Бұл 

ретте оқу-тәрбие процесі оқушылар жаңа және алған білім арасында байланыс іздейді, 

баламалы шешімдер қабылдайды, өз идеялары мен ойларын әр түрлі құралдардың көмегімен 

қалыптастырады, ынтымақтастыққа үйренеді. 

Интербелсенді әдістер еш жағдайда да дәрістік сабақтарды алмастырмайды, бірақ 

дәрістік материалды жақсы меңгеруге ықпал етеді. Бұл пікірлерді, қарым-қатынасты, мінез-

құлық дағдыларын қалыптастыру үшін маңызды. Интербелсенді формаларды қолдану 

кезінде оқытушының рөлі күрт өзгереді, басты назарда болуды тоқтатады, ол тек процесті 

реттейді және оны жалпы ұйыммен айналысады, алдын ала қажетті тапсырмалар 

дайындайды және топтарда талқылау үшін сұрақтар мен тақырыптарды қалыптастырады, 

консультациялар береді, белгіленген жоспардың орындалу уақыты мен тәртібін бақылайды. 

Қатысушылар әлеуметтік тәжірибеге – жеке және басқа да адамдарға жүгінеді, бұл ретте 

оларға бір-бірімен қарым-қатынас жасауға, қойылған міндеттерді бірлесіп шешуге, 

жанжалдарды еңсеруге, жанасудың ортақ нүктелерін табуға, ымыраға келуге тура келеді. 

Психологтармен оқу қарым-қатынасы жағдайында қабылдау дәлдігінің жоғарылауы 

байқалатыны, есте сақтау жұмысының нәтижелілігі артып, көңілдің тұрақтылығы, оны бөле 

білу сияқты тұлғаның интеллектуалдық және эмоциялық қасиеттері қарқынды дамып келе 

жатқаны анықталды, серіктестің қызметін талдау, оның себептерін, мақсаттарын көру 

қабілеті.  

Шығармашылық тапсырмалар деп оқушылардан ақпаратты жай ғана емес, 

шығармашылықты талап ететін оқу тапсырмалары түсіндіріледі, өйткені тапсырмада 

белгісіздіктің үлкен немесе аз элементі бар және әдетте бірнеше тәсілі бар. Шығармашылық 

тапсырма кез келген интербелсенді әдістің мазмұнын, негізін құрайды. Шығармашылық 

тапсырма (әсіресе практикалық және білім алушының өміріне жақын) оқуға мән береді, білім 

Терең ойлау, жеке рефлексиялық қабілеттерді дамыту

Өз идеялары мен әрекеттерін талдау және оларға баға беру

Басқа да балама пікірлерді ескеру

Басқалармен тиімді қарым-қатынас құру, өзара әрекеттесу

Шешім қабылдау және қиын мәселелерді шешу

Пікірталастарға қатысып, өз ойымен пікірін дәлелдеу

Ақпаратты жан-жақты талдау
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алушыларды ынталандырады. Оқытудағы интербелсенді әдістер келесі міндеттерді шешуге 

көмектеседі: 

–  тақтаға сызбалар, формулалар мен диаграммаларды салу қажеттігінің болмауы 

есебінен уақытты үнемдеу; 

–  оқылатын материалды беру тиімділігін арттыру, өйткені оқытудың интерактивті 

құралдары оқушының түрлі сенсорлық жүйелерін іске қосады; 

–  топтық жұмысты немесе ойындарды ұйымдастырудың жеңілдігі, аудиторияны толық 

тарту; 

–  оқушылар мен оқытушы арасында терең байланыс орнату, ұжым ішіндегі климаттың 

жақсаруы. 

Интербелсенді әдістің негізгі мақсаты: 

– оқыту сапасын жоғарылатуда білімгертің білімге құштарлығын, қызығушылығын, 

қабілеттерін, ынтасын, дербестігін шыңдау; 

– шығармашылық қарым-қатынас орнату; 

– білім алушыға өз бетімен ізденуге, талпынуға үйрету; 

– мақсат қоя білуге үйрету; оқушы өзінің жетістігін, интеллектуалды жетілуін сезінетін, 

білім беру   үдерісін өнімді ететін оқытудың қолайлы жағдайларын жасау.  

Интербелсенді оқытудың  мәні – барлық оқушылардың тұрақты, белсенді өзара 

әрекеттесуі жағдайында оқу үдерісі. Бұл ынтымақтастыққа, өзара оқытуға негізделген: 

мұғалім – оқушы, оқушы – оқушы. Бұл ретте мұғалім мен оқушы – тең құқылы, тең мәнді 

оқыту субъектілері. 

Интербелсенді өзара іс-қимыл оқу процесінің бір қатысушысының басқасынан, 

басқасынан бір ойдан басым болуын болдырмайды. Осындай қарым-қатынас кезінде 

оқушылар демократиялық болуға, басқа адамдармен қарым-қатынас жасауға, сыни ойлауға, 

негізделген шешімдер қабылдауға үйренеді. Интербелсенді әдістің негізгі қағидасы: «Маған 

айтсаң ұмытып қаламын, көрсететін болсаң – есте сақтаймын, өзіме жасатсаң – үйренуге 

тырысамын». Себебі адамның есінде естігеннен бөлек, өзінің іс-қимылдары және өз қолымен 

жасағаны қалатыны белгілі. Интербелсенді оқытудың негізгі мәселелері: 

– Мазмұн (не нәрсеге үйрету керек?)  

– Әдістеме (қалай үйрету-уйрену керек?)  

– Нәтиже (Не үшін керек? нәтижесі қалай болу керек?). 

– Бұндай ұстанымдар едәуір нәтижеге кенелтетін тиімді жүйе. 

Оқытудың интербелсенді әдістерін пайдалану қарапайым көрнекі құралдардан, 

плакаттардан, карталардан, және т.б. басталады. Қазіргі уақытта заманауи технологиялар 

қолданылып жүр: интербелсенді тақта; планшеттер; компьютерлік тренажерлер; виртуалды 

модельдер; плазмалық панельдер; проекторлар; ноутбуктер және т.б. Интербелсенді оқыту 

технологиясының жүзеге асыруда бізге қажет: 

– жағымды психологиялық орта ұйымдастыру; 

– білімгертердің қызығушылығын ояту; 

– білім алушыларды ынталандыру; 

–  бірлесіп жасаған әрекеттерді қолдау. 

Интербелсенді оқытуды іске асыру үшін психологиялық-педагогикалық жағдайлар: 

– білім алушылардың осы оқу түріне дайындығы, оларда қажетті білім мен 

дағдылардың болуы; 

– сабақта қолайлы психологиялық ахуал, бір-біріне көмектесуге ұмтылу; 

– бастаманы мадақтау; 

– әр оқушыға жеке көзқарас; 

–  барлық қажетті оқыту құралдарының болуы. 

Интербелсенді оқытуды ұйымдастыру ережелері: 

Бірінші ереже. Жұмысқа барлық қатысушылар қатыстырылуы тиіс. Осы мақсатта 

барлық қатысушыларды талқылау процесіне қосуға мүмкіндік беретін технологияларды 

пайдалану пайдалы. 
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Екінші ереже. Қатысушылардың психологиялық дайындығына қамқорлық жасау керек. 

Әңгіме сабаққа келгендердің барлығы психологиялық тұрғыдан қандай да бір жұмыс 

түрлеріне тікелей қосылуға дайын емес. Осыған байланысты жұмысқа белсенді қатысқаны, 

өзін-өзі жүзеге асыру үшін мүмкіндік бергені үшін үнемі көтермелеу пайдалы. 

Үшінші ереже. Интербелсенді технологияда білім алушылар көп болмауы керек. 

Қатысушылар саны мен оқыту сапасы тікелей тәуелді болуы мүмкін. Қатысушылардың 

оңтайлы саны 25 адамға дейін. 

Төртінші ереже. Қатысушылар үлкен және кіші топтарда жұмыс істеу үшін оңай 

ауысатын есеппен дайындалуы тиіс. 

Бесінші ереже. Рәсімдер мен регламентті нақты бекіту (белгілеу). Бұл туралы ең 

басында келісіп, оны бұзбауға тырысу керек. Мысалы: барлық қатысушылар кез келген 

көзқарасқа шыдамдылық танытады, әркімнің сөз бостандығына құқығын құрметтейді, оның 

қадір-қасиетін құрметтейді. 

Алтыншы ереже. Семинарға қатысушылардың топтарға бөлінуіне назар аударыңыз. 

Бастапқыда ол еріктілік негізінде салу жақсы. Содан кейін кездейсоқ таңдау принципін 

пайдалану орынды.  

Жетінші ереже. Білім алудағы үйренудің басты мақсаты – тұлғаның дамуы, оның 

ішінде әсіресе ойлау қабілеті мен шығармашылық өркендеуі. Ал жазу жұмыстары – 

шырқаудың биік шыңы. Сабақ барысында жазу жұмыстарын жиі-жиі беріп отырған жөн. 

Білімгертердің бүгінгі сабақтан әсері, алған білімі, талқылаған ойын жазбаша жеткізу 

арқылы өз «менін» қалыптастырады. Жазу жұмыстары – білімгертің білімін бағалауда 

дәлелді нысан. 

Сегізінші ереже. Кері байланыс деп – өтілген сабақтың мазмұны, әдіс-тәсілдері, оның 

тиімділігі, қандай дәрежеде өткендігі жайлы баға беруі, студенттердің пікірлері, сезімдері, 

қорытындылары, келесі сабақтағы өз қажеттіліктерін келтіруі. Бұл пікірлер арқылы оқытушы 

өткізген сабағына баға беріліп, оның ұтымды жақтарын, сонымен қатар кемшіліктерін 

анықтап, өз жұмысына толықтырулар енгізе алады. Оқушылар сабақ соңында: 

– сабақ қалай өтті? 

– сабақтан қандай жаңалық алдыңыз? 

– осы тақырып бойынша тағыда не білгіңіз келеді? 

– сабақтың өтілуі бойынша қандай ұсыныстарыңыз бар? 

– келесі сабақта қандай мәселеге назар аудару керек деп ойлайсыз? – деген сынды 

сұрақтарды ауызша шолу жасап, анонимді түрде жазбаша жауап жазады. 

Кері байланыс оқытушы мен білімгер арасында сенімге негізделген қарым-қатынас 

орнатуға бағытталады. Сонымен қатар, келесі сабақты жоспарлауға, сабақты талдауға, 

бағалауға әсерін тигізеді, тиімді көмек түрі бола алады.  

Табысты оқыту үшін білім беру мекемесінің міндеті – адамның ең жоғары табысқа 

жетуіне жағдай жасау.  

Білім беру саласындағы жаңа әдістердің пайда болуы, олардың білім саласына 

енгізілулері, әсіресе кәсіптік оқыту орындарындағы білікті, ізденуші маман болуға 

жетелейтін белсенді оқу әдістерінің енгізу барысындағы қарама-қарсы субъективті және 

объективті себептерге қарамастан, өзіндік даму жолы, өзіндік даму құқығы, жеке 

шығармашылық ойлар қалыптасқан. Оқытудың интербелсенді әдістері білім беру 

парадигмасына бағытталған жеке даумы мүмкіндіктерімен қамтамасыз етеді, себебі олар 

гуманизация және гуманитаризация мәселелерін жаңа мемлекеттік білім беру 

стандарттарына сәйкестендіреді. 

Осылайша, педагогикалық белсенді және интербелсенді әдістерді игеру кәсіптік білім 

беру орындарының педагогикалық құрамдарының маңызды тапсырмасы болып табылады. 

Оқу барысындағы, нәтижелі, сапалы эвристикалық шығармашылық мақсаттарды нықтау, 

орнықтыру мамандарды дайындаудың барлық жүйесінде сапалы дүниелерді талап етеді.  

Интербелсенді әдістер тұлғаның ой-өрісін дамыту, біліктері мен шеберліктерін 

қалыптастыру, оны өз тәжірибесінде, жаңа жағдайларға байланысты қолдана алу, ой 



 116 

дербестігін кеңейту, заман сұранысына сай ізденімпаздық пен шығармашылыққа негізделген 

тапсырмалар. 

Белсенді әдіс пен интербелсенді әдіс арасында айырмашылық бар. Интербелсенді әдіс 

белсенді әдіске қарағанда ауқымы кеңдеу, бұл әдіс тек қана мұғалім мен оқушы арасында 

белсенділікке құрылмай, оқушы мен оқушы арасындағы өзара пікірталасқа, ой бөлісуге, 

өзара бірлесіп негізгі мәселелерді шешуге бағытталған. Интербелсенді әдіске негізделген 

сабақта оқушылар сабақ мақсатын шешуге бағыт беріп отыру, ал оның белсенді 

орындаушылары оқушылар. Интербелсенді әдісті төмендегі сызбаға негіздеуге болады (2-

сурет). 

 
 

2-сурет – Интeрбелсенді оқыту әдістерін жүзеге асырудың мақсаты 

 

Интербелсенді оқыту – бұл, ең алдымен оқушы мен мұғалімнің қарым-қатынасы 

тікелей жүзеге асатын сұхбаттасып оқыту болып табылады. Интербелсенді әдістерді қолдану 

бүгінгі күннің талабы себебі қазіргі қоғам талабына сай, тұлғаның ой-өрісін дамыту, 

біліктері мен шеберліктерін қалыптастыру, оны өз тәжірибесінде, жаңа жағдайларға 

байланысты қолдана алу, ой дербестігін кеңейту, заман сұранысына сай ізденімпаз, 

шығармашыл тұлғасын қалыптастыру қажет. Жалпы жаңарған оқыту құрылымы мен 

ұйымдастырылуы оқушылардың қызығушылығы мен қабілеттеріне, рухани дамуына, 

олардың өмірлік жоспарларының жүзеге асырылуына бағытталған, көпвариантты және 

икемді болуы қажет. Интербелсенді оқыту әдістеріне жұптық және топтық жұмыс түрлері: 

ротация, тыңдайтын үштік, екеуі үйде, үшеуі қонақта, аяқталмаған сөйлем, есептеу ағашы, өз 

атынан сот, азаматтық тыңдау, іскерлік ойын, өз позицияңды ұстан, жигсо, екі жақты 

күнделік, дискуссия, дебаттар т.с.с, сондай-ақ, құрылғылар ойлап табу мен жобалар әзірлеу. 

Интербелсенді оқыту әдістерінің аса көп мөлшері белгілі. Әр ұстаз өз бетінше сыныппен 

жұмыстың жаңа формаларын ойлап таба алады. Оқушылар бір-біріне сұрақ қойып және оған 

жауап беруді үйрететін, шағын топтарда жұмыс істеу әдісін сабақтарда жиі қолданылады. 

Педагогикалық эксперименттің барысы және нәтижелері 

Зерттеу жұмысымыздағы ғылыми болжамның дұрыстығын, тиімділігін анықтау 

мақсатында тәжірибелік-эксперименттік жұмыстар ұйымдастырылды. Бұл тәжірибелік-

экспериментке 7-сынып оқушылары тартылды.  Биология пәнінен «Тірі ағзаларды жүйелеу» 

Мотивация

Мақсат қою

Жаңа ақпарат беру

Интербелсенді жаттығулар

Жаңа өнім

Рефлексия

Бағалау

Үй тапсырмасы
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бөліміне әдістемелік жұмыстарды жасауда интербелсенді әдістерді күнделікті қолдану 

тиімділігін тексеру бойынша тәжірибелік-эксперименттік жұмыс 2019-2020 оқу жылдары 

Түркістан қаласында орналасқан «Дарын мектеп-интернатында» жүргізілді.  

Экспериментті жүргізу үшін мектептің 52 оқушысы таңдап алынды. Экспериментке 

пәннің жүргізілуіне байланысты 52 оқушы (27 – интербелсенді және 25 – енжар) қатысты. 

Эксперименттің дәлдігін жоғарлату мақсатында интербелсенді және енжар топтары 

ажыратылды.  

Эксперимент жұмысын өткізу үшін 52 оқушы яғни, 7 «А» және 7 «Б» сыныптары 

алынды.  

1. 7 «А» сынып 25 оқушыға «Тірі ағзаларды жүйелеу» бөлімі бойынша енжар әдісі 

таңдап алынды.  Енжар әдісте мұғалім белсенді рольде болып, оқушылар енжар тыңдаушы 

роліне енді. Енжар әдісті ұстанғанда оқушы мен мұғалімнің арасындағы байланыс  тек сұрақ-

жауап, өз бетінше жұмыс, тест тапсырмаларын орындату т.б. формалар түрінде өткізілді.  

2. 7 «Б» сынып 27 оқушыға «Тірі ағзаларды жүйелеу» бөлімі бойынша интербелсенді 

әдіс таңдалды. Оқыту процесі барлық оқушылардың тұрақты белсенді өзара қарым-қатынасы 

арқылы жүзеге асырылды. Оқушы мен мұғалім оқытудың тең құқылы субъектісі болып 

табылды. Және бұл әдісте жұптық және топтық жұмыс түрлері: ротация, тыңдайтын үштік, 

миға шабуыл, аяқталмаған сөйлем, іскерлік ойын, өз позицияңды ұстан, жигсо, екі жақты 

күнделік, дискуссия, дебаттар т.с.с, сондай-ақ, проблемалық оқыту мен жобалар әзірлеу әдіс-

тәсілдері таңдалды. 

Нәтиже. 

Зерттеу жұмысымыздағы ғылыми болжамның дұрыстығын анықтау мақсатында 52 

оқушыдан «Тірі ағзаларды жүйелеу» бөлімінен 15 баллдық жүйе бойынша тест жұмысы 

алынды. 

7 «А» сыныбы бойынша орталама балл – 7. 

7 «Б» сыныбы бойынша орталама балл – 12  баллдық жүйені құрады. 

 

 
 

3-сурет – Педагогикалық эксперимент нәтижесі бойынша білімді меңгеру деңгейі 

 

Қорытынды. 

Интербелсенді әдіс-тәсілдер өте тиімді әдістердің бірі. Интербелсенді оқыту – дегеніміз 

өзара қарым-қатынасқа негізделген оқу, оқыту. Интербелсенді оқыту әдісінің мақсаты – озық 

педагогикалық идеялар, жаңа технологиялар негізінде оқушылардың жеке шығармашылық 

сұраныстарын жүзеге асыруға, әр түрлі қабілеттерінің жан-жақты дамуына, кәсіби 

білім/компьютерлік сауаттылық бойынша даярлығын қамтамасыз етуге тиімді жағдай жасау. 

Білім берудегі интерактивтік технология – бұл сабақ барысында оқушының ұжымдық 

жұмыс жасауға қатыспауы мүмкін емес, бірін-бірі толықтыратын және барлық оқушылардың 

қатысуын ұйымдастыратын оқыту технологиясы. 
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Мұғалім мен оқушының интербелсенді шығармашылығы шектелмейді. Оны қойылған 

мақсатқа дұрыс бағыттай білудің маңызы зор. Бүгінгі таңда енгізіліп жатқан жаңа оқыту 

технологиялардың элементтері интербелсенді оқыту әдісімен тікелей байланысты. 

Сондықтан да өзгермелі заманда мұғалім ісі де, нәтижесі де, көзқарасы да сай болуы 

міндетті. Мұғалім өз пәнін жетік меңгерген мықты шығармашыл, оқушының талабын 

қанағаттандыра алатын маман. 

Интербелсенді оқыту – бұл ең алдымен мұғалімнің қарым-қатынасы тікелей жүзеге 

асыратын сұқбаттасып оқыту болып табылады. Интерактивтік оқыту бұл танымдық 

әрекеттің арнаулы ұйымдастыру формасы. Ол толық айқындалған және мақсатын алдын-ала 

болжауға арналған оқыту түрі. Осындай мақсаттардың бірі оқушы өзінің жетістіктерінің 

интеллектуалды белсенділігін сезетіндей оқу барысының өнімділігін арттыратын оқытудың 

жинақы шарттарын жасау. Интербелсенді оқытудың мәнісі сыныптарға барлық оқушы 

таным процесімен қамтылады. Олар өздерінің білетін және ойлайтын нәрселері арқылы 

түсінуге және қарсы әсер етуге мүмкіндік алады. Таным процессінде оқу материалын 

игеруде оқушылардың біріккен әрекеттері мынаны білдіреді: білім, идея, әрекет ету 

тәсілдерін алмасу үздіксіз жүреді, сонымен қатар бұл процесс өзара қолдау және 

қайырымдылық атмосферасында жүреді. Яғни, жаңа білім алып қана қоймайды. Танымдық 

процесстің өзін дамытады, оны әлде қайда жоғары топтасу мен еңбектесу дәрежесіне 

көтереді. Сабақтағы интербелсенді әрекет өзара түсіністікке өзара әрекетке қатысу үшін 

қажет есепті бірлесіп шешуге алып келетін ұйымдастыру және сұхбаттасып қарым-қатынас 

жасауды дамытуды ұсынады. 
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АУДАНДЫҚ ЖЕЛІЛЕРДІҢ РЕЖИМДЕРІН ОҢТАЙЛАНДЫРУ ҮШІН  

SMART GRID  ЭЛЕМЕНТТЕРІН ӘЗІРЛЕУ 

 

Мақалада  аудандық желілердің режимдерін оңтайландыруда Smart Grid элементтерін 

қалай пайдалануға болады және жалпы «Ақылды желі» туралы түсінік беріледі. 

Кілт сөздері: Smart Grid технологиялары, болжау әдісі, пайдаланудың 

артықшылықтары, жаңғырту мүмкіндіктері. 

 

The article gives an idea of how to use Smart Grid elements in optimizing the modes of 

district networks and in general about the “smart network”. 

Keywords: smart grid technologies, forecasting method, advantages of use, modernization 

opportunities. 

 

В статье рассматривается то, как использовать элементы Smart Grid в оптимизации 

режимов районных сетей и дается представление об «умной сети». 

Ключевые слова: технологии Smart Grid, преимущества использования, метод 

прогнозирования, возможности модернизации. 

 

 

Кіріспе 
Ақылды энергия жүйелері деп электр энергиясын өндірушіден тұтынушыға 

интеллектуалды беру жүйесін атайды. Smart Grid желілерінің барлық жабдықтары бір-

бірімен өзара әрекеттесіп, заманауи ақпараттық және коммуникациялық технологияларды 

пайдалана отырып, энергиямен қамтамасыздандырудың бірыңғай зияткерлік жүйесін 

құрайды. Жабдықтан жиналған ақпараттар талданады, ал талдау нәтижелері электр 

энергиясын пайдалануды оңтайландыруға, энергия жүйелерінің сенімділігі мен тиімділігін 

арттыруға, шығындарды азайтуға көмектеседі. 

Smart Grid – энергияны пайдаланудың максималды тиімділігіне қол жеткізу үшін 

электр тогын өздігінен бақылайтын және тарататын автоматтандырылған жүйе. Бүгінгі таңда 

табиғи ресурстарды қорғау басты басымдықтардың біріне айналған әлемде ол ресурстарды 

пайдалануды төмендетудің арзан және тиімді жолдарын табу өте маңызды [1]. 

Қолданыстағы энергия жүйелері – жоғары кернеуді пайдалануды және ауқымды 

энергия желілерін құруды көздейтін «орталықтандырылған энергиямен жабдықтау» схемасы 

бойынша салынған. Осы типтегі желілерде жергілікті қателіктер бүкіл электр жүйесіне үлкен 

кері әсерін тигізуі мүмкін және соның нәтижесінде желілерде айтарлықтай  қуат үзілістеріне 

әкеліп жатады. 

Smart Grid терминінің өзі он жылдан бері ғылыми және бизнес-қоғамдастықтың 

ауыздарында жүргеніне қарамастан, бұл екі тарап осы тұжырымдаманың бірыңғай 

түсіндірмесін әлі күнге дейін нақты берген жоқ. Мемлекет деңгейіндегі ұлттық 

бағдарламаларда Smart Grid электр энергетикасын дамытудың  идеологиялық негізі ретінде 

қарастырылып жүр. Сонымен қатар, жабдықты өндіруші компаниялар бұл бағытты ең 

алдымен жаңа бизнесті құру және дамыту үшін ашылатын мүмкіндіктер тұрғысынан 

бағалайды [3]. 

Smart Grid желісі келесі атрибуттарға ие: 

- электр энергиясын беру кезінде пайда болған ақаудан соң өздігінен қайта қалпына 

келі қабылеттілігі; 
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- желі зиянкестерінің физикалық және кибернетикалық араласуына қарсы 

тұрақтылығы; 

- берілетін электр энергиясының талап етілетін сапасын қамтамасыз етуі; 

- электр энергиясын өндіру көздері мен сақтау тораптарының синхронды жұмысын 

қамтамасыз ету; 

- жаңа жоғары технологиялық өнімдер мен нарықтардың пайда болуы; 

- жалпы энергия жүйесі жұмысының тиімділігін арттыру; 

Энергетика саласындағы технологиялық платформаны дамыту мәселелерімен 

айналысатын Еуропалық комиссияның пікірінше, Smart Grid қызметін келесі аспектілермен 

сипаттауға болады: 

1) Икемділік –   желі электр энергиясын тұтынушылардың қажеттіліктеріне бейімделуі 

керек. 

2) Қолжетімділік – желі жаңа пайдаланушылар үшін қол жетімді болуы керек, ал 

пайдаланушы генерациялайтын көздер, соның ішінде нөлдік немесе төмендетілген CO2 

шығарылымы бар VEI ғаламдық желіге жаңа қосылыстар ретінде әрекет етуі тиіс. 

3) Сенімділік –  желі цифрлық ғасырдың талаптарына сәйкес электр энергиясын 

жеткізудің қорғалуы мен сапасына кепілдік беруге тиіс. 

4) Үнемділік – Smart Grid құрудағы инновациялық технологиялар Желінің жұмыс 

істеуін тиімді басқарумен және реттеумен бірге барына құнды болуы тиіс. 

Қазақстанда Smart Grid идеясы қазіргі уақытта зияткерлік белсенді адаптивті желі 

тұжырымдамасы ретінде әрекет етеді, оны келесі белгілермен сипаттауға болады: 

–  желінің топологиялық параметрлерін өзгертуге мүмкіндік беретін белсенді 

элементтермен желінің қанықтылығы; 

–  энергия жүйесінің әртүрлі жұмыс режимдеріндегі желінің күйін бағалау үшін 

ғымдағы режим параметрлерін өлшейтін сенсорлардың көп саны; 

–  деректерді жинау және өңдеу жүйесі (бағдарламалық-аппараттық кешендер), сондай-

ақ желінің белсенді элементтерін және тұтынушылардың электр қондырғыларын басқару 

құралдары; 

–   нақты уақыт режимінде желінің топологиялық параметрлерін өзгертуге, сондай-ақ 

іргелес энергетикалық объектілермен өзара іс-қимыл жасауға мүмкіндік беретін қажетті 

атқарушы органдар мен тетіктердің болуы; 

–  ағымдағы жағдайды автоматты бағалау және желі жұмысының болжамдарын құру 

құралдары; 

– басқару жүйесі мен ақпарат алмасудың жоғары жылдамдығы. 

Осы белгілердің негізінде зияткерлік желіні бағдарламалық-аппараттық құралдарды 

тұтынушылардың генерациялау көздері мен электр қондырғыларына қосылған жиынтық 

ретінде, сондай-ақ қажетті уақытта және қажетті мөлшерде электр энергиясын көзден 

қабылдағышқа сенімді және сапалы беруді қамтамасыз ететін ақпараттық-талдау және 

басқару жүйелері ретінде нақты анықтауға болады. 

Smart Grid архитектурасы 

Қолданыстағы энергия жүйелерін оңтайландыру арқылы энергияны өндірудің, берудің 

және таратудың жаңа технологияларына айтарлықтай инвестицияларсыз олардың тиімділігін 

арттыруға болады. Шын мәнінде, қолданыстағы электр жүйесін зияткерлік жүйеге жаңарту 

арқылы өндіріс пен таратудан бастап, жеке пайдаланушылардың электр энергиясын таратуы 

мен тұтынуына дейін толық интеграцияланған жүйені құруға болады. Сонымен қатар, Smart 

Grid тұжырымдамасы электр энергиясын радиациялық жеткізушілерден, мысалы, атом 

немесе көмір электр станцияларынан бас тартуға мүмкіндік беретін жергілікті микро-энергия 

желілерін біріктіру арқылы жаңартылатын энергия көздерін пайдалануды білдіреді [2]. 

Smart Grid желілерін пайдаланудың артықшылықтары: 

- электр энергиясын тиімді пайдалану; 

- таратылған энергия өндіру жүйелері мен жаңартылатын энергия көздерінің үлесін 

арттыру; 

- қуат беру икемділігін арттыру; 
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- электр энергиясын жеткізудің жалпы құнын төмендету; 

- электр энергиясының тұрақтылығы мен сапасын арттыру; 

- энергия жүйелерінің қауіпсіздігін арттыру. 

Қазіргі уақытта көптеген мемлекеттер Smart Grid жүйелерін енгізуде және классикалық 

орталықтандырылған жүйелердің орнына таратылған энергия жүйелерін салуда. Таратылған 

жүйелер өндіріс, тарату және тарату түйіндерін оңай біріктіреді, тіпті, қарапайым электр 

есептегіштері мен тұрмыстық техника да желінің бір бөлігіне айналады. Ақылды энергия 

жүйелерін құру кезінде инженерлер энергияны басқару, деректерді беру және ақпаратты 

талдау мәселелерін шешуі керек [4]. 

Қорытынды 

«Таяу жылдары жаңа инфрақұрылым құру мақсатында үшінші индустриялық 

революция үшін интернет-технологиялар мен жаңартылатын көздер біріктіріледі. 

Миллиондаған адамдарға үйлерінде, кеңселерінде және зауыттарында таза энергия өндіруге 

және оны еркін алмасуға «Энергетикалық интернет» мүмкіндік береді. Жаңартылатын 

энергетика біздің халқымыз үшін дәстүрлі кәсіпшілік түрлерін, сондай-ақ шалғайдағы мал 

шаруашылығын жандандыруға жағдай жасайды. Кез келген қарапайым шопан өзінің 

қарамағында шағын күн және жел станциясы бар, өзіне байланыспен, жайлауды мобильді 

тұрғын үймен және суға қолжетімділікпен сауатты жайластыра алар еді. Елімізде жердің 90 

пайызы химиялық заттармен ластанбаған. Яғни, бүкіл әлемде сұранысқа ие болатын таза 

органикалық ауыл шаруашылық өнімдерін өсіруге мүмкіндігіз бар. 2050 жылға қарай әлемде 

азық-түлікке сұраныс 40 пайызға өседі. Мұның бәрі  «Жасыл» экономика беретін 

индустриялық революцияның негізіне айналатын артықшылықтар», – деп пікір білдірген 

болатын   Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев.  

Бүгін елордадағы ЭКСПО қалашығы энергиямен жабдықтаудың дәстүрлі ғана емес, 

сондай-ақ жаңартылатын көздер есебінен де қамтамасыз етілетін әлемдегі алғашқы 

объектілердің бірі болды. Осылайша, ЭКСПО-сити аумағында SmartGrid зияткерлік 

тіршілікті қамтамасыз ету жүйесі іске асырылуда, соның арқасында өндірілетін энергия кез 

келген бағытта беріле алады. Smart Grid жүйесі әрбір ғимараттың электр энергиясын, суды 

сатуына немесе өткізуіне, қауіпсіздікті қоса алғанда, барлық инфрақұрылымның қызметіне 

мониторинг жүргізуіне ықпал ететін болады. 

Сонымен қатар, ЭКСПО-қалашықтың орталық станциясында энергияны жинақтау 

жүйесі енгізіліп отыр. Жел мен күн көп болған күндерде энергия осы жүйеде жиналып, 

қажет болған жағдайда қолданысқа жаратады. Техникалық тұрғыдан мұның бәрі Күн 

батареяларын, жел генераторларын, сондай-ақ геотермалдық жүйелерді орнату есебінен 

қамтамасыз етіледі. Осылайша, Қазақстандық елорда өзіндік «болашақ қаласын» ұсынды. Ал 

ЭКСПО-2017 аясындағы әлемдік баламалы энергетиканың даму жетістіктерінің 

таныстырылымы Қазақстанның жаңартылатын энергетикасының көкжиегін одан әрі 

кеңейтті. Осының барлығы ЭКСПО қаласында Мемлекет басшысының Қазақстан халқына 

Жолдауында және 2050 Стратегиясында атап көрсетілген индустриялық-инновациялық даму, 

әлеуметтік жұмыспен қамту, денсаулық сақтау және білім беру саласындағы негізгі 

мемлекеттік бағдарламаларды іске асыруға мүмкіндік беруде. 
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АНАЛЫҚ ТАҚШАДАҒЫ АҚАУЛЫҚТАР ЖӘНЕ ДИАГНОСТИКАЛЫҚ ТЕСТІЛЕУ 

  

Мақалада аналық тақшада болатын ақаулықтар және оны іздеу, диагностикалық 

тестілеуден өткізу мәселесі қарастырылады. Аналық тақша (ағылш. motherboard) – орталық 

процессор, жедел жад микросхемалары, кеңейту қуыс-орындары және есептеу машинасының 

басқа да кейбір жүйелік сыңарлары орналастырылған негізгі мөрлі тақша. Кез келген 

компьютердің негізгі құрамдас бөлігі. Ӏшкі байланыстарды басқарады және басқа 

құрылғылармен үзілімдер арқылы әрекеттеседі. Кейде бас немесе жүйелік тақша деп те 

аталады. Қазіргі таңда аналық тақша өмірімізде кеңінен қолданыс тапты, ал онда болатын 

ақаулықтардың жою, яғни болдырмау компьютерді жөндеу барысында мәселелердің бірі 

болып отыр. Оны шешу үшін кез-келген IT-дің кәсіби маманы болатын ақаулықты тауып, 

шешу жолын немесе болдырмау жолын білуі қажет. Міне, осы мәселе мақалада 

қарастырылып отыр.  

Кілт сөздері: аналық тақша, BIOS жүйесі, контроллер, AD_DOCK_IN және 

AC_BAT_SYS сигналдары, DCIN, ACIN, ACOK, PDS сигналдары. 

 

The article discusses problems with the motherboard and its search, diagnostic testing. 

Motherboard (system) board (English motherboard, in common parlance: "motherboard"," mother") 

– a printed circuit board that is the basis for building a modular device, for example, a 

computer.The system board contains the main part of the device, the processor and RAM additional 

or interchangeable boards are called expansion boards.. The motherboard connects all the 

components of the computer and allows them to function normally. It is the main component of the 

PC, is responsible for many processes and creates a single system from all the equipment. 

Currently, the motherboard has found wide application in our lives, and the elimination, that is, the 

elimination of malfunctions that occur in it, is one of the problems when repairing a computer. To 

solve it, any IT professional must find the problem and know how to solve it or avoid it. 

Keywords: motherboard, BIOS system, controller, AD_DOCK_IN and AC_BAT_SYS 

signals, DCIN, ACIN, ACOK, PDS signals. 

 

В статье рассматриваются проблемы с материнской платой и ее поиск, диагностическое 

тестирование. Материнская (систе́мная) пла́та (англ. motherboard, в просторечии: 

«материнка», «мать») – печатная плата, являющаяся основой построения модульного 

устройства, например – компьютера. Системная плата содержит основную часть устройства, 

процессор и оперативную память, дополнительные же или взаимозаменяемые платы 

называются платами расширений. Материнская плата связывает все комплектующие 

компьютера и позволяет им функционировать нормально. Она является основным 

составляющим ПК, ответственна за многие процессы и создает из всего оборудования 

единую систему. В настоящее время материнская плата нашла широкое применение в нашей 

жизни, а устранение, то есть устранение неисправностей, которые в ней происходят, 

является одной из проблем при ремонте компьютера. Чтобы его решить, любой IT-

профессионал должен найти неисправность и знать, как ее решить или избежать. 

Ключевые слова: материнская плата, система BIOS, контроллер, сигналы 

AD_DOCK_IN и AC_BAT_SYS, сигналы DCIN, ACIN, ACOK, PDS. 
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Аналық тақша – бар болғаны екі онжылдық бұрын бұл сөз таңсық көрінген. Аналық 

тақша (ағылш. motherboard) – орталық процессор, жедел жад микросхемалары, кеңейту қуыс-

орындары және есептеу машинасының басқа да кейбір жүйелік сыңарлары орналастырылған 

негізгі мөрлі тақша. Кез келген компьютердің негізгі құрамдас бөлігі. Ӏшкі байланыстарды 

басқарады және басқа құрылғылармен үзілімдер арқылы әрекеттеседі [1]. Қазірде ол біздің 

өмірімізде кеңінен қолданыс тапты. Себебі, XXI ғасыр компьютерлер мен гаджеттердің 

заманы. Ал ешбір заманауи құрылғы аналық тақшасыз жұмыс істемейді. Мұндай өнім 

елімізде де жасалады және әскери электроникада пайдаланылады [4]. 

Ал, компьютердің ақауларын сараптау – бұл күрделі тақырып және бұл мәселені 

шешуге әркімнің өзіндік тәсілі бар. Бұл мақалада мен аналық платалардың ақауларын 

анықтау тәжірибесімен бөліскім келеді. Әрине, бір мақалада аналық тақшаларды тестілеу 

кезінде туындайтын барлық нюанстар мен мәселелерге толығымен талдау жасалмайды. 

Сондықтан, егер диагностика принципі түсінікті болса, материалды қысқартылған түрде 

келтіремін. Ноутбуктің жұмыс істемеуінің көптеген себептері бар. Сондықтан стандартты 

операциялар, мысалы, компоненттер блогын ауыстыру көмектеспейді және бәрі аналық 

платаның жұмыс істемеуіне байланысты болатын ең қиын жағдайларды қарастырамыз. 

Аналық тақшаның жұмыс істемеу мәселесі BIOS нұсқауларын орындағанға дейін 

немесе одан кейін де жасырылуы мүмкін. 

Бұл мақалада біз BIOS орындалғанға дейін туындаған мәселелерді қарастырамыз. 

Мысал ретінде a6f ноутбугін алайық. Ноутбуктің жұмыс істемеуінің көптеген себептері бар. 

Сондықтан стандартты операциялар, мысалы, компоненттерді блокты ауыстыру 

көмектеспейтін және бәрі аналық платаның жұмыс істемеуіне байланысты болатын ең қиын 

жағдайларды қарастырамыз. 

Неліктен аналық тақшада ақаулар болу себебін  білу үшін алдымен қуатты бөлу 

схемасын және іске қосу тізбегін(Power On Sequence) түсіну керек. Іске қосу реттілігі – 

тақтаға кернеу түскен сәттен бастап процессордың BIOS тапсырмаларын орындауға дайын 

болуына дейінгі тақтаны іске қосу процесінің схемалық көрінісі. 

Бүкіл іске қосу процесі 14 кезеңге бөлінеді, олардың әрқайсысында сіз не болып 

жатқанын көре аласыз, ал егер жұмысы қосылмаса, 1-14 қадаммен тексеруді жүзеге асыра 

отырып, сіз мәселенің қай кезеңінде пайда болғанын анықтап, оны шеше аласыз [2]. 

A6f ноутбугін іске қосу реті төменде 1-суретте бейнеленген. 

 

 
1-сурет – A6f ноутбугін іске қосу реті 

 

Көмекші схема ретінде кернеуді бөлудің егжей-тегжейлі схемасы қолданылады, егер сіз 

кез келген кезеңдердің кез келгенінде қуат проблемалары болса, оған жүгінуге болады. 
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2-сурет – Іске қосу кезеңі 

 

Іске қосу тізбегін кезең-кезеңімен талдап, іске қосу кезеңдерінің әрқайсысында типтік 

мәселелерді қарастырамын. 

Көріп отырғаныңыздай, бүкіл процесс 14 кезеңге бөлінеді, бірақ 1-ші кезеңді 

орындағанға дейін диагноз қою үшін тағы бір маңызды кезең бар. Ол кіріс кернеулерін ақыға 

беруге жауап береді. Шартты түрде біз бұл кезеңді «0-1» деп белгілейміз. 

Кіріс кернеулерінің болмауы жиі кездесетін мәселе. Бұл сапасыз қуат көздеріне 

байланысты немесе сыртқы қуатты пайдаланатын компоненттердің жоғары тұтынылуынан 

туындаған шамадан тыс жүктеме салдарынан болады [3]. 

Кіріс кернеулері (19В) қашықтықтан чекпоинттармен өтеді және әрдайым мәреге жете 

бермейді. Бұл қашықтықты жеңілдетілген блок-схемасында көрсетуге болады:  

 

 

 

 

 

3-сурет – Кіріс кернеулерінің сипатталуы 

 

Толығырақ схема бөлімі (қосқыш – Pmosfet) келесідей: 

 
4-сурет – Pmosfet схемасы 

AC_BAT_SY

S 

AD_DOCK_I

N P-posfet Жүктеме 
Қоректендіру 

көзі 
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Егер учаскеде кернеу болмаса (қосқыш– Pmosfet), онда AD_DOCK_IN және 

AC_BAT_SYS сигналдары арасындағы байланысты үзу керек, ал егер AD_DOCK_IN 

жағындағы кернеу пайда болса, онда ақаулықтың себебі одан әрі жасырылады және учаскені 

шешу керек (Pmosfet - жүктеме): 

 
5-сурет – Ақаулықтар жасырылуы, жүктеме процесі 

 

AC_BAT_SYS (19в) бойынша қысқа тұйықталу (ҚТ) нұсқасын алып тастау қажет. 

Көбінесе қысқа тұйықталу жоғары қуатты қажет ететін тізбектердегі қуат 

транзисторларынан (процессордың қуат көзі, бейне карта) немесе керамикалық 

конденсаторлардан алыс емес. Әйтпесе, AC_BAT_SYS тиетін барлық нәрсені тексеру керек 

[1,64]. 

Егер қысқа тұйықталу жолағы болмаса, онда біз зарядтау контроллері мен p-Mos 

транзисторларына назар аударамыз, олар қуат көзі мен батарея арасындағы "реттелетін 

көпір" болып табылады. Контроллер заряд функциясын орындайды ауыстырып-қосқыш 

входных напряжений. Жұмыс процесін түсіну үшін біз зарядтау контроллерінің минималды 

жұмыс жағдайларына қызығушылық танытатын datasheet-ке жүгінеміз: 

 

 
6-сурет – Заряд контроллерінің жұмыс схемасы 

 

Схемада көрініп тұрғандай, MAX8725 контроллері P3 және P2 транзисторларын 

басқарады. Осылайша, ПМУ қуат көздері мен батареяны ауыстырады [5].  
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P3 қуат көзіне, P2 батареяға жауап береді. Бұл транзисторлардың жұмысын тексеру қажет. 

Контроллердің жұмыс принципін талдайық: 

Негізгі қуат болмаған кезде контроллер P3 транзисторын автоматты түрде жабады (PDS 

басқару сигналы), осылайша қуат көзінің Аналық платаға кіруіне жол бермейді және p2 

транзисторын (PDL басқару сигналы) ашады. Бұл жағдайда тақта тек батареядан жұмыс 

істей алады. Егер біз қуат көзін қосатын болсақ, контроллер батарея қуатын жабуы керек P2 

жабу және P3 ашу, сыртқы қуат көзінен қуат беру және батареяны зарядтау. 

Желіден кіріс кернеуін диагностикалау кезінде біз батареяны пайдаланбаймыз және тек 

PDS сигналын тексереміз. Қалыпты режимде ол жерге тартылуы керек, осылайша p-MOS-ны 

ашып, тақтаға 19в-ны өткізіп жіберуі керек. Егер контроллер P3 транзисторын дұрыс 

басқармаса, контроллердің өзі қуатталғанын тексеру керек [2]. 

Содан кейін біз DCIN, ACIN, ACOK, PDS негізгі сигналдарын тексереміз. Егер 

сигналдар болмаса, онда контроллерді және P-Mos транзисторларын өзгерту қажет. 

Егер диагностикалық процесте кіріс кернеулерінің проблемалары анықталмаса немесе 

жойылса, бірақ тақта әлі жұмыс істемесе, онда басқа кезеңдерді тексеруді қолға алу керек. 
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COVID-19 ЖӘНЕ ЖҮКТІЛІК, ВЕРТИКАЛЬДЫ БЕРІЛУ МҮМКІНДІГІ  

 

Мақалада жүкті әйелдерде коронавирустың вертикальды берілу жолының мәселесі 

қарастырылады. Жүкті әйелдер барлық жұқпалы ауруларға көбірек бейім, себебі жүктілік 

кезінде иммунитет төмендейді (бұл ананың ағзасында дамып келе жатқан баланы бөтен зат 

ретінде қабылдамауға мүмкіндік беретін қалыпты физиологиялық реакция). Осыған 

байланысты жүкті әйелдер COVID-19  вирусын (коронавирус) жұқтыруы мүмкін. 

Қазіргі таңда COVID-19 вирусының вертикальды берілу қаупі туралы, яғни анада 

расталған инфекция кезінде ұрықтың жұқтыру мүмкіндігі туралы ақпарат жоқ. Алайда, бұл 

вирустық ауру алғаш рет 2019 жылдың желтоқсанында ғана тіркелгендіктен жүктіліктің 1 

және 2-триместрінде жұқтырған кездегі бұл инфекцияның қауіпсіздігі туралы мәліметтер 

жоқ. 

Кілт сөздері: COVID-19, коронавирус, жүкті әйел, инфекция, пандемия. 

 

The article deals with the problem of vertical transmission of coronavirus in pregnant women. 

Pregnant women are more susceptible to all infectious diseases, because during pregnancy, the 

immune system is suppressed (this is a normal physiological reaction that allows the mother’s body 

not to perceive the developing child as a foreign object). In this regard, pregnant women can 

become infected with the COVID-19 flu virus (coronavirus). 

Currently, there is no information about the risk of vertical transmission of the COVID-19 

virus, i.e. the possibility of infection of the fetus with a confirmed infection in the mother. However, 

since the disease with this virus was first reported in December 2019, so far there are no data on the 

safety of this infection when a woman is infected in the 1st and 2nd trimesters of pregnancy. 

Keywords: COVID-19, coronavirus, pregnant woman, infection, pandemic. 

 

В статье рассматривается проблема вертикального пути передачи коронавируса у 

беременных женщин. Беременные женщины более подвержены всем инфекционным 

заболеваниям, т.к. при беременности иммунитет подавляется (это нормальная 

физиологическая реакция, позволяющая организму матери не воспринимать развивающегося 

ребенка как инородный объект). В связи с этим, беременные женщины могут заражаться 

вирусом гриппа COVID-19 (коронавирус).  

В настоящее время нет никаких сведений об опасности вертикальной передачи вируса 

COVID-19, т.е. о возможности заражения плода при подтвержденной инфекции у матери. 

Однако, поскольку заболевание данным вирусом впервые было зарегистрировано в декабре 

2019, пока что отсутствуют данные о безопасности данной инфекции при заражении 

женщины в 1 и 2-триместрах беременности. 

Ключевые слова: COVID-19, коронавирус, беременная женщина, инфекция, пандемия. 

 

 

2019 жылғы COVID-19 ауруы – бұл дамып келе жатқан ауру, 2019 жылдың 

желтоқсанында Қытайдың Ухань қаласында алғаш рет анықталғаннан бері ауырғандар  саны 

мен өлім саны тез өсуде. Жүктілік кезіндегі 2019 жылғы коронавирус ауруы туралы шектеулі 

мәліметтер бар; дегенмен, біз жүктілік кезінде басқа жоғары патогенді коронавирустармен 

байланысты аурулар туралы ақпаратты таба аламыз, өйткені жүкті әйелдер мен олардың 

балалары жұқпалы аурулардың өршуі кезінде жоғары қауіп тобында болып табылады [1,2]. 
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Әдебиеттердегі зерттеулер әйелдердің жүктілік кезіндегі тыныс жолдарының 

инфекцияларына осал екенін көрсетті, сондықтан иммундық жүйенің әлсіреуіне байланысты 

жүкті әйелдердің COVID-19 жұқтыру қаупі жоғары. COVID-19 (SARS-CoV-2) жедел  

респираторлық синдромнан туындаған пандемия халықтың осал топтарын бұрын-соңды 

болмаған жаһандық денсаулық дағдарысына ұшыратты. Көптеген әдебиеттерде және біздің 

елімізде коронавирустың өршуі кезінде алынған мәліметтер жүкті әйелдер мен олардың 

жүктіліктері қолайсыз нәтижелерге бейім деп болжайды [3, 4, 5]. Сондықтан біз  жүктілік 

кезіндегі COVID-19 клиникалық көріністерін, сондай-ақ ана мен баланың перинаталды 

нәтижелерін зерттеу өзекті мәселелердің бірі деп санаймыз. 

Бұл шолу жүйелі және әдеби шолулардың белгіленген әдіснамасына сәйкес жасалды. 

Scopus, Medline дерекқорлар базасынан электронды түрде терминдер, кілт сөздер және 

COVID-19 және «жүктілік» сөздерінің нұсқаларымен іздестіріп қарастырылды. Жүкті 

әйелдерде COVID-19 инфекциясының деңгейі туралы мәліметтер келтірілген мақалаларға 

негізделді [6, 7, 8]. Сонымен қатар Түркістан облысы, Түлкібас аудандық  

перзентханасындағы  мамыр-тамыз айларындағы жүктілердің босану тарихтарына талдау 

жасалды. 

PubMed, Scopus, Medline, Cochrane және Google Scholar дерекқоры арқылы толық 

электронды іздеу, сонымен қатар барлық зерттеулердің анықтамалық тізімі қарастырылды.  

Жүктілік кезіндегі COVID-19 нәтижелері туралы хабарланған барлық когорттық зерттеулер 

енгізілді, сонымен қатар терминдермен, кілт сөздермен және «КОВИД-19» және «жүктілік» 

сөздерінің нұсқаларымен іздеу жүргізілді [9, 10, 11, 12].  

Қазақстанда жыл басынан бастап 01.09.2020 дейін уақытта жалпы жүкті әйелдер 

барлығы – 527677 болған. 01.04.2020-01.09.2020 жылдар аралығында біздің елімізде COVID-

19 ауруымен – 4851 жүкті және босанған әйелдер тіркелді. Оның 3515-інен пневмония 

анықталған, стационардан 3543 әйел шығарылды. Амбулаториялық деңгейде 1022 әйел 

емделді. Жүкті және босанған әйелдерді бақылау кезінде 8 айда CОVID-19 – 4851-да 

расталған. Олардың 80%–90% жүкті әйелдер, ал қалған 10%–20% босанған әйелдер болды.  

Клиникалық симптомдары мен лабороториялық зерттеулеріне келетін болсақ, 

аналардың орташа жасы 24-тен 40 жасқа дейінгі аралықта болды. 14 мақалаға  және Түлкібас 

аудандық  перзентханасындағы  мамыр-тамыз айларындағы 19 босанушы әйелдің босану 

тарихтарына талдау жасалды. 

COVID-19 пациенттерінің алғашқы белгілері қызба, жөтел, ентігу, миалгия және 

шаршау болды; қақырықты шығару, бас ауруы, гемоптиз және диарея секілді басқа белгілер 

болды, олар аз таралған. Көптеген әйелдер жоғары безгектен және жөтелден зардап шекті 

[13, 14, 15, 16]. Кейбір әйелдерде ентігуге,  аносмия немесе миалгияға, шаршауға немесе бас 

ауруына қатысты ерекше емес шағымдар болды. Бестен бір бөлігі асимптоматикалық болды. 

Семіздік және онымен байланысты аурулар да жоғары болды. Негізгі зертханалық 

мәліметтерге лейкоцитоз, лимфопения, тромбоцитопения және С-реактивті ақуыздың 

жоғарылауы кірді. 

Жүкті әйелдердің көпшілігінде сәулеленудің төмен дозасы бар компьютерлік 

томография жасалды, оның ішінде пациенттердің көпшілігінде бір жақты/екі жақты 

пневмония анықталған. Ауыр лимфопения COVID-19 бар көптеген пациенттерде де 

байқалды. Сонымен қатар COVID-19 ауруына шалдыққан әйелдердің барлығын 

Полимеразды тізбекті реакция арқылы тексерді [17, 18, 19]. 

Асқынулары: жүкті әйелдерде жиі кездесетін акушерлік асқынулар – мерзімінен бұрын 

босану, қағанақ қабының мерзімінен бұрын жарылуы және преэклампсия.  

Қосалқы аурулары: ілеспе аурулар кейбір жүкті әйелдерде жиі байқалмады, сирек 

гестациялық гипертензия, басқаларында (8,3%) гестациялық қант диабеті болған. COVID-19 

бар кейбір жүкті әйелдерде ауыр өкпе асқынулары дамыған тромбоциттер деңгейі төмен 

болды. Аурудың ауырлығы 35 жастан асқан және семіздікпен, сондай-ақ преэклампсия мен 

гестациялық гипертензия немесе преэклампсияға дейінгі қант диабетімен байланысты болды. 

Қазіргі уақытта COVID-19 жүктілік кезіндегі аналық, ұрық және плацентарлы 

аспектілерге клиникалық әсері туралы мағлұмат аз [20, 21, 22]. Бұл зерттеудің негізгі 
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бағыттарының бірі коронавирустық инфекцияның тік берілу мүмкіндігін зерттеу болды. 

Бірақ инфекцияның тік берілу қаупі белгісіз болып қалады. Жұқтырған аналарды, жаңа 

туылған нәрестелерді тексеру кезінде алынған жаңа мәліметтер жігерлендіруі мүмкін, бірақ 

инфекциядан кейін жұқпалы респираторлық секрециялармен байланыс арқылы берілу әлі де 

алаңдаушылық тудырады. Ashraf, M. A., Keshavarz, P., Hosseinpour, P., Erfani, A., Roshanshad, 

A., Pourdast, A.,  Poordast, T. (2020). Оның «Coronavirus disease 2019 (COVID-19)» атты 

мақаласында: А systematic review of pregnancy and the possibility of vertical transmission. 

«жұқтырған жүкті әйелдерде инфекцияның тік берілу мүмкіндігі сирек кездеседі» – дейді. Ал 

біздің зерттеулерімізде вертикальды берілуі анықталмаған. 

Ұсыныстар: COVID-19 пандемиясы кезінде жүкті, босанатын және босанған әйелдерге 

медициналық көмек көрсету тәртібі бойынша мұқият жүктілікті жүргізу ұсынылады. Өйткені 

бұл ақпаратты күнделікті тәжірибеде қолдану біздің елімізде COVID-19 пандемиясы кезінде 

диагностикалық бөлімшелер жұмысының эпидемиологиялық қауіпсіздігі мен клиникалық 

тиімділігін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді [23, 24, 25, 26, 27]. 

Акушер-гинеколог жұқтырған әйелдің денсаулығы үшін ғана емес, сонымен бірге, 

туылмаған баланың денсаулығы үшін де жауап береді, сондықтан, маман инфекцияның 

барлық таралу жолдарын білуі, эпидемиологиялық сақтық шараларын сақтауы, аурудың ерте 

белгілерін анықтай білуі, мұқият клиникалық бағалау жүргізуі және тиісті 

антикоронавирустық терапияны уақтылы жүргізуі керек. Жүктілік, босану және босанғаннан 

кейінгі кезеңде әйелдерді басқару осы инфекцияның ықтимал қаупіне сәйкес жүргізілуі керек 

[28, 29, 30]. 

Қорытындылай келе, көптеген зерттеулер мен  жүктілік кезінде жарияланған COVID-19 

зерттеулерінің көбеюіне қарамастан, аурудың ауырлығына немесе жүкті әйелдердегі COVID-

19 нақты асқынуларына, сондай-ақ вертикальды берілу, перинаталды және неонатальды 

асқынуларға қатысты объективті қорытынды жасау үшін сапалы мәліметтер жеткіліксіз 

болып тұр. Сондықтан бұл зерттеу жұмысы тағы жалғастыруды қажет етеді.  
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Ф. ӘБСАТТАРОВА  

Ахмет Ясауи университеті, Шымкент медицина институтының РТқ-101 тобының резиденті 

 

Ғылыми жетекшісі: м.ғ.к., профессор м.а. Байжанова К.Т. 

 

ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫНДАҒЫ ЖАСӨСПІРІМДЕРДЕ  

ТЕМІР ТАПШЫЛЫҚ АНЕМИЯНЫҢ КЕЗДЕСУ ЖИІЛІГІ 

 

Темір тапшылығы (ТТ) – адамдар арасында ең кең таралған тағамға тәуелді күй.  

Дүниежүзiлiк денсаулық сақтау ұйымының (ДДҰ) соңғы мәлiметтері бойынша Жер 

шарының 1/2 тұрғынында жасырын темір тапшылығы (ЖТТ) және 1/4 тұрғынында темір 

тапшылықты анемиясы (ТТА) анықталады. Жұмыста Түркістан облысындағы 16–20 жас 

аралығындағы 2214 жасөспірімдерде темір тапшылық анемияның кездесу жиілігі  зерттелді. 

Қыздар арасында темір тапшылықты анемия 26,8% және жасырын темір тапшылығы 32,8%, 

ал 150 ер бала арасында темір тапшылықты анемия 12% және жасырын темір тапшылығы 

10,8% кездесті. Темір тапшығының жиі себептеріне бірнеше факторлардың (созылмалы қан 

кетулер, темір деңгейінің басынан кем болуы, тағаммен темірдің жеткіліксіз түсуі және т.б.) 

қосарлануы болды. 

Кілт сөздері: темір тапшылық анемия, жасөспірімдер, эпидемиология. 

 

Iron deficiency (IR) is the most common condition of food addiction in humans. According to 

the latest data from the World Health Organization (WHO), 1/2 of the world's population suffers 

from latent iron deficiency (LAD), and 1/4 of the population suffers from iron deficiency anemia 

(IDA). The study investigated the frequency of iron deficiency anemia in 2214 adolescents aged 16-

20 years in the Turkestan region. Iron deficiency anemia was 26.8%, latent iron deficiency – 32.8% 

among girls, iron deficiency anemia – 12% and latent iron deficiency – 10.8% among 150 boys. 

The most common causes of iron deficiency were a combination of several factors (chronic 

bleeding, low iron levels, iron deficiency in the diet, etc.). 

Keywords: iron deficiency anemia, adolescents, epidemiology. 

 

Дефицит железа (ДЖ) – наиболее распространенное состояние пищевой зависимости у 

людей. По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 1/2 

населения мира страдает латентным дефицитом железа (ЛДЖ), а 1/4 населения страдает 

железодефицитной анемией (ЖДА). В рамках исследования изучена частота 

железодефицитной анемии у 2214 подростков в возрасте 16–20 лет в Туркестанской области. 

Железодефицитная анемия составляет 26,8%, латентный дефицит железа – среди девочек 

32,8%, железодефицитная анемия – 12% и латентный дефицит железа – 10,8% среди 150 

мальчиков. Наиболее частыми причинами дефицита железа было сочетание нескольких 

факторов (хроническое кровотечение, низкий уровень железа, дефицит железа в рационе и 

т.д.). 

Ключевые слова: железодефицитная анемия, подростки, эпидемиология. 

 

 

Темір тапшылығы (ТТ) – адамдар арасында ең кен таралған тағамға тәуелді күй [1, 2, 

3]. Дүниежүзiлiк денсаулық сақтау ұйымының (ДДҰ) соңғы мәлiметтері бойынша Жер 

шарының 1/2 тұрғынында жасырын темір тапшылығы (ЖТТ) және 1/4 тұрғынында темір 

тапшылықты анемиясы (ТТА) анықталады [4, 5, 6]. Әлемнiң дамушы елдерiнде, әсiресе 

Африка және Оңтүстiк-Шығыс Азия халықтарында 60%-ға жуық балаларда, 50% құрсақ 

көтеретін жастағы әйелдерде анемия табылады [7, 8, 9].  

ДДҰ сарапшыларының ұсыныстарында темір тапшылығына басым көп жағдайда дұрыс 

емес тамақтану алып келетіні, сонымен қатар оның дамуына қоғамның әлеуметтік-

экономикалық  факторлары, тұрғындардың жалпы сауаттылығы да себеп бола алатыны 

көрсетілген [6]. 
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Жалпы темір тапшылығы және сонымен бірге темір тапшылықты анемиясы ағзаның 

барлық жүйелері мен қызметтеріне әсер ететін аз симптомдар деп аталатын бірқатар 

өзгерістерді туындатады. Адам ағзасындағы темір тапшылығы балалардағы  физикалық және 

танымдық дамудың тежелуін, ересектердегі ой мен жұмыс істеу қызметінің нашарлауын, 

инфекциялық ауруларды жеңіл жұқтырудың артуын, диареяның және жедел респираторлық 

инфекциялардың өте ауыр өтуін, аналар өлімінің жоғары деңгейде жүруін, балалардың аз 

салмақпен туылуын және басқа да мәселелерді туындататын жағымсыз әсерлермен  көрінеді 

[10, 11, 12]. 

Инновациялық технологияларды ендіру заманында халыққа медициналық көмек 

көрсету саласында сапалы зертханасыз елестетуге де болмайды.  Гематологиялық автоматты 

анализаторының пайда болуы тек қана формалы элементтерді нақты санап, қол еңбегін 

едәуір жеңілдетіп қойған жоқ, сонымен бірге ол қосымша мәліметтер беретін жаңа 

диагностикалық мүмкіншіліктер көзі болып табылады [2]. 

Темір тапшылық күйлерінің себепші факторларын ескере отырып, тиімді және қауіпсіз 

ем іздестіру – көкейтесті мәселенің бірі. Бұл күнде ішке қолданылатын да, көк тамырға 

жіберілетін де көптеген темір препараттары бар, соған қарамастан ТТА емі әлі де  

жетілдіруді талап етеді. 

Ғылыми-зерттеу жұмыстың мақсаты:  Түркістан облысындағы 16–20 жас 

аралығындағы жасөспірімдерде темір тапшылық анемияның кездесу жиілігі, себепші 

факторларын, темір алмасу көрсеткіштерін зерттеу. 

Зерттеу жұмысында қолданылған материалдар мен әдістер: «Түркістан облысындағы 

жасөспірімдерде темір тапшылық анемияның кездесу жиілігі» жұмысында 16–20 жас 

аралығындағы 2214 жасөспірімдерде анемияның таралуын анықтауға зерттеу жүргізілді. 

Жұмыс екі кезеңде жүргізілді. Бірінші кезеңде анемияның белгілері мен себептері 

көрсетілген сұрақнамаға жауап берді және қан анализі жасалды (қан анализаторында 6 

стандарттық көрсеткіштер бойынша). Екінші кезеңде темір алмасу көрсеткіштері (сарысулы 

темір, сарысулы ферритин, трансферриннің темірге қанығу коэффециенті, сарысулы 

трансферрин), тереңдетілген лабораториялық және құрал-сайманды тексерістерден 

(стандарттық қанның биохимиялық талдауы, электрокардиография, бауыр, көкбауыр, бүйрек 

және жүректің ультрадыбыстық зерттеуі) өтті.  

Алынған нәтижелер мен талдаулар. Бірінші кезеңде сұрақнама және қан көрсеткіштерін 

сараптау нәтижелері бойынша оқушы жастардың 30,7% тәжірибелік дені сау (n=679), 18,6% 

темір тапшылық даму қаупі бар (n=433) және 49,7% темір тапшылық белгілері (n=1102) 

табылды. 

Екінші кезеңде заманауи темір тапшылығын анықтайтын тәсілдерді қолдану үшін 

кездейсоқтық сұрыптау әдісімен әрбір төртінші студент тандап алынды. Оқушы жастардың 

жынысына тәуелді темір тапшылық құрлымы анықтау барысында 403 қыздар арасында темір 

тапшылықты анемия 26,8% және жасырын темір тапшылығы 32,8%, ал 150 жігіт арасында 

темір тапшылықты анемия 12% және жасырын темір тапшылығы 10,8% анықталды (1-сурет).  

Анемия 91,1% жағдайда жеңіл, 7,4% – орташа және 1,5%  – ауыр дәрежеде болды. 

 

 
1-сурет – Темір тапшылығының жынысына тәуелді құрылымы 

Қыздар

Ұлдар

26.8

12

32.8

10.8

40.4

77.2

ТТА ЖТТ Дені сау
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Анемияның нозологиялық құрлымын зерттегенде қыздар мен жігіттердің басым 

көпшілігінде (94,7% және 90% сәйкес) қаназдық темір тапшылықты болып, тек 6 (5,3%) 

қызда және 2 (10%) жігітте қаназдық созылмалы аурулар анемиясы (созылмалы 

пиелонефрит, ревматизм, миокардит, реактивті артрит) нәтижесінде дамығаны анықталды (1- 

кесте).  

 

1-кесте – Жасөспірімдердегі анемияның нозологиялық құрлымы 

 

 

Шымкент қаласындағы жоғары оқу орынында (ЖОО) оқитын студент-қыздар арасында 

анемияның таралуы Қарағанды, Семей, Ижевск, Мосва, Санкт-Петербург, Новосибирск, 

Чукотка қалаларындағы қыздармен салыстырғанда жиірек және Ташкент пен Ош 

қыздарынан сиректеу кездесті. Зерттелген популяцияның студент-жігіттері арасындағы 

анемия Қарағанды мен Ташкент қаласындағы студенттерден айтарлықтай сирек және 

жоғарыда аталған басқа қалалардағы ұлдардан жиірек анықталды.  

Осы жұмыстың келесі кезеңінде оқу курсына тәуелді студенттер арасында темір 

тапшылықты анемияның кездесу жиілігі анықталды. І және ІІ курс студенттерімен 

салыстырғанда ІІІ курста оқитындар арасында анемия жиірек табылды (2-сурет). Ол ЖОО 

шарттарында студенттердің адаптациялық механизміне күш түсуімен және қыздардағы 

етеккірімен созылмалы қан кету «стажының» артуымен байланысты болуы мүмкін. 

 

 
 

2-сурет – Оқу курсына тәуелді анемияның таралу жиілігі (%) 

 

Жасөспірімдер арасында темір тапшы күйлердің жасқа тәуелді таралуын талдау 

барысында қыздарда жастары өскен сайын оның жилігі артты (3-сурет). Гистограмма 

бойынша ТТА (33,3%) және ЖТТ (31,1%) ең жиі 20  жастағы студент-қыздарда кездесті. 

Егер 18 жаста ТТК 57,8% жағдайда тіркелсе, 20 жастағы қыздарда бұл көрсеткіш 64,4%-ға 

жетті. Қыздардың жасы өскен сайын тек қана темір деңгейінің о бастан кем болуы немесе 

І-курс

ІІ-курс

ІІІ-курс

12,8%
11,6%

13,3%

27,6%
27,1%

38,6%

Ұл Қыз

Анемияның түрлері Жігіттер Қыздар 

абс.с. % абс.с. % 

Темір тапшылықты анемия 18 90 108 94,7 

Созылмалы аурулар анемиясы 2 10 6 5,3 

Барлығы  20 100,0 114 100,0 
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осы биометалл қажеттілігінің артуы немесе алиментарлық факторлардың әсері емес, 

сонымен қатар етеккірімен көп мөлшерде қан жоғалтудың «стажының» өсуі де ТТК 

жиілігінің артуына өз үлестерін қосуы мүмкін.  

 

 
 

3-сурет – Жасөспірімдер арасында темір тапшы күйлердің жасы мен жынысына тәуелді 

(%) таралуы 

 

Студент-жігіттер арасында ТТА (16%) мен ЖТТ (12%) ең жиі 17 жаста тіркелді. 

Жігіттер популяциясында бұл топтан ересек ержеткендер арасында ТТК сиректеу кездесті. 

Сірә, ол жасөспірім шақ (пубертаттық) кезеңіне байланысты болар. Себебі 17 жаста өсу 

гормонының деңгейі мен жыныстық жетілу тұрақтана бастайды және осе кездегі 

концентрациясы төмен андрогендер темір сіңірілуіне жеткілікті әсер ете алмайды, ал бой мен 

дене салмағының күрт өсуі биоэлемент қажеттілігінің артуына алып келеді. Сонымен, 

әртүрлі жас топтарында темір тапшы күйлердің таралуы біркелкі емес. Студент-қыздарда ол 

20  жастағыларда  болса (p<0,05), жігіттерде ол 17  жасқа сәйкес келді.   

Студенттердің оқуға дейінгі тұрғылықты жеріне байланысты темір тапшылығының 

кездесуі жиілігі анықталды. Ауылда өмір сүрген жастарға қарағанда қалада тұратын 

студенттер арасында темір тапшылығы жиірек кездесті (2-кесте). 

 

2-кесте – Жасөспірімдердің тұрғылықты жеріне байланысты темір 

тапшылығының кездесуі жиілігі 

 

Тұрғылықты  

жері 

Студенттер 

саны 

ТТА ЖТТ ТТК 

абс.с % абс.с % абс.с % 

Қала 210 49 23,3 52 34,8 101 48,1 

Ауыл  343 77 22,4 96 28,0* 173 50,4* 

Барлығы  553 126 22,8 148 26,8 274 49,5 

 

Ескертпе - * -қала тұрғынымен салыстырғанда алынған статистикалық айғақтық 

көрсеткіші (p<0,05). 

 

Темір тапшылығының негізгі себептері Л.И. Идельсонның (1980) жіктемесіне сәйкес 

бес топқа бөліп қарастырылды [14, 15]. Зерттеу барысында жігіттерге қарағанда қыздардың 

себептері көп қырлы болды (3-кесте). Зерттелген 40,7% студент-қыздардың темір 

тапшылықты анемия дамуына бірнеше факторлардың қосарланып жүруі себепкер болған, 

яғни созылмалы қан жоғалтулардан басқа бұнда анасы осы баласына жүктілік кезде анемия 

болуына байланысты темір деңгейінің бастан кем болуы (25%), қан жоғалту және ұн немесе 
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сүт азықтарынан жасалған біркелкі тағамдарды, қою шайды жиі (тәулігіне 4-5 ретке дейін), 

рационында ет пен етті тағамдарды жеткіліксіз (аптасына 1-2 рет) қолдану немесе асқазан-

ішек жолдарының қандай да бір ауруларының болуы (9,1%), бойдың тез өсуі және көп 

мөлшердегі қан жоғалтатын етеккірінің бастамасындағы темірге сұраныстың артуы (4,6%) 

және т.б. факторлар анықталды. 

 

3-кесте – Жасөспірім-қыздардың ТТА мен ЖТТ себептері 

 

Этиологиялық факторлар ТТА (n=108) ЖТТ (n=132) 

абс. с. % абс. с. % 

Созылмалы қан кетулер: 

полименоррея 

мұрыннан қан кету 

асқазан-ішек жолдарынан 

меноррагия + басқа жерден 

32 

19 

4 

6 

4 

29,6 

17,6 

3,7 

5,6 

3,7 

35 

32 

1 

2 

- 

26,5 

24,2 

0,8 

1,5 

- 

2.  Темірдің тағаммен жеткіліксіз мөлшерде 

түсуі немесе оның дұрыс сіңірілмеуі 

10 9,3 14 10,6 

3.  Темірге сұраныстың артуы: 

бойдың күрт өсуі 

спортпен қарқынды шұғылдануы 

темір деңгейінің бастан кем болуы 

дене салмағының артық болуы 

14 

1 

- 

12 

1 

13,0 

0,9 

- 

11,2 

0,9 

22 

1 

1 

19 

1 

16,7 

0,8 

0,8 

14,3 

0,8 

4. Қосарланған факторлар: 

қан жоғалту + алиментарлы ТТ немесе 

асқазан-ішек жолдарының аурулары 

қан жоғалту + темірге сұраныстың артуы 

қан жоғалту + темір деңгейінің бастан кем 

болуы 

темірге сұраныстың артуы + алиментарлы ТТ 

44 

 

10 

5 

 

27 

2 

40,7 

 

9,1 

4,6 

 

25,0 

1,9 

56 

 

11 

5 

 

37 

3 

42,4 

 

8,3 

3,8 

 

28,8 

2,3 

5. Донорлық: 

кадрлі 

соңғы 2-3 жылда жылына 2-3 рет 

ақысыз донорлық 

 

4 

 

- 

4 

3,7 

 

- 

3,7 

2 

 

- 

2 

1,5 

 

- 

1,5 

6. Себебі анықталмаған 

 

4 3,7 3 2,3 

Барлығы  108 100,0 132 100,0 

 

Студент-қыздардың темір тапшылықты анемиясының келесі жиі себебіне созылмалы 

қан кетулер (29,6%) құрады. Сауалнамадан алынған мәліметтерді талдау барысында 4 күннен 

ұзақ жүретін етеккірі (полименоррея) «дені сау» топ қыздарымен салыстырған кезде ТТА бар 

қыздарда 7 есе жиі кездесіп, анемияның дамуына 17,6% жағдайда себеп болды. 

Этиологиялық себептері бойынша ТТА шектеу бір жағынан шартты екенін естен 

шығармаған жөн. Қан аздықтың күрделі генезі туралы айтпағанда созылмалы 

постгеморрагиялық анемиялар тобында етеккірімен қан жоғалту болашақта жетекші 

этиологиялық фактор болып саналғанымен кейбір жағдайларда анемияның жеке себебі бола 

алмады. Сонымен, 3,7% студент-қыздарда мұрыннан қан кетулер, 5,6% жағдайда жатырдан 

тыс, басқа созылмалы қан кетулер және 3,7%-да соңғы 2–3 жылда жылына 2–3 рет ақысыз 

донорлық (400–450 мл қан) анемияның айқындалуына алып келген. 

9,3% студент-қыздарда анемияның жеке себебі ретінде темірдің тағаммен жеткіліксіз 

мөлшерде түсуі немесе асқазан-ішек жолдары патологиясының салдарынан темірдің дұрыс 

сіңірілмеуі тіркелді. Осы топта 4 қызда қосымша фактор ретінде қою шайды ішу әуестігі 

анемияның анықталуына үлес косқан. Анемиясы бар қыздарда етеккірімен қан жолғалту 
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мөлшері қалыпты болуына қарамастан темір деңгейінің бастан кем болуы (11,2%), бойдың 

күрт өсуі (0,9%) және дене салмағының артық болуына (0,9%) байланысты темірге деген 

сұраныстың артуы 13% жағдайда анықталды. Соңғы жылдары дамыған мемлекеттерды 

жастардың спортпен қарқынды шұғылдануы мәселелері жан-жақты қарастырылуына 

байланысты кейбір жағдайларда ол анемияның себебі бола алатыны дәлелденген. Өкінішке 

орай, біз зерттеген қыздардың арасында спортпен қарқынды шұғылдануы әуестіктері 

болмады. Осы аталған анемияға алып келетін шартты түрдегі себептерге қарамастан кейбір 

(3,7%) жағдайда ешқанда себеп анықталмады.  

Жасырын темір тапшылығы себептері анемияның себептерінен айтарлықтай өзгешілік 

байқалмады, яғни олар бір үрдістің кезеңдері болып табылады және оны 4-суретте 

диаграммамен көрсетуді жөн көрдік.  

 

 
 

4-сурет – Жасөспірім-қыздардың темір тапшылығының себептері (%). А - созылмалы 

қан кетулер, В - темірдің жеткіліксіз түсуі, С - сұраныстың артуы, Д - қосарланған 

факторлар және Е – донорлық 

 

Сұрақнама көмегімен қыздарда 1–2 қауіп факторі анықталған жағдайда темір 

тапшылығының даму ықтималдығы 20–37 % дейін ауытқыды, 3–4 факторлар табылғанда ол 

40–42%, 5 және одан көп факторлар қосарланғанда 67–95% жетті. 

Қыздарға қарағанда жігіттерде темір тапшылығы күйлері айтарлықтай сирек кездесті, 

сондықтан ТТА мен ЖТТ дамуына себепші факторларды талдау үшін сұрыптап алынған 

студенттер арасынан тек қана 34 ержеткендер егжей-тегжейлі зерттелді. 

 

 
 

5-сурет – Жасөспірім-жігіттердің темір тапшылығының себептері (%). 

А – темірге сұраныстың артуы, В – қосарланған факторлар, С – созылмалы қан 

кетулер, Д – себебі анықталмаған 
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Жігіттерде ТТА мен ЖТТ дамуының жетекші факторларына темір деңгейінің бастан 

кем болуы фонында бойдың күрт өсуіне байланысты темірге деген сұраныстың артуы екені 

анықталды. 11 (61,1%) ержеткенде анемияның себебі темірге сұраныстың артуы болса, 

жасырын темір тапшылығында бұл себеп тек 8 (37,5%) жігітте табылды. 

Екінші жиі себепке созылмалы қан кетулердің (мұрыннан) тағаммен темірдің 

жеткіліксіз түсуімен қосарлануы болды. Егер бұл себеп ТТА бар жігіттерде 22,2% құраса,  

ЖТТ бар жігіттерде ол 25,0%-ға жетті. Жеке созылмалы қан кетулер ТТА мен ЖТТ 

топтарында 11,1% және 12,5% жиілікпен кездесіп, бұл себеп бір-біріне жақын екенін 

көрсетті. 

Ержеткенде темір тапшылығына аталған себептерден басқа да факторлар әсер ете 

алады екен. Сонымен, олардың екеуінде асқазанда сөл бөлінеуінің жетіспеушілігімен 

жүретін созылмалы гастрит табылса, үш жігіт спортпен қарқынды дайындықтар өткізеді, ал 

төрт студенттің тағамы ретсіз, біркелкі, көбіне ұннан жасалған және қою шайды жиі 

қолданады. 

Сауалнама бойынша жігіттер арасында бір қауіп факторы барларда 27%, ал 2-3 

факторлар қосылып келген жағдайларда 50-90%-ға дейін темір тапшылығы табылды. 

Студент-жігіттер арасында қауіп факторларының бұдан көп қосылып келуі анықталған жоқ. 

Қорытынды 
Жасөспірімдер арасында темір тапшы күйлер кең таралған және ол 49,5% құрайды. 

Кездейсоқтық әдіспен сұрыптап алынған оқырман жастар арасында 22,8%-да ТТА және 

26,7% жағдайда ЖТТ анықталды. Жігіттермен салыстырғанда қыздар арасында темір тапшы 

күйлер 7 есе жиі кездесті, яғни ТТА бар студенттердің 14,3% жігіттер және 85,7% қыздар, 

ЖТТ бар жастардың 10,8% жігіттер және 89,2% қыздар құрады. Темір тапшы күйлер жиі 20 

жастағы қыздарда және 17 жастағы жігіттерде табылды. Қалада тұратын жасөспірімдерге 

қарағанда ауырда тұрған жасөспірім арасында темір тапшы күйлер жиірек анықталды (48,1% 

және 50,4%-ға сәйкес), ол сірә гидрогеохимиялық және андропогендік факторлармен 

байланысты болуы мүмкін. Темір тапшы күйлердің негізгі себептеріне бірнеше 

факторлардың, созылмалы қан кетулердің темір деңгейінің бастан кем болуы, тағаммен 

темірдің жеткіліксіз түсуі және т.б. қосарлануы болды.  

Ұсыныс: Жасөспірімдер арасында ТТА және ЖТТ алдын алу және ерте анықтау үшін 

смарт-телефондарға сұрақнаманы енгізуді ұсынамыз. 
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БЕЛГІСІЗ МӘЙІТТІҢ БИОЛОГИЯЛЫҚ ЖАСЫН АНЫҚТАУДА ДӘНЕКЕР ТІНДІ 

ЖӘНЕ ТЕГІС САЛАЛЫ БҰЛШЫҚЕТТІ ҚАНТАМЫРДЫҢ МОРФОЛОГИЯЛЫҚ 

ӨЗГЕРІСТЕРІН АНЫҚТАУ 

     

Бұл мақалада дәнекер тінді және тегіс салалы бұлшықетті қантамыр қабырғаларының 

өлшеміндегі морфологиялық өзгерістерді сипаттап белгісіз адам мәйітінің жасын анықтау 

мақсаты қойылды. 

Зерттеу әдістері мен материалдар: Зерттеу жұмысы 2015–2019 жылдар аралығында ҚР 

ӘМ Сот сараптама орталығының Түркістан облысы (Оңтүстік Қазақстан филиалының) 

Шымкент, Түркістан және Кентау қалалары бойынша танатологиялық бөлімдерінен алынған 

материалдарға ретроспективті анализ жүргізілді.  

Нәтижелер және оларды талқылау: қолқаның әрбір зерттелген параметрі бойынша 

олардың сенімділігін есептей отырып жүргізілген математикалық талдау жасты 

сараптамалық бағалау үшін маңызды индикаторларды бөліп көрсетуге мүмкіндік берді. 

Оларға мыналар жатады: аортаның ішкі бетінің ауданы, аортаның периметрі, қолқаның 

сыртқы және ішкі диаметрлері, холестерин индексі, атеросклероз зақымдану аймағы, 

интимдік қалыңдық, медиа / интима индексі және интимадағы жасушалардың нақты саны. 

Кілт сөздері: қолқа, сот сараптама орталығы, Түркістан, қантамыр қабырғасы. 

 

This article describes the morphological changes in the size of the walls of connective tissue 

and smooth muscle vascular blood vessels to determine the age of an unknown human corpse.  

Research methods and materials The research was carried out in 2015-2019 with a 

retrospective analysis of materials obtained from the anatomical departments of the Turkestan 

region (South Kazakhstan branch) of the Center of Forensic Science of the Ministry of Justice of the 

Republic of Kazakhstan, Shymkent, Turkestan and Kentau.  

Results and their discussion: Mathematical analysis of each of the studied parameters of the 

aorta, calculating their reliability, allowed to identify important indicators for the expert assessment 

of age. These include the area of the inner surface of the aorta, the perimeter of the aorta, the outer 

and inner diameters of the aorta, the cholesterol index, the area of atherosclerotic lesions, the 

intimate thickness, the media / intima index, and the actual number of cells in the intima. 

Keywords: Aorta, forensic center, Turkestan, vascular wall. 

 

В статье описаны морфофункциональные изменения соединительно-тканного каркаса и 

гладкомышечных клеток при определении биологического возраста неизвестного 

человеческого трупа.  

Методы и материалы исследования: Исследование проводилось на базе 

танатологических отделений Туркестанского филиала (Южно-Казахстанский филиал) 

Центра судебной экспертизы Министерства юстиции Республики Казахстан, г.Шымкент,  

г.Туркестан и г.Кентау в периоде 2015-2019 гг. 

Результаты и их обсуждение: Математический анализ каждого из исследуемых 

параметров аорты с расчетом их достоверности позволил выделить важные показатели для 

экспертной оценки возраста. К ним относятся площадь внутренней поверхности аорты, 

периметр аорты, внешний и внутренний диаметры аорты, индекс холестерина, площадь 

атеросклеротических поражений, интимная толщина, индекс медиа / интимы и фактическое 

количество клеток в интиме.  

Ключевые слова: аорта, судебно-медицинский центр, Туркестан, сосудистая стенка. 
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Жасты анықтау мәселесі жалпы патологияда және сот медицинасындағы ең өзекті 

мәселелердің бірі болып табылады. Соңғы жылдары бұл міндеттің ауқымы жаппай 

апаттардың жиілеуіне (көлік, жер сілкінісі кезінде), жергілікті әскери қақтығыстарға және 

халықтың көш-қонының күрт өсуіне, қыс мезгілінде  автокөлік катастрофаларының санының 

жоғарылауына байланысты одан сайын арта түсті [1, 2]. 

Жалпы патологияда адамның биологиялық жасын анықтаудың маңызы әртүрлі 

синдромдар мен аурулардың дамуын терең зерттеу қажеттілігінен туындады [3, 4, 5]. Сол 

себепті жасты анықтау мәселесі тек қана сот медицинасында ғана емес сонымен бірге жалпы 

патологияда өте маңызды болып табылады. 

Қайтыс болған, белгісіз адамның денесі табылған кезде, шешілетін көптеген 

мәселелердің бірі – қайтыс болған адамның жасы туралы мәселе. Қазіргі жағдайда бұл 

проблеманың өзектілігі өз маңызын жойған жоқ. Сот сарапшысы міндетті тәртіпте оған 

жауап беруі керек. Жасты анықтаудың қолданыстағы әдістері мұндай сұрақтарға  дәлдікпен 

жауап беруге мүмкіндік береді [6, 7, 8]. 

Соңғы уақытқа дейін жасты анықтау мәселесі сот-медициналық сараптамасында тек 

қаңқаның инволюциясының көрсеткіштеріне негізделді, ал кейде басқа жағдайлар орын алуы 

мүмкін, мысалы бөлшектелінген мәйіттің ұсақ бөліктерімен жасын анықтау қажет болды. 

Мұндай жағдай авиациялық апаттар, жеке құрамға қарсы миналардың іс-қимылы 

нәтижесінде құрылады, оларды қолдану жергілікті әскери қақтығыстар аймақтарында жиілеп 

кетті [9, 10, 11].  

Біздің зерттеу әдісіміз қолданыста өте қарапайым, арнайы математикалық есептеулерді, 

ұзақ уақытты талап етпейтін, белгісіз мәйіттің биологиялық жасын анықтауда сенімді 

ақпарат беретін жаңа әдіс болып табылады. 

Зерттеудің мақсаты – дәнекер тінді және тегіс салалы бұлшықетті қантамыр 

қабырғаларының, атап айтқанда, қолқаның өлшеміндегі өзгерістер мен белгісіз адам мәйіті 

жасының арасындағы корреляцияны анықтау. 

Зерттеу әдістері мен материалдар. 

Зерттеу жұмысы 2015-2019 жылдар аралығында ҚР ӘМ ССО Түркістан облысы 

(Оңтүстік Қазақстан филиалының) танатологиялық бөлімдерінен алынған материалдарға 

ретроспективті анализ жүргізілді, Шымкент, Түркістан және Кентау қалалары бойынша.  

       

 

 
 

1-сурет – Қолқаның көлденең қимасы және қара сызықта штрих қолқаның кесілген 

сызығы  схемалық түрде көрсетілген. 
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Барлығы 62 мәйітте осындай өлшеу жүргізілді. Оның ішінде 37 ер адамның мәйіті және 

25 әйел адамның мәйіті. Олардың барлығы жасына сәйкес 6 топқа бөлінді (1-кесте).  Бірінші 

топқа 18-30 жас аралығында қайтыс болғандар кірді, екінші топ: 30-40 жас, үшінші топ: 40-

50 жас, төртінші топ 50-60 жас, бесінші топ: 60-70 жас. Әр топта 10 мәйіт бар. Алтыншы 

топқа 0-16 жас аралығындағы қайтыс болған балалардың 12 мәйіті кірді. 

            

1-кесте – Мәйіттердің жасына қарай жіктеу тобы 

 

№ топ Мәйіт саны 

Топ №1 (19-30 жас) n=10; 16,12% 

Топ №2 (31-40 жас) n=10; 16,12% 

Топ №3 (41-50 жас) n=10; 16,12% 

Топ №4 (51-60 жас) n=10; 16,12% 

Топ  №5 (61-70 жас) n=10; 16,12% 

Топ  №6 (0-18 жас) n=12; 19,35% 

 

Статистикалық мәліметтерді өңдеу SPSS Statistics 12.0 (лицензиялық нұсқа) 

бағдарламалық пакеті арқылы жүргізілді. Сенімділік аралығы 95%. 

Нәтижелер және оларды талқылау. 

Нәтижелер 1-диаграммада көрсетілген. Бірінші топта орта жасы 27,6 жас аралығында 

аорта шеңберінің орташа арифметикалық көрсеткіштері 26,8 мм құрады; екінші топта орта 

жасы 35.2 жаста – аорта шеңбері 35 мм; үшінші топта орта жасы 46,1 жаста – аорта шеңбері 

46,5 мм; төртінші топта орта жасы 54,4 жаста – аорта шеңбері 55 мм; бесінші топта орта 

жасы 64.7 жаста – аорта шеңбері 66,2 мм. Алтыншы топта аорта шеңберінің орташа 

арифметикалық көрсеткіштері ол орташа жас көрсеткішінен ерекшеленді. Сонымен, орта 

есеппен 6,4 жаста аортаның шеңбері диафрагма деңгейінде 18 мм болды. 

 

 
1-диаграмма – Жасына қарай диафрагма тұсындағы қолқа шеңберінің ұзындығы 

 

Біз ұсынған әдіс келесідей жүзеге асырылады. Алдарыңыздағы макропрепаратта   

толық эвисцерация әдісімен ішкі ағзаларды бүтіндігін бұзбай толық алғаннан кейін [Shore 

G.V., 1925], 3-суретте диафрагма деңгейінде физиологиялық тарылу орнында тармақтары 
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түсетін қолқа тауып алынып, 4-суретте қолқа ұзына бойлық кесіндімен ашылып, қолқаның 

қабырғалары түзетіліп, шеңбері диафрагма деңгейінде сәйкестік сертификаты бар құралмен 

өлшенеді. Қолқаның шеңберін миллиметрмен өлшегенде белгісіз адамның мәйітінің 

биологиялық жасына сәйкес келеді: 

 
3-сурет – Макропрепараттағы 53-жастағы ер кісі мәйітіне  

салыстырмалы сараптама жүргізілуде 

 
4-сурет – 67 жастағы ер кісі мәйітінің макропрепаратына 

 салыстырмалы сараптама жүргізілуде 
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2-кесте – Қолқа шеңбері мен мәйіттердің жасына байланысты корреляциялық 

орташа арифметикалық көрсеткіштері 

 

Зерттеу топтары Қолқа 

шеңберінің 

диафрагма 

деңгейіндегі 

орташа 

көрсеткіші (мм) 

a.renalis 

деңгейіндегі іш 

қолқасының 

орташа шеңбері 

(мм) 

Кеуде қолқа 

шеңберінің орташа 

ұзындығының 

көрсеткіші (мм) 

Ер Әйел Ер Әйел Ер Әйел 

№1 топ (19-30 жас) 26,7±2 26,9±2 25±2 26±2 28±2 27,4±2 

№2 топ (31-40 жас) 35±2 33±2 33,1±2 34,2±2 37,2±2 37±2 

№3 топ(41-50 жас) 46,5±2 46±2 44,2±2 43±2 47,6±2 47±2 

№ 4 топ (51-60 жас) 55±2 53±2 53,4±2 51±2 57,2±2 56±2 

№ 5 топ (61-70 жас) 66,2±2 66±2 64,5±2 64,5±2 67,4±2 68±2 

№6 топ (0-18 жас) 18±2 17±2 17,1±2 17,4±2 19,7±2 19,2±2 

         

2-кесте мен диаграммада көрініп тұрғандай, қолқа шеңберінің индикаторларының және 

мәйіттердің жасының жынысына байланысты статистикалық мәндері анықталған жоқ. 

Алтыншы зерттеу тобындағыдай (p <0.01). Сонымен бірге диафрагма деңгейіндегі қолқа 

шеңбері мен мәйіттердің жас мөлшері арасында айтарлықтай өзара байланыс болды, ал 

екінші және үшінші топтарда олардың орташа жасы 35 болды ± 2 мм және сәйкесінше 46,5 ± 

2 мм. A.renalis деңгейінде іш қолқасының шеңберін және белгісіз мәйіттердің жасын өлшеу 

кезінде сенімді статистикалық мәліметтер табылған жоқ. Сонымен, жас топтарының 

әрқайсысында a.renalis деңгейіндегі іш қолқасы шеңберінің орташа көрсеткіштерімен орташа 

арифметикалық көрсеткіші төмен көрсеткіштерге ие болды (3-4 мм), бұл 3-4 жас 

аралығындағы сәйкессіздіктерге сәйкес келеді. 

Ерлер мен әйелдердегі зерттелген параметрлердің мүмкін болатын айырмашылықтары 

туралы мәселені шешу үшін әр жыныстық топтағы қолқа параметрлерінің әрқайсысына 

салыстырмалы зерттеу жүргізілді. Осы екі топты салыстыру кезінде, барлық жағдайда t-

айырмашылықтардың маңыздылығын бағалау критерийі бірден аз болды. Бұл зерттелген 

параметрлерде жыныстық айырмашылықтардың болмауы туралы куәландырды және 

болашақта біз әйелдер мен ерлер жыныстық топтарының материалын жыныссыз біреуіне  

біріктіру  үшін негіз болды. 

 

 
 

5-сурет – 90-жастағы ер кісі мәйітінен алынған қолқаның эластикалық 

талшықтарының өзгеру-фрагменті, гиперэластоз және эластолиз.  

Гематоксилин-эозинді бояу 
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Кеуде қолқасы интимасының қалыңдығын өлшеу (Ceccaldi P.F.) және басқа 

авторлардың зерттеулерінде баяндалып, қолқа құрылымының өзгеруі жасқа байланысты 

қалыңдауы туралы айтылған [13].  

Жас кезінде (17-21 жаста) интиманың қалыңдығы, біздің мәліметтеріміз бойынша, орта 

есеппен 39,3 мкм құрады; орта және ересек жастағы топтарда оның едәуір қалыңдауы 

ыдырау және шырышты ісінумен жүреді, мұнда қалыңдығы орта есеппен – 314,8 мкр. Қолқа 

интимасының қалыңдығының жасқа байланысты өзгеруіне жүргізілген математикалық 

талдау оның сенімділігімен айтарлықтай көрінеді (корреляция коэффициенті – 0,67), 

сондықтан осы көрсеткішті жасты эксперттік бағалаудың объективті критерийі ретінде 

қарастыруға мүмкіндік береді. Жасы – 0.47 болды. 

Осылайша, орташа мәндерді және қолқаның әрбір зерттелген параметрі бойынша 

олардың сенімділігін есептей отырып жүргізілген математикалық талдау жасты 

сараптамалық бағалау үшін маңызды индикаторларды бөліп көрсетуге мүмкіндік береді. 

Оларға мыналар жатады: аортаның ішкі бетінің ауданы, аортаның периметрі, қолқаның 

сыртқы және ішкі диаметрлері, холестерин индексі, атеросклероз зақымдану аймағы, 

интимдік қалыңдық, медиа/интима индексі және интимадағы жасушалардың нақты саны. Біз 

зерттеген параметрлердің қалған бөлігі жасты анықтау үшін қызықтырмайды. Алайда, жасты 

тексеру кезінде сол немесе басқа параметрді қолдану мүмкіндігі туралы сұрақты неғұрлым 

егжей-тегжейлі зерттеу үшін алынған мәліметтерді терең математикалық өңдеуді орындау 

және жұптық және көптік сызықтық регрессиялық талдау жүргізу қажет. 

Тұжырым: 

1. Комплексті анализде анықталған қолқаның инволюционды өзгерістерінің сандық 

көрсеткіштері  адам жасын анықтауда идентификациялық мақсатта қолданылуы мүмкін. Біз 

ұсынған тәсіл арнайы құрал-жабдықтар мен күрделі математикалық есептеулерді қажет 

етпейтін зертеудегі қолқаның маңызды, тұрақты және сенімді морфологиялық параметрлерін 

анықтау әдісі болып табылады. 

2. Бұл бөлшектенген мәйіттердің жасын анықтауда сот-медицинасы сарапшыларының 

мүмкіндігін біршама кеңейтеді және бұл сұрақтың шешімін анықтауда құқық қорғау 

органдарының жұмысын мейлінше жеңілдетеді. Бұдан басқа қолқа құрылымында 

жасалынған қалыпты жас көрсеткіш критерийлері кез келген патаморфологиялық зерттеу 

кезінде салыстырулар тобын құрамдастырып негіздеуге мүмкіндік береді.  

3. Біз зерттеген 0-16 жас аралығындағы балалар мәйіттерінің параметрлері іштің қолқа 

шеңбері мен жас мөлшері арасында ешқандай байланыс жоқ болғандықтан жасты анықтау 

үшін қызықтырмайды.  
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ОСОБЕННОСТИ ПОРАЖЕНИЯ ЛЕГОЧНОЙ ТКАНИ ПРИ COVID-19 

 

Коронавирусное заболевание-2019 (COVID-19) – это пандемическое заболевание, 

вызванное SARS-CoV-2, от которого страдают более 90 миллионов человек во всем мире, и 

их число увеличивается ежедневно. Эта ситуация показала необходимость создания новой, 

улучшенной системы борьбы с опасными вирусами-бетакоронавирусами (Nidovirales: 

Coronaviridae, Betacoronavirus): тяжелый острый респираторный синдром (SARS-CoV — 

Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus), тяжелый острый респираторный 

синдром 2-го типа (SARS-CoV-2 – Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus 2), 

Ближневосточный респираторный синдром (MERS-CoV – Middle East respiratory syndrome-

related coronavirus), что стало очевидно, когда в начале 2020 года SARS-CoV-2 проявил свой 

пандемический потенциал. Однако специфического лечения COVID-19 не существует, и 

многое об этом заболевании остается неизвестным. Клинически инфекция может привести к 

острому повреждению легких и их фиброзу, но основные механизмы фиброза, вызванного 

COVID-19, до конца не изучены. 

Ключевые слова: COVID-19, SARS-CoV-2, коронавирус, клиническая картина, 

патогенез, «матовое стекло», «консолидация», фиброз легких, гиалиновые мембраны. 

 

Коронавирустық ауру 2019 (COVID-19) – бұл әлемдегі 90 миллионнан астам адам 

зардап шегіп және күн сайын артып келе жатқан SARS-CoV-2 қоздырғышының 

пандемиялық ауруы. Бұл жағдай қауіпті бета-коронавирустық вирустармен (Nidovirales: 

Coronaviridae, Betacoronavirus) күресудің жаңа, жетілдірілген жүйесін құру қажеттілігін 

көрсетті: ауыр өткір респираторлық синдром (SARS-CoV – ауыр өткір респираторлық 

синдромға байланысты коронавирус), 2 типті жедел респираторлық синдром (SARS-CoV-2 - 

өткір респираторлық синдромға байланысты коронавирус 2), Таяу Шығыстағы 

респираторлық синдромға байланысты коронавирус (MERS-CoV), ол SARS-CoV-2 өзінің 

пандемиялық әлеуетін 2020 жылдың басында көрсеткен кезде айқын болды. Алайда COVID-

19-ті емдеудің нақты әдістері жоқ және бұл ауру туралы көп нәрсе белгісіз болып қалып 

отыр. Клиникалық түрде инфекция өкпенің жедел қабынуына және фиброзға әкелуі мүмкін, 

бірақ COVID-19-мен байланысты фиброздың негізгі механизмдері толық зерттелмеген. 

Кілт сөздері: COVID-19, SARS-CoV-2, коронавирус, клиникалық көрінісі, патогенезі, 

«аязды шыны», «консолидация», өкпе фиброзы, гиалинді мембраналар. 

 

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) is a pandemic disease caused by SARS-CoV-2 that 

affects more than 90 million people worldwide and is increasing daily. This situation showed that it 

is necessary to build up a new and ameliorated system for combating dangerous betacoronaviruses 

(Nidovirales: Coronaviridae, Betacoronavirus): Severe acute respiratory syndrome-related 

coronavirus (SARS-CoV), Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus 2 (SARSCoV-2) 

(Sarbecovirus), Middle East respiratory syndrome-related coronavirus (MERS-CoV) 

(Merbecovirus). This became particularly evident after pandemic potential has been revealed in 

2020 by the SARS-CoV-2. However, there is no specific treatment for COVID-19, and much about 

the disease remains unknown. Clinically, infection can lead to acute lung injury and fibrosis, but the 

underlying mechanisms of COVID-19-associated fibrosis are not fully understood. 

        Keywords: COVID-19, SARS-CoV-2, coronavirus, clinical features, pathogenesis, «ground-

glass opacity», «consolidation», fibrosis, hyaline membranes. 
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Со времени объявления 31 декабря 2019 года первых случаев заболевания, вызванного 

коронавирусом, во всем мире на 9 января 2021 года выявлено 88,9 млн случаев заражения 

коронавирусной болезнью (далее COVID-19), более чем 1,9 млн человек умерло. До сих пор 

в различных странах регистрируются рекордные приросты заражения. Например, с 27 ноября 

по 10 декабря 2020 года в Турции было зарегистрировано 457 тысячи заболевших. 

     Исследования и клинические наблюдения показывают, что COVID-19 

характеризуется: 

– высокой скоростью и размахом распространения; 

– вовлечением в патологический процесс различных слоев населения,  независимо от 

пола, возраста и социального положения; 

– прогрессирующей тяжестью клинического течения с высоким риском развития 

критического состояния, осложнений и высокой летальностью. 

Таким образом, нет сомнения в актуальности этой новой патологии и необходимости 

своевременной информированности всех категорий медицинских работников об 

особенностях этого заболевания. Целью настоящего сообщения является анализ доступной 

нам научной литературы, больший объем которой посвящен поражению тканей легких при 

COVID-19. 

1. Клинические проявления COVID-19 по степени тяжести течения.  

Как установлено рядом исследователей, COVID-19 поражает не только легкие, но и 

другие органы и системы: миокард, нервную систему, желудочно-кишечный тракт и др. 

Однако, реальная клиническая практика показывает, что наиболее распространенным 

серьезным проявлением COVID-19 у пациентов являются респираторные нарушения, чем и 

объясняется наш выбор для анализа именно данных по поражению легких. 

По данным Щелканова М.Ю с соавторами (2020 г.)  у пациентов наблюдаются 

следующие клинические проявления COVID-19: 

1. Острое респираторное заболевание (ОРЗ) с поражением только верхних отделов 

респираторного тракта; 

2. Пневмония  без острой дыхательной недостаточности (ОДН); 

3. Пневмония с ОДН и снижением уровня насыщения крови кислородом (SpO2) < 88%  

– у более чем 30% пациентов; 

4. Острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС) – у 3–4% пациентов; 

5. Сепсис, или заражение крови – является серьезным заболеванием, которое возникает 

в организме при чрезмерной или недостаточной ответной реакции на инфекционное 

заболевание; 

6. Септический, или инфекционно-токсический шок. 

По степени тяжести течения заболевания эти проявления можно сгруппировать на 

легкие (80,9%), среднетяжелые (13,8%) и тяжелые (5,3%) формы COVID-19. Ниже 

представлена диаграмма суммарного распределения всех клинических случаев по тяжести 

течения в всем мире от 09.01.2021 (Рис. 1).  

Таким образом, клиническая картина COVID-19 определяется как ОРЗ с рядом 

возможных осложнений, наиболее опасным из которых является первичная вирусная 

пневмония. Инкубационный период при COVID-19 колеблется от 2 до 7 суток, редко 

достигает 14 суток, о большей продолжительности инкубации убедительных данных нет. 

Факторами риска тяжелого течения COVID-19 являются: а) пожилой возраст; б) 

сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой системы, включая гипертоническую 

болезнь; в) заболевания легких; г) сахарный диабет; д) метаболический синдром и другие 

эндокринные нарушения; е) иммунодефицитные состояния; ж) злокачественные 

новообразования; з) поздние стадии ВИЧ-инфекции и другие хронические 

декомпенсированные (неизбежно ведущие к летальному исходу) заболевания. 



 149 

 

–  

 

Начальный период болезни, как правило, протекает как ОРЗ и характеризуется 

отсутствием специфических для COVID-19 симптомов. На стадии первичных проявлений 

болезни отмечается недомогание, повышение температуры до субфебрильных значений 

(37.1-38.0°С), першение в горле, появляется сухой кашель, в ряде случаев – ломота в мышцах 

и суставах, головная боль, боль в глазных яблоках. У многих пациентов отмечается 

временная гипосмия (снижение обоняния) и дисгевзия (искажение вкусовых ощущений), 

однако эти симптомы не являются специфическими только для COVID-19. Также 

наблюдаются боль в животе без четкой локализации, тошнота, рвота, и диарея, которые 

могут быть первичными, а иногда и единственными признаками COVID-19. При легком 

течении болезни период лихорадки короткий, клиническое выздоровление наступает 

примерно через 2 недели после появления симптомов. 

При среднетяжелом течении температура тела повышается до 38,5–40,0°С, 

продолжительность периода лихорадки в среднем составляет 10–14 суток. Нарастают 

симптомы интоксикации, усиливается сухой или со скудной мокротой приступообразный 

кашель, появляются ощущение заложенности в груди, чувство нехватки воздуха (больные не 

могут сделать глубокий вдох), одышка. 

Для тяжелой формы COVID-19 характерна прогрессирующая дыхательная 

недостаточность. Диагностическими критериями являются усиление одышки, гипоксия 

(пониженное содержание кислорода в организме или отдельных органах и тканях), развитие 

выраженной гипоксемии (понижение содержания кислорода в крови) на 5–8 сутки, 

нарастание в течение 24–48 часов площади повреждения легких по данным компьютерной 

томографии (КТ). Наличие множественных инфильтратов (скопление в тканях клеточных 

элементов с примесью крови и лимфы) в четырех и более зонах легких (≥ 50% площади 

поражения) является крайне неблагоприятным прогностическим признаком. При осмотре 

выявляется цианоз, тахипноэ (учащенное дыхание), тахикардия, при нарастании нарушения 

газообмена пациенты ажитированы (обеспокоены), в дальнейшем — заторможены, очень 

высокий риск развития гипоксемической комы. К развитию критических состояний 

предрасположены пожилые пациенты и лица молодого возраста, имеющие сопутствующие 

заболевания (см. выше). Во время наблюдения за пациентами с COVID-19 необходим 

предельно четкий ежедневный клинический и лабораторный мониторинг для понимания 
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тяжести
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клинических случаев по тяжести течения во всем 
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течения болезни и контроля осложнений с целью своевременного принятия решения по 

лечебному алгоритму. 

2. Патологические изменения в легких, выявленные при лучевых методах исследования 

COVID-19. 

Визуально увидеть патологические изменения в легких можно при помощи 

мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) органов грудной клетки, которая на 

сегодняшний день является наиболее информативной и чувствительной из лучевых методов 

исследований при подозрении на вирусное поражение легких, в том числе COVID-19. 

По данным В.В. Рассохина с соавторами (2020 г.) основными паттернами 

(устойчивыми комбинациями признаков) поражения легочной ткани у пациентов с 

вирусными инфекциями легких, являются признаки повышения плотностных характеристик 

паренхимы легких. Они вызваны вытеснением воздуха из альвеол и заполнением их другим 

субстратом. К ним относятся следующие симптомы: 

а) «матового стекла» (рис. 2, а) – незначительное повышение плотности легочной ткани 

при сохранении видимости стенок сосудов и бронхов в зоне патологических изменений;  

б) синдром «лоскутного одеяла», или «булыжной мостовой» (рис. 2, b) – утолщение 

меж- и внутридольковых перегородок, чрезвычайно важный в диагностическом плане 

признак. 

в) «консолидация» – уплотнение лёгочной ткани за счёт заполнения воздушных в 

норме альвеол патологическим содержимым – экссудатом (рис. 2, с). Лёгочная консолидация 

представляет собой участки, на фоне которых не прослеживается сосудистый рисунок 

лёгочной ткани (в отличие от менее выраженного снижения воздушности по типу «матового 

стекла»); 
 

 
 

Рис. 2 – Типичные лучевые симптомы поражения при COVID-19. 

 

г) на фоне «матового стекла» определяются ретикулярные изменения, при которых 

наблюдаются: 1) образование «сотового легкого» (рис. 3), 2) утолщение внутридолькового 

интерстиция (утолщаются септы).    

 

 
 

Рис. 3 – Идиопатический легочный фиброз («сотовое легкое») 
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В последствии удалось выяснить, что тяжесть поражения легких по данным МСКТ 

коррелирует с тяжестью заболевания. Например, при легкой степени тяжести поражения 

легких признаками КТ являются не более 3-х очагов уплотнения по типу «матового стекла».  

При среднетяжелой степени тяжести – более 3-х очагов уплотнения легочной ткани по типу 

«матового стекла» в сочетании с очагами консолидации. При тяжелом/критическом 

состоянии может наблюдаться повышенная замутнённость всех зон легких – «белое лёгкое» 

(таблица 1).  

 

Таблица 1 – Патологические изменения при разных тяжестях заболевания                                                       

 

 

Существующая достоверная корреляционная связь между тяжестью поражения легких, 

определенной методом МСКТ и клиническим течением заболевания, а также 

прогнозированием исхода, требует количественной оценки протяженности изменений в 

паренхиме легких. 

Суммируя лучевые проявления вирусного поражения легких, вызванного COVID-19 

можно сказать, что:  

1) до 50% COVID-19 инфицированных могут иметь нормальные КТ в 0–2 дни с 

момента возникновения респираторных синдромов;  

2) на раннем этапе развития заболевания преобладают билатеральные, базальные 

периферические изменения по типу «матового стекла» (50%–75%). По мере 

прогрессирования заболевания формируются участки изменения легочной ткани по типу 

Степень тяжести заболевания Данные МСКТ 

 

Легкая 

 

            

Средняя, тяжелая 

 

 

Тяжелая, критическая 
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«лоскутного одеяла», участки консолидации, напоминающий проявления организующейся 

пневмонии – «обратное гало» (зона «матового стекла», окружённая по периферии плотной 

консолидацией серповидной или кольцевидной (формируя замкнутое кольцо) формы 

толщиной от 2 мм);       

3) при благополучном исходе, разрешение патологических изменений длится более 1 

месяца, формируется фиброз (процесс образования в легких фиброзной -  рубцовой ткани), 

что приводит к нарушениям дыхательной функции. 

3. Гистологические изменения в легких, выявленные при исследовании COVID-19 

Помимо лучевых методов исследования, ряд врачей из КНР провели исследования на 

гистологическом уровне (Xiao-Hong Yao с соавт., 2020; Jincheng Xu с соавт, 2020). 

Исследователями выявлено, что в легких пациентов преобладали диффузные (рассеянные) 

альвеолярные повреждения (с 13-16 дня после инфицирования), включая разрыв 

альвеолярных перегородок, экссудацию (выпотевание – выход жидкой части крови, 

электролитов, белков и клеток из сосудов в воспаленные ткани) фибрина (рис. 4), моноцитов 

и макрофагов (рис. 5) в полости альвеол, а также образование гиалиновых мембран (рис. 6). 

Каковы возможные механизмы возникновения диффузных альвеолярных повреждений 

в легких? Инфицируя клетки эпителия респираторного тракта, SARS-CoV-2 способен 

спускаться в его нижние отделы, где поражает эпителиальные клетки альвеол – 

альвеолоциты (АЦ) I и II типов, эндотелиоциты и тканевые макрофаги легких (с 

повышенным тропизмом к АЦ II типа, обогащенным ACE2). Диффузное альвеолярное 

повреждение выражается в повышении проницаемости альвеолярно-капиллярной мембраны 

аэрогемати-еского барьера клеток, усиленном транспорте жидкости, богатой альбумином, в 

интерстициальную ткань легкого и просвет альвеол, в результате чего развивается 

интерстициальный и альвеолярный отек, дополнительно осложненный спазмом и тромбозом 

мелких сосудов. 

 

 
     

Рис. 4 – Увеличение диффузного заполнения просвета альвеол фибрином. Кислый 

фуксин – оранжевый G-краситель. × 100. 

    

Альвеолы заполняются лейкоцитами, эритроцитами и продуктами разрушенных клеток 

– происходит «затопление» альвеол, нарушение функции и продукции эндогенного 
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сурфактанта, что приводит к коллапсу (спадению) альвеол.  В результате возникают одышка, 

респираторная недостаточность, а также пневмония. Резкое нарушение газообмена приводит 

к развитию острого повреждения легких (ОПЛ) и острого респираторного дистресс-синдром 

(ОРДС). Формируются гиалиновые мембраны, состоящие из фибрина, сывороточных 

протеинов и клеточных элементов, которые осуществляют дополнительную барьерную 

функцию и препятствуют доступу кислорода к АЦ.  Последнее является причиной снижения 

уровня насыщения крови кислородом.        

 

 
                    

Рис. 5 – Умеренные внутриальвеолярные макрофаги. × 200 

          

 
 

Рис. 6 – Гиалиновые мембраны (черные стрелки). Гематоксилин-эозин, × 100. 

 

Гиалиновые мембраны располагаются в просвете альвеолярных ходов, альвеол, 

легочных бронхов, лежат свободно как уплотненные массы в просвете или выстилают стенки 

дыхательных путей. Они способствуют их обтурации (закупорке), нарушению легочной 

вентиляции, развитию гипоксемии (одной из причин тахипноэ), вазоконстрикции (сужение 

просвета) сосудов и гипоперфузии (прогрессирующей недостаточности кровоснабжения 

легких). В то же время возникают инактивация альвеолярного сурфактанта, ухудшение 
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расправления легочной ткани. По сути, развивается своеобразный «физико-химический 

пневмонит», который резко утяжеляет состояние пациента и снижает эффективность 

искусственной вентиляции легких. 

4. Молекулярный механизм фиброза легких при COVID-19  

Как отмечалось ранее, наиболее серьезным последствием COVID-19, вызванного 

патогенной коронавирусной инфекцией, является фиброз легких, характеризующийся 

чрезмерным отложением белков внеклеточного матрикса в интерстициальную ткань легкого 

и просвет альвеол, таких как фибронектин (Fn). Это приводит к нарушению функции легких 

и снижению газообмена. Рассмотрим механизм данного явления на молекулярном уровне: 

белок spike (S) является ключевым структурным компонентом всех представителей CoV, 

который связывается с клеточными рецепторами хозяина, что облегчает проникновение 

вируса в клетки-мишени. Ангиотензин-превращающий фермент 2 (ACE2) был 

идентифицирован как рецептор SARS-CoV-2, который расщепляется трансмембранной 

сериновой протеазой типа II (TMPRSS2) для увеличения проникновения вируса в клетки-

хозяева. Выявлено, что основными клетками-мишенями SARS-CoV-2 являются 

альвеолоциты человека, а не эпителиальные клетки бронхов дыхательных путей. Инфекция 

SARS-CoV-2 изменяет экспрессию генов, включая тканевой ингибитор металлопротеиназы 

(TIMP) 3, ангиотензино-ген (AGT), TGFB1, фактор роста соединительной ткани (CTGF), 

фактор роста эндотелия сосудов (VEGF) A и FN1, и эти изменения также наблюдается в 

тканях легких пациентов с фиброзом легких. Инфекция SARS-CoV-2, вероятно, увеличивает 

экспрессию гена фибронектина (Fn) и приводит к фиброзу легких. 

 Заключение 
 1. Наиболее отягчающим состояние пациента патологическими изменениями при 

COVID-19 являются изменения в легких. 

2. Эффективным методом диагностики поражения легких следует считать лучевые 

методы исследования, данные которых коррелируют с тяжестью поражения легких и 

клиническим течением заболевания, что позволяет прогнозировать исхода заболевания. 

3. Анализ результатов гистологических изменений позволяют объяснить характерные 

симптомы при тяжелом течении заболевания. 
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