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ШҚО колледж студенттері мен мектеп оқушылары арасында және Ресей 

Федерациясы кәсіптік оқу орындарының халықаралық қатысуымен 

«БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ БІЛІМДЕРІ МЕН ЫНТАЛАРЫ-ЕЛІМІЗДІҢ 

ҚАРҚЫНДЫ ДАМУЫНА ҚЫЗМЕТ ЕТУ ЖОЛЫНДА» атты ХVII облыстық 

ғылыми-практикалық конференциясының  жинағы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  28 сәуір 2022 жыл 

 

 



УДК 37.0 

740 бет  

«Білім алушылардың білімдері мен ынталары-  еліміздің қарқынды дамуына 

қызмет ету жолында» тақырыбымен колледж   мен мектеп оқушыларының, 

Ресей Федерациясы оқу орындары білім алушыларының  халықаралық 

қатысуымен өткізілген XVII облыстық  ғылыми-тәжірибелік конференция 

материалдары. 

Материалы ХVII областной научно-практической конференции 

исследовательских и проектных работ обучающихся колледжей и  

общеобразовательных школ ВКО  с международным участием 

образовательных организаций Российской            Федерации на тему  «Знания и 

инициативу обучающихся  – на службу динамичного  развития  страны». 

Конференция жұмысына Ресейдің Барнаул, Омск, Оренбург, Казан кәсіптік     

оқу орындарының , Маңғыстау туризм колледжінің білім алушылары қатысты. 

Конференция тақырыбы әртүрлі бағыттарды қамтыды. Секция 

жұмыстарында экономикалық мазмұнды есептер, сұрақтар, зерттеу 

жұмыстарының мәселелері қарастырылады. 

Қатысушыларды зерттеу жұмыстарына негізделген баяндамалар 

өзекті,қызықты және танымдық сипаты бар. 

В работе конференции принимали  участие обучающиеся  Российских 

средних технических учебных заведении из города Барнаул, Казань, Омск, 

Оренбург, Мангыстауского колледжа Туризма. 

Тематика конференции позволяет принять участие по самым разным 

направлениям.На секциях рассматривлись вопросы исследовательского  

характера, вопросы инновационных  технологии в различных сферах 

деятельности.Доклады основаны на исследовательский работе участников, 

они актуальны и интересны и носят познавательный характер. 

Проведение научно- практической конференции способствует становлению 

современной личности с развитым интеллектуальным потенциалом, 

способным принять активное участие в развитии экономической, 

социальной жизни Казахстана. 
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1 СЕКЦИЯ –ГУМАНИТАРЛЫҚ ПӘНДЕР СЕКЦИЯСЫ (ҚАЗАҚ ТІЛІ МЕН 

ӘДЕБИЕТ, ОРЫС ТІЛІ МЕН  ӘДЕБИЕТІ, АҒЫЛШЫН ТІЛІ, ТАРИХ, 

ҚҰҚЫҚТАНУ, ПСИХОЛОГИЯ) 

МЕРҒАЛИ ИБРАЕВ ПЕН ТӨЛЕГЕН ЖАНҒАЛИЕВ 

ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫНДАҒЫ РУХАНИ ҮНДЕСТІК 

Қатысушы:Аманбекова Қарақат, Толеуханова Ақбота 

Жетекшілері: Кабланбекова Айнагуль Тургазыевна, 

                           Абеуханова Сауле Оралбековна 

«№21 жалпы орта білім беретін мектеп» КММ,  Семей қаласы 

 

Өнерімен, өлеңімен  өңіріне  жарасқан  жандар -  өңір  жұртының 

ардақтылары да аяулылары. Қасиетті талант топырағы тағылым дәстүрімен 

өзіндік өнеге бүр жарған табиғат иесі - ет жақындай ел сырласы. Олар әрқашан 

қауыммен көңіл, сезім сәттерін бірге бөлісіп, бірге ғұмыр кешпек, кеше берері 

тағы да бар. Көп көкейінде өлеңдері мен таным тағылымын қалдырған өзек 

иелері- көпке ортақ көкірек кеніші болмақ. 

Семей өңірінен шыққан дарынды қаламгер, ақын жазушы, драматург 

Мерғали Ибраевтың артына қалдырған мол мұрасы оқырмандардың көңілінен 

шығып, ұрпақтан -ұрпаққа жалғасын таба бермек. 

Мерғалидың ақындық әлемі ұшан теңіз.Ақын жайлы ғылыми мақалалар, 

шығармашылығы жайында сыни пікірлер бар дегенімізбен,бүгінгі таңда, Мерғали 

Ибраевтың ақындық мұрасы толық зерттелмей келе жатыр деп айта аламыз. 

«Нені үйренсең де алдыңда үлгі тұтар нысанаң болсын, содан үйрен, соған 

қарап өркен жай.Ондай нысана біз үшін Абай болмақ»,- деген еді Шәкәрім 

Құдайбердиев. Ұлы ақынымыздың туған жерінен шығып, онық ақындық жолын 

жалғастырушы, Абайды үлгі тұтып, Абайдың ақын шәкірттерінің әдеби мұрасын 

насихаттаушы қазіргі ақындардың бірі – Төлеген Жанғалиев. Ақын Төлеген 

Жанғалиев шығармашылығынан жоғарыда айтылған Шәкәрім пікірін берік 

ұстанғаны айқын аңғарылады. Елі үшін жан салмай, тер төгіп жүрген ақын 

шығармашылығы жайлы пікір алысып, сөз қозғамау мүмкін емес. 

Тақырыптың өзектілігі: Жергілікті ақындарымыз Мерғали Ибраев пен Төлеген 

Жанғалиев шығармашылығындағы сабақтастықты, рухани үндестікті жете 

зерттеу, шынайы ақындық келбетін таныту. 

Тақырыптың мақсаты: Мерғали Ибраев пен Төлеген Жанғалиев 

шығармашылығын зерттей отырып, ұқсастық қырлары мен даралық сипаттарын 

ашу, өлеңдерінің тақырыптық аяларын, шығармашылық үндестігін айқындау, 

екеуі де кең тынысты ақын екенін оқырман қауымға жеткізу. 

Тақырыптың міндеттері: 

- М.Мерғалиев пен Т.Жанғалиевтің ақындығына, өлеңдеріне қатысты жазылған 

ғылыми пікірлерді, мақалалар мен еңбектерді жинақтау, саралау. 

- Ақындардың лирикалық өлеңдеріне арқау болған өзекті тақырыптарын 

салыстыра талдау, шығармашылық үндестігін айқындау, ондағы қозғалған 

мәселелерге баса назар аудару; 
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-Ақындардың өз өлеңдерін ажарлап көркемдеу үшін қолданған айшықты тіл 

бояуларын көрсету, талдау. 

Зерттеу жұмысының ғылыми жаңалығы:  

Мерғали Ибраев пен Төлеген Жанғалиевтің әдеби мұрасы кең көлемде 

зерттелмей келе жатқан тың тақырыптардың бірі болғандықтан, ақындық өнерді 

таңдау сырларын анықтап, ақындар шығармашылығындағы рухани үндестікті 

саралаған алғашқы ғылыми зерттеу деңгейіне жатқызылды. 

Ақындар мұрасының зерттелу дәрежесі зерттеу барысында, екі ақын туралы 

мәліметтер мен пікірлерді қарастырдық.  Мерғали ақынның әдеби мұрасына 

әдебиет сыншысы Төкен Ибрагимов мынадай баға берген: «Мерғали Ыбырай -

өлең деген дарияға келіп құйып жатқан ақындықтың арнасы. Бірде көктемгі 

қалың нөсермен, арнасынан асып ақса, бірде жаздағыдай жайлап, мейіріміңді 

қандыра, жағадағы тірлік біткенге дем беріп ағады. Бұрмасы көп тірліктен өз 

арнасын тауып, бағытынан жаңылған емес»  

 Мерғалидың поэзиясы, прозамен айналысып, тарихи тақырыптарға қалам 

тербей жүріп, драматургия саласына өз үлесін барынша қосқаны Мерғали 

ақынның зор жетістігі болып саналады. Бұл жөнінде, Роллан Сейсенбаев: 

«Мерғали ақын және шын ақын» деп баға берген екен.  

 Оразқан Асқар: «Абай топырағында туып өскен Төлеген – алып  

бабаларының атына сай азамат болуды талабымен ғана емес, тартымды 

туындыларымен де таныта бастаған талант» - деп жоғары баға береді. 

Ақындардың туыстық жақындығы және ақындық байланысының түбі тереңде 

екенін ұқтық.  

Төлеген өзінің, әкесі мен ағасының ақындығын мына өлең жолдары арқылы 

білдіреді: 

Әкем- ақын, ағам -ақын, мен -ақын, 

Тіліп түсер тілден тартқан жазасын. 

Өлең жазып жарық сәуле түсірген, 

Қара ниет- кеуделерге қара түн! [3] 

Бір шаңырақтан екі бірдей ақынның, екі бірдей Қазақстан Жазушылар 

Одағының мүшесі шығуы тектен- тек емес. 

Мерғалидың саналы ғұмырының, еңбек жолы мен шығармашылығының дені 

қасиетті Семейде өтсе, шығармашылық биіктерге жетіп отырған Төлеген әлі де 

туып өскен жері Қарауылда тұрып жатыр. 

Мерғали Ибраев пен Төлеген Жанғалиев шығармашылығындағы рухани 

үндестігіне тоқталатын болсақ, екі ақынның да тегіне бітіп, табиғатына дарыған 

өлең сөз оның талант дарын ерекшелігінің негізгі де басты қыры еді. Солардың 

айғағы Мерғалидің «Темір тұлпар»[12], «Күміс тау»[13], «Өнегелі өркен»[14], 

«Судағы сәуле»[15] жинақтары мен Төлегеннің жыр сүйер қауымға «Шыңғыстау 

шындығы»[16], «Жүрегім сөйлеп тұрғанда»[17], «Оңалған ойдың сәулесі»[18], 

«Біз жұмаққа бармаймыз»[19], «Атом және ақын»[20], «Баба жайлы 

балладалар»[21], «Тілсіздің тілі»[22], «Ойлы адамға қызық жоқ»[23] сынды жыр 

жинақтары сол өңірдің өнеге кезеңінің табысы болды. Бұлар талғампаз, сыншыл 
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оқырманның талап, қалауына аласа соққан жоқ, қайта қадірін асырған кітаптар 

болатын. 

Екі ақынның өлең өрісіндегі өзекті тақырыптарын жырлары арқылы көруге 

болады. Екі ақын да қырық жыл бойы туған елі мен жеріне қасірет қамытын 

кигізген полигон тақырыбына қалам тартты. Бүгінде полигон жабылғанымен, 

оның қалдырған қасіреті әлі жойылып біткен жоқ.  Оның Абай еліне әкелген 

қайғы қасіретін Төлеген мен Мерғалидай көп жырлаған ақын   жоқ шығар деп 

ойлаймыз. 

Мерғали өмірден өтерінен бірер жыл бұрын жазған жырында: 

                Көз алдыма елес, сұр кебін, 

                Сүйреткен ақырет сүлдерін. 

                Хабаршы келіп қалар деп, 

                Есікті іштен ілмедім- деп, 

атом уы жайлаған жердің қасіретіне егіле езілген ақынның өзі де қатыгез ажал 

қармағына ілінді. 

Төлегеннің «Атом мен ақын» өлеңі мейлінше шынайы, мейлінше азалы. 

           Анамды-әкем, ағамды- інім жетелеп, 

           Келмес сапар кетуіне не себеп? 

 Құдай бізге у жұтуды жазыпты, 

Улы ауамен елім жатыр тыныстап![21] -деп, өзегі өртене аһ ұрады. Қолынан 

келер дәрмені жоқ ақын осылайша халық мұңын қабырғасы қайыса жырлайды. 

Бұл туған жердің алапаты болған қасіретке қалам тартқан ақындарымыздың 

шығармашылығындағы үндестіктің бірегейі ғана болып отыр. 

Екі  ақын шығармаларынан да туған жерге, Отанға деген сүйіспеншілік пен 

ұлтжандылық қасиеттердің сабақтастығын көруімізге болады. Еліміздің егемендік 

алғанына  Мерғали ақын жүрегі жарыла  қуанып: 

         «Қайыршының қолындағы бақырдай, 

         Егемендік! Шын ба мынау, япырымай! 

         Шіркін жүрек неге тұрсың үлпілдеп, 

         Шампан тектес шашу болып атылмай» деп ағынан жарылады. 

«Халқымыз тәуелсіздік алып, елде төңкерісшіл өзгерістер болып жатыр. 

Теңдігімізді алғалы ел жағдайы біршама жақсарды, алайда кемшіліксіз емес» деп, 

Төлеген Жанғалиұлы: 

           Бодандықтан шыққанменен болып азат, 

           Бола алмай жүргендейміз әлі қазақ- деп, 

тіл мәселесіне деген немқұрайдылықты , салғырттықты жырға қосады. 

Ақындар мұрасын зерттей отырып, біршама ұқсастықтары мен 

ерекшеліктерін  байқадық. Дарын иесі Мерғали бала күннен  зерек болып «бала 

ақын» атанса, аға өнегесінен тәлім алған Төлеген де «бала ақын» атанады. Екеуі 

де Абай дәстүрін жалғастырып, өлең жазуда Абай сынын қатаң ескереді.  

Ақындар ұқсастықтарының тағы бір мысалы ретінде  заман тақырыбына 

байланысты өлеңдеріне талдау жасайық. Төлеген ақынды толғандырған - өз 

қоғамы. Қоғамда әртүрлі адам болады, солардың әрқайсысын әр өлеңінде түрліше 

етіп береді. Мысалы, «Бүйі» өлеңін аллегория түрінде жазған. Қазақ поэзиясында 
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бұрыннан бар қулық- Түлкі, зорлық -Арыстан, қастық- Қасқыр, қорқақтық -Қоян. 

Пернелеу құбылысына өз тарапынан жаңалық енгізген Төлеген Жанғалиев 

заманындағы адамдардың образын беруде мінезі мен іс-әрекетіне байланысты 

оларды бүйі етіп пернелеген. 

        Ақын  сатиралық сазды қаламымен күле тұра жүрегіңе қанжар салатын, 

«заманың түлкі болса, тазы болып шалатын» адамдар қатарының көбейгенін 

жырға қосады. 

 Ақындар ұқсастықтарынан бөлек, өзіне тән ерекшеліктері, қазақ әдебиетіне 

енгізген жаңалықтары да бар. 

Мерғалидің поэзиямен, прозамен айналысып,тарихи тақырыптарға қалам 

тербей жүріп, драматургия саласын өз үлесін барынша қосқаны ақынның зор 

жетістігі болып саналады. Қос томдық «Жоғалған өзен» романы мен тарихи 

тұлғаларымызды тұғырға көтерген «Қалқаман-Мамыр», «Шәкәрім», «Жігер» 

трагедиялары мен драмалары қалды. 

Лириканың бір түрі –баллада қазіргі кезде ақындар қолданысынан шығып 

кетті. Төлеген Жанғалиұлының ақындық арынын, айта білу шеберлігін айғақтап 

беретін шығармашылығы–әр жылдары жазылған жиырмадан астам балладалары 

мен дастандарды құрайды.  

«Ақ арба», «Анамның әңгімесі», «Намыс», «Көрші кемпір»,  «Иіс су» сынды 

балладаларының қайсібірін алып қарасақ та, қарапайым ғана нәрсені ширата, 

ширықтыра әкеп аяғында үлкен ойға тірейді. Бұл ақынның даралығы, ерекшелігі 

болып табылады. 

Қорыта айтқанда, Мерғали Ибраев пен Төлеген Жанғалиев – тартымды да 

тамаша туындыларымен, азаматтық асқақ үнімен қазақ поэзиясында елеулі орны 

бар талантты ақындар. 

Ақын, жазушы, әдебиетші, драматург, сазгер, лауреат Мерғали Ибраев пен 

Төлеген Жанғалиев шығармашылығы келер ұрпаққа өнеге болары сөзсіз. Оған 

сенім мол. Туған ел әдебиеті мен өнерінің көркеюі үшін еңбек еткен 

ақындарымыздың мұрасы еш уақытта назардан тыс қалмайды деп есептейміз.  
 

ҚАБДЕШ  ЖҰМАДІЛОВТЫҢ  «ТАҒДЫР» РОМАНЫНДАҒЫ ҰЛТТЫҚ  

КОД 

Қатысушылар:Ақерке Меделханова, Диана Смагулова 

                Жетекшілері: Болсымбаева Магфуза Мукатаевна,  

                Джаркынбаева Меруерт Бейсенбековна 

 «№4 жалпы орта білім беретін  мектебі»КММ, Семей қаласы 

 

І. КіріспеҚабдеш Жұмаділов- дарабоз жазушы 

Қабдеш Жұмаділов 1936 жылы 24 сәуірде Шыңжаң өлкесінің Тарбағатай 

аймағы, Малдыбай ауылында дүниеге келген. Романдарының дені тарихи 

тақырыпқа арналған. Оның екі кітаптан тұратын «Соңғы көш» (1974–1981), 

«Атамекен» (1985), «Тағдыр» (1988) романдары Шыңжаң қазақтарының өмірінен 

жазылған. «Соңғы көш» дилогиясына 1983 жылы М.Әуезов атындағы әдеби 
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сыйлық, «Тағдыр» романына 1990 жылы Абай атындағы Мемлекеттік сыйлық 

берілді.[9] 

«Тағдыр» романы – патшалық Ресей мен оған көршілес Цин империясының 

Шығыс Түркістан және Орта Азиядағы өз иеліктерін бөліскенде шекара сыртында 

қалған қазақтардың ауыр тағдырын суреттейтін шығарма. Алпауыт екі 

мемлекеттің өзара енші алуы салдарынан тұтастай бір халық екіге айрылып, көп 

зардап шегеді.  

ІІ.  Негізгі бөлім «Тағдыр» романы- кең тынысты туынды 

Қабдеш Жұмаділов ХІХ ғасырдың соңғы кезеңіндегі шекара бөлінісін арқау 

еткен “Тағдыр” романы үшін Қазақстан Республикасының Мемлекеттік 

сыйлығын иемденді. 

«Тағдыр» романында суреттелген ұлттық этнографиялық әрекеттер мен 

бояулар айшығы. Қабдеш Жұмаділов романды жазу барысында өтіп кеткен 

тарихи оқиғаларды баяндаушы ғана емес, тарих қойнауына терең көз жүгірткен 

ойшыл дәрежесіне көтерілген. Шығармада қазақтың ұлттық салт-дәстүрлеріне 

(келін түсіру, қыз айттыру ) байланысты сюжеттер ұлттық болмыста көрініс 

тапқан. Мұндай эпизодтарда қазақ елінің тұрмыс-салттық, әдет-ғұрыптық 

көзқарастары мол көрініс тапқан. Әсіресе, үйлену тойына байланысты қыз ұзату, 

ұрын бару, есік көру, беташар, киіт кигізу т.б. әдет-ғұрыптар жан-жақты 

бейнеленген. Бұған дәлел ретінде ерекше суреттелген оқиға – Мәмбет елінің 

адамы Отыншы бидің асы. Қазақта өлген адамға арнап ас беру – ертеден келе 

жатқан дәстүр. Ас беру – біріншіден, өлген адамның аруағына деген құрмет 

болса, екіншіден, елдің елдігін танытатын құбылыс. 

Ас үстіндегі ел ақсақалдарының өзін-өзі ұстау, сөйлеу мәнері, жоқтау айту, ат 

жарысы, балуандар күресі т.б. ұлттық салт-дәстүрлер романда өзінің өрнегін 

тапқан. Қабдеш Жұмаділов қазақ дәстүрінен орын алған екі әйел алуды, бәйбіше 

мен тоқалдың арасындағы қарым-қатынасты күндестікке, бақталастыққа әкеліп 

тіремей, адамдық қасиеттерді зерделеу негізінде таныта алған. Бұл да жазушының 

өзіндік қолтаңбасын, жаңаша пайымын білдіреді.  

1.Көрімдік ... Демежан қастарына келіп сәлем бергенде, байдың өзі бұған 

айрықша назар аударып:– Келіңіз, Демежан әпенді. Менің мына жана фаэтоныма 

көрімдік беріңіз, — деп жарқылдай амандасты.– Алыңыз... Көрімдігі бір ат 

болсын, — деді Демежан ойланбастан. [1] 

2.Базарлық - Жас келіншек бұл сапарға көптен бері дайындалып, ата-енесіне 

апаратын сыйлықтарын, бала-шаға, абысын-ажынға үлестіретін тәтті-дәмді 

базарлығын алдын ала әзірлеп қойғанды.[7] 

 ...Бибі сандықтың аузын ашып, үлкендерге базарлық үлестіруге кірісіпті... 

3.Сәлемдесу. Демежан алдымен әкесіне келіп сәлем берген.Енді бұларды арт 

жақтағы қалың топ күтіп тұр еді. Әке құшағынан босап, шешелер қауымына қалай 

жетті солай, Демежан мен Бибі тасып төгілген мейір-шапағаттың мол теңізіне 

кірді де кетті.[1] 

4.Ат Тергеу— Жеңгелері жастай қала жағалап кеткен Демежанды «Төре 

бала» деп атайтын-ды. Тәңірім-ау, көптен ұмыт болып кеткен осы бір аяулы сөзді 

қайтадан естудің өзі қандай қымбат еді?! 
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– Төре бала-ау, келіншегің мен екеуін қалаға бардыңдар да, күрік болған тауықтай 

жатып алдыңдар ғой мүлде, — дейді үлкен ағасы Сағымжанның әйелі Қамария. 

[2] 

5.Енші —Қайыңбай бірнеше жылдан бері маған да бала болып, мүлде бауыр 

басып кетіп ем. Ал енді еліне қайтарда балама қандай енші берейін? Мал керек пе, 

әлде алтын-күміс қолайлы ма, керегіңді айт! — дейді. Сонда Сымайыл ойланып 

қалып: – Тақсыр, әділдігіңе көзім жетті. Баламды аман-есен қайтарғанының өзіне 

мың да бір рақмет! Маған малдың керегі жоқ, мал өзімде де бар. Алтын-күміс 

асылыңның да керегі шамалы, ол да біздің Тарбағатайдың қойнауынан табылады. 

Егер Қайыңбайды шын балам деп енші бергің келсе, дәл іргемізде ағып жатқан 

Сібеті өзенінен бір тоған су бер. 

6.Ас беру- Ертеңгі Отыншының асына бізбен бірге сенің де барып қайтқаның 

дұрыс шығар, — деді баласына барлай қарап. — Ел көресің, жер көресің. Асқа әр 

ұлыстың игі жақсылары түгел жиналады, солармен танысасың. Ас пен тойға бару 

дегенің — ет жеп, қымыз ішіп қайту емес, ел көру, жұрт тану болмақ. 

7.Қонақжайлылық, сөзге тоқтау -  Біздің қазақтың сіздер білмейтін, 

халықаралық дипломатияда жазылмаған өз тілі бар. Мен олармен сол тілде 

сөйлестім ғой, — деді Демежан әзілдеп.Бұл жаналық маньчжур-қытай 

чиновниктеріне де қолма-қол аударылып, тез тарап жатқан.  

8.Бата беру — Әсет қол жайып:Алысқа кеткен даңқың бар,  

Ағайын берген нарқың бар,  

Демежан қойып атыңды,  

Демесін күткен халқың бар.  

Азамат-ердің белгісі —  

Қиын-қыстау күндерде  

Ақ алмастай жарқылдар...– Аумин, аллауакбар! — деп бетін сипады. 

9.Құдалық - Қазақ салтында құдалыққа баружасанып жауға аттанудан кем 

түспейді. Ол — екі жастың жай ғана өте шығатын той-думаны емес, бүкіл елдің 

мерекесі. Оның ар жағында ел намысы, ру арасындағы бәсеке, бақталастық 

жатыр. Кезінде бір рудың көсемі, түгел Төртуылдың құрметті ақсақалы атанған 

Сымайыл зәңгінің әлпештеген жалғыз ұлы Жұмықтың атақты биі Тасболаттың 

қызын алғалы бара жатыр.  

10.Сыңсу - Қыздар тобы ауылдан шыға бере ән бастаған. Бұл қазақ 

дәстүрінде «сыңсу» деп аталатын, өзінің әні, сөзі бар бір әсем саз еді.  

11.Жар- жар -Құдалар мен күйеулер тобы ат үстінде ойын-сауықтың қызып 

жатқан жерлеріне барып, Жұмықтың той өткізу салтын тамашалап біраз жүрді де, 

ақыры «жар-жар» айтылатын шамада ауылға қайтып оралды. 

Бұлар келгенде қыз отауының маңында «жар-жар» айтысы қызып жатыр еді. 

Алты қанат ақ отаудың іші-сырты адамга сыймайды. «Жар-жар» айтатын жігіттер 

ат үстінде, әйелдер іште отыр. Екі топ бірін-бірі анық көріп отыратындай етіп, 

отаудың оң жақтағы үзігін түріп, жабықты түгел ашып тастапты.[2] 

12.Жоқтау  —  Қонақтар тор алдына келіп жайғасқаннан кейін де, жоқтау 

жыры тоқтамай жалғаса берді. Үйдің оң жағында, шымылдық ішінде Отыншының 

қыз-келіндерінен құралған бес-алты жас әйел отыр... Күдері осында келгелі 
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Керімбай қазасына арнап, ұзақ жоқтау шығарған екен. Қазір соны Бибі, Ырысқан 

бастаған қыз-келіндер қаралы әнге қосып, ah ұрған азалы үнмен, келістіре жақсы 

айтып отыр. 

13.Бұйымтай сұрау - Қазақ салтында үйге түскен қонақтың өзі бастап 

айтпаса, келе салып бұйымтай сұрау әдепсіздік болады. Олжағы кейін жата-

жастана, не аттанарда сөз болуға тиіс. кен?»... деген сұрақ Демежанның көкейінде  

тұрса да, сыртқа шығаруға асықпады. 

14.Мойнына бұршақ салу. Төрде, киелі зат ретінде, Керімбайдың әкесі 

Жапалақ батырдың ескі күміс кісесі ілуді тұрушы еді. Сол кісені мойнына салып, 

қолын көкке жайған күйі:– О, жасаған, адал құлың едім ғой, осы тілегімді бере 

гөр! Ер-азаматтың бағын жандырып, осы шаңыраққа бір перзентті қия гөр... Ол 

үшін Ырысқанға денсаулық, таупық бер, Алла. Ең болмаса сол сорлыны 

жарылқа!. Құдыреті күшті құдай-ау, біз бейбақты рақым-шапағатыңнан құр 

қалдырма! — деп күңірене күбірлейді. 

15.Айтыс —Күдерінің айтысатын ойы жоқ екен, бірақ Дәмелі өлеңмен өзі 

соқтығып, бастырмалатып бара жатқан соң, амалсыз жауап қайыруға тура келеді. 

Алғашында жай сөз қағысудан басталған айтыс қыза келе ел мен елдің арасын 

салыстыруға, бірін-бірі мұқатып, жамандауға дейін барады.  

16.Әмеңгерлік салт — ...Осыдан кейін Құрман қажы өзінің жақсы құдасы 

Керімбаймен арақатынасын үзгісі келмей, Демежанды жетіп келе жатқан кіші 

қызы Бибіге қаратқан. 

17.Ұрын келу, ұрын бару – ...Бұл жайлау үстінде қайнына ұрын барып, 

келінді күзге қарай түсіреміз деп отырғанда, Мәрия іш кірнесінен қайтыс болды.  

18.Тоқал сөзінің мағынасы — түсіндірме сөздікте — әйел 

үстіне алған әйел.Бибі біразға дейін үндемей қалды.– Мен саған бір сөзді көптен 

айта алмай іркіліп жүрмін... Сен мені дұрыс түсін, Демежан. Ашуланба... Саған 

енді уақыт оздырмай тоқал алу керек.Артыңнан еретін тұяқтың қамын ойла, — 

дегенде Бибінің үні қалтырап кетті. 

ІІІ. Қорытынды 

Салт-дәстүр – ел өмірімен біте қайнасып кеткен рухани және мәдени азық. 

Біздің халқымыз өз ұрпақтарын қасиетті салт - дәстүрмен, өнегелі әдет-ғұрыппен, 

ырым-тыйыммен тәрбиелеп, ұлағатты ұл мен инабатты қызды теріс жолға 

түсірмей тәрбиелей білген. Жас ұрпақты ұлтжандылыққа тәрбиелейтін 

дәстүрлеріміздің ғұмыры ұзақ болғай!Дәстүр  – тарихи қалыптасқан қоғам 

үшін  ұрпақтан-ұрпаққа беріліп және белгілі уақыт аралығында сақталып 

отыратын адамзат тәжірибесінің жалғастығы мен жиынтығы, мәдени 

мұрасы.Ұсыныс:Бала тәрбиесіндегі үлкен рөл атқаратын ата – бабаларымыздан 

қалған, қолданыстан шыққан көне салт – дәстүрлеріміз балаларға арналған суретті 

кітаптарда, мектеп оқулықтарында, отбасына арналаған бағдарламаларда көптеп 

шығарылса деп ойлаймыз. 

 Пайдаланған  әдебиеттер тізімі: 

1.Жұмаділов Қ.   «Тағдыр».  «Жұлдыз»  журналы  №4,  1988 жыл, 4-89 бет. 

2.Жұмаділов Қ. «Тағдыр»романы. «Жұлдыз» журналы №5,1988жыл,6-82 бет. 

3.Нұрғали Р. «Сөз өнерінің эстетикасы». Кітап. Астана, «Елорда», 2003 жыл.  
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4.Ә.Тарази   «Суреткер  жолы». Алғы  сөз. Қ.Жұмаділовтың «Екі томдық 

шығармалар жинағы»,  Алматы, «Жазушы», 1989 жыл, 3-7 бет. 

 

 

МУЗЕЙ ИМЕНИ НЕВЗОРОВЫХ – КАК СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ СРЕДА, 

ВЛИЯЮЩАЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКА 

Участница: Сембаева Әдемі 

Руководитель: Бужиева Гулназ Кубайдуллаевна 

КГУ «Средняя общеобразовательная школа №25» г.Семей  

 

Всякий раз, когда я слышу слово музей, мне представляется мaленькая 

драгоценная шкатулочка.Зайдя в музей, я окaзываюсь именно в этой прекрасной 

шкатулке, где кaждая вещь - это произведение искусства. И всё, что нас окружает 

- настоящее драгоценное чудо. Кaк хорошо, что есть музеи, там мы можем 

увидеть и прикоснуться к прекрaсному! 

Актуaльность исследования.В современном ритме жизни мы забываем об 

истинных ценностях и, порой, не задумывaемся о том, что останется от нас в 

назидание последующим поколениям людей. Немногие разделяют восхищения 

экспонатами, их историей. Окaзывается, мои некоторые сверстники даже считают 

посещение музея пустой тратой времени, скучным мероприятием, которое не 

способно развлечь. Получaется, что музей как социокультурная среда бесполезна 

и эта среда не способна влиять на развитие подрастающего поколения. Может ли 

«храм истинной культуры» соперничать с возможностями 

развлекательныхучреждений? Что может дать музейная среда «искушённому» в 

новых технологиях подростку, погружённому в виртуальную сферу через 

Интернет, где тиражируются штампованные псевдоценности?  

Гипотеза исследования основывается на предположении, что музей может 

быть той социально-культурной средой, которая активно влияет на процесс 

формирования развитой личности через образовательную, эмоциональную, 

мыслительную, творческую деятельность подростков. 

 Для реализации поставленных задач и выдвинутой гипотезы использовались 

следующие методы исследования: теоретический анализ научных трудов, 

посвящённых влиянию социокультурной среды на подрастающее поколение, 

практические: посещение музея, беседа, анкетирование, обработка данных. 

Данная работа посвящена изучению влияния культурнообразовательной 

деятельности музея имени Невзоровых на современных подростков (учащихся 

КГУ «СОШ №25») 

Объект исследования – подростки 13-16 лет, социально – культурная 

деятельность музея имени Невзоровых.  

Предмет исследования – процесс влияния культурнообразовательной 

деятельности музея имени Невзоровыхна современных подростков. 

Цель работы: показать положительное влияние социальнокультурной 

деятельности музея имени Невзоровыхна формирование ценностных ориентаций, 

позволяющих личности саморазвиваться и самореализовываться. 
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В ходе исследования решались следующие задачи: 

- изучение материала по теме; 

- показать сотрудничество школы и музея имени Невзоровых; 

I. Теоретическая часть. 

Что такое музей?  

Слово «музей» пришло к нам из Древней Греции и в переводе означает «храм 

Муз». Музы покровительствовали искусству, поэтому в храмах, построенных в их 

честь, хранились лучшие творения художников и скульпторов, украшения, 

одежда. 

Если первый музей появился в Италии и сейчас в мире существует более 

12000 различных музеев, то истоки музейного дела восходят к эпохе 

Возрождения, когда музей представлял собой коллекционирование предметов 

культуры и природы, и ассоциировался с философским учреждением.  

История появления первого в Казахстане музея укладывается в формулу: не 

было бы счастья, да несчастье помогло.В середине позапрошлого века в 

Семипалатинске оказалось много политических ссыльных. Многие из них немало 

поспособствовали расцвету культурной жизни города на Иртыше. Рассказывают, 

что идея основания в Семипалатинске краеведческого музея пришла в голову 

Евгению Михаэлису. Но сегодня мне хотелось акцентировать внимание не на 

краеведческом музее, а на музее, которым мы также гордимся – музее имени 

Невзоровых.  

В наше время музеи – это культурно- исторические центры, в которых 

собрано все ценное, что создано человечеством за его многовековую историю: 

картины, рукописи, письма, дневники, награды, предметы быта выдающихся 

людей и т.д.С развитием интернет технологий лучшие шедевры мирового 

искусства можно посмотреть в виртуальных музеях, популярность которых растет 

день ото дня. 

В музее всё особенное: и экспонаты, и обстановка. Но, к сожалению, 

школьники, не часто ходят в музеи. И тем самым лишаются возможности 

приобщаться к этой стороне культуры народа. 

II. Теоретическая часть.  

Сохранение духовных, нравственных ориентиров подрастающего поколения 

является главной задачей культуры. Социально-культурная среда, окружающая 

каждого человека особенно в начале его жизни, оказывает самое прямое и 

непосредственное воздействие на возникновение и формирование сознательного 

осмысления им своего пребывания в обществе. «Чем в меньшей степени среда 

окружения подростка насыщена традициями, ценностями, носителями культуры, 

а также культурными кодами, тем сложнее будет проходить процесс развития 

культуры личности». [1]  

«Социокультурная среда – конкретное, непосредственно данное каждому 

ребенку, социальное пространство, посредством которого он активно включается 

в культурные связи общества». [2] 

Известный российский педагог С.Т.Шацкий, определяя место культуры в 

социальном становлении детей и подростков, отводит именно музею важную 
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роль. Изолировать ребенка от «уродливых проявлений общества», привить вкус 

ко «всему хорошему, что может дать культурная жизнь. Мало дать ребенку 

работу, нужно знакомить с прошлым трудом людей. А более глубокое 

соприкосновение и связь с прошлым и настоящим дает посещение музеев и 

картинных галерей. Следовательно, для С.Т.Шацкого музеи играют, прежде всего 

«огромное общеобразовательное значение». 

Таким образом, как свидетельствуют исследования А.Г.Бойко, Н.Р.Вдовина, 

О.И.Карпухина, И.М.Коссова, Б.А.Столярова, и др., музеи играют важную и 

значительную роль в формировании личности.По их утверждениям, они 

способствуют формированию у подрастающего поколения чувства общности, 

эмоционального тяготения к своей этнокультурной, социальной и религиозной 

среде, ее обычаям, взглядам, традициям;содействуют профилактике и 

преодолению духовного кризиса общества;выводят личность из жестких границ 

социума в мир общечеловеческих ценностей; образовательная среда музея, 

является местом, где создаются условия для самообучения и саморазвития 

личности, способствуя формированию убеждений и личного опыта в отношении 

истории и культуры [5]. 

История собрания семьи Невзоровых 

Почему музеи живут веками, преодолевая натиск времени, войн, катастроф и 

революционных призывов о разрушении «старого мира»? Зачем люди приходят в 

музей? Когда, двадцать пять лет тому назад, создавался музей, об этом создатели 

много не думали. Одно было понятно «– мы будем собирать произведения 

казахстанских художников. А. Кастеев, С. Калмыков, Л. Леонтьев, А. Черкасский. 

А. Галимбаева, Е. Сидоркин, П. Зальцман, Г. Исмаилова, С. Мамбеев, Ж. 

Шарденов — эти и многие другие имена уже вошли в золотой фонд советского 

изобразительного искусства и были достойно представлены в искусстве». [4] 

Судьбоносной для музея стала встреча с московским коллекционером Юлием 

Владимировичем Невзоровым в 1986 году. Ю.В.Невзоров был известен тем, что 

охотно предоставлял свою коллекцию для экспонирования. В семипалатинском 

музее семья Невзоровых оставила практически всю выставку. Потом были еще 

подарки, и в целом семья Невзоровых передала в дар музею 569 произведений 

искусства, среди которых 177 произведений живописи. 

Дар семьи Невзоровых определил лицо коллекции музея и помог создать 

постоянную экспозицию, показывающую пути развития русской живописи этого 

времени. Таким образом, всего в фондах музея хранится около 5000 произведений 

искусства.И что немаловажно дал ему свое имя. 

Музей расположен в прекрасном здании – памятнике архитектуры XIX века, 

известного как «Дом купца Степанова». Уютное, двухэтажное здание с 

просторными залами, высокими потолками и парадной лестницей, как нельзя 

лучше отвечает задаче хранения и экспонирования коллекции. 

Список использованной литературы 

1. Новые ценности образования: культурные модели школ. – Вып. 7. – М.:  

Инноватор, 1997.  

2. Малышев А.В. К.э.н., исполнительный директор Фонда социальной и  
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экономической поддержки отечественной кинематографииhttp://www.art-

education.ru/electronic-journal/model-sociokulturnoy-sredy-kaksredstvo-razvitiya-

kultury-lichnosti-podrostka 

3. Новорусский, М.В. Музеи и их образовательное значение. В помощь семье 

и школе [Текст] / сост. Н.Н. Бахтин и др. – М., 1911.  

4. Музей изобразительных искусств имени семьи Невзоровых 

https://nevzorovcollection.org/ 

Приложение 1. 

 
ГЛОБАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОНФЛИКТЫ 

СОВРЕМЕННОМ  МИРЕ 

Участница:      Қараханова Аружан Амангелдіқызы 

Руководитель:  Сельханов Турсынгали Омарбекович, 

                               Жумагельдина Карлыгаш Толеугалиевна 

КГУ «Средняя   Средняя общеобразовательная школа  им Б.Исадилова» г. Семей 

  Актуальность:  

Проблема глобальных и региональных конфликтов является одной из 

сложных и недостаточно разработанных в конфликтологии. Она выходит за рамки 

социологии конфликта и непосредственно связана с глобальными проблемами 

современности, которые по своей сути являются философскими. В настоящей 

теме мы рассмотрим сущность и некоторые особенности глобальных и 

региональных конфликтов. 

Понятие глобальных конфликтов  

Слово «глобальный» означает охватывающий весь земной шар, всемирный, 

планетарный. Стало быть, говоря о глобальном конфликте, мы подразумеваем 

такой конфликт, который по масштабу является общепланетарным и затрагивает 

интересы всего человечества. 

Глобальные конфликты несут угрозу существования человечества или 

отдельных цивилизаций. Примеры подобных конфликтов можно найти в 

библейских сюжетах, мифах и преданиях.  

Еще в начале XX века проблема глобальных конфликтов была достаточно 

абстрактной и находила отражение в работах ряда ученых (В. И. Вернадский, Э. 

Леруа, А. Швейцер и др.) лишь как постановочная в науке. Сегодня же 
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человечество вплотную столкнулось с возможностью возникновения глобальных 

конфликтов, которые могут перейти, например, в мировую ракетно-ядерную 

войну или экологическую катастрофу. Возможны и иные формы таких 

конфликтов. Все они связаны с проблемами особого рода, которые в философской 

трактовке получили название глобальных проблем современности. 

Исходя из вышесказанного, можно дать следующее определение 

рассматриваемого феномена. 

Под глобальными конфликтами мы будем понимать конфликты, 

обусловленные глобальными проблемами современности, затрагивающие 

интересы всего человечества и несущие угрозу существованию цивилизации. 

Приведенное определение позволяет выделить ряд особенностей глобальных 

конфликтов. 

1. Глобальные конфликты — это конфликты цивилизационного, планетарного 

масштаба. Они затрагивают интересы и судьбы всех людей планеты. В рамках 

таких конфликтов противоборствующие субъекты неотделимы от человечества 

как единого, целостного социального организма. 

2. Опасность возникновения глобальных конфликтов появляется на определенном 

этапе развития человечества — в середине XX столетия, когда развитие науки и 

техники существенно расширило границы вмешательства человека в природу и 

коренным образом изменило принципы социального взаимодействия людей, их 

потребности и духовную культуру. В этот период со всей очевидностью стали 

проявляться проблемы, которые несут угрозу существованию самих основ 

жизнедеятельности разумной цивилизации, естественному развитию живой и 

неживой природы. В связи с этим важно отметить, что сам термин «глобальные 

проблемы» впервые появился в конце 1960-х годов на Западе и получил широкое 

распространение благодаря деятельности Римского клуба. 

3. Глобальные конфликты дисфункциональны, они несут угрозу существованию 

человечества. Поэтому главная задача, которая стоит перед мировым 

сообществом, – не допустить возникновения и развития таких конфликтов. 

4. Глобальные конфликты имеют симптомы, которые не менее опасны для 

человечества, чем сами конфликты. Такие симптомы выступают в форме 

обострения противоречий в системах «человек-природа», «человек-техника», а 

также в межгосударственных отношениях. Более ощутимые и серьезные 

симптомы глобальных конфликтов проявляются в авариях и катастрофах с 

большим числом человеческих жертв. Примером тому могут служить авария на 

Чернобыльской АЭС, авария на крупном химическом предприятии в Словакии, 

которая привела к чрезвычайно опасному заражению вод Дуная, и др. 

Одной из существенных особенностей глобальных конфликтов является то, 

что образ конфликтных ситуаций, как один из структурных элементов любого 

конфликта, находит свое отражение в общественном сознании людей. Особая 

роль в формировании такого образа принадлежит средствам массовой 

информации. 

Терроризм по-прежнему является широко распространенным явлением, в 

последние годы его последствия становятся менее заметными. В 2018 году, как и на 
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протяжении предыдущих двух лет, число лиц, погибших в результате терроризма, во 

всем мире сократилось и составило менее 19 000 человек. По мере активизации 

правительствами контртеррористических усилий, налаживания региональной и 

международной координации и осуществления программ по предотвращению 

насильственного экстремизма и борьбе с ним нападения стали носить менее 

смертоносный характер. В 2017 году 20 процентов террористических нападений 

обернулись провалом, причем в 2014 году этот показатель составлял немногим более 

12 процентов. 

Главной движущей силой терроризма по-прежнему являются конфликты: более 

99 процентов всех смертельных случаев, связанных с терроризмом, приходится на 

страны, вовлеченные в жестокий конфликт или отличающиеся высоким уровнем 

политического террора. Большинство смертоносных нападений происходит на 

Ближнем Востоке, в Северной Африке и странах Африки к югу от Сахары, причем 

самое тяжелое бремя несут на себе Афганистан, Ирак, Нигерия, Сомали и Сирия. 

В странах с высоким уровнем экономического развития основными движущими 

силами терроризма являются социальное отчуждение, отсутствие экономических 

возможностей и участие государств во внешних конфликтах. В Западной Европе за 

последние несколько лет число смертельных случаев, связанных с терроризмом, 

резко сократилось, однако число инцидентов возросло.    

За последние два десятилетия в Западной Европе и Северной Америке 

значительно возросло число нападений, совершаемых субъектами, 

придерживающимися крайне правых, белых националистических или 

антимусульманских взглядов. С 2002 по 2017 годы число инцидентов в этих двух 

регионах увеличилось с 3 до 59, причем социальные сети играли решающую роль в 

распространении ксенофобских высказываний и подстрекательстве к насилию. 

Война России против Украины: реальна ли угроза Третьей мировой? 

Санкции, поставки оружия, иностранные добровольцы - в войну РФ против 

Украины на стороне Киева косвенно вовлечены многие страны. Эксперты о том, к 

чему это может привести. 

Когда война становится "мировой" 

Предупреждения об угрозе Третьей мировой войны все чаще встречаются в 

западных СМИ и сопровождаются знаком вопроса. Большинство экспертов в том 

числе те, с кем пообщалась DW, считают, что об этом речь не идет. "У любого 

конфликта есть международная составляющая, уже сам факт осуждения войны в 

Генассамблее ООН, где представитель Кении преподал президенту РФ 

Владимиру Путину урок истории, говорит о многом", - отметил Матье Булег, 

эксперт британского аналитического центра Chatham House.  

По его словам, нынешний конфликт не является Третьей мировой войной и 

страны Запада по понятным причинам пытаются ее избежать: "Ни Франция, ни 

Великобритания не объявят войну России, если только не произойдет 

непредвиденная эскалация".       

"Нет юридического понятия, согласно которому, например, участие пяти 

стран еще не считалось бы мировой войной, а какого-то большего количества -

 уже было бы таковой", - объясняет Нусбергер. По ее словам, по сути, война стала 

http://visionofhumanity.org/indexes/terrorism-index/
http://visionofhumanity.org/indexes/terrorism-index/
http://visionofhumanity.org/app/uploads/2018/12/Global-Terrorism-Index-2018.pdf
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бы мировой в том случае, если бы в ней участвовали крупные государства, 

используя свои вооруженные силы: "Этого можно было бы опасаться, если бы 

дело дошло до конфронтации РФ с НАТО". 

Литература: 

1. Конфликтология: Учебное пособие/Под ред. Ф.Л. Шарова. - М.: МИЭП, 

2009. - 84 с. 

2. Практикум по конфликтологии: Учебное пособие/Емельянов С.М. 

3. https://www.icrc.org/ru/doc/resources/documents/misc/57jqq2. 

 

СМАРТ –КАРТА ГОРОДА СЕМЕЙ ДЛЯ ИННОСТРАННЫХ ТУРИСТОВ 

Smart map of Semey city for foreign visitors 

Участники: Карапетян Роберт Церунович, Жумагельдин Ернар Ерланович 

Руководители:Тусупканова Жанар Казбековна, 

                     Журсумбаева Гульдана Сайрановна 

КГУ «Средняя общеобразовательная школа №4»,  г. Семей 

 

Смарт карта города, это не справочник достопримечательностей и 

организаций туристической отрасли. Это площадка, объединяющая организации и 

туристов. 

Основное преимущество нашего приложения, это то, чтотурист видит 

маршруты и может выбрать сразу весь свой маршрут. Самые распространённые 

примеры: мы приезжаем в любой город и хотим прогуляться по городу. Первое 

что мы делаем, это спрашиваем у администратора, и он начинает нам 

рассказывать. В нашем варианте,достаточно взять карту, включить мобильное 

приложение с QR – кодом и посмотреть последовательныймаршрут начиная от 

гостиницы, и интересы – военно-исторические памятники, музеи и т.д. По 

построенному маршруту можно двигаться. Подойдя к памятнику можно 

послушать аудиогида либо самостоятельно ознакомиться с информацией с 

помощью QR - кода. 

Цель: 

Создание туристической смарт карты-путеводителя по городу Семей, 

Казахстан Главной целью проекта является сочетание возможностей современных 

информационных технологий с систематизированной информацией о туристской 

территории 

Задачи: 

- Формирование образа Казахстана, как страны благоприятной для туризма и 

отдыха, продвижении внутреннего и въездного туризма на территории 

Республики Казахстан 

- Создание ресурса для информирования зарубежных пользователей интернета об 

уникальных туристских местах города Семей 

- Создание системы, способной оказать помощь туристу в путешествии, с 

указанием начальной и конечной точки , достопримечательностей, гостиниц, 

ресторанов.. 
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Практическая значимость: туристический маршрут для англоговорящих 

туристов,составленный учащимися, поможет гостям познакомиться со многими 

достопримечательностями города Семей, с его историей, а также поможет 

привлечь внимание к необычайным красотам этих мест. 

Ожидаемые результаты проекта: Привлечь внимание иноязычных гостей к 

достопримечательностям города Семей. 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА 

В нашем городе основная проблема, препятствующая развитию туризма (как 

внутреннего, так и внешнего) – это отсутствие единой инфраструктуры. Турист 

самостоятельно приехавший в город и нашу область, самостоятельно должен 

искать достопримечательности, памятники, места отдыха и питания. 

Для решения данной задачи уже много сделано – Яндекс \ Google карты 

отображают достопримечательности с фотографиями. Но все равно туристам 

приходится самостоятельно искать описание достопримечательностей. При этом 

проблема усложняется отсутствием маршрутов пеших \ велосипедных \ 

автомобильных. Например, туристы сами добрались до города, но что посмотреть 

рядом с гостиницей, в пределах 2-х часов пешей прогулки найти невозможно. 

Дополнительно проблема усложняется для иностранных туристов, т.к. 

описание достопримечательностей, не говоря уже об аудиогидах, на английском 

языке найти практически невозможно. Также надо учитывать, что наша область 

является родиной известного казахского акына Абая Кунанбаева – что привлекает 

поток туристов в нашу область, но им надо показать, что еще они могут 

посмотреть и где побывать, а таких мест достаточно. Об этих местах знают только 

те, кто едет целенаправленно. 

Таким образом, актуальность нашего проекта создание смарт карты с QR – 

кодом для туристов нашего города направлен на создание единой 

информационной площадки, которая объединит между собой туриста, 

турагентства, гостиницы, музеи, кафе, места отдыха и времяпровождения. И 

предоставит туристам полную информацию не только о достопримечательностях 

на английском языке, но и маршруты. 

НАЧАЛИ МЫ РАБОТУ С ТОГО, ЧТО УЧАЩИМСЯ ШКОЛЫ НА УРОКЕ БЫЛО ПРЕДЛОЖЕНО 

ЗАДАНИЕ: 

Разработайте и представьте визитную карточку нашего города для 

привлечения иностранных туристов 

1. Составьте план вашей визитной карточки 

2. Познакомьтесь с визитной карточкой г. Семей.  

3. Представьте другим группам визитную карточку 

нашего города. Не забудьте указать основные 

достопримечательности нашего города. 

По результатам данной работы мы выяснили, что 

большинство учащихся проявили интерес к 

выполнению данного задания, тема является 

актуальной. 
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К январю мы собрали необходимый материал и приступили к 

непосредственному оформлению сайта «Мой город». Наш сайт состоял из двух 

разделов: «Достопримечательности моего города» и «Маршруты моего города». 

При оформлении раздела столкнулись с трудностью: собранный материал 

оказался достаточно обширным, и нам пришлось отказаться от подробного 

описания достопримечательностей. Огромную помощь в воплощении сайта в 

жизнь оказывали наши учителя. Они помогали мне оформлять страницы альбома: 

корректировать фотографии, искать рисунки. 

Результатом проведенной нами работы стал красочный сайт «Мой город» 

Заключение 

В заключении хочется сказать, что цель проекта достигнута: мы узнали 

историю образования нашего города, ближе познакомились с его 

достопримечательностями, мы создали Смарт карту нашего города, которая 

является не только справочником достопримечательностей, но и организацией 

туристической отрасли. Проанализировав полученную информацию и проведя 

наблюдения, пришли к выводу, что город Семей является одним из исторических 

городов Казахстана. В нашем варианте, достаточно взять карту,  включить 

мобильное приложение и посмотреть последовательный маршрут начиная от 

гостиницы, и интересы – военно-исторические памятники, музеи и т.д. По 

построенному маршруту можно двигаться. Подойдя к памятнику можно 

послушать аудиогида либо самостоятельно ознакомиться с информацией с 

помощью QR - кода. 

Получив ответы на заданные вопросы, мы сделали вывод, что, к сожалению, 

школьники не знают историю своего города и не имеют конкретных знаний о его 

достопримечательностях. Они привычно относятся к красоте сооружений, как 

обычному хорошему месту отдыха. Это плохо. Ведь знание истории, да и просто 

полезная информация нужна при формировании нравственных качеств у 

школьников. 

Данный проект является одним из этапов патриотического воспитания 

учащихся. Мы хотели своим проектом привлечь внимание туристов и учащихся к 

истории нашего города и его достопримечательностям. 

Список литературы 
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СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНДАҒЫ МҮМКІНДІГІ ШЕКТЕУЛІ АДАМДАРДЫҢ 

ҚҰҚЫҚТАРЫН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ МӘСЕЛЕСІ 

Қатысушы:Таласова Саяжан 

Жетекшілері:Хасенов Куаныш Мухитович, 

                       Аргынова Сандугаш Тукеновна 

«Жүсіпбек Аймауытов атындағы жалпы орта білім беретін мектебі» КММ,  



17 

 

Семей қаласы 

 

Тақырыптың өзектілігі: Мен осы жұмысты таңдау себебім, бұл 

тақырыптың қазіргі заманда өзекті екенін осы жұмыста арқылы көрсеткім келді. 

Мүмкіндігі шектеулі адамдардың жағдайын жақсарту Қазақстандағы 

әлеуметтік саясаттың басымды бағыттарының бірі болып табылады. 

Мүгедектер құқығы туралы Декларацияға сәйкес ( ББҰ, 1975 ж.) мүгедек  

туғаннан болсын немесе оған қатыссыз, денелік, және ақыл-ой мүмкіндіктеріндегі 

кемшіліктеріне қарай өз бетінше толығымен немесе жартылай қалыпты жеке және 

әлеуметтік өмірдегі қажеттіліктерін өздігінше қамтамасыз ете алмайтын адам. 

Мүгедектігі бар азаматтар қоғам өмірінің барлық аспектілеріне қатысуға 

бірдей құқығы бар. Бірдей құқықтар табиғи, психологиялық, сенсорлық, 

мәдениеттік, заңдылық және басқа да тосқауылдарға байланысты шектелген 

мүмкіндіктерді түзететін әлеуметтік қызметтің жүйесімен қамтамасыз етілуі 

керек. Осы тосқауылдар қоғамның басқа да мүшелері сияқты негіздермен 

мүгедектің қоғамға интеграциялануына мүмкіндік бермейді.  Мүгедектік – бұл тек 

қана медициналық мәселе емес, бәрінен бұрын ол – бірдей емес мүмкіндіктер 

қорытылған әлеуметтік мәселе. 

Қоғам олардың тәуелсіз өмір сүру үшін, қоғам өмірінің ажырамас бөлігі 

болуға адамның табиғи құқына ие болуға және тұрғын және қоғамдық 

ғимараттарға, көлікке, коммуникация құралдарына, еңбекке және білім беруге қол 

жеткізу еркіндігі мен таңдау еркіндігі бар стандарттарды өте мұқтажды 

мүгедектігі бар адамдарға икемдеуге міндетті.    

Зерттеудің мақсаты: Семей қаласындағы мүмкіндігі шектеулі адамдардың 

құқықтарын қамтамасыз ету мәселесі мен оның еліміздегі маңыздылығын ашып 

көрсету, жан-жақты зерттеп, талдау болып табылады. 

Зерттеу мақсатынан туындайтын негізгі міндеттер:  

-Мүмкіндіктері шектеулі адамдарға қатысты мемлекеттің әлеуметтік саясатын 

ашып көрсету; 

-Қазақстандағы мүгедектердің құқықтары және оларды әлеуметтік қорғауын 

зерделеу; 

-Мүгедектерді әлеуметтік реабилитациялау қағидаларын талдау. 

Зерттеудің ғылыми жаңалығы тақырыптың қазіргі заман талабына сай 

өзектілігімен, зерттелмеген тың мәселелерді талдап зерттеуімен, зерттеу 

жұмысының мақсаты мен міндеттеріне байланысты жүзеге асуымен анықталады.  

1. Мүмкіндіктері шектеулі адамдарға қатысты мемлекеттің әлеуметтік 

саясаты. 

Соңғы 30 жылда мүгедектілік проблемасын шешуге деген бірқатар 

көзқарастар белсенді түрде жүзеге асуда, туындауда.   

Негізінен әлеуметтік – саясаттың аясында сөз қозғап отырғандықтан 

мүгедектілік проблемасының көрінісінен ой толғайық.  

1.Ол елдегі мүгедектердің саны жалпы халықтың 2-5%. 

2. Мүгедектер халықтың ең кедей және оқымаған бөлігін құрайды.  

3. Ол елдердегі мүгедектердің жалпы саның ішінде жас мүгедектердің саны өсуде.   
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4. Мүгедектердің бәрін де төмендегідей жалпы проблемалар біріктіреді:  

- қоғамның инфрақұрылымының дамымағандығы, бұл инфрақұрылым әр түрлі 

объективтеріне мүгедектің ене  алмайды; 

- мүгедек – балалар және жас мүгедектер үшін білім негізінің осалдығы, жоғары 

білімге қол жеткізілмеуі;  

- мүгедектерді жұмысқа орналастыру проблемасы және оларды жұмыспен 

қамту[1].  

2. Қазақстандағы мүгедектердің құқықтары және оларды әлеуметтік қорғау. 

Ұлттық жоспар 7 бағытты қамтитын 64 іс-шарадан тұрады, ол мүгедектік 

профилактикасы мен алдын алу, білім алуға қолжетімділік, кедергісіз орта, 

жұмыспен қамту, тиімді оңалту, әлеуметтік қызметтер және қоғамдық сананы 

жаңғырту мәселелері.  

Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан жолы – 2050: бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ 

атты Жолдауындағы мүмкіндігі шектеулі азаматтарымызға көбірек көңіл бөлу 

мәселесін көтерген еді. Мүгедектігіне және асыраушысынан айрылуына 

байланысты әлеуметтік жәрдемақыны 25 пайызға арттырумен қатар, мүгедек 

жандарға тұрмыстық қызмет көрсету, тағам өнеркәсібі, ауыл шаруашылығы 

кәсіпорындарында жұмыс беру туралы ерекше қуантты. Бұл мүгедек жандарға 

адамдармен дәрежесі тең екенін білдіруге үлкен септігін тигізеді[2].   

3. Семей қаласындағы мүмкіндігі шектеулі адамдардың құқықтарын 

қамтамасыз ету мәселесі.  

Семей қаласының  қалалық мүгедектер қоғамы қызмет етеді.  Онда әр түрлі 

санаттағы мүгедектердің мүдделері сақталады; естуі, көруі, тірек қозғаушы 

аппаратының бұзулары бар, жалпы аурулары бар, бала жастағы, еңбектің 

мүгедектер, қарулы күштер және локалдық әскерлерінің мүгедектері, 

Чернобыльдың, мүгедек – балалар, мүгедек - әйелдер және т.б.   

Семей қаласының Әкімінде мүгедектердің құқықтары мен мүдделерін қорғау 

бойынша кеңес құрылған, ол қала әкіміне барлық өмірлік қызмет салаларында 

мүгедектердің проблемалары бойынша ұсыныстарды жасайды және береді, олар 

яғни; әлеуметтік қорғау, жұмысқа тұрғызу, жұмыспен қамту, білім беру, ғылым, 

техника, мәдениет, спорт және т.б.  

Семей қаласының тұрғыны Айгүл Қасенова ауыр диагнозына қарамастан, 

мүгедек азаматтардың құқығын қорғаумен айналысып жүрген азаматтардың бірі.  

Кейінгі бес жылда ол жүз шақты адамның өмірін жеңілдетуге үлес қосқан.  

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Семей қаласына жұмыс сапары 

аясында Семей жерінің ұзақ жылдар бойы ядролық сынақтың тауқыметін тартқан 

өңір екеніне тоқталып, полигон зұлматы 500 мың адамның өмірі мен тағдырына 

тікелей зиянын тигізгенін айтты[3]. 

Полигонның салдарынан түрлі дертке шалдыққан азаматтарды тиісті 

деңгейде емдеумен қатар, оларға оңалту қызметін көрсету мүмкіндіктерін де 

қарастыру қажет.  

Бұдан басқа, қалада инклюзивті білім беруді дамытуға ерекше назар бөлінуде. 

Атап айтқанда, 71% мектепте қажетті жағдайлар жасалған, 12 инклюзия сыныбы 
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жұмыс істейді.Өзім білім алатын Жүсіпбек Аймауытов атындағы мектебінде 10 

оқушы инклюзивті білім алады. 

Мектеп бойынша мүмкіндігі шектеулі оқушылар саны 4 (1,31%), оның ішінде 

3 оқушы үйден оқумен қамтылған. 

Зерттеу жұмысы барысында Березовский кенті мен мектеп оқушылары 

арасында сауалнама жүргізілді. Зерттеу жұмысы барысында Семей қаласындағы 

мүмкіндігі шектеулі адамдарға қолайлы жағдай жасалған ба? - деген сұрақ 

қойылды нәтижесін слайдтан көре аласыздар. 

4. Қазақстан Республикасындағы мүмкіндігі шектеулі балаларды әлеуметтік 

қамсыздандыру шаралары. 

Статистикалық мәліметтерге сүйенсек, қазіргі кезде арнайы білім беру 

ұйымдарында мүмкіндігі шектеулі 16664 бала, жалпы мектептердегі арнайы 

сыныптардың саны 762 болса, сол сыныптарда - 7582 бала оқып жатыр, ал жалпы 

мектептерде ешқандай әлеуметтік− психологиялық қолдаусыз оқып жатқан 

мүмкіндігі шектеулі балалардың саны 65 мыңнан асты. Бұл ҚР білім беру 

саласындағы ауыр мәселенің бірі болып отырғаны ақиқат. Арнайы білім беру 

жүйесінің қазіргі даму кезеңінде балалық мүгедектің алдын алу, өзекті мәселе 

ретінде қарастырылады. Бүкіл әлемдік деңсаулық сақтау, білім беру және 

әлеуметтік қорғау ұйымдардың қызметінде кемтар балалар мен отбасына ерте 

жастан қолдау көрсету жетекші бастама болып саналады[4].   

Ойымды қорытындылай келе, қоғамда тек дені сау балалар дүниеге келуі 

керек. Мүмкіндігі шектеулі балаларды әлеуметтік психологиялық бейімдеу 

арқылы заман талабына сай білім беріп қана қоймай, тәрбиелеп, оларды қоғам 

өміріне өз пайдасын тигізуге қабілетті тұлға ретінде қалыптастыру. 
Қорытынд 

Қорыта келе айтарым, Қазақстанда бүгінде 705 мыңнан астам мүгедек бар, 

оның ішінде 430 мың адам еңбекке қабілетті жаста, 181 мыңы – зейнеткерлік 

жаста және 94 мыңы – балалар. 

Мүмкіндігі шектеулі адамдарды әлеуметтік оңалту қазіргі әлеуметтік көмек 

пен әлеуметтік қызмет көрсету жүйелері үшін ең маңызды және қиын 

міндеттердің бірі.Мүмкіндіктер санының үзіліссіз өсуі бір жағынан, денелік, 

психикалық және интеллектуалдық қабілеттеріне тәуелсіз, олардың әрқайсысына 

көңіл бөлу болса, екінші жағынан, демократиялық, азаматтық қоғамға тән 

тұлғаның құндылығын көтеру туралы түсінік және оның құқықтарын қорғау 

қажеттігі, үшінші жағынан осылардың барлығы әлеуметтік реабилитациялау іс - 

әрекетінің маңыздылығын көрсетеді. 

21 ғасыр көрсеткендей кез-келген мемлекеттің ішкі саясатының негізгі 

бағыттарының бірі халықты әлеуметтік қорғау болып табылады.Халықты 

әлеуметтік қорғау жүйесі шешілетін мәселенің үйлесімділігі мен бірдейлігіне 

қарамастан, олардың ұйымдастырылу әдістері мен дамуының тарихы әр елде 

әртүрлі қалыптасқан. Халыққа әлеуметтік көмек көрсету – тұлғаның, 

мемлекеттің, қоғамның моральдық және материалдық жағдайының өлшеушісі. 

Енді сөз соңында Қазақстандық әлеуметтік жұмыстың қазіргі жағдайына 

тоқталып өтейік.Қазіргі кезде елімізде осы соңғы он жыл ішінде әртүрлі 

әлеуметтік қайырымдылық қорлары ашылуда. Олардың іс-әрекетінің негізгі 
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бағыттары байынша, мүмкіндігі шектеулі адамдарды әлеуметтік реабилитациялау 

және оларды қорғау, балаларды қорғау, жалғыз басты қарттарды қорғау және 

зейнеткерлер мен ардагерлерді қорғау т.б. да қайырымдылық ұйымдары жұмыс 

істеуде.Қазақстанның өзіндік даму сатысында әлеуметтік жұмыстарға 

байланысты мәселелер кеңінен талқыланып, аз да болса өз септігін тигізуде. 

Қазақстанның 2050 жылға дейінгі даму стратегиясында көрсетілгендей біздің 

елімізде алдына қойған мақсаттарына жетуді қамтамасыз етуді міндеті мен 

жауапкершілігі бүгіңгі өскелең ұрпаққа жүктеледі.  

«Мүмкіндігі шектеулі жандарды әлеуметтік қорғау – мемлекет баса көңіл 

аударатын өте маңызды мәселе. Біздің міндетіміз – мүгедектігі бар адамдарға 

қолайлы орта құру», — ҚР Премьер-министрі А. Мамин[5].   

Алдағы 5 жылда жұмыспен қамтылған мүгедектігі бар адамдардың үлесі 

30%-ға өсуі тиіс және де олар медициналық оңалтумен 100% қамтылады. 

Мүмкіндігі шектеулі жандардың құқығын қорғау және тұрмыс сапасын жақсарту 

үшін Қазақстанда 2025 жылға дейінгі ұлттық жоспар іске асырылып жатыр, ол 64 

кешенді іс-шарадан тұрады.2021 жылы мүгедектерді әлеуметтік қамсыздандыруға 

448 млрд теңге жұмсалды, бұл өткен жылғыдан 12%-ға көп.Тұңғыш рет 

мүгедектер арбаларын жасайтын отандық өндіріс іске қосылды, бұл аталған 

арбаға мұқтаж адамдарды бес жыл ішінде толық қамтамасыз етуге мүмкіндік 

береді. Мүгедектігі бар адамдарға ұсынылатын кәсіптер мен жұмыстар 

анықтамалығы әзірленіп жатыр.Мүмкіндігі шектеулі жандарды медициналық 

оңалтумен қамту үлесі 2020 жылы 60%-ға дейін, 2021 жылы 75%-ға дейін 

арттырылды. Көлік саласында оны мүмкіндігі шектеулі жандар пайдалана алуы 

үшін елеулі жұмыс атқарылды. Жол жүру үшін жеңілдікті жағдайлар жасалды. 

Вокзалдардың 93%-ы мүгедектерге қызмет көрсету талаптарына сәйкес келеді. 

Барлық жолаушылар пойыздары 100% мүгедек арбаларымен жабдықталған. 

Қазақстанда мүгедек жандардың құқығын қамтамасыз ету және өмір сүру 

сапасын жақсарту жөніндегі 2025 жылға дейінгі Ұлттық жоспар іске асырылуда.  
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О ЧЕМ ГОВОРЯТ НАДПИСИ НА ОДЕЖДЕ 

Участница: Енсебаева Аружан 

Руководитель: Хусаинова Зухра Зуфаровна 

КГУ “Новопокровская средняя школа” отдела образования по Бородулихинскому  

району 

Актуальность выбранной темы состоит в том, что одежда с надписью стала 

неотъемлемой частью гардероба школьника, так как в условиях пандемии в 

школах отменена единая школьная форма. Проблема заключается в том, что не 

все знают, какую смысловую нагрузку несут надписи на одежде. Объектом 

изучения являются надписи на иностранном языке на одежде учащихся нашей 

школы. Предметом исследования нашей работы является та информация, которую 

несут надписи на одежде. Цель исследования: установить зависимость смысловой 

нагрузки надписей на одежде от уровня владения английским языком. Задачи 

были следующими: собрать надписи на одежде и выполнить их перевод на 

русский язык; провести анкетирование, узнать отношение к данной проблеме; 

обобщить полученные данные и прийти к определенному заключению. Гипотеза 

исследования - исследуя содержание английских надписей на одежде, подростки 

будут серьезнее подходить к выбору одежды с надписями на иностранном языке. 

Методы научного исследования: поиск материала, изучение информации по теме, 

анкетирование, анализ, обобщение. 

Работа над проектом происходила в три этапа. На подготовительном этапе 

была составлена основная информационная работа. На следующем втором 

этапе  провели анализ значений и сравнение  собранных надписей с разных точек 

зрения. На третьем и заключительном этапе были сформулированы выводы, 

оформлены результаты работ. В ходе работы мы смогли классифицировать 

надписи на одежде по категориям: 

1. Любовь/Романтические отношения/Дружба: We are in love ; To love really, You 

will forever be my; 

2. Города/Страны: Russia, New York,Paris,London, Tokyo; 

3. Музыка/ Спорт: I love rap ; I love chicks that love techno, Super Champions, Just do 

it! Russian Team; 

4. Природа/Экология/Окружающая среда:Clear water, Magic butterfly; 

5. Мода/Дизайн/Бренды :Dolce and Gabbana, Kenzo, Reebok, Nike, Gucci, Moschino, 

Fila, Versace; 

6. Позитивные/Негативные :Bad boy ; Relax! No wonder everybody gives us dirty 

looks all the time. 

Англоязычные надписи с лингвистической точки зрения можно разделить на 

следующие категории: 

1. повелительные предложения: «Follow me», «Don’t forget me»; 

2. утвердительные предложения : «We are in love»;  

3. двусловные конструкции : «Magic butterfly», «Musical drive»; аббревиатуры 

«D& G» от «Dolce and Gabbana»; 

4. сокращения: «Eco girl» от «Ecological girl»; 
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5. имена личные:  «Dolce and Gabbana»; 

6. Географические:  «New York Paris London Tokyo», «I love Paris». 

Проведенный анализ смысловой нагрузки англоязычных надписей  среди 

учащихся 5-11 классов показал, что не все учащиеся знают перевод текста 

нанесенного на одежду. В анкетировании участвовали 81 ученик 5-11 классов. По 

итогам данного анкетирования мы пришли к следующим результатам: 43% 

учащихся знают перевод надписи, которая у них на одежде, обращают внимание 

на надпись при покупке новых вещей; 57% затруднились перевести английские 

надписи, и никогда не задумывались о смысле того, что на них написано или же 

покупают данную одежду родители либо дарят в качестве подарка. Исследование 

также показало неразрывную связь языкового уровня с культурой самого 

человека. 

Таким образом, можно констатировать, что большинство учащихся не 

придают особого значения надписям на их одежде. Чрезвычайно актуальным и 

важным является тот факт, что мы отвечаем за информацию, которую несем на 

себе, мы, в каком - то смысле солидарны с ней, становимся ее носителями в 

массы, и крайне неосмотрительно надеяться на то, что все вокруг не знают 

иностранного языка и не понимают, что написано на вашей одежде. Однако 

нашему исследованию удалось вынести на поверхность данную проблему и 

предложить подросткам задуматься, прежде чем купить очередную модную вещь 

с непонятным текстом. 

Список литературы 
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МАЛАЯ РОДИНА В ЛИРИКЕ ПОЭТОВ–ЗЕМЛЯКОВ 

Участница: Романова Виктория Витальевна 

Руководитель: Кресс Ирина Александровна 

КГУ «Новопокровская средняя школа»   отдела образования Бородулихинского 

района  

Родина… Малая родина….  Этими словами наполнена наша жизнь, она в 

песнях, в книгах, в наших делах и чувствах. Родина – это не только бескрайние 

просторы и зовущие дали. Это и все то, что мне так близко и дорого. Школа, 

родное село Новопокровка с широкими и зелеными улицами. Родина – это 

небесно-синие васильки на краю поля, это колышущиеся на ветру сосны.  

Тема Родины большой или малой всегда остается актуальной, так как без 

любви к ней нельзя постичь жизни, нельзя жить без корней, которые тебя 

взрастили. Работая над проектом, мы обратили внимание, что у поэтов много 

стихотворений, посвященных нашему краю. В данный проект вошли три 

наиболее известных поэта-земляка: В.Г. Бояринов, А.П. Легкунец, В.Б. Окишев.  

Мы рассмотрели тему так, что становится понятно - перед нами поэты-

мастера. Было интересно исследовать: какой используют материал? Какие цели 

они при этом ставят перед собою? На какие моменты обращают внимание? Как 
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рассказывают о ней? Что чувствуют вдали от своей родины? Как вносят в свои 

творения темы родной земли, природы? Мы ни в коем случае не сравниваем 

поэтов, а отбираем из их лирики только те моменты, которые касаются нашей 

родины, созвучны с нашим пониманием малой родины и поэтов, чтобы у всех 

перед глазами предстала наша родина во всей своей красе. 

Основная часть 

У каждого человека своя малая родина, и её приметы тоже разные. 

Тихая деревенская улица, отчий дом с растущими под окном тополями, 

кустами шиповника и сирени. Маленький тесный магазинчик, неприхотливая 

первая школа на пустыре. 

Среди высоких зданий как крепость ты стоишь. 

Сокровищница знаний, их множишь и хранишь. 

В Новопокровке школа – тебя дороже нет, 

Ведь всей деревне нашей ты путеводный свет. 

Со всей округи дети к тебе с утра идут. 

Туда, где окна светят и где всегда нас ждут 

И классы, и уроки, товарищи, друзья, 

Подруги, педагоги – вся школьная семья. 

В Новопокровке школа – тебя дороже нет, 

Ведь всей деревне нашей ты путеводный свет. (1) 

А за околицей – поля как на ладони, изрезанные оврагами просторы, «луговая 

вольница», «травяной ветерок» с небольшими околотками берез и осин. И, 

наконец, речушка, петляющая в оврагах, увертливая и норовящая улизнуть в 

кусты шиповника и камыша. 

Природа будто повернула вспять 

И вновь весна в разгаре, а не осень: 

Сияет малахитовая озимь, 

И ручеек заговорил опять 

Веселою своей скороговоркой 

В овраге, разметавшемся под горкой. 

(2) 

В наше страшное бездуховностью, ожесточением и цинизмом время способна 

пробудить нас и очистить, вернуть данное нам от природы чувство прекрасного 

светлая, чистая, родная поэзия В. Бояринова, А. Легкунца, В. Окишева, 

продолжателей традиций русских поэтов Тютчева, Рубцова, Кузнецова. 

Природа родной страны – неисчерпаемый источник вдохновения для поэтов, 

музыкантов, художников. При этом каждый из них видит и изображает её по–

своему. Человек чувствует себя частью природы, человек – её дитя. 

У каждого поэта свой предмет поэзии. Для Бояринова и Легкунца роднее 

переданный в наследство Пушкиным, Кольцовым, Тютчевым, Есениным, 

Рубцовым интерес к природе, к интимной жизни человеческой души. 

Современному человеку чаще всего не до этого: в вечной спешке и жаворонка 

ему не заметить, не услышать, не увидеть, как изменяется природа: 

Жаворонок вскинулся и взвился,              Выше взял – и весь засеребрился, 

Зажурчал восторженным ручьем;             Высвеченный утренним лучом! (3)  

Образ жаворонка символизируется здесь с приходом весны, обновления, 

радости и счастья. В этих задумчиво спокойных стихах поэт нашел новые звуки, 
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новые краски, новые слова, такие простые и обыденные для выражения той 

«странной любви», которая привязала его к родной земле. «Ковыльные степи», 

«полынные стихи»… ведь это вместе с нами о нашей чудесной степи поет душа 

поэта: 

И потянулись стаями 

Над домом журавли, 

И с криками растаяли 

В темнеющей дали… (4) 

И забыть родину просто нельзя, невозможно, об этом говорится в 

стихотворении «Журавли»: 

Чтоб вечно в разлуке любить, 

Печально трубят и отрадно. 

Но если тебя позабыть, 

Они не вернутся обратно…(4) 

Образ дороги – один из центральных образов, с ним связаны темы разлуки, 

прощаний, встреч, отъездов. Дорога, которая уводит поэтов из дому в поисках 

своего места в жизни и возвращает обратно за вдохновением и для отчета, что 

сделано в жизни, какими стали… 

Возьми ты меня на родину,  

На речку мою Смородину, 

Где Новые Покрова. («Облако…») 

Много есть дорог на белом свете,- 

И домой дороги  

Не видать от слез… 

Я прошел по кругу  

Жизни своей.  («Ни пеньков, ни кочек…») 

В каждом новом сборнике стихов Бояринова продолжается нерасторжимая 

связь человека с природой, с родной землей. Живая разговорная речь, песенная 

лексика, фольклорные мотивы – отличают своеобразие поэтического строя 

сборников. (5) 

В родной природе черпает вдохновение и А.П. Легкунец «от стрессов, 

обид…», потому что родные места лечат, дают силы: 

Овраг, крутизна… Вспоминаю: 

На дне серебрилась вода… 

Так пахло березой, клубникой, 

А воздух – не надо лекарств! 

В овраге глухом, полудиком 

Пыталась родиться река… 

Какие приятные, сердцу милые изменения произошли, как изменился этот 

знакомый с детства овраг: 

Лет двадцать, не меньше, здесь не 

был. 

Как роща на дне прижилась! 

Черемуха, тополь, береза 

Корнями и кроной сплелись. 

Сирень на обрыве и роза 

Для тихой беседы сошлись.(6) 

Возродила к жизни человека, «природа в едином соцветии», потому что мы 

часть природы, «в соцветии мы лепестки».  

У поэтов представлены все краски, все времена года. 

Вновь зима, крылом земли касаясь, 

Побелить все к празднику спешит. 

Белый лес стоит, и белый заяц 

По пригорку белому бежит… 

У дороги белая береза 

В белой шали спит под сказку сна. 

Снится ей, что вновь после морозов 

Землю взбудоражила весна. (7) 
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Продолжает Окишев в этих стихах традиции Есенина с «белой березой», но 

по-своему раскрывает его.  

Окишев воспевает любовь к родине, мы узнаем ее по незначительным 

деталям, например, майского куралая: 

Разыгралась вьюга утором ранним 

В белой дымке яблоневый сад. 

Опьянен земли благоуханьем 

Я вдыхаю терпкий аромат… 

Запахом палитра Прииртышья 

В воздухе за ставнем разлита… (8) 

Красками осени «как брызгами радуг у крылец» любуется А. П. Легкунец: 

Роняют листья золотые 

С оттенком свадебных колец 

Березы, клены, тополя. 

Они в селе и в роще, в поле. 

Благословенная земля 

Новопокровское раздолье. (9) 

А Бояринов живет надеждою такою, 

В которой все принадлежит 

Весне моей, кленовым кронам, 

Туманам в росные часы… 

У нас не встретишь леса, кроме 

Лесозащитной полосы.  

 

Ведь действительно, у нас, кроме 

лесозащитной полосы, леса нет, но 

зато она так вьется среди степей и 

полей, что кажется везде, куда бы ни 

поехал. 

Литературные приемы, используемые 

поэтами, помогают читателю ощутить 

на себе действие природы: 

Гром витал, себя не помня, 

Словно некий грозный дух, 

Кровью на стекле оконном 

Закипал вишневый сок. 

Восприятие во многом зависит от 

повторяющихся звуков «ш», «п» - 

начало грома, шуршание ветра, 

шорох; «г», «д» - гром уже гремит. 

При помощи аллитерации Бояринов 

как бы напевает нам свои стихи. 

Противопоставлением бушующей 

природе является утомившаяся, 

иссохшая от жажды природа, которая 

не может «исторгнуть хоть 

единственный звук – и грянут грома 

среди ясного неба»: 

Неделю стоит одуряющий зной, 

Как будто открылись предбанники 

пекла – 

И степь захлестнуло горячей волной 

И все онемело вокруг и ослепло. (11) 

Использованные описательно – 

изобразительные эпитеты 

«одуряющий зной», «горячая волна» 

придают образам природы и земли 

как бы краткую компактную 

характеристику. 

Природа выступает не фоном для 

лирического героя, а это лирический 

пейзаж, который раскрывает тайны 

человеческой души.  

Какие дни, какие золотые, 

А ночи-то какие позади! 

И вот уже рассветы поостыли, 

И зарядили долгие дожди, 

И что-то с нами станется зимой… 

Гляжу, как листья рвет осенний ветер. 

Не детства жаль, не юности самой, 
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В поэтической концепции мира и человека у Бояринова: преклонение перед 

жизнью, восхищение красотой окружающего мира, близость к родной земле, 

умение видеть поэтическое в будничном. Эти особенности художественного 

мира корнями уходят в традиции фольклора, которые сопровождают все его 

творчество. О чем бы ни писал поэт, все это о дорогой его сердцу малой 

родине. 

Заключение 

Осмысляя поэзию поэтов–земляков о малой родине, с которой начинается 

любовь к большой Родине, мы можем сказать, что: 

Во–первых, здесь мы представили только часть малой родины, поэты 

вносят в свои творения темы детства, родной земли, людей, мамы, родного 

дома, природы, экологии на протяжении всего творческого пути. Они дают 

возможность для проведения дальнейшего исследования творчества поэтов. 

Во–вторых, тема малой родины дает широкие возможности для 

использования на уроках русского языка и литературы, внеклассных 

мероприятиях. 

В–третьих, в стихотворениях поэты талантливо, как тонкие психологи, 

раскрывают таинства души человека, явления природы, что дает возможность 

познать самого себя, излечить свою душу. 

В–четвертых, всё, что они воспевают, глубоко касается каждого из нас. 

Человек, прикоснувшийся к их поэзии, становится богаче душой, ибо нет 

ничего прекрасней и святее, чем любовь к родной земле. 
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ҚОНАҚ КҮТУ-АТА ДӘСТҮРІМІЗ 

Қатысушы:Бахтиярова Александра Владимировна 

Жетекші: Алибекова Гульмира Мадетовна 

Бородулиха ауданы бойынша білім  бөлімінің    

 «Новопокровка орта мектебі» КММ 

 

Қонақжайлық – қазақ халқының ұлттық салт-дәстүрінің бірі.Бүгінгі таңда 

біз қонақ күтудің  мән-мағынасын жете түсініп, қасиетін пайымдап, ұлттық 

тәрбиеміздің ажырамас бір бөлігі, салт-дәстүріміз бен әдет-ғұрпымыздың озық 

үлгісі ретінде қабылдап отырмыз. Соңдықтан, өскелең ұрпақты қонақ күтудің 

түрлері, мән мағынасын білуге үйретуіміз, баулуымыз қажет. 

Қонақжайлылықтың  жақсылыққа жетудің ең ізгі жолы екеніне көздерін 

жеткізуіміз керек. Бұл жұмыстағы менің көздеген басты мақсатым да осы. 

«Қонақжайлық» ұғымы – жалпы барлық ұлтта кездесетін, әмбебап, 

жалпыға түсінікті ұғым. Бірақ әр ұлттың өз ерекшелігі  бар.Менің ұлтым 

неміс,қазақтың салт-дәстүрлері туралы үстірт  хабардар болғанмын.Осы жұмыс 
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арқылы қазақтың қонақ күту дәстүрінің тарихын,ерекшеліктерін 

зерттеп,тәрбиелік мәні өте зор екенін түсіндім.  

Қонақ күту-қазақтың қанына сіңген дәстүр. Қазақ ауылына келген 

жолаушы ауыл шетіне түсіп «Үйде кім бар, сыртқа шықсын!»деп  дауыс  

береді. «Алыстан іздеп алты жасар бала келсе,алпыстағы  ақсақал  алдынан  

шығып  сәлем  беретін»  әдетіміз бойынша ,оны ауылдың үлкені шығып  қарсы  

алады. 

Қазақ “қырықтың бірі қыдыр” дейді. Мұнысы қонақты қума, оның 

шарапаты тиеді, бірінен болмаса, екіншісінен құт келеді деп есептегендіктен 

болса керек. “Қонақты қуа берсең, құт қашады” деуде содан шыққан екен. 

Қазақ ұғымында қонақ үй иесінің қамқорлығында болу керек. Қонақ болып 

отырған адам ол үйдің жауы болса да, өз үйінде оған өзі түгіл, басқаға да 

қиянат жасатпайды. 

Қазақ халқы қонақ күтуді де, қонақ болып қыдыруды да қызық көрген. 

Сондықтан халық мәтелі: “Асың барда ел таны-беріп жүріп, атың барда жер 

таны-желіп жүріп ”, деп ер азаматқа үйінде отыра бермей, ел көр, жер көр, 

көппен аралас деп кеңес бергендей сыңай білдіреді. Бала жасынан осындай 

рухта тәрбиеленген жас жеткіншектер ержеткенде сол ғұрыпты берік ұстап, әр 

уақытта көргенділікпен ел аузына ілінуге тырысатын. 

Қазақ отбасында балалар жастайынан қонақжайлыққа тәрбиеленеді. 

Өйткені халық дәстүрі бойынша, қонақасы берілген соң, қонақтан әңгіме 

сұрайды, өнерлі болса ән салғызып, күй тартқызады, ертегі, қиссалар 

айтқызады. Қонақ әңгімесіне балалар әрқашан құмар болады. “Адам болар бала 

қонаққа үйір” деп те қазақ тегін айтпаған. Өйткені әр қонақтан естіген 

жаңалықтарын есіне сақтай білген жастың өмірді білуі, түсінуі кеңейіп, дүниеге 

көзқарасы қалыптасады. Көптеген нақыл сөздерді, пайдалы кеңестерді 

үйренумен бірге, жаманшылықтан жиренуге де үйретеді. Олай болса 

қонақжайлықтың тәрбиелік мәні де аз болмаған.  

Қазақ халқының қонақжайлығын бұрын-соңды қазақ арасында болған 

саяхатшылар, ғалымдар және қызмет бабымен келген орыс әкімдері түгелдей, 

бірауыздан жоғары бағалап, қонақжайлық қазақ халқының тамаша 

қасиеттерінің бірі деп есептеген.   

Қазақ халқы – ежелден қонақ десе ішкен асын жерге қоятын халық. Үй иесі 

бұрын танысын, танымасын «Құдайы қонақпын» десе болды, жылы шыраймен 

қарсы алып отырған. Қонақжайлыққа қатысты қазақ ұлтында әдет-ғұрып— дәм 

ауыз тию. Қазақтар үйіне бас сұққан кез келген адамды дәмнен ауыз тигізбей 

жібермеген, қазір де солай десек артық емес. Мұхтар Әуезовтің «Абай жолы» 

еңбегінде де мынадай сөздер кездеседі, «Қымыз әкел, ас ауыз тигіз мыналарға!» 

деген. Дәм ауыз тиюді дәстүр де, ырым да деуге болады. Себебі алыс сапарға, 

емделуге шыққан адам ауылдың үлкен үйінен дәм татып аттанатын ырым бар. 

Бұл сол «Қара шаңырақтың киесі қолдасын» деген сенімнен шыққан. 

Қонақты үй иесі, қарсы алып, есікті өзі ашып, үйге енгізіп, соңынан өзі 

кіріп, есікті жабады.Бұл – қонақпен еріп келген «құт» бірге кірсін дегені. Ал 

қонақты шығарып саларда, есікті қонақтарға аштырып, соңынан өзі жауып 
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шығатын болған. Бұл дегеніміз, кетіп бара жатқан қонақтың тағы айналып 

келер жолын жаппау болып есептеледі.  

Үйге келген мейманды – қонақ деп атайды. Қазақ халқының әдеп-ғұрпы 

бойынша үйге келген адам ішке баса көктеп кірмейді, сырттан дауыстап, 

үйдегілерге белгі береді. Үйге келген қонақтың міндетті түрде орындайтын ең 

бірінші шарты шаңыраққа сәлем беріп кіру. Түсте келген қонаққа түстік, кешке 

келген қонаққа қонақасы беріледі.Қонақ болу үшін таныс болу шарт емес. Ерте 

заманнан-ақ қазақ даласында әрбір жолаушы кезіккен қазақ үйінен қонақасын – 

«бөлінбеген еншім» деп талап етуге ерікті болған.  

Қонақжайлылық, қонаққа шақыру – өзіңдегі несібе, ризықпен бөлісу, 

қолыңнан келген құрметті, бақытты қайтарымсыз сыйлау. Бұл іс екі жақтың 

арасындағы татулықты нығайтады. Қазақ қонақ құдайдан деп есептегендіктен, 

ақ батасын алып қалуды ырымдағаны мәлім. Өйткені, шынайы ықыласпен, 

үлкен ризашылық сезіммен берілген бата, ізгі тілектер періштелердің құлағына 

шалынады.Қонақтың орыны – қашанда үйдің төрі. Қонақтар үйге сәлем беріп 

(шаңыраққа сәлем беріп) кіргеннен кейін, қамшысы мен сырт киімін кереге 

басына іліп, аяқ киімін оң жақ босағаға шешіп, төрдегі жаюлы тұрған сырмақ 

үстіндегі көрпеге барып отыруға тиіс. Өзін таныстыруға асықпайды, үй 

ішіндегілер де оның аты-жөнін, жұмысын тергеп сұрамауға тиісті. Осы 

қонақтың үстіне сырттан тағы да қонақтар келіп қалса, жасы кішісі жасы 

үлкенге ығысып орын береді. Қонақ шөлдеп келсе, оған ең әуелі қымыз 

ұсынылады, сосын барып шәй, ас береді. Бойжеткендер шыны аяқты 

салдырлатпай өте әдептілікпен шай құйып береді, қонақтардың әңгімесіне 

араласпайды, оларға тіктеп қарамайды, орынсыз ыржалақтап күлмейді. Мұның 

бәрі – ежелгі заманнан бері қонақ шақырып күткенде бұлжытпай орындалатын 

әдептер. Қазақтар ұл-қыздарына қонақ күту әдебін жас кезінен бастап үйреткен.  

Қонақжайлылығымен тәнті еткен қазақ халқы осы қонаққа қатысты, 

қонақты күтудің сауабына қатысты көптеген ырым, наным-сенімдерді 

ұстанғанын төменде берілген ырымдардан байқауға болады: 

* Қонақ болып барған үйінде қызды төрге отырғызады. Себебі, «қызда қырық 

көліктік бақыт бар». Төрде отырса ол бақыттың жұғыны қыз отырған төрде 

қалады.        * Жолаушылап келе жатқан адам бір үйге сусын ішуге түспек 

болса, сол үйдің есігіне тура беттеп келіп аттан түспейді. Оң жағынан түседі, 

әрі үйді айналмайды.       * Қыдырып, қонаққа келген жас баланы үйден құр қол 

шығармайды. Өйткені, сәбидің меселі қайтпасын, көңілі қалмасын, жүрегі 

суымасын, келер бақытының беті қайтпасын, үйде оттай ыстық ықыласы 

қалсын деп ырымдаған.      

* Үлкен тойда, аста немесе салтанатты мереке-мейрамда сыйлы қонаққа көк 

қасқа тай, ақ сары бас қой, атан түйе, дөнен өгіз сойылады. Сонда барлық тілек 

қабыл болып, зор бақыт қонады деп сеніп, ырымдалады. 

* Қазақ үйіне қонған қонақты ырымдайды. Қонақ қонған түні мал төлдесе, 

құйрық асып, қонақты сыйлайды. Әрі киіт кигізіп, «Ақ жолтай қонақ» деп 

шығарып салады. 

* Қонақ келгенде есікті үй иесінің өзі ашады. Ал қонақ шығарда есікті үй иесі 
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ашпайды, қонақтың өзі ашып шығады. Қонақ үйге келгенде құт бірге кіреді деп 

жориды.  

* Қонақтың пышағы немесе бәкісі дастарханмен бірге жиналып кетсе, қайтарып 

берілмейді.Егер дастарханмен бірге жиналып кетсе, қонақ үндемейді, пышағын 

сұрамайды. Сұраса «Қырық пышақ боп өштеседі» деп жориды. 

* Қазақта кетік, жырық ыдыспен қонаққа ас бермейді. Себебі, ыдыстың 

кетігінен сайтан қосарлана ас ішеді, қонақ қорланады, қонақтың жебеуші иесі 

шамданып, кәрін төгеді деп ырымдайды. 

*  Қазақта «Қуыс үйден құр шықпа» деген сөз бар. Яғни, қонаққа дәмді асын 

беріп, құрмет көрсеткеннен бөлек кәде, сый немесе қайтарында сарқыт салып 

беру.  

* Кеңінен таралған әдет-ғұрыптардың бірі — қалау. Ертеде қазақ үйіне келген 

қонақ сол үйдегі кез келген затты қаладым деп айта алатын болған. Ал, сол 

үйдің иесі қонағы ұнатқан затты міндетті түрде берген. Мұның өзі де адамдар 

арасындағы достық қарым-қатынастың негізін қалайды. 

* Қазақ халқының жақсы әдет-ғұрпының бірі — ерулік беру. Басқа жақтан 

көшіп келген адамдарды олардың туған-туыстары немесе жаңа көршілері 

арнайы дастарқанға шақырып, ерулік беру арқылы көшіп келген туған-

туыстарына немесе көршілеріне деген ыстық ықыласы мен ізгі ниетін білдірген.  

Үйде қонақ күту- ғанибет саналғанымен, үлкен жауапкершілікті де талап 

етеді.Үйімізге қонақтарды біз түрлі себептермен шақырамыз: әдетте Жаңа жыл, 

Наурыз сияқты мейрамдарда, мерей той, туған күн деген сияқты атаулы 

даталарда немесе жай кездесіп, әңгімелесіп қайтуға. Жоғарыда атап өткендей 

қонақ күту әдептерін сақтай отырып, қонақтарды күтеміз. Әжем маған үнемі 

өзінің ақыл, кеңестерін айтып, үйретіп отырады. Дастархан кәдесі, дастарханды 

әзірлеу, қонақ келгенде қалай қарсы алу керектігі жөнінен де үнемі бағыт 

бағдар беріп отырады. Біз отбасымызда дәстүрлерлерді әрдайым ұстанамыз. 

Сол дәстүрдің біріне тоқталып кетер болсам, «Ерулік» салты. Жақында жаңадан 

көшіп келген көршімізді ерулікке шақырдық. «Ерулік» салтына тоқталып 

кетейін. 

Қазағымыздың кеңпейілділігін, жомарттығын, қонақжайлылығын паш 

ететін дәстүрлердің бірі — ерулік беру. 

Жаңа қонысқа көшіп келгендердің алғашында үйренісе алмай 

тосырқайтыны заңдылық. Сондықтан дана халқымыз ерулік беруді ойлап 

тапқан: бұрыннан отырғандар көшіп келгендердің үйін тігісіп, барлық көрші 

болып, кезек-кезек қоныстанушыларды бала-шағасымен қосып, түгел үйлеріне 

шақырып, танысып, білісіп араласып кетуге жағдай жасайды.  

Егер көшіп келгендер жас отау болса, оларға ыдыс-аяқ сияқты ұсақ-түйек, 

бірақ күнделікті қажетті дүниелерді де тарту ететін болған. Осылай етене 

жақын араласудың арқасында бөтен адамдар туыстардай бауыр басып кетеді.  

Қазіргі кезде әсіресе, үлкен қалаларда бұл дәстүр өкінішке орай, ұмытылып 

барады. Әдетте «көршіңіз кім?» деген сұраққа, «неше жыл тұрсам да білмеймін, 

танымаймын» деп жауап беретіндер көп. 
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Кімге болса да, ерулік беріп, жатсынбай қарсы алу дәстүрінің арқасында 

жер аударылған корей, шешен халықтары қазақ жеріне бауыр басып, сіңісіп 

кетті. Тіпті олардың біразы тарихи туған жерлеріне қайта оралса да, қазақ 

халқының жақсы қасиетін ұмытпай айтып жүретіндігін бұқаралық ақпарат 

құралдарынан естіп-біліп жүреміз. Сол себепті асыл дәстүрлеріміз бен әдет-

ғұрыптарымызды ұрпақтан-ұрпаққа беріп отырғанымыз абзал болар еді. 

Мектепте оқушылар арасында сауалнама өткіздім. Көрші әжелерден сұхбат 

алдым.Менің көңілге түйгенім және ұққаным, қонақ күту дәстүрінің адам 

өмірінде алатын орнының маңызды екені, тәрбиелік мәнінің зор екені. Мен 

оның адамды ізгілікке, парасаттылыққа, мейірімділікке баулитынына көз 

жеткіздім. Ол осы ұлы қасиеттерге бастаушы әрі оларды тудырушы рухани 

мұра деп түйін жасадым. Бұл болашақ ұрпағынан зор үміт күтіп отырған 

халқымыз үшін өте маңызды. Біз өз ұрпағымызды білімді де тәрбиелі, өнегелі 

де ізетті, мейірімді әрі қайырымды етіп тәрбиелегіміз келсе, халықтық дәстүрге, 

оның ішінде қонақты күте, сыйлай білуге ерекше мән беруіміз керек. Жас 

балаларға жақсылыққа жетудің жолы үлкенді құрметтеу екенін түсіндіруіміз 

қажет.  

«Құтты қонақ келсе, кой егіз табады» демекші, келген қонақтарыңыздан 

құт дарып, шаңырақтарыңыздан сыйлы қонақ үзілмесін. 
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    В настоящее время трудно представить современного человека  без 

мобильного телефона с  интернетом, который  стал неотъемлемой частью 

жизни каждого.  Интернет в разы упрощает жизнь и работу всего человечества. 

Особенно много времени в интернете проводят подростки, поскольку, по 

словам отечественных психологов (Эльконин Д.Б., Лисина М.И., Т.В. 

Драгунова)[5], ведущим видом деятельности в возрасте 11-18 лет и самым 

главным для любого подростка является общение.Интернет не только 

предоставляет возможность общения, новызвало появление нового вида 

школьного насилия – кибербуллинг. Распространение любой информации 

происходит молниеносно. Один клик –и пародийные изображения, 
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унизительные и порочащие фотографии, видео, слухи достигают огромного 

количества адресатов. 

Основная часть. 

Кибербуллинг – это травля с использованием цифровых технологий, своего 

рода интернет-преступление. Под травлей подразумевается распространение 

в сети оскорбительных текстов, видео, фотографий, угрозы и нападки. Такой 

вид травли часто оказывается весьма болезненным и стрессовым для 

подростков [3]. 

Главной целью кибербуллинга является ухудшение эмоциональной сферы 

жертвы и/или разрушение ее социальных отношений. Кибербуллинг включает в 

себя диапазон различных форм поведения, от игриво-шуточного до 

психологического виртуального террора, результатом которого может стать 

суицид [1]. Жертвы кибербуллинга чувствуют себя униженными, 

беспомощными, одинокими, они остро чувствуют несправедливость того, что 

стали объектом всеобщих насмешек и в то же время не знают как выйти из 

этого положениия.  Этим и подтверждается актуальность изучения данной 

проблемы, особенно, в осенне-весенний период, когда повышается риск 

суицидального поведения среди подростков. За прошедший год в Казахстане 

зафиксировано 76 тыс. фактов кибербуллинга [2]. 

Гипотеза: мы предполагаем, что кибербуллинг опасен для 

психологического здоровья подростков и комплексный анализ изучения причин 

кибербуллинга позволит определить, как не стать жертвой травли в сети. 

Целью работы является исследование признаков и проявлений 

кибербуллинга, с которыми сталкиваются учащиеся  школ в подростковом 

возрасте с дальнейшим оказанием им помощи. 

В соответствии с целью и выдвинутой гипотезой были поставлены 

следующие задачи: 

1.Выявить проблему кибербуллинга в  школе и определить его причины.  

2. Составить рекомендации на основании полученных данных.  

Основным методом изучения травли в социальных сетях стало анкетирование, 

которое было проведено среди учащихся КГУ «Новопокровская средняя 

школа» в возрасте от 10 до 18 лет. В исследовании приняло участие  114 

учащихся.  

Таблица результатов исследования. 

Вопросы: да нет   

Зарегистрированы ли вы 

в сети? 

91% 9% Причины кибербуллинга:  

Сталкивались ли вы с 

кибербуллингом в 

интернете? 

59% 41% Они делают это, чтобы 

отомстить 

32% 

Подвергались ли вы 

кибербуллингу? 

48% 52% Это безопасный способ выразить 

свои чувства и выяснить 

отношения, чтобы об этом не 

знали взрослые 

36% 
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Оскорбляли ли вы кого-

либо в интернете? 

24% 76% Такие люди заслужили это, 

потому что они хронические 

неудачники. 

6% 

Знаете ли вы как себя 

защитить от 

кибербуллинга? 

75% 25% Люди считают это забавным 56% 

Так же был открытый вопрос о возможных способах защиты кибербуллинга. В 

основном, учащиеся предлагали следующие варианты: игнорировать, 

заблокировать, рассказать взрослым, закрыть аккаунт, не общаться с 

незнакомцами, отправить жалобу, реже – вести аккаунт под другим именем, не 

сидеть в социальных сетях, забуллить в ответ.  

Производя целостный анализ анкетирования, мы пришли к следующим 

выводам: 

1. Кибербуллинг тем чаще распространяется в школе, чем старше дети. В 

возрасте 10-12 лет дети еще осторожничают, стараются быть правильными, 

боятся наказания, а в период подросткового возраста ищут возможности для 

раскрытия своей личности и самоутверждения. У тех, у кого это не получается в 

реальной жизни – идут в социальные сетисамоутверждаться, выплескивать свою 

злость. В этом возрасте, когда тинейджеру так необходимо чувствовать свое 

превосходство и общественное признание, у него не хватает терпения, ресурсов 

и сил, чтобы самоутвердиться самостоятельно. Тогда они пытаются возвыситься 

в глазах общества за счет унижения других. Другой причиной, 

предположительно, может  быть чувство собственной неполноценности 

подростка, которое влечет за собой зависть и месть. 

2. Изучая проблему травли в социальных сетях, мы обратили внимание на 

исследования других авторов: О.С. Березиной, А.И. Черкасенко, А.А. Баранова, 

у которых процент детей, подвергшихся оскорблениям в социальных сетях в их 

исследованиях более высокий. Мы задумались о причинах такого результата и 

предполагаем, что это может быть связано с тем, что наш контингент 

испытуемых – сельские школьники, где еще сохранился способ решать 

проблемы традиционным путем  (с глазу на глаз, за углом школы, в туалете).   

3. Почти половина школьников по результатам исследования подвергались 

травле. Это говорит о том, что работа по просвещению детей о интернет-

безопасности должна проводиться как на местном, так и на государственном 

уровне. 

4. Чем старше дети, тем более они осведомлены способами защиты от  

кибербуллинга. 

25% незнающих как себя защитить от нападков в интернете расположились 

в  классах младших по возрасту детей, что подтолкнуло нас провести семинар 

на тему: «Кибербуллинг среди подрастающего поколения», который состоялся 

17 марта на базе школы в 5-7 классах. Во время семинара были рассмотрены 

такие вопросы: что такое «Кибербуллинг», причины возникновения, 

последствия и как избежать кибербуллинга. Так же мы рассказали ребятам о 

законопроекте, который обязывает соцсети блокировать и удалять контент, 
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содержащий кибербуллинг. Проект был одобрен Мажилисом парламента 9 

марта этого года. Мы обратились к кандидату в доктора психологических наук 

СГУ им.ШакаримаТурсынгожиновой Гульнар Сайлаухановне с просьбой 

разработать для учащихся школ рекомендации по теме «Как защититься от 

кибербуллинга». Гульнар Сайлаухановна предложила нам следующие 

рекомендации, которые мы и представили на семинаре в виде памяток: 

1) Не выкладывать в интернет провокационную информацию, которая 

способствовала бы распространению и травле, беречь свою 

киберрепутацию. 

2) Игнорировать единичные случаи оскорбительных нападков – агрессия 

посторонних людей, обычно, заканчивается на начальной стадии. 

2) Не отвечать агрессией на агрессию. Это будет только способствовать 

усилению конфликта. 

3) В случае регулярной травли – обратиться к взрослым! Анонимность в 

интернете мнимая, а аккаунт обидчика вполне реально выяснить и привлечь 

к ответственности. 

4) Блокировать людей, которые предоставляют неудобства.  

5) Если вы стали свидетелем оскорбления в интернете, сначала оцените свои 

возможности. В такой ситуации важно оказать жертве психологическую 

поддержку, а обидчику дать негативную оценку его действий. Если вы 

понимаете, что сами можете пострадать, то лучше обратитесь ко взрослым с 

фактом агрессивнго поведения в сети. 

Почти половина школьников по результатам исследования подвергались 

травле. Это говорит о том, что работа по просвещению детей о интернет-

безопасности должна проводиться на более высоком уровне. Мы внесли 

предложение заместителям директора на следующий ученый год: 11 ноября 

(Международный день борьбы с кибербуллингом)  внести в воспитательный 

план, чтобы ежегодно проводились мероприятия по типу «День свободы от 

интернета», акции по проблеме кибербуллинга, родительские собрания и пр. 

Заключение 

Депрессия, тревожность и поведенческие нарушения входят в число 

ведущих причин заболеваемости и инвалидности среди подростков. Данные 

проблемы отягащаются влиянием кибербуллинга на подростков, травмы 

которого переносятся во взрослый возраст, негативно влияя как на физическое, 

так и на психическое здоровье. В частности, став взрослыми, бывшие жертвы 

буллинга в школе дети гораздо чаще жалуются на проблемы со здоровьем, 

страдают от депрессии, нервных расстройств и склонны к суициду[4]. 

Проблема кибербуллинга должна решиться как на местном, так и на 

государственном уровне и мы рады, что смогли сделать несколько шагов к 

решению этой проблемы в нашей школе.  
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The purpose of the research entitled “Practical use of English language in city 

life” is to study the lexical system and linguistic structure of English urbanonyms in 

Kazakhstan, namely in Semey and identify their functions in the language. 

Research Hypothesis: implementation of methods of linguistic analysis on 

urbanonyms will reveal the most common problems regarding the linguistic structure 

of urbanonyms in English. 

Research procedures: 

1. Review of international and local literature on urbanonyms; 

2. Linguistic analysis of urbanonyms in English, particularly from Semey in 

order to identify the most common problems related to linguistic system of English 

urbanonyms and the reasons of their occurrence; 

3. Development of recommendations for elimination of problems. 

Methodology: linguistic analysis and comparative analysis. 

Novelty of the research: the research revealed the most common problems 

regarding the linguistic patterns of English urbanonyms in Semey and its impact on 

language system as a whole. It also provided linguistic recommendations on creation 

of urbanonyms in English throughout Semey. 

Research findings: The most common problems determined in the linguistic 

structure of English urbanonymswere related to their meaning, wrong use of 

prepositions, articles and spelling which were caused by the factors including native 

language interference, direct translation and lack of linguistic support center in the 

cities. 

Practical application of research findings: applied linguistics, toponymy, and 

toponomastics. 

The research discusses the lexical scheme of urbanonyms, the theoretical 

foundations of cultural linguistics, the designation of the structure of urbanonyms, the 

analysis of the roles and duties of the election. A study of urban names throughout 

Semeyhas been carried out, and the roles of urban names are disclosed in this 

database.  

https://iite.unesco.org/wp-content/uploads/2018/12/kiberbulling.pdf
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The declaration that several variables, such as the actual linguistic, 

extralinguistic and linguistic ones, stipulate the nomination process (creation of 

urbanonyms) has been verified. The social and cultural condition is the most 

significant factor. The findings of the analysis can be used in practical terms in high 

school instruction of cultural linguistics, onomastics, linguistic and cultural 

knowledge in operation. 

The aim of the research: this study aims at investigating the most common 

problems made while creating English urbanonyms for objects in Semeу. Thus, the 

main purpose of this research is to study the lexical system and linguistic structure of 

English urbanonyms in Semey and identify their functions in the language. 

The relevance of the research: In cultural linguistics, research related to the 

city and urban space is increasing in popularity. They cover a variety of 

contemporary concerns and phenomena. The study of urban space texts is one of the 

fields of these studies. There is also the study of urban object nominations 

(urbanonyms) as a linguistic and cultural phenomenon in this sequence. 

Based on the study of urban names, the actualization of Semey’s business and 

cultural objects, the functioning of urban names is defined in the city's linguistic and 

cultural space. The name of any inner-city entity is an urbanonym in modern 

linguistics. Urbanonymy is the aggregate of the urban names of all towns. 

The city's linguistic and cultural space (which is associated with the city's 

linguistic and cultural portrait) is a fragment of a citizen's individual image of the 

world, based on his context awareness and ideas about the city's language and culture, 

the particulars of life in it. It is not unintentional that we concentrate our attention on 

the city center facilities while collecting materials, where several trade offices, 

educational, sports and entertainment facilities are located. We have analyzed many 

items.  

The urbanonym, like any other onym, understands contact in language and 

culture, helps to reconstruct contact conditions, and people's interaction in general. A 

nominator participates in the urban name development process. A nominator calls an 

entity in the city. A receiver perceives the urban name and interprets it. Therefore, in 

the contact phase associated with urban names, there are two sides: naming and 

interpretation. 

It should be noted that modern urbanonymism is strongly dependent on the 

characteristics of the creation of this phenomenon in previous historical epochs, 

defining the role of urbanonyms in the linguistic and cultural space of the town. In 

addition, urban names fit organically into urban space and fulfill its desires and 

realities of life, that is to say, the movements towards dialogue, the expansion of 

advertising space and the adherence to consumer economy characteristics. 

The research methods: this research employed linguistic analysis and 

comparative analysis as the main research methods in this study. Okuma claims that 

these two methods differ in their focus. Comparative analysis or contrastive analysis 

compares the structures of two language systems and thus predicts the problems 

beforehand. Linguistic analysis investigates the lexical and linguistic patterns of one 

particular object. As the present study mainly focuses on linguistic patterns of 
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urbanonyms, it was significant to use linguistic analysis as a research method in order 

to examine the most common linguistic problems made while creating or renaming 

urban buildings throughout Semey.Considering the issue of English borrowing in 

store names is of particular importance in connection with the fundamental changes 

dictated by life itself. Today a foreign language is becoming truly in demand. An 

increasing number of people are learning foreign languages and are widely using 

these skills in practice. 

Toponymy, a place-name taxonomic analysis based on etymological, historical, 

and geographical records. A place-name is a term or phrase used to describe, denote, 

or define a geographic area such as a region, river, or mountain. Toponymy splits 

place-names into two broad categories: names of dwellings and names of features.  

Toponymy is concerned with the linguistic development of place-names  and the 

motive behind the place’s naming. However, most toponymy focuses on the 

etymological study of housing names, frequently neglecting the study of feature 

names and the intent behind the location’s naming. 

Habitation and function names, or a combination of the two, are either generic or 

personal. A generic name applies to a class of river, mountain, or city names. A 

particular name is used to limit or change the place-name’s meaning. Based on the 

universal tendency to make the unique either precede or obey the generic, most of the 

world's languages can be divided into two classes. 

The specific typically comes first in English, while in French, the specific 

generally follows the generic. Exceptions to this generalization are provided through 

the impact of other languages. Many exceptions to the trend in English in the United 

States to have the unique first were created by the influence of French and Spanish. 

This is most obvious in the naming of several larger bodies of water that were first 

discovered and settled by the French, such as Lake Superior, Lake Michigan, or Lake 

Champlain. 

The French naming convention was adopted by English settlers settling into 

these areas, but because the French did not colonize the areas strongly, many of the 

smaller bodies of water in these regions were named first under the unique English 

convention. 

The particular feature of the place-name has been focused in most toponymic 

studies. The dominant place-name type in English is the adjectival form of the unique. 

In English, prepositional place-names used in a descriptive context are more 

uncommon. An example of the prepositional place-name is the City of Chicago, but 

in common use the preposition and the generic are discarded. 

The analysis of place-names within and between languages is also part of 

Toponymy. Language studies typically follow three basic assumptions: each place-

name has a meaning, including place-names derived from personal names; place-

names identify the site and document any evidence of human occupation or 

ownership; its phonetic development would be parallel to the development of the 

language once a place-name is formed or registered. By studying oral and written 

methods of place-name communication, the study of place-name conversion from one 

language to another is carried out. The most prevalent method of place-name transfer 
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between languages is phonetic transfer. The spoken transition of a place-name from 

one language to another includes this. Little or no knowledge is needed of the 

language from which the place-name originates. 

An individual may listen to the spoken place name and then make the place 

name phonetically in his or her own language, providing a near approximation at best. 

In this way, many of the early colonial North American place-names were transferred 

from native Indian languages. Oral translation involves at least some degree of 

bilingualism on the part of the place-name being conveyed by both parties. 

The name of the company Go For Gold is formed from three words (verb, 

preposition, noun) and in translation means Go for gold. At first glance, it seems that 

this is the name of the store that sells gold. But, in fact, this is a company that sells 

sportswear, shoes and accessories with the symbols of the Republic of Kazakhstan. 

An interesting name for a computer repair company is @li_com. The name 

contains symbols and no one will guess what it means. The name of the computer 

club Gamer PS3 Xbox Club is formed from four words and is very consonant. 

The House of Raya evening dress shop (translation: Raya's house). The name is 

closely related to the name of the owner and is formed using a preposition in the 

possessive case. 

Meat shop Teameat.kz, which sells fresh meat to order, is formed from two 

nouns, but spelled together. Confectionery workshop Sweets the art of cake 

(translation: the art of cake sweets) matches the content of the activity, but has too 

many words in the name. And this name in English is considered the longest among 

the rest. 

Based on interviews with property owners and residents, names in English are 

chosen solely to attract the attention of a potential consumer. Figure 1 shows a 

general picture of the names of objects in English in the city of Semey. 

As we can see, 54% of the names of objects in English are a "sign" to attract 

consumers, 12% of the names have long names in English and 34% of the names 

correspond to the content and the activity performed. 

According to the owners, it is the names in English that attract attention and 

arouse great interest among people, especially among young people. Today, almost 

60% of young people speak English fluently and are interested in the culture and 

traditions of English-speaking countries. 

Recently, there has been a huge tendency for the names of city objects to appear 

in English. And this is due to the requirement of time and the implementation of the 

project of the trinity of languages. 

Thus, we came to this conclusion, in order to give a name to a certain object in 

English, it is necessary: 

1) use the full range of capabilities of a particular object so that the name has its 

own individuality; 

2) the names should be euphonic and beautiful; 

3) follow the spelling rules of the English language; 

4) the names should not contain false associations that contradict the type of 

activity of the enterprise; 



 

 

38 

 

5) not to get carried away by excessive use of foreign language vocabulary; 

6) evaluate the potential of the name for further development. 
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AҒЫЛШЫН – ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ ЕСІМДІКТЕР ЖӘНЕ ОРЫН 

АЛМАСТЫРУШЫ СӨЗДЕР 

Қатысушы:  Бекзатқызы Аружан 

Жетекшілері: Баитунов Дулат Ермекович, Мантиева Балжан Берікқанқызы 

«Ж.Аймауытов атындағы жалпы орта білім беретін мектебі» КММ, 

Семей қаласы 

 

Aңдaтпa 

Зeрттeу тaқырыбының өзeктілігі. Cөз тaптaры жөніндeгі мәceлeні 

бaғдaрлaп, әрі тілдің құрылымының тeориялық тa, прaктикaлық тa мәceлeлeрін 

тeрeң зeрттeу, жeтe білу үшін қaжeт. Тілдeгі cөздeрді грaммaтикaлық топтaрғa 

бөлу, олaрғa тиіcті грaммaтикaлық cипaттaмaлaр бeру,  aлды-aлдынa тaлдaу 

грaммaтикaның нeгізгі өзeгі, eң бacты мәceлecі.  

Зeрттeудің нeгізгі  мaқcaты мeн міндeттeрі.  Зeрттeу жұмыcындa  

aғылшын тіл білімі морфологияcындaғы ecімдіктeрді тeориялық тұрғыдa 

нeгіздeу.   

Зeрттeу жұмыcының ғылыми жaңaлығы. Қaзaқ, aғылшын тіл білімінің 

морфология caлacындa cөз тaптaрының бірі – орынбacaр cөз caнaлaтын 

ecімдіктeр, олaрдың түрлeрі, тaқырыптық, ceмaнтикaлық топтaры  мeн 

прaгмaтикacы  caрaлaнып,   aрнaйы зeрттeліп отыр. Cонымeн қaтaр зeрттeу 

жұмыcындa ecімдіктің  тaқырыптық,  лeкcикa-грaммaтикaлық топтaрының 

өзінe тән ceмaнтикaлық eрeкшeліктeрі түрлі өзгeшeліктeрмeн  тaлдaнды. 

Зeрттeу әдіcтeрі: caлыcтырмaлы тaлдaу әдіcі. 

Кіріcпe 

Тіл біліміндeгі бaрлық cөздeр ceмaнтикaлық жәнe морфологиялық 

бeрлігeрінe қaрaй eң aлдымeн үш үлкeн топқa  бөлінeді. Олaр – aтaушы cөздeр, 

көмeкші cөздeр жәнe  одaғaй cөздeр.  

Aтaлғaн  үш топтың ішіндeгі әрі eң көбі дe,  әрі нeгізгі ұйытқыcы жәнe 

тіліміздің бүкіл cөз бaйлығының бaрлық шұрaйы дa, нeгізі дe болып 

тaбылaтыны – aтaушы cөздeр. 

Aтaушы cөздeрді, eрeкшeліктeрі мeн cипaттaрының бір-бірінe жaқын 

бeлгілeрінe қaрaй, іштeй бірнeшe лeкcикa-грaммaтикaлық топтaрғa бөлугe 

болaды. Мыcaлы, олaрды eң aлдымeн, ecімдeр жәнe eтіcтіктeр  дeгeн eкі caлaғa 
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бөлугe болaды. Бірaқ ecімдeр дe іштeй бірдeй eмec. Мыcaлы,  зaт ecім, cын ecім, 

caн ecім, ecімдіктeр ішінaрa ұқcac үcтeу cөздeр мeн eліктeу cөздeр өзaрa бір-

бірінe жaқын. 

Cонымeн зaттық ұғымды білдірeтін cөздeрдің орынбacaрлaры– 

cубcaнтивтік ecімдіктeр, eкіншідeн, зaттың бeлгіcін білдірeтін cөздeрдің 

орынбacaрлaры – aттрибутивтік ecімдeр дeгeн eкі caлaғa бөлeді. 

    Aғылшын тіліндeгі ecімдіктeрдің мaғынaлық-құрылымдық топтaры. 

E. М. Гордон жәнe тaғы дa бacқaлaры ecімдіктeрдің тaғы дa бір тобы – 

эмфaтикaлық ecімдіктeрді бөлeді. Бірaқ К.Н.Кaчaловa мeн  бacқa ғaлымдaр  бұл 

ecімдіктeрді өздік ecімдігінің қоcымшa қызмeті рeтіндe aнықтaйды [1,2,3,4,6 

т.б. 

Aғылшын тіліндe ecімдіктeрді cтaтиcтикaлық тұрғыдaн қaрacтырғaндa,   

caн жaғынaн олaрдың  көп eмec eкeндіші aнықтaлып отыр.  Бірaқ олaрдың 

aтқaрaтын  қызмeті орacaн зор.  

Aғылшын тіл біліміндe мaғынaлaрынa қaрaй ecімдіктeр 9 топқa 

топтacтырылaды: 1) жіктeу ecімдіктeрі, 2 ) cілтeу ecімдіктeрі, 3) cұрaу, 4) өздік 

ecімдіктeрі, 5) бeлгіcіздік ecімдіктeрі, 6) болымcыздық ecімдіктeрі, 7) жaлпылaу 

ecімдіктeрі, 8) тәуeлдік, 9) жaлғaулық. 

2.1. Жіктeу ecімдігі (Рersоnal рrоnоuns) 

Жіктeу ecімдіктeрінe мeн, cіз, ceн, ол, біз (біздeр), ceндeр, cіздeр,олaр дeгeн 

cөздeр жaтaды. Жіктeу ecімдіктeрі caн жaғынaн aз болғaнымeн, қызмeті 

жaғынaн ecімдіктeрдің ішіндeгі aca жиі қолдaнылaтын   тобы. 

Жіктeу ecімдіктeрі үнeмі жaқтық ұғыммeн бaйлaныcты кeлeді. Cол 

ceбeптeн олaр  ылғи aдaммeн бaйлaныcты, дeмeк, cөйлeуші, тыңдaушы жәнe 

бөгдe кіcі дeгeн ұғымдaрмeн бaйлaныcты қолдaнылaды [1,2,4,6]. 

Ecімдіктeрдің дe ceптeу жүйecі бacқa ecімдeрмeн нeгізіндe бір ізді 

болғaнымeн, олaрдың әр тобынa тән кeйбір eрeкшeліктeрі жоқ eмec, мыcaлы 

жіктeу ecімдіктeрдің  жeкeшe түрлeрі төмeндeгішe ceптeлeді.  

2.2. Тәуeлдік ecімдігі (Роssessіve рrоnоuns).   

Жeкeшe ecімдіккe тиіcтілікті білдіріп кімдікі? caуaлынa жaуaп бeрeтін 

тәуeлдік ecімдігінe cәйкec кeлeді. Тәуeлдік ecімдігінің eкі түрі бaр: біріншіcі – 

cын ecімді ecімдік, eкіншіcі зaт ecімді ecімдік болып қызмeт eтeтін aбcолюттік 

түр.  

Мыcaлы: 

Түр/Жaқ  Жeкeшe Көпшe  

1 Mу Оur  

2 Уоur  Уоur 

3 Hіs/her/іt Theіr 

  

Мұндaй түрдe тәуeлдік ecімдігі, өздeрі жaтaтын зaт ecім aлдындa тұрaды. 

Зaт ecімнің aнықтaуышы болa отырып, оcы зaт ecімнің aлдындa aртикльдің 

болуынa  жол бeрмeйді: Mу рencіl іs оn the table –Мeнің қaлaмым үcтeлдің 

үcтіндe. He gave me hіs address – Ол мaғaн aдрecін бeрді. 
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E.М.Гордон  жәнe бacқaлa дa ғaлымдaрдың пікірі бойыншa «көбінe 

тәуeлдік ecімдігі туыcқaндық, дeнe бөлігі, киім жәнe aдaмғa қaтыcты тaғы дa 

бacқa зaттaрын бeлгілeйтін зaт ecімнің aлдындaғы aртикльдің орнын 

aлмacтырaды»: Bоb nоdded at hіs wіfe as іf he wanted tо saу “уоu see?”- Боб 

әйeлінe «түcініп  тұрcың бa?» дeгeндeй бacын изeді. He bіt hіs lірs, but saіd 

nоthіng. – Ол eштeңe aйтпacтaн eрнін тіcтeді[1]. 

Кeйбір идиомaтикaлық фрaзaлaрдa ecімдіктің орнынa бeлгілі aртикль 

қолдaнылaды.   

І have a cоld іn the head –Мeн бacымa cуық тигізіп aлдым. 

He was shоt thrоugh the heart – Оқ оның жүрeгінeн өтe шықты. 

He gоt red іn the face – Оның бeті қызaрып кeтті. 

He tоок me bу the hand – Ол мeнің қолымнaн ұcтaды 

    Түр Жaқ  Жeкeшe  Көпшe 

    1 Mіne Оurs 

    2 Уоurs Уоurs 

    3 Hіs/hers/іts Theіrs 

 2.3.Cілтeу ecімдіктeрі (demоnstratіve рrоnоuns) 

Cілтeу ecімдіктeрінe бұл, оcы, cол, aнaу, мынaу, cонaу, aнa, әні, мінe дeгeн 

cөздeр жaтaды. Бұл ecімдіктeр  нeгізінeн aлғaндa cілтeу, көрceту, нұcқaу cияқты 

ишaрaттaрды білдірeді, қaй, қaйcы дeгeн cұрaулaрғa жaуaп бeрeтін aтрибутивтік 

cөздeр. Дeгeнмeн cілтeу ecімдіктeрінің бaрлығының мaғынaлaры бірдeй бір 

дәрeжeдe болa бeрмeйді.  

К. Н. Кaчaловa мeн бacқaлaры eкі cілтeу ecімдігін көрceтeді: thіs и that. E. 

М. Гордон тaғы дa eкі cілтeу ecімдігі турaлы aйтaды: such и same //   [1,3]. 

 THІS  МEН THAT ECІМДІКТEРІ 

thіs и that ecімдіктeрі caн дәрeжecінe иe: 

Thіs – бұл, мынa   these – бұл, мынaлaр 

That –cол, aнaу   thоse –  cолaр, aнaлaр 

Cілтeу ecімдіктeрі cын ecім ecімдігі рeтіндe дe, зaт ecім ecімдігі рeтіндe дe 

пaйдaлaнылaды. 

2.4. Cұрaу ecімдіктeрі (Іnterrоgatіve рrоnоuns) 

 Cұрaу ecімдіктeрі мынaлaр: кім, нe,  нeшe, қaй, қaндaй, қaншa, қaлaй т.б. 

Aғылшын тіліндeгі cұрaу ecімдіктeрінe whо (whоm), whоse, what, whіch, hоw, 

hоw much (hоw manу) жaтaды.  Оcы ecімдіктeрдің әрқaйcыcы cөйлeмдe әртүрлі 

қызмeт aтқaрaды. WHО, WHОM , WHОSE ECІМДІКТEРІ  

whо мeн whоm ecімдіктeрі 

whо  жәнe  whоm ecімдіктeрі тұлғaлaрғa қaтыcты aйтылaды.  Whо зaт ecімдік 

ecімдік рeтіндe пaйдaлaнылaды жәнe cөйлeмдe бacтaуыш нeмece 

бaяндaуыштың aтaулы бөлігінің қызмeтін aтқaрaды: Whо deleted the fіle frоm 

the cоmрuter? – Компьютeрeгі cол фaйлды кім жойды 

Whо бaяндaуыштың aтaулы бөлігі болca, ондa eтіcтік түр мeн жaқтa 

бacтaуыш көрceтілгeн зaт ecіммeн  нeмece ecімдікпeн кeліcтірілeді:   

Whоm  орыc тіліндe көмeкші cөзді жaнaмa ceптіктeгі кім ecімдігінe cәйкec 

кeлeді.  Cөйлeу мәнeріндe  whоm әдeттe whо ecімдігінe cәйкec кeлeді. Whо 
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(whоm) dіd уоu meet there? –Ceн ондa кімді кeздecтірдің? Whо (whоm) dіd he talк 

tо? –Ол кіммeн cөйлecті? 

Whо dіd уоu meet there? –? Ceн ондa кімді кeздecтірдің? 

Whоm ecімдігінe жaтaтын көмeкші cөз әдeттe eтіcтіктeн кeйін қойылaды, aл 

толықтaуыш болғaн жaғдaйдa толықтaуыштaн кeйін қойылaды мұндaй 

жaғдaйдa whоm ecімдігі whо ecімдігімeн aуыcтырылaды 

Whо (whоm) dіd уоu shоw the letter tо? – Ceн бұл хaтты кімгe көрceттің? 

Whо (whоm) are уоu sрeaкіng оf? –  Ceн кім турaлы aйтып отырcың? 

Қорытынды 

Көптeгeн ecімдіктeр орын aлмacтырушы cөздeр рeтіндe дe қызмeт eтeді 

жәнe олaрдың aрacындaғы шeк бұлыңғыр, бірaқ cондa дa оcы eкі түcініктің 

aрacындa aйырмa бaр. Бaрлық ecімдіктeр орын aлмacтырушы cөз болa бeрмeйді 

жәнe бaрлық орын aлмacтырушы cөздeр ecімдіктeр болa бeрмeйді. Cын ecімдік 

ecімдіктeр орын aлмacтырушы cөздeр болa бeрмeйді. Кeйбір ecімдіктeр 

cөйлeмдe зaт ecімнің дe, cын ecімнің дe қызмeтін aтқaрaды. Cын ecімдік 

ecімдіктeр орын aлмacтырушы cөздeр бол aлмaйды.  Олaр орын aлмacтырушы 

cөз болып, тeк зaт ecімнің орнын aлмacтырғaн дa ғaнa болaды. Мәceлeн, thіs  

ecімдігі:Thіs car іs an оld mоdel. –   Бұл ecкі үлгідeгі мaшинa [ 22, 160]. She was 

gоіng blanк agaіn. He dіdn’t lікe thіs. – Ол тaғы дa aшулaнды. Оғaн бұл ұнaйтын 

[22, 168]. 

Бірінші жaғдaйдa thіs  зaт ecімгe (car) cілтeп тұрғaн тeк ecімдік болып 

тұрca,  eкінші жaғдaйдa, thіs –  орын aлмacтырушы cөз. ол жaңa cөйлeмді 

aлмacтырып тұр. (She was gоіng blanк agaіn). 

Ecімдік тe, орын aлмacтырушы cөз дe әрбір тілдің құрaмдac бөлігі болып 

тaбылaды.  

Қорытa aйтқaндa, ecімдіктeрдің қыр-cырын қaрacтырып жүргeн 

зeрттeушілeрдің ecімдік cөз тaбынa тeориялық нaқты aнықтaмa бeруі қиынғa 

cоғaтынын aңғaрaмыз, ceбeбі ecімдіктің  зaт ecім мeн cын ecімнeн 

aйырмaшылығы, ecімдік қaндaй дa болcын бір зaтты нeмece caпaны 

aтaмaйтындығындa, тeк оғaн cілтeп, мeгзeп, cұрaу т.б. мaғынaлaрын 

білдірeтіндігіндe. 
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ЫРЫСХАН МҰСАҰЛЫНЫҢ «АҒА СҰЛТАН» РОМАНЫНЫҢ 

КӨРКЕМДІК ЕРЕКШЕЛІГІ 

Қатысушы: Қабасова Халима 

Жетекшісі: Сатенова Майра Гусмановна 

 «Ж.Аймауытов атындағы жалпы орта білім беретін мектебі» КММ, 

Семей қаласы 

 

Зерттеу жұмысының  мақсаты:  Ырысхан Мұсаұлының «Аға сұлтан» 

романында қолданылған өзіндік көркемдік ерекшеліктері мен  тілдік 

табиғатын, жеке дүниетанымындағы көркемдік-эстетикалық, рухани 

құндылықтарды зерделеу; Бүгінгі жас ұрпақтың осындай  көркем  шығармалар 

арқылы өз елінің, жерінің тарихын, ата-бабаларының тарихын білуі және оның 

жақсысынан үйреніп, жаманынан жиреніп қорытынды жасауы, сабақ алуы;  

Зерттеу жұмысының міндеттері:  

– Жас ұрпақтың сөйлеу тілін белсендіруге және жеке өмірлік тәжірибесін 

кеңейтуге ықпал ететін жазушы шығармасының көркемдік ерекшеліктері мен 

өзіндік сөз қолданысын қарастырып, мәнін ашу; 

– Ырысхан Мұсаұлының шығармалары тілі негізінде ол өмір сүрген кезеңдегі 

әлеуметтік жағдай мен қоғамдық ахуалды, оларға деген жазушы көзқарасын, 

ұстанымын анықтау; 

І. Негізгі  бөлім. Романның көркемдік ерекшелігі 

Суреткер – белгілі дәуір перзенті. Оның шығармашылығы сол өмірдің 

сәулесі, көрінісі. Сондықтан жазушы шығармалары өз дәуірінің әлеуметтік 

тіршілігінен, арпалысынан оқшау болуы мүмкін емес дейміз. 

 Әдебиет зерттеуші белгілі ғалым В. Новиков «Суреткер өзінің ерекше 

әлемін жасайды. Ол әлем өз бойына шындықтың барлық қасиетін сыйғызған, ол 

жарылуға әзір буырқана қайнаған құштарлыққа, қайшылықтарға толы. Оларда 

қайталанбас бейнесімен сомдалған тірі геройлар әрекет етеді.» деген екен. 

Ырысхан Мұсаұлы  журналистикаға  сіңірген  ғұмыр  бойғы  еңбегімен , 

очергтегі қаламгерлік   шеберлігімен, зиялы, жарқын тұлғасымен  жұрттың  

есінде  қалды. «Аға сұлтан»  атты  романы  Құнанбай  образы н, қазақ  асқан  

Абайдың  әкесі Құнанбай Өскенбайұлы  туралы. 

Бұл   күрделі тақырып отаршылықтың  уыты  өрши  бастағанда, қара  

халықты  ойламайтын, ұлыққа  жаққан  Құсбек  төрені  жеңіп, ағасұлтан  

сайланып, Қарқаралыда  мешіт  салғызып, қазақтың  ділін  сақтауға  бастаған  

дала  көсемі. 

 Қазақ  даласына  қожайын  болуға  келген, осы елдің  байлығын  шебер  

иемденген  бөгде  жұрттың  бейнелерін  жазушы  дөп  сомдайды.  Ең  кереметі, 

Ырысхан  Мұсаұлының  бұл  шығармасы  біздің  Абай  елінің  мінез  

ерекшелігін, тіл байлығы  мен  сөйлеу  дағдысын  танытатын  таптырмайтын  

мұра.   Біз қарастырмақ болып отырған  Ырысхан  Мұсаұлының  «Аға сұлтан» 

романы кешегі кеңестік дәуірде, сонау студенттік жылдарында қолға алынған. 

Кеңес заманының  сұрқия  саясатының кесерінен роман ұзақ жылдар 

сандықта сақталған. Тәуелсіздігімізге қол жеткізген уақытта автор «жабулы 



 

 

43 

 

жатқан жан сырын» жарыққа шығарады. Біздің мақсат жазушының ХІХ 

ғасырдың орта шенінде Қарқаралы дуанында болған тарихи оқиғаларды 

суреттеген «Аға сұлтан» романының көркемдік айшықтарын таныту болмақ. 

Теңіздің сырын тамшыдан тануға болатыны сияқты жазушының стилін 

тану үшін «Аға сұлтан» романының көркемдік ерекшеліктерін бөліп алып 

қарастыруды жөн көрдік. Қазақтан  шыққан, ел үстінен күнелткен 

пысықтардың екіжүзді  қалыбын  ситуация  арқылы  ашады. Негізінен Құсбек 

пен Құнанбай арасындағы диалогтардан шебер табылған көркем штрих-

детальдар арқылы кейіпкерлердің  характерін ашады. 

 Сол көркем детальдардан автор позициясы да аңғарылады. Жазушы  

Құнанбай  бейнесін  беріп суреттеп  жатпайды. Оның бейнесі Құспекпен  сөз  

қағыстырып, ел  жайы  туралы  толғанған  ойынан, іс-әрекетінен-ақ  байқаймыз. 

«Аға сұлтан» романындағы пейзаж 

Романда табиғат суреттері де жайдан-жай алына салмаған. Жазушы бұл 

көркемдік детальдарды кейіпкердің мінез-қылығын ашуға, оның көңіл күйіне, 

жан толғанысына, қуаныш-қызығына, қайғы-қасіретіне, басына түскен қатерге, 

ашу-ызасына, қайрат қажырына бейнелейді. Т. Ақшолақов: «Жазушы 

табиғатты сөйлете отырып, кейіпкердің жан-толғанысын тереңдете түседі.» 

дейді /3-60/ 

Романда Құсбек төренің Омбы сапарынан Қарқарылыға көңілі күпті болып, 

екіұшты ойға батып, еңсесі түсіңкі қайтқаны оқырман есінде болар. Аға 

сұлтандыққа сайлау жақындап, Құсбек Омбы жандаралынан жартымды жауап 

ести алмай өзінің бір топ жаһаттастарымен қайтып келе жатқандағы табиғаттың 

тосын мінезін жазушы үлкен шеберлікпен берген. 

«Қарашағыл бекетіне іркес-тіркес сабылған қалың жүргінші сау ете түсті. 

Қай мезет екенін айырып болмайды. Аспанды торлаған қарақошқыл бұлт 

шудадай бұрқырап, барған сайын қоюланып барады. Тұтаса тұмшаланып 

төңірек бұлынғыр тарта түскен. 

Түн ортасы ауа жел терісінен шығып еді. Қазір дәуірлеп алыпты, 

қыстағыдай қызылдап соққан ызғырық өңменіңнен өтеді. Жүргіншілер аттарын  

қаңтарып кермеге байлап жатқанда қиыршықтап қар жауа бастады. Қалың 

шоғырдан бөлініп қап жұрттың соңын ала жеткен Тәттімбет пен Мұса: 

Ойпыр-ай, үскіріп кетті ғой. Құралайымыз ба бұл немене өзі? 

- Құралайдың мұнандайын кім көрген. 

- Ия, жазда бүйтіп суық соққаны қайбір жақсы дейсің, арты түтеп боранға 

айналмаса жарар еді, - деген күдік айтысты. 

- Ырысхан Мұсаұлы табиғаттың сұсты келбет-кескінін кейіпкердің жан 

күйзелісін, жан ашуын тереңдете бейнелеу үшін ұтымды алған, табиғатты өз 

мақсатына орай сөйлете білген. Құдияр мен Тәттімбеттің сөзі нағыз 

деталь.Алдағы сайлауда Құсбектің аға сұлтандыққа өте алмайтынын басынан 

бағы тая бастағаның байқаймыз.Романның көркемдік ерекшелігін, әсіресе тілін 

тану үшін пейзаждың көтерер жүгі жеңіл емес. 

Пейзажды біз, әдетте, көркем шығармада суреттеген табиғат көріністері 

дейміз. Рас, пейзаж – табиғат. Бірақ бұл жеткіліксіз. Нағыз пейзаж – поэзия. 
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Неге десеңіз, адамның қабылдауынан, көңіл күйінен тыс табиғат суреті – 

пейзаж жоқ.  

«Пейзаж жазушының стилін де белгілейді. Ал стиль – адам. Пейзаж образ 

сырын ашады. Ал образ – адам». /1-100/  Дәл осының дәлелі Ы.Мұсаұлының 

«Аға сұлтан» романындағы пейзаж. 

Қысқасы романның пейзажды беттері – қағаз емес, нақ тірі табиғаттың өзі. 

Адамды үйден шығарып алып кетеді. Бір жерде ызғырық жел өңменіңнен өтеді, 

енді бір жерде әуе айналып жерге түскендей аптап ыстықтан қашқандай күйге 

түсесіз, тағы бір жерде қолымызды жаңбырға тосып рахаттанамыз. Біздің әдеби 

шығармалардан іздейтініміз, міне, осындай пейзаж. 

Құнанбай бейнесі 

Мұқым дін мұсылман қауымының тілеуін қабыл алуын сұрап Құнанбай 

Омбыға үкілі пошта жөнелтеді. Онда мешіт салынатын жердің орнын оның 

қасына медресе салу керектігін жазады. Үлкен істі тындырып көңілі орнына 

келген Құнанбай терезеден арыға көз жіберіп, қорған ішіндегі баққа қадала 

қалыпты. 

Оңынан жел тұрған екен. Ызыңдап суырыла соғады. Емен бәйтеректің 

жапырақтары шаң-тозаңнан арылыпты. Көк-жасыл тартып, ажарлана түскен. 

Судыр қағып, жамырай шуласады./1-185/ 

Міне, жазушы шеберлігі дегеніміз осы. Ешқандай дәлелдеуді қажет етпесі 

де анық. 

Мінездеу, жанама мінездеу, адамға тән күйініш, сүйініш сезімдерді 

суреттеу, адамның өз күйін /монолог/, немесе өзгемен сөйлесуден /диалог/ 

келтіру – осылардың бәрі жеке-жеке тұрған, дара мақсатты нәрселер емес. 

Керісінше, бірін-бірі толықтырып, бірінен-бірі туып, біріне-бірі жалғасып 

жатқан дүниелер. 

Мұндай бірліксіз бұлар адам мінезін де, тұлғасын да жасай алмаған болар 

еді. 

Жазушы өз кейіпкерінің қимылын жеке-дара алмай, оның сөйлеген сөзімен 

ұштастыра суреттеп, оған өзінің авторлық көзқарасын /эстетикалық бағасын/ 

білдірсе, бұл кейіпкерлердің кім екенін, қандай мінез-құлықтың адамы екенін 

тасқа таңбалағандай көреміз. 

Тек ішінде бүкпе есеп, бұқпа сөз жатпайтын Тәттімбет бір өзінің ғана сөзін 

айтып жүр ме? /1-44/ 

Тәттімбет оны саралап, аударып-төңкеріп жатпады. Бүкпелі есепке өзі 

шорқақ болған соң, басқаның да бұндай сөзіне үңіле бермейтін. Тура сөйлеп, 

ашық келгенді ұнататын. /1-49/ 

Қып-қысқа айтылған бірнеше сөз, ал оқи қалсақ суреттеліп отырған 

адамның ең айрықша белгісі көзге елестейді. 

Ы.Мұсаұлының «Аға сұлтан» романындағы Құнанбай, Құсбек, Алшынбай, 

Сымық, Қужақ сияқты кейіпкерлер – тип. «Талантты жазушының әр образы 

тип» дейді Белинский. 

Типтендіру мәселесі секілді типтің өзі де тым кесек және күрделі нәрсе.  

Неге десеңіз, мінез, бітім, әрекет, ұғым, рух, парасат жағынан байыптап 
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қарасақ, нағыз суреткердің қолынан туған әрбір әдеби тип – әріәбден 

жинақталған, сондықтан өзінен өзге ешкімге ұқсамайтын жалқы тұлға. 

Қорытынды 

Ырысхан  Мұсаұлының «Аға сұлтан» романында  бүкіл көркемдік 

айшықтар  үйлесім  тапқан, соның бәрі жымдасып келіп оқырманын баурап 

алады, жанын нұрландырып, әсемдікті тани білуге баулиды. 

Көркем туындыны өнер деп бағаласақ, оның өзі өнер құралымен жасалуы 

керек. Бұл үшін романнан  бір  ғана  штрих алайық: 

Құнанбай күрсініп қойып сөзін сабақтады: 

Бәтір-ау, осы біздің топырағымыздан ба, жоқ әлде дәм-тұзымыздан ба, елімізде 

оттап, су ішкеннің бәрі есіктен келіп төр менікі, ылдидан келіп өр менікі дейтіні 

несі екен? Құдайы мейман санап, құшағымызды жайып құрақ ұшқанға 

жазықтымыз ба? Осынау  қонақжай  салтымыздан  тауып  тұрмыз-ау, тәрізі? /1-

183/ деген бір ғана детальдағы ой тереңдігі қаншама.  Жазушы осыған өзінің 

үлкен эстетикалық мұратын философиялық ауқымды ой түйсігін сыйғызған. 

Романдағы түйінді, жетекші идеясын білдірген.Өмірлік материалды көп білу 

көрген - білгенін көңілге тоқып, оны көркем шындыққа, өнер туындысына 

айналдыра білу – жазушы бақыты. 

Ырысхан  Мұсаұлының  романында өзіндік өрнек пен жаңа соқпақ үлгілері 

сайрап жатыр. Адам жанының нәзік иірімдерін дөп басуы, дәл түйсінуі, 

сөйлемдеріндегі  жинақылық,  ой  оралымдарын  баурап  алуы  жазушы 

шеберлігін  танытса  керек. 

Пайдаланылған әдебиеттер: 

1. Ы. Мұсаұлы «Аға сұлтан» романы. Семей, 2003. 352 б. 

2. З.Қабдолов «Сөз өнері». Алматы, 1983.456 б 

3. Т.Ақшолақов «Көркем шығармаға  талдау жасау». Алматы, 1983 

4. Түсіндірме сөздік  Алматы, 2008 
 

ОРАЛХАН БӨКЕЙ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫ 

Қатысушы:  Тлеуберлина Сабина Серикжановна 

Жeтeкшiлері:   Жиенбаева Акгул Слямхановна,  Нургалиева Роза Акылбековна 

 «№ 7 жалпы орта білім беретін  мектеп-лицейі» КММ, Семей қаласы 

                                  

«Ең керемет нәрсе - есте сақтау. Қазір өмір сүргендерге керек, бізден 

кейінгілерге де керек болады. Әйтпесе, адам өзіне берілген жолдан өткеннен 

кейін не қалады?.. Ертең өзімізден қандай естелік қалдырамыз? 

Оралхан Бөкеев (1943 - 1993) - 20 ғасырдың екінші жартысындағы 

Қазақстанның әйгілі және танымал жазушыларының бірі. Оның есімі қалың 

оқырманға жақсы таныс, кітаптары неміс, словак, болгар, ағылшын, венгр, 

араб, қытай, жапон тілдерінде, сондай-ақ бұрынғы кеңестік республикалардың 

(орыс, украин) тілдерінде жарық көрген. , белорус, эстон, башқұрт, т.б.) 

 Бөкеев аудармашыларының қатарында белгілі жазушылар 

Ю.Домбровский, Г.Бельгер, А.Ким, Р.Сейсенбаев, Б.Момышұлы, В.Мироглов 
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бар. Оралхан Бөкеев 1943 жылы 28 қыркүйекте Катонқарағай ауданына қарасты 

Шыңғыстай ауылында дүниеге келген. 

Отбасында ол жалғыз ұл болды - ата-анасының мұрагері және тірегі. Оның 

оқуға көмекке мұқтаж төрт әпкесі болды. Сондықтан 1961 жылы Шыңғыстай 

орта мектебін бітіргеннен кейін «Алтай» кеңшарында пионер вожатый, кейін 

тракторшы болып еңбек етті. 

 60-жылдардың аяғында. Қазақ мемлекеттік университетін сырттай 

бітірген. «Бөлшенарым» облыстық «Еңбек туы» және Шығыс Қазақстан 

облыстық «Коммунизм туы» газеттерінің редакцияларында қызмет етті 

1968 жылдан Алматы қаласында тұрып, «Лениншіл жас» жастар газеті мен 

«Жұлдыз» журналының редакцияларында қызмет етті. 1991 жылдан «Казак 

әдебиеті» газетінің бас редакторы болып тағайындалды. 

1970 жылы Алматыда туған тілінде жарық көрген «Қамшыгер» романдары 

мен әңгімелерінің тұңғыш жинағы жаңадан шыққан қаламгерге танылды. 

Бөкеевтің 1978 жылы орыс тілінде «Найзағайдың ізі» атты кітабы жарық 

көрді. Прозаиктің дебюті сәтті өтті, таланты байқалды, есімі есте қалды. 

Алғашқы топтамадан кейін басқалары да шықты: «Плеядалар» (1971), 

«Қайдасың, ақ боз тай?» («Жауап бер, құлыным!», 1973), «Мұзды таулар» 

(1975). Оның орыс тіліне «Найзағайдың ізі» (1978), «Әнші төбелер» (1981), 

«Айқай» (1984), «Пойыздар өтеді» (1985), «Адам – бұғы» романдары мен 

әңгімелер жинақтары орыс тіліне аударылған. « (1987) Оның әңгімелері украин, 

белорус, эстон, башқұрт және басқа да тілдерге аударылған. Оның 

шығармаларын орыс тіліне Ю.Домбровский, А.Ким, Р.Сейсенбаев, В.Мироглов 

аударған. Мұндай көтерілу табиғи нәрсе. Бұл, ең алдымен, дарындылықтың, 

асқан еңбекқорлықтың көрінісі, онсыз нағыз жазушы болмайды. 

О.Бөкеев прозасы сан алуан мотивтерге құрылған. Жоғарыда атап 

өткеніміздей, «Әдеби шығармадағы мотив, оның негізгі тақырыбынан 

айырмашылығы, кейде шығарманың қосымша, қосалқы тақырыптары деп 

аталады, олар негізгі тақырыппен біріктіріліп, біртұтас кешенді құрайды. 

көркемдік тұтас». Зерттеу барысында О.Бөкеев әңгімелерінің көркемдік 

құрылымында екі жетекші мотивті – жердің пайда болу мотивін және табиғат 

пен адам мотивін, сондай-ақ оларға ілесетін екі мотивті: мотивті анықтадық. 

жалғыздық және оны жеңу және фольклорлық мотивтер. 

Әрбір зерттеушіні өз уәжі қызықтырады, сондықтан да, әрине, кейбіреулер 

біз айтқан уәждермен келіспеуі мүмкін. Бұл мотивтердің барлығы бір-бірімен 

тығыз байланысып, астасып, О.Бөкеев шығармашылығына өзіндік үн, 

қайталанбас, ерекше иіс береді. 

Оралхан Бөкеев – орыс әдебиетінің классигі, Қазақстан Республикасы 

Мемлекеттік сыйлығының лауреаты. 1997 жылдан бері жыл сайын шығыста 

Бөкеев оқулары өткізіліп, қазақ әдебиетінің классигі Бақытжан Қанапьянов 

орынды айтқандай, «барлық шығармашылық өмірін Алтай таулары мен 

жерлестеріне арнаған көркем шығармалары бойынша пьесалар мен фильмдер 

көрсетіліп келеді. осы таулардың арасында тұратын адамдар және оның әдеби 

өрлеуінің көтерілуінде ол Гималай мен Тибеттің арғы жағындағы Делиде 
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жердегі сапарын аяқтады. Прозасының биік белестеріне өзін толықтай берген 

жазушының тағдыры осындай. 

«Ең керемет нәрсе - есте сақтау. Қазір өмір сүргендерге керек, бізден 

кейінгілерге де керек болады. Әйтпесе, адам өзіне берілген жолдан өткеннен 

кейін не қалады?.. Ертең өзіміз туралы қандай естелік қалдырамыз? Осы 

жолдардың авторы Оралхан Бөкеев өзінен лайықты естелік – жерлестерінің 

тағдырын, олардың ұлттық қасиеті мен мінезін, әдет-ғұрпы мен тілін, туған 

жердің тамсандырар сұлулығын суреттейтін кітаптар қалдырды. Көбінесе 

Бөкейдің әдеби бейнесі жазушының дара болмысының сырын аңғартады. Бұлар 

оның «Адам», «Айқай», «От арба», «Жауап бер, құлыным!», «Кербұғы», «Бура» 

әңгімелерінің кейіпкерлері. 

ІІ. Нeгiзгi бөлiм 

 Оралхан Бөкейдің таңдамалы шығармаларынан сыр шертсек 

О. Бөкейдің таңдамалы, танымал шығармалары. 

«Қамшыгер» (1970), «Үркер» (1971), «Қайдасың, қасқа құлыным?» (1973), 

«Мұзтау» (1976), “Ән салады шағылдар” (1978), “Үркер ауып барады” (1981), 

“Біздің жақта қыс ұзақ” (1984) повестер мен әңгімелер жинағының авторы. “Өз 

отыңды өшірме” (1983), «Атау кере» (1991) романдары мен «Құлыным менің» 

(1986), «Өнерге өлердей-ақ ғашық едім» (1995) пьесалар жинағы жарық көрген. 

Танымал пьесалары қазақ және одақтық театрларда сахналануда. О. Бөкей 

шығармалары желісінде «Кісікиік» (1985), «Сайтан көпір» (1986) фильмдері 

түсіріліп, «Кербұғы» әңгімесіне балет спектаклі қойылған (1986). 

Оның «След молний» (1978 ж), «Поющие барханы» (1981 ж.), «Крик» 

(1984 ж.), «Поезда проходят мимо» (1985 ж.), «Человек - Олень» (1987 ж.) 

повестер мен әңгімелер жинағы орыс тіліне аударылған. 

О. Бөкей кітаптары – оның туған жерге деген сүйіспеншілігін аңғартады. 

Ол жер – республиканың шығысында орналасқан керемет өлке. Оның 

кітаптары неміс, словак, болгар, ағылшын, венгр, араб, қытай, жапон және ТМД 

халықтары тілдерінде жарық көрген. 

Оны Оралхан Бөкейдің аңызға айналған шығармасы, «Айпара ана» 

әңгімесі. «Айпара ана» аңызындағы ананың болжамы: Жандостың кенеттен 

құтқарылуы. Сыншы Т. Тоқбергенов Жандостың кездейсоқ аман қалуы 14]. Бұл 

шығарманың өзін жанрлық жағынан «ертегі-миф» деп тануға болады деген 

пікірімізді растайды. Шығарманың сюжеті аңызға негізделсе, аңыздың өзі 

мифтік кейіпкерге лайықталған. 

Осы әңгімені айтар болсақ, ананың сыры – дала. Шығарманың мифтік 

сипаты жау шапқан ел тағдырының бейнесі арқылы ашылады. «Дала 

ұйқысынан оянып, ат мінгізіп, көз жасын төккендей болды. Бұл дала батыры 

бұл сорлы, үрейлі түстен ешқашан оянбайтынын елестетті» [6; 77]. 

2.3  Ғылыми еңбектеріне ғылыми көзқарас 

Оралханды оятқан бала 

Жазушы Оралхан Бөкейдің әрбір шығармасы жеке зерттеу нысаны болатын 

құндылықтарға толы. Ә.Бөкей шығармашылығы әртүрлі ірілі-ұсақты ғылыми 

зерттеулердің өзегі болды және бола бермек. 
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О.Бөкей прозасындағы мифология мәселесі 

1993-2006 жылдар аралығында жазушы Оралхан Бөкей шығармашылығын 

ғылыми зерттеу нысаны ретінде қарастырған жүйеленген, көлемді еңбектер 

көптеп жарық көрді. 

Қоғам мен адам немесе кеңістік пен мінез мәселесі қашанда әдебиеттің 

рухани өзегін құрайды, онда жазушының таланты мен даналығы таразыланады. 

Мінезсіз көркем шығарманы, кеңістіксіз мінезді көру мүмкін емес 

болғандықтан, олардың арасындағы өмірлік байланыстардың өзгермелі күйін 

көркемдік құдіретпен жеткізе білу – жазушы көркем шығармасының 

сапасының шынайы өлшемі.  

 Оралхан Бөкей шығармаларындағы әлемнің ұлттық бейнесі 

Кез келген халық әдебиеті белгілі бір халықтың дүниесінің ұлттық 

суретінің құрамдас бөлігі болып табылатын белгілі бір бейне-рәміздерге бай. 

Қазақ әдебиетінде дала, тау, киіз үй, от, ошақ, қасқыр т.б қазақтың ұлттық 

дүние суретін жасауда таптырмас, пайдалану арқылы ұлттық кейіпкерлердің 

ішкі жан дүниесін ашатын бейнелер. Мистицизм мен шындық - олардың сәтті 

үйлесуі жазушылардың көркемдік тәсілдерінің бірі болып табылады. 

Оралхан Бөкеев – қазіргі қазақ әдебиетінің таптырмас авторларының бірі. 

Шығармаларының поэтикалық құрылымы антропологиялық әмбебаптарды іске 

асырудың әлемдік көркемдік тәжірибесіне субъективті-бейнелі ойлаудың 

қайталанбас және бай мәдениетін таңумен байланысты өзінің ерекше 

талғампаздығымен ерекшеленеді. 

     О.Бөкеевтің сюжеттерінің жалпы мәні қазіргі халық өмірінің өткеннің 

моральдық-этикалық құндылықтарымен сабақтастығын сақтаудың 

маңыздылығына байланысты. Автордың түсінігінде олар құндылықтар болып 

табылады, өйткені олар шынайы өмірдің әлеуметтік шиеленісуінен туындаған 

хаостың деструктивті тенденцияларына олардың ішкі әлеміне шабуыл жасау 

жағдайында адамдардың моральдық ізденістерінде имманентті түрде жаңарып, 

өзектендіруге қабілетті. 

     О.Бөкеев шығармаларының поэтикасында адам санасының сан алуан 

архетиптерін бейнелі бейнелеу ерекше орын алады. Асыл-мифологиялық 

құрылымдар архетиптердің идеалды қайталаушысы болғандықтан, О.Бөкеев өз 

кейіпкерлерін әдет-ғұрыптарымен, әдет-ғұрыптарымен, наным-сенімдерімен, 

ертегілерімен, аңыздарымен халық мәдениетінің элементіне батырады. Жазушы 

шығармаларындағы архетиптілік жергілікті және жекелік тереңіндегі 

әмбебапты, әмбебапты іздеу формасына, шығармашылық психологиясы 

деңгейінде ұлттық-тұлғалық пен трансперсоналды-әмбебапты ұштастыру 

формасына айналады. 

III Қoрытынды бөлiм 

   Тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйіні, О.Бөкеев әңгімелеріндегі лиризм 

субъективті адамгершілік тәжірибені қоғам көңіл-күйімен ұштастыруға ықпал 

етеді. Кейіпкерлерді әрекет етуге немесе ар-ождан арқылы өзін және 

басқаларды соттауға итермелейтін нақты жағдайлар стихиялы түрде 

болмыстың басқа, рухани шындығына өтеді, мұнда миф, жады және басқа 
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метафизикалық абстракциялар қазіргі адам болмысының басқа себептік 

парадигмасын құрайды. Субъективті бейнелеу мәдениет пен күнделікті өмірдің 

архетиптік маңызды элементтерін уәжді пайдаланумен сәйкес келеді, заманауи 

адамның көркемдік білімінің мүмкіндіктерін кеңейтеді.  

Оралхан Бөкей шығармашылығындағы айқын бағыттардың бірі – адамның 

қоғамнан қуылғандағы, жат, жалғыздықтағы жан-дүниесін айшықты түрде 

жаңғырта білу 
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ДРУЖБЫ  В ЛИРИКЕ А. С. ПУШКИНА (ЛИЦЕЙСКИЙ ПЕРИОД) 

Участница:Берикова Нурай   

Руководитель:  Исатаева Максат Айтказиновна 

КГУ « Общеобразовательная средняя школа  им. Шынкожа батыра»               

отдела образования по Аягозскому району 

 

Пушкин - добрый спутник нашей жизни. Перечитывая его стихи, многие из 

которых знаешь наизусть еще с детства, как будто слышишь живой голос поэта,  

видишь то веселые, то задумчивые, то грустные глаза и невольно втягиваешься 

в беседу со старым добрым другом и советчиком, спутником радостей и 

печалей. 

Самой натуре Пушкина, который был человеком благородным, 

отзывчивым, умевшим раскрывать в других людях лучшие их свойства, 

наделенным особым даром видеть и ценить прекрасное. 

Среди многих жизненных ценностей на одно из главных мест Пушкин 

ставил именно дружбу                                                                                 

Пушкин понимал дружбу как прочный братский союз не просто 

симпатичных друг другу людей, но и единомышленников, объединенных 

общими благородными целями и идеями.Чувство товарищества, верность его 

узам, подлинный культ дружбы - все это дал Пушкину Лицей. Поэт обрел 

подлинный дом именно в Царскосельском лицее. Здесь у него завязались 

отношения, которые он пронес через всю жизнь. Тема дружбы в лирике 

Пушкина особенно ярко звучит в произведениях, написанных в годы его 

обучения в лицее.                                                                                                               

Друзья Пушкина лицейской поры – это удивительные люди, которые 

свободно мыслят, неподдельно и искренне любят искусство. По этой причине 

общение с ними поэта породило живые стихи, которые полны любви и 

дружественности. В самые трудные минуты своей жизни он обращался к своим 

друзьям за поддержкой, пусть даже на расстоянии. А.С. Пушкин действительно 
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любил мечтательного Дельвига, порой смешного Кюхельбеккера, 

решительного А. Чаадаева и других своих сверстников. Однако, помимо 

товарищей, которых писатель встретил в лицее, он посвящал свои работы К. 

Батюшкову, П. Чаадаеву. 

Мотивы дружбы в лирике А. С. Пушкина приобретали разную окраску в 

зависимости от периода написания стихотворения, объекта посвящения. Так, в 

стихах гениального поэта мы можем найти лишь упоминание о приятельстве, 

поддержке. В некоторых же работах дружеские отношения достигают 

огромных масштабов и развертываются в самоотверженность, жертвенность, 

чувство братства и неразделимого единства. А.С Пушкин отличается от других 

поэтов 19 века тем, что товарищество не так воспевалось, как любовь, оно не 

было ни у кого столь поэтизировано, как у Пушкина.Первые опыты. Послание 

“К Батюшкову”                                                                    Это стихотворение было 

написано в 1814 году и считается одним из первых опытов в области дружеской 

лирики. Здесь поэт обращается к своему другу 

Батюшкову прежде всего как к поэту, он дает ему советы относительно 

творчества. Главное – не забывать лиру даже ради любви. «  Пущину» -Это 

стихотворение было написано Пушкиным во время его ссылки в 

Михайловском. Поэт был в одиночестве, он не имел связи с внешним миром, 

единственным развлечением оставались чтение и поэзия. И вот однажды к нему 

в гости приехал Пущин. Александр Сергеевич был несказанно рад его приезду, 

растроган. И впоследствии создал величайшее стихотворение о верной и 

преданной дружбе. 

Нужно было быть по-настоящему смелым и самоотверженным другом, 

чтобы в открытую написать такое послание декабристу. Это мольба поэта о 

том, чтобы и его голос также помог другу, находящемуся на пожизненной 

каторге, как когда-то пущинский приезд помог ему”. Это поэтическое 

поздравление с днем рождения, в котором Пушкин наделяет своего друга 

такими яркими эпитетами, как “любезный именинник”, “сердечный друг”. 

Здесь поэт говорит о том, что настоящим друзьям не нужен прием по этикету, 

какие-либо условности, ведь они и так знают, как относятся друг к другу.  Уже 

в этом стихотворении отчетливо звучит отношение 

Пушкина к дружбе, точнее, он дает ее определение. Дружба – это не 

“обмен тщеславья и веселья”, не просто беззаботное времяпрепровождение, это 

единство помыслов, это благородство, это стремление и совершенствовать друг 

друга, а не потакать мелочным чувствам и недостаткам другого человека.                                                                                                             

Мотив верности Тема дружбы в лирике Пушкина тесно связана с мотивом 

верности и дружеского долга. Особенно ярко он проявился в стихотворении 

“Разлука”. Вообще, данное произведение ознаменовало переход от веселой 

беззаботности Пушкина-лицеиста к более серьезной, взрослой лирике. 

«Дружба» и «разлука» – это два понятия, сопровождающие друг друга. Кто не 

разлучался с друзьями? Кто не переживал это чувство? Вот и великому 

русскому поэту 
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Александру Сергеевичу Пушкину тоже пришлось испытать горесть 

разлуки.                                     

В последний раз, в сени уединенья, 

Моим стихам внимает наш пенат. 

Лицейской жизни милый брат,                                                                                                                

с тобой последние мгновенья. 

Он желает Кюхельбекеру счастья, познать любовь и свободу (скорее всего, 

творческую). Ещё поэт желает «не разлучайся, милый друг, с свободою и 

Фебом». 

Эти слова — завещание о верности искусству, напутствие своему 

лицеистскому собрату.    Святому братству верен я. 

И пусть (услышит ли судьба мои молитвы?), 

Пусть будут счастливы все, все твои друзья!                                                  

Здесь он  дает клятву в верности святому братству, которая не выглядит 

преувеличением         Пушкин заверяет друга, что и в разлуке он будет верен 

«святому братству». Поздняя “дружеская” поэзия                                                                           

Одним из самых ярких произведений о дружбе, написанных в 30-х годах, стало 

“Чем чаще празднует лицей”. Основанием для создания произведения 

послужил ряд причин. Во-первых, годовщина Царскосельского лицея, о 

которой Пушкин не мог забыть.  Во-вторых, к этому времени самые верные и 

преданные его друзья Пущин и Кюхельбеккер находились в ссылке, в Сибири. 

А еще один товарищ уже умер – Дельвиг. Именно поэтому строки 

стихотворения наполнены глубокой печалью и тоской по минувшим д 

…Где б ни был я: в огне ли сметной битвы, 

При мирных ли брегах родимого ручья, 

Святому братству верен я. 

Мотив верности в дружбе проходит сквозь всю дружескую лирику 

Пушкина. Спустя много лет после окончания лицея, в стихотворении «19 

октября 1827 года», поэт выразит свою верность лицейским товарищам в форме 

поэтической «молитвы»:  Бог помочь вам, друзья мои, 

В заботах жизни, царской службы, 

И на пирах разгульной дружбы, 

И в сладких таинствах любви! 

В одном из шедевров пушкинской дружеской лирики поэтическом 

послании 

«К Чаадаеву Дружба в этом произведении предстает как союз людей, 

исповедующих сходные политические идеалы. 

…Мой друг, отчизне посвятим 

Души прекрасные порывы! 

Пушкину в этом произведении удалось осуществить то, что до него в 

русской поэзии не удавалось сделать никому: он выразил средствами «легкой 

поэзии», любовной лирики тему служения Отчизне и, соединив 

патриотическую идею с темой товарищества, возвысил идеалы дружбы до 

небывалой высоты. 
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В 1836 году Александр Сергеевич напишет еще один стих, посвященный 

годовщине лицея — «Была пора». Тема дружбы в лирике Пушкина заиграла 

другими красками, стала более масштабной. Это своеобразный поэтический 

итог, объединяющий в себе мотивы всех произведений, посвященных 

товариществу. 

Лейтмотивом проходит фраза «Вы помните…», которая говорит о том, что 

поэт не забыл ни одного прекрасного мгновения, проведенного со своими 

лицейскими товарищами, и что он надеется на те же чувства в их сердцах. Но 

здесь звучит не только обращение к друзьям, произведение выходит на более 

масштабный уровень. Товарищество здесь — это связь между представителями 

одного поколения, которые пережили вместе много невзгод, исторических 

потрясений, но при этом в душе своей хранят воспоминания о «празднике 

молодом», о днях веселья и вольности. 

Александр Сергеевич считал, что дружба сродни «живой воде», так как она 

способна спасти человека от напасти, она является мощным объединяющим 

началом для всего человечества.                                                                                                                     

Сегодня многое обесценилось в современной жизни. Трудно найти 

настоящего друга во всех пониманиях этого слова, без зависти, злости, чтобы 

воспринимал радости и горести друга, как свои собственные. В этом 

отношении поэт Александр Пушкин – отличный пример. 

 

ИНТЕРНЕТ ЗАВИСИМОСТЬ ПОДРОСТКА КАК ПРОБЛЕМА 

СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

Участник:Тишинский Олег Сергеевич 

Руководитель:Токенова Динара Муратбековна  

КГУ «Михайличенковская общеобразовательна средняя школа» отдела 

образования по Бородулихинскому району  

 

Сегодня информация стала одним из важнейших ресурсов. Она имеет 

колоссальное значение, как  для каждого человека, так и для общества в целом. 

С помощью информации происходит влияние на сознание людей, их 

ценностные установки,  меняются правящие режимы и в целом 

мироустройство.  Интернет является мощным инструментом обработки, 

хранения и обмена информацией.  

Количество пользователей интернета увеличивается с каждым годом по 

всему миру, в том числе и в Казахстане. Благодаря сети Интернет стали 

доступными различные виды информации, формы  ее  получения и отправки, 

различные сервисные возможности. Люди проводят за компьютером  в Сети все 

своё время и при этом его не замечают. Молодое поколение также подвержено 

этой проблеме и, вероятно, больше, чем люди зрелого возраста.  Что заставляет 

молодежь уходить от активного образа жизни и часами просиживать в сети 

Интернет 
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 Этот вопрос заинтересовал  нас, и мы решили разобраться, что так 

притягивает в интернете подростков, сколько времени они проводят за 

компьютером, и нет ли у них признаков интернет- зависимости? 

Проблема интернет-зависимости в нашем мире существует очень остро. Я 

думаю, она задевает каждого, и большинство людей действительно зависимы 

от интернета, как  взрослые, так и подростки. Мы можем наблюдать много 

случаев, когда родители забирают телефон, или выключают интернет, и 

ребёнок начинает вести себя агрессивно. А, в периоды агрессивного поведения, 

он может нанести вред, как себе, так и окружающим.  

Цель: выявить наличие (отсутствие) зависимости подростков от интернета.  

 Задачи: 

-изучить историю и причины интернет-зависимости у подростков, проведя 

анализ литературы; 

-исследовать признаки наличия интернет-зависимости у подростков 5-11 

классов; 

-проанализировать полученные данные, описать результаты эксперимента. 

Объект исследования:  учащиеся 5-11 классов школы. 

Предмет исследования: уровень использования интернета учащимися 5-11 

классов школы. 

Участники исследования: учащиеся 5-11 классов. 

Методы исследования: 

1.Теоретические: анализ, синтез. 

2.Эмпирические: анкетирование: тест для изучения уровня использования 

сети Интернет (автор Кимберли Янг), скрининговая диагностика компьютерной 

зависимости (Л.Н. Юрьева, Т.Ю. Больбот) 

Гипотеза: мы предполагаем, что большинство подростков имеют признаки 

интернет-зависимости. 

Практическая значимость: полученная информация будет полезна: 

При подготовке классных часов по профилактике интернет-зависимости в 

среде подростков; полученные результаты могут быть использованы при 

применении  здоровьесберегающих технологий на уроках информатики, при 

работе в интернете в домашних условиях; для работы психологов, 

соцпедагогов, классных руководителей  с контингентом учащихся, 

поддающихся влиянию «интернет-зависимости».  

Интернет (англ. Internet) — всемирная  система объединённых  

компьютерных сетей для хранения, обработки и передачи информации. 

Построена на базе стека протоколов TCP/IP. На основе Интернета работает 

Всемирная паутина (World Wide Web, WWW) и множество других систем 

передачи данных. К середине 2015 года число пользователей достигло 3,3 млрд. 

человек. В настоящее время число пользователей Интернета насчитывает около 

5,8 млрд. человек. 

Так, что же такое Интернет с точки зрения подростка? 

Прежде всего -  это средство развлечения, а уж потом источник знаний и 

помощник в учёбе. Да и, честно говоря, не все второе вообще применяют. 
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Очень малый процент подростков используют компьютер и Интернет в 

учебных целях. 

Большая часть подростков проводят огромное количество времени в 

различных чатах и форумах, что, по их мнению, расширяет их кругозор и 

мировоззрение. Но ведь на самом деле это совершенно не так!!! От этого они 

становятся только тупее и ограниченнее - в общении, и свободе в целом. Это 

уже в некоторых случаях перерастает в зависимость. Но к сожалению доказать 

это самому подростку невозможно! Он должен сам это понять и осознать – 

только тогда возможно всё изменить! Для большинства подростков Всемирная 

сеть – это очередная игрушка для получения интересующей его информации, 

полезной с его точки зрения, но никак не с точки зрения взрослых.       

Интернет плох тем, что он не имеет границ! То есть, он не ограждает 

подростков от не нормативной информации, которую им совершенно незачем 

знать. Было бы здорово, если бы каждый задумался, задумался о себе, о своих 

поступках, и, что вообще он сделал для того, что бы мир стал лучше. О том, 

сколько драгоценного времени он теряет, просиживая в Интернете за 

бессмысленным занятием. Подростковый период и наша молодость – это самое 

замечательное время, которое нужно заполнить яркими моментами и провести 

его с пользой  - по максимуму!  

Аддикция от интернета. В самом общем виде интернет-зависимость 

(Internet addiction) определяется как «нехимическая зависимость от пользования 

интернетом». Поведенчески интернет-зависимость проявляется в том, что люди 

настолько предпочитают жизнь в интернете, что фактически начинают 

отказываться от своей «реальной» жизни, проводя до 18 часов в день в 

виртуальной реальности. Другое определение интернет-зависимости - это 

«навязчивое желание войти в Интернет, находясь offline, и неспособность 

выйти из Интернет, будучи online».  

 При обилии наименований специалисты едины в определении 

поведенческих характеристик, которые могли бы быть отнесены к этому 

феномену (или синдрому). Так, отмечаются неспособность и активное 

нежелание отвлечься даже на короткое время от работы в интернете: 

- досада и раздражение, возникающие при вынужденных отвлечениях;  

-стремление проводить за работой в интернете все увеличивающиеся 

отрезки времени;  

-побуждение тратить на обеспечение работы в интернете все больше денег; 

-готовность лгать друзьям и членам семьи, преуменьшая длительность 

работы в интернете; 

-способность и склонность забывать при работе в интернете о домашних 

делах, учебе, важных личных и деловых встречах и т.д.; 

-стремление и способность освободиться на время работы в интернете от 

ранее возникнувших чувств вины или беспомощности, от состояний тревоги 

или депрессии, обретение ощущения эмоционального подъема и своеобразной 

эйфории и т.д. 
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Общими чертами компьютерной зависимости является характерный ряд 

психологических и физических симптомов, тесно связанных между собой. 

Мы провели исследование  изучение признаков интернет-зависимости у 

подростков, среди учащихся 5-11 классов, в количестве 57 испытуемых.  В 

качестве диагностических методик использовали тест на определение интернет-

зависимости (К. Янг), методику скрининговой диагностики компьютерной 

зависимости (Л.Н.Юрьева, Т.Ю. Больбот). Результаты исследования показали, 

что ряд испытуемых - 44 (77%) являются обычными пользователями интернета. 

Данной группе исследуемых подростков свойственно умение правильно 

распределять время, проводимое в сети. Использование цифровых ресурсов не 

мешает их социальному взаимодействию в обществе.  

Ряд испытуемых - 13 (23%), согласно анализу полученных результатов 

исследования, имеют некоторые проблемы, связанные с чрезмерным 

увлечением интернетом. Данной группе подростков присуще проведение в 

интернет-сети больше трех часов в день. Такие подростки осознают, что 

проводят больше времени в интернет-сети, чем изначально планировали.  

Таким образом, согласно анализу полученных результатов исследования с 

использованием теста на определение интернет-зависимости (К. Янг) в группе 

исследуемых нами подростков являются обычными пользователями интернета. 

Результаты исследования методики скрининговой диагностики (Л.Н. 

Юрьева, Т.Ю. Больбот) показали, что ряд испытуемых – 10 (17%) не имеют 

риска возникновения компьютерной зависимости. Исследуемые подростки, у 

которых отсутствует риск возникновения компьютерной зависимости, 

способны самостоятельно прекратить работу в интернет-сети при первой 

необходимости.   

Ряд испытуемых подростков – 35 (61%) находятся на стадии увлечения 

интернетом.Такие подростки демонстрируют склонность к пребыванию в 

интернет-сети в ущерб своим основным обязанностям (учебным, домашним).  

Ряд исследуемых нами подростков - 12 (21%) находятся на первой стадии 

компьютерной зависимости. Для таких подростков характерно ощущение 

положительных эмоций во время пребывания в интернет-сети. Им сложно 

контролировать количество часов, которые они проводят в интернет-сети. 

Свойственно постоянное проявление негативных реакций при отвлечении 

их от виртуальной сети окружающими. При этом такие подростки стараются не 

обсуждать с окружающими количество времени, которое они провели в сети.  

Можно сделать вывод, что в группе исследуемых нами подростков 

преобладают испытуемые, находящиеся на стадии увлечения виртуальной 

реальностью. Согласно анализу полученных результатов исследования, 

большая часть исследуемых нами подростков склонна периодами 

злоупотреблять временем, которое проводят в сети.  

Заключение 

В данной исследовательской работе было раскрыто понятие, интернет – 

зависимости, дана ей психологическая характеристика,  рассмотрены причины 
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этого явления и проверено существование Интернет – зависимости. Гипотеза 

оказалась верна: у подростков среднего школьного возраста существует 

Интернет-зависимость и игровая зависимость. 

Проведенные исследования дают основания полагать, что в зависимости от 

мотивации, целей и условий деятельности Интернет может быть использован 

для ухода в виртуальный мир, в котором реальные трудности и проблемы 

отсутствуют. Ввиду этого проблема интернет-зависимости среди подростков 

является актуальной в настоящее время. 

Исходя из вышесказанного, можно определить пути решения данной 

проблемы и  найти профилактические рекомендации против киберзависимости: 

организация досуговой деятельности подростков во внеурочное время и дома:  

занятие физкультурой и спортом, чтение книг, вовлечение в трудовую 

деятельность дома; воспитание компьютерной культуры, самовоспитание 

пользователей; расширение полезного круга «живого» общения со 

сверстниками, укрепление внутрисемейных отношений 
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РОЛЬ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМОВ  В МЕЖДУНАРОДНОЙ 
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Любой язык является живым и поэтому имеет свойство развиваться и 

обогащаться. Словарный состав языка является непрерывно изменчивым, в том 

числе благодаря заимствованиям. В данной работе речь пойдет об 

интернациональных словах, которые являются неотъемлемой частью 

иностранных заимствований и играют важную роль в формировании 

словарного состава английского языка. Изучая иностранный язык, учащиеся 

сталкиваются с такой проблемой, как скудный словарный запас изучаемого 

языка. В связи с этим актуальной остается задача обогащения словарного 

запаса учащихся различными  способами. Одним из таких способов является 

изучение интернациональных слов, которые звучат приблизительно одинаково 

во многих языках мира и понятны людям, говорящим на разных языках. 

Интернациональные слова также называют «словами-помощниками», которые 

значительно облегчают взаимопонимание и общение на иностранном языке. 
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Язык в состоянии вбирать и осваивать огромные массы новых слов. Сейчас 

большинство иностранных слов, многие из которых являются 

интернациональными, попадает в русский язык из английского языка. 

Поэтому можно с их помощью легко и быстро пополнить свой словарный 

запас на  английском языке. [1] 

Методической и теоретической основой данного исследования послужили 

работы таких ученых-лингвистов как Антрушина Г.Б., Афанасьева О.В., 

Вольнова Д.Н., Арнольд И.В., Розенцвейг В.Ю., Брейтер М.А. и др. В их 

работах проводились исследования культуры и истории стран, из языков 

которых пришли заимствования в английский язык.  

В данном проекте были использованы такие методы исследования, как сбор 

фактического материала,  описательный и структурный метод, наблюдение, 

анализ, сравнение, тестирование, мониторинг учебных достижений учащихся и 

обобщение полученных результатов.  

Интернациональная лексика существует почти во всех языках мира и с 

каждым годом ее количество увеличивается. Исходя из этого, можно 

сформулировать гипотезу о том, что увеличение количества 

интернациональных слов может привести к появлению нового 

интернационального языка, который облегчил бы международное общение, что 

так важно в современном обществе в условиях глобализации. 

Цель данной работы - исследовать функции интернациональных слов в 

английском языке для понимания их значения, точного перевода при чтении и 

употребления в устной и письменной речи.Интернациональными словами 

могут считаться лексические единицы, которые функционируют в одном 

значении в не менее чем в трёх различных языках и сохраняют общую 

материальную форму, близкие по звуковой, графической и семантической 

форме.Интернационализмы являются следствием языкового контакта и 

выражают общие для многих культур понятия из областей науки, техники, 

бизнеса, политики, искусства, средств коммуникации  и др. При этом 

учитываются особенности их адаптации в языке-реципиенте  - графическая, 

фонетическая и грамматическая. Интернационализмы выполняют также  

функцию наименования новых предметов, явлений, качеств, процессов, 

состояний и т.д. [2] 

На протяжении всей истории своего существования английский язык 

заимствовал лексику в условиях прямого контакта, например, от 

многочисленных захватчиков Британских островов в средние века, а также 

благодаря колонизаторской активности и торговой экспансии англичан. 

Результатом интенсивных языковых контактов стал смешанный характер 

английского лексического состава.  

Исконно английская лексика составляет всего 30% всего словарного 

состава  современного английского языка, в то время как  заимствованная – 

70%. 

 Большая часть заимствований пришла в английский язык из французского 

(29%), латинского (29%) и германских (26%) языков, что дало право включить 
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английский язык в группу романо-германских языков. Также заимствования 

пришли в английский язык из греческого языка (6%) и других языков, таких как 

итальянский, испанский, русский  и др. (6%).  [3] 

      Существует три вида заимствований:  

1. интернационализмы - лексические единицы, функционирующие в одном 

значении в не менее чем в трёх различных языках ('revolution’ - революция, 

‘demonstration’ - демонстрация, ‘film’ – фильм); 

2. калька – заимствование иноязычных слов, выражений и фраз буквальным 

переводом (‘skyscraper’ - небоскреб, ‘superman’ - сверхчеловек, ‘supermarket’ – 

универсам);  

3. варваризмы – иноязычные слова или выражения, не до конца освоенные 

заимствующим языком в связи с грамматическими и фонетическими 

трудностями использования ('roast-beef’ - отбивная, ‘gangster’ - гангстер, ‘miss’ 

– мисс). [4] 

Вот примеры заимствованных слов, которые впоследствии стали 

интернациональными. Из латинского были заимствованы слова ‘parliament’, 

‘microscope’, ‘school’, из греческого ‘biology’, ‘telescope’, ‘television’, из 

французского ‘jabot’, ‘salad’, ‘hotel’, из немецкого ‘waltz’, ‘iceberg’, ‘rucksack’, 

из голландского ‘dock’, ‘skipper’, ‘yacht’, из итальянского ‘opera’, ‘bank’, 

‘volcano’, ‘piano’, из испанского ‘cargo’, ‘chocolate’, ‘potato’, ‘guitar’, из 

русского ‘samovar’, ‘taiga’, ‘tsar’, ‘sputnik’.  

Множество  интернационализмов появилось благодаря научно-технической 

революции. Например, в иностранные языки вошли русские слова ‘спутник’ 

(‘sputnik’) и ‘космонавт’ (‘cosmonaut’),  а в русский язык - иностранные слова 

‘computer’, ‘Internet’  и другие. При изучении предметов естественно-

математического цикла также можно встретить большое количество 

интернациональных терминов. 

Например, по информатике – ‘programming’,  

‘file’, ‘processor’, по физике – ‘atom’, ‘electric’, ‘kinesthetic’, по химии ‘chemical’, 

‘metal’, ‘reaction’, по биологии – ‘atmosphere’, ‘photosynthesis’, ‘ecology’, по 

математике – ‘formula’, ‘triangle’, ‘vector’. Интернациональные слова играют 

две роли. Если при буквальном переводе смысловые и стилистические значения 

совпадают, то они выступают в роли «подлинных друзей переводчика», а если 

значения искажаются, то - в роли «ложных друзей переводчика». В связи с этим 

интернационализмы делятся на следующие категории: 

1.Подлинно интернациональные слова, вошедшие в словарный состав 

английского языка. Значения таких слов совпадают в двух  сравниваемых 

языках и понятны каждому. Например: revolution (революция), republic 

(республика). 

Подлинно интернациональные слова могут отличаться по месту ударения в 

слова могут быть близки по написанию с русскими, но звуковая форма у них 

отличается:  Например: ‘климат’ – ‘c – ‘pilot’ 

ә  
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2. Обиходные интернационализмы обозначают новые явления с помощью 

одного слова, имеющие русские синонимы, а выбор между двумя синонимами 

будет зависеть от стилистики контекста. Например: ‘injection’ (‘инъекция’ или 

‘укол’), ‘hotel’ (‘oтель’ или ‘гостиница’); [5] 

3. Интернациональные слова, заменяющие расчленённое наименование 

одной лексемой (универбация). Например: ‘cruise’ (‘круиз’ вместо 

‘путешествие на пароходе’, ‘motel’ (‘мотель’ вместо ‘гостиница для 

автотуристов’). 

4. Псевдоинтернациональные слова – это слова, совпадающие в разных 

языках только в одном значении. Перевод слова будет зависеть от контекста. 

Например:  

‘sympathy’  (не только ‘симпатия’, но и ‘сочувствие’), ‘meeting’ (не только 

‘митинг’, но и ‘встреча’, ‘собрание’); 

5. "Ложные друзья переводчика" -  лексические единицы в разных языках 

близкие по форме, но отличающиеся по значению. Например: ‘magazine’ (не 

‘магазин’, а ‘журнал’), ‘fabric’ (не ‘фабрика’, а ‘ткань’), ‘replica’ (не ‘реплика’, а 

‘копия’), ‘accuracy’ (не ‘аккуратность’, а ‘точность’). [6] 

По результатам исследования был составлен кластер классификации 

интернациональных слов с примерами. С помощью кластера можно 

определить, к какой категории относятся интернациональные слова и 

самостоятельно пополнять его разделы примерами других слов. Это помогает 

анализировать языковой материал, развивать логику, критическое мышление и 

навыки исследовательской работы.                                                    

Заключение 

Практическая значимость данной работы заключается в  успешном 

применении практического метода исследования интернациональной лексики, 

которое проводилось учащимися 9, 10 и 11-х классов в малых группах и 

включало в себя следующие этапы: 

- найти текст с большим количеством интернационализмов; 

- определить % интернациональных слов в данном тексте; 

- определить, к какой категории они относятся;  

- найти варианты их перевода на русский язык; 

-  определить их происхождение с помощью этимологических словарей;  

- создать этимологическую карту интернационального слова, в которой 

отображались бы следующие сведения: 

1. происхождение слова (язык, в котором слово впервые появилось, в каком 

значении и в какое время); 

2. пути его распространения в других языках (миграция слова из одного языка в 

другой);  

3. трансформации, произошедшие со словом в результате его заимствования 

английским языком (фонетические, морфологические и семантические). 

Ученики 9, 10 и 11 классов провели исследование интернациональных слов 

и составили такие этимологические карты, на которых показано происхождение 
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таких слов, как  “form”, “because”, “part” , пути их распространения, миграция 

из одного язык в другой и трансформации, произошедшие с ними.  

Результатом проведенной исследовательской работы стало повышение 

количества усвоенных интернациональных слов  среди учащихся 9-11 классов 

во втором тестировании по сравнению с первым - в 9 классе на 40%, в 10 и 11 

классах -на 35% . 

Исследование позволило сделать следующие выводы: 

- интернациональные слова прочно вошли во многие языки мира и играют 

важную роль в межкультурной коммуникации в условиях глобализации; 

- знание интернациональных терминов помогает лучше усвоить  предметы 

естественно-математического цикла и информационные технологии,  

- исследование этимологии интернациональных слов помогает значительно 

пополнить словарный запас английского языка. 
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АБАЙ ҚҰНАНБАЕВТЫҢ ҚАРА СӨЗДЕРІНДЕГІ АР-ҰЯТ ЖӘНЕ 

АДАМГЕРШІЛІК МӘСЕЛЕСІ 

Баяндамашы: Қалимолда Жулдыз 

Жетекшісі: Баласаева Ботагөз Сериковна 

Тарбағатай ауданы  Ақжар ауылы  «Абай атындағы орта мектебі» КММ 

 

Қазіргі тәуелсіз елімізде ғасырлар бойы халқымыздың көкірегіне ұялап, 

қанына сіңген ислам дінінің имандылық қағидаларын адамдар арасындағы 

ізгілі, қайырымдылық, адалдық, әділдік қарым – қатынас негізіне алып, жас 

ұрпақты тәрбиелеуге пайдаланудың сыры тым тереңде жатыр. Осыны ескере 

отырып иман жүзді адамдарда төмендегідей қасиеттер болу керек деп 

ойлаймын:Имандылық бастаулары - әдептілік, кішіпейілділік пен 

қайырымдылық, жомарттық, ар – намыс, ұят – абырой тағы басқа әдеп, 

имандық.Ар – ұят, иманды жан ешкімнің ақысын, жеп ала жібін аттамай, өз 

еңбегімен дүние жинап күн көріп жатқан, кісіге қиянат жасамайтын жан. Бұл 

адамның ең тамаша қасиеттерінің бірі. Өз бойына осы бір қасиеттерді дарыта 

білген адам иманды деп танылатыны сөзсіз.Иман – деген қазақ даласында ар 

білімінің басты ұғымына айналған. Халқымыздың жақсы адамды иманжүзді 

дейтіні де содан. Мұсылмандық түсінікте иманды адам ғибратсыз болмайды. 
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Абай адамның адамгершілік, имандылық, ар - ұят сезімдеріне айрықша мән 

береді. Осындай сезімдерді бойға дарыту үшін адам жаман мінезден арылып, 

өзін - өзі тәрбиелеуі керек деп есептеймін. Қазақ даласында қазіргі психология 

ғылымы тұрғысынан, бірінші болып Абай «адам» деген ұғымға анықтама 

берген. Адам – ұғымы – педагогика мен психология ғылымында негізгі пәндік 

ұғым. Абай түсінігіндегі «адам – ақылдылық пен еңбек сүйіспеншіліктің 

әділдік пен білімділіктің, махаббат пен адалдықтың, адамгершіліктің 

жиынтығы». 

Тек осы қасиеттерді бойына сіңірген кісі ғана – нағыз Адам деп ойлаймын. 

Орыстың ұлы педагог ғалымы К. Д. Ушинский де өзінің басты еңбегін адамға 

арнаған. «Адам тәрбие пәні қақында» осы тұрғыдан Абайадың ойлары, 

пікірлері орыс ғалымдарымен үндес келеді. Абайдың адамгершілік идеалы, 

мұраты, принципі – қысқаша ғана «Адам бол!» деген формула, тұжырым. Адам 

болу – кісіліктің кісісі, шын мәнінде азамат болу, қара бастың қамы, тіпті, бүкіл 

адамзаттың қамын ойлайтын, «өзін - өзі зор тұтып», «надандарды 

менсінбейтін», дүниеге әлем тұрғысынан қарайтын Азамат адам болу. Абай 

қазақ жастарын желөкпе, әр нәрсеге көрсеқызар болмай, өнерді үйренуге, 

табиғатты тануға, ғылыми көзқарасқа негізделген тиянақты білім алуға 

үндеді.Жастардың мінез – құлық, адамгершілік тәрбиесіне ерекше көңіл бөлген 

Абай: \ 

«Тез үйреніп, тез жайма, 

Жас уақытта көңіл – гүл» деп жазған. 

Ар – ұят пен адамгершілік қай жерде, қандай жағдайда адамның бойында 

болу керектігін анықтау мақсатында әр түрлі зерттеу жұмыстарын жүргізіп, 

көптеген кітаптарды оқып, сараладым. Осылай зерттей келе Абайдың отыз 

алтыншы қара сөзін зерделей келе, ар – ұят, адамгершілік мәселесіне көп көңіл 

бөлдім. 

Абайдың көркемдік ойлау, бейнелеп айту, суреттеу тәсілі мүлде жаңа, 

даралық стилі еркін, икемді, поэзиядағы қалыптасқан дайын үлгілерді 

қайталамайды.Абай өзінің қара сөздерінде шығарманың ажарына ғана назар 

аударып қоймай, оның тереңдігіне, логикалық мәніне зер салған. Абайдың қара 

сөздеріндегі гуманистік, ағартушылық, әлеуметтік ойлары дін туралы 

пікірлермен бірігіп, тұтас бір қазақ халқының философиялық пікірлерімен 

бірігіп, философиялық тұжырымдамасын құрайды.  

Абай қара сөздері көбінесе барлық жайлардан өзі сөз бастап, өзі әңгіме 

дүкен құрып отырған болады. Абайдың қара сөздері орыс, қытай, француз т. б. 

көптеген әлем тілдеріне аударылды. «Қара сөздер» деген атау өлең сөзден 

бөлек шығарма мағынасын білдіреді. Өлең өнерін қазақ қара сөз демейді. Қара 

сөз «проза» деген мағынада айтылған. Қара сөз еркін ой білдіру формасы. Ақын 

өлеңдерінің кейбір күрделі дүниетанымдық мәселелері қара сөздерде 

түсіндірілген. Абайдың біршама өлеңдерін қара сөздердегі кейбір ойларды 

түсініп барып қабылдауға мүмкіндік ашылады. Мысалы «Алланың өзі де рас, 

сөзі де рас» деген өлеңің түсіну үшін алдымен отыз сегізінші сөзді оқыған жөн. 

Абай қара сөздерінде Сократ, Платон, Аристотельдерді хакімдер деп атай 
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отырып, өзінің де хакім екендігін дәлелдеп берген, Абай «хакім» деген ұғымды 

тек қолданып қоймай оны түсіндірген. 

Соңғы қара сөздер жөнінде ақын байқалатын бір өзгешелік, Абай өзінің 

өлең сөздерінің көптен – көбін заманындағы оқушы мен тыңдаушыларына 

үнемі түсінікті болмайтындай көрінеді. Онысы – анығында солай еді. 

Осы жайды ескеріп, Абай енді қара сөзінде сол өлеңдерінде айтылатын 

ойларының бірталайын жаңа сөзбен таратады. Сондықтан кейбір қара 

сөздерінде бұрынғы өлеңінде айтылған ойлар жеңіл, қарапайым, оңай ұғымдар 

мен қайтадан айтылады. 

Бұл жөнінде көпшілік оқушы, тыңдаушысымен әңгімелеседі және сол 

әңгіменің үстінде адамгершілік мәселелерінен; әділет, ақтық, турашылдық, 

шындықты, сүйгіштік, ғылымға құмарлық, еңбектің бағалағыштық сияқты 

жайларды айтады. 

Немесе осылардай, адамдық, жалғаншылық, бәлеқұмарлық, мақтаншақтық, 

мансапқорлық, өсекші - өтірікшілік, еріншектік, әр алуан арамтамақтық сияқты 

мінездердің барлығын айтқанда, Абай сол жайларды тыңдаушының көңіліне, 

көкейіне қонымды ету жағын алдымен ойлайды. Айтпақ сөздерді мен ойларын 

мысалдармен келтіреді. Кейде өзі көп алдында отырғандай, тыңдаушысына 

сұрақтар береді. Өзі онымен жауаптасып, әңгімелескен кісі тәрізденіп отырады. 

Мысалдарды қазақтың Абай заманындағы күнделік болмысынан алады.Сол 

мысалдарды кейде күлкіге санап, мысқыл әжуа-хәлдерді әдейі айқындай түседі. 

Әңгімесі тыңдаушысына пайдалы өсиет болумен бірге, көңілді айтылып, 

қызықты боп жетсін деген мақсатты ойлайды.Өзінің адамгершілік, 

әлеуметшілік, ағартушылық ойларын айтуда Абай педагогикалық жақсы әдіс 

қолданады. 

Оңайдан қиынға қарай, жақыннан жарыққа қарай, қызықты, күлкілі жайдан 

үлкен қорытындыға қарай біртіндеп жетектейді.Жалпы алғанда Абайдың осы 

барлық қара сөз дейтін мұралары көркем прозаның өзінше бір бөлек, бір 

алуаны боп саналады. Бұлар сюжетті шығармалар емес. Бұрынғы жазушылар 

қолданған естелік, мемуар да емес.Стиль, мазмұн жағынан алғанда, осы 

шығармалар Абайдың өзі тапқан бір алуан көркем сөздің түрі. Кейде бұлар 

сыншылдық, ойшылдық және адамгершілік, мораль мәселелеріне арналған 

өсиет, толғау тәрізді. Бұл шығармаларда Абай өзінің оқушыларымен 

әңгімелесіп, жүзбе – жүз кездесудегі мәслихат, кеңес құрып отырған ойшыл 

ұстаз тәрізденеді. 

Ақын қара сөздерінің тілі сырттай, тұтас алып қарағанда бір стильдік 

үлгіде болғанмен іштей, жіктей оқығанда, осы үлгінің өзінде азды – көпті 

айырым жайлар байқалады. Ақынның поэзиясындағы талғампаздық, яғни сөз 

етіп отырған тақырыбына орай өлеңдік үлгі, форма іздену сияқты талғампаздық 

қара сөздері тілі тұтасында да көрінеді. 

Абай тегінде поэзиясы сияқты қара сөздерінің де оқушысы кім болғанын 

көптен – көп ескеріп отырған болса керек. Сондықтан да бұлар қазақтық мінез, 

бұқара халыққа сөз болған орайда лексикасында араб, парсы сөздерінің 

барынша сирек ұшырасатыны сияқты, сөйлем жүйесінде, барынша 
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қарапайымдылық, ауызекі әңгімелесу стиліне дін оңай, жеңіл оралымдар 

үстеме болып келсе, діни мораль, дін ережелері сөз болған шақта әрі дін 

иелерімен, ескіше оқығандармен пікір сарабына түсіп кететін реттерде 

лексикасында араб, парсы сөздері, діни лексика құран аяттары, түркі 

кітаптарына тән грамматикалық формалар көп енгізілетін сияқты, сөйлем 

құрылысында да өзгеше бір ерекшелік кездеседі. 

Абайдың қара сөздерін мағынасына қарай: ел мінезі жөнінде, оқу ғылым 

жөнінде, мақал афоризмдері, тәлім – тәрбие жөнінде, адамгершілік жөнінде деп 

бөлуге болады. «Ұят пен иман бір – бірімен өте тығыз байланысты. Егер біреуін 

алып тастаса, екіншісі өзі кетіп қалады. Адам бойында иман мен ұят қатар 

жүруі керек. Мысалы: құс бір қанатсыз ұша алмайды. Құстың бір қанаты иман, 

екінші қанаты ұят. Сондықтан осы екеуін бойымызда бірдей ұстауымыз 

керек.Адамның адамгершілігі – оның жоғары қасиеті, былайша айтсақ, кісілігі. 

Оның негізгі белгілерінің бірі – адамдық ар – намысты ардақтау, әр уақытта 

жақсылық жасауға ұмтылу, соған дайын болу, «Өзің үшін еңбек қылсаң, - дейді 

Абай, - өзі үшін оттанған хайуанның бірі боласың. Досыңа достық – қарыз іс, 

дұшпаныңа әділ бол». Ақылды, мейірімді адам кез келген уақытта өзгенің 

жақсылығын бағалағыш болып келеді. Арлы адам – ардақты. 

Біздің ортамызға осы сапаларды бойына сіңіріп қана қоймай, өзінің 

қоршаған ортаға таратушы болуың керек. Осындай өз сапаларымен жас 

ұрпақты тәрбиелеуші ұстаздар аз емес. Адамгершілігі мол адам - басқаларға 

қашан да үлгі - өнеге. 

Тәлім – тәрбие болмаған жерде адамгершілік мәдениеті мен қасиеті де 

қалыптаспайды дегеніне көзім толық жетті. «Адамға ең бірінші керегі білім 

емес, тәрбие. Тәрбиесіз білім – адамзаттың қас жауы, ол келешекте оның 

өміріне апат әкеледі» Әбу Насыр Әл – Фарабидің сөзін әрдайым жадымызда 

сақтауымыз керек деп ойлаймын. 
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всестороннее внедрение информационных и коммуникационных технологий в 

образовательном процессе. 

Известно, что подростков больше всего привлекают сайты и приложения 

развлекательной направленности, чем обучающие школьные материалы, а 
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вместо домашнего задания обучающиеся предпочли бы проводить больше 

времени в интернете, а именно в социальных сетях. Согласно данным крупного 

исследовательского центра Mediascope в 2019 г. среди молодежи 16-24 лет 

наиболее популярны такие социальные сети, как Вконтакте и Instagram. В 

обучении иностранному языку обучающимся важно использовать язык в 

реальной жизни, но часто дети говорят только на уроках иностранного языка. С 

помощью социальной сети Instagram обучающиеся могут практиковать его 

гораздо чаще за пределами школы. А именно читать посты, смотреть 

английские ролики, взаимодействовать с англоязычными аккаунтами, делая 

процесс изучения английского более увлекательным.  

В данном исследовании мы бы хотели использовать особенности 

восприятия и интересы обучающихся для обучения английского языка в жизни 

современных подростков. Мы считаем, что использование социальной сети 

Instagram и его различных функций позволят разработать технологию обучения 

чтению и говорения на иностранном языке среди подростков. 

Актуальность данной темы обусловлена частым использованием 

социальной сети Instagram подростками без определенной цели, в то время как 

обучающиеся могли бы проводить свободное время с пользой, практикуя 

иностранный язык. 

Цель исследования – выявить возможность социальной сети Instagram быть 

потенциальной средой обучения иностранного языка для современных 

подростков. Поставленная цель может быть достигнута при следующих 

задачах:  

1. проанализировать использование социальных сетей в обучении 

иностранному языку. 

2. описать методику и разработать технологию обучения чтению и говорению 

на ИЯ у подростков с  помощью социальной сети Instagram. 

3. провести анкетирование, пробное тестирование и итоговое тестирование 

среди подростков и проанализировать результаты апробации данной 

технологии. 

Задача 1. Проанализировать использование социальных сетей в обучении 

иностранному языку 

В современном мире наблюдается бурный рост информационных и 

инновационных технологий. Сегодня практически невозможно представить 

себе жизнь без интернета и социальных сетей. Согласно статистике в 

Казахстане за 2021 год интернетом пользовались 15,47 млн человек. 

Международная компания We Are Social представила результаты исследования 

в докладе Digital 2020, где сообщается, что среднестатистический человек 

ежедневно проводит около 7 часов в интернете. Подростки посвящают много 

свободного времени играм в интернете, общению в социальных сетях, что 

может привести к зависимости. 

Однако социальные сети могут использоваться не только для развлечения, 

но и для самообразования. Сегодня можно говорить об огромном потенциале 

социальных сетей в области обучения иностранных языков, которые способны 
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стимулировать познавательный интерес, повысить личную мотивацию, 

самоконтроль, независимость и мотивацию к учебной деятельности. 

При обучении английскому языку социальные сети позволяют:  

1) ускорить процесс обучения; 

2) улучшить качество усвоения материала;  

3) повысить интерес обучающихся к иностранному языку;  

4) формировать навыки и умения чтения;  

5) совершенствовать умения аудирования на основе звуковых файлов и 

мультимедийных средств;  

6) пополнять словарный запас актуальной лексикой английского языка;  

Кроме того, в социальных сетях обучающиеся могут вступать в различные 

группы по интересам, найти единомышленников и друзей из разных стран, 

делиться с ними фотографиями, видео и аудиозаписями, вести блоги, форумы, 

обсуждать различные темы. И все это может быть осуществлено на 

иностранном языке. 

Задача 2. Описание методики и разработка технологии обучения чтению и 

говорению на ИЯ у подростков с  помощью Instagram 

Instagram — приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с 

элементами социальной сети, позволяющее снимать фотографии и видео, а 

также распространять их через свой сервис. 

Мы решили создать технологию обучения чтению и письму на иностранном 

языке с помощью одного из увлекательных методов как марафон. Цель нашего 

обучающего марафона для изучения английского языка пройти все мини-уроки 

и выполнить все задания, чтобы достичь хороших результатов в устной и 

письменной речи. На марафоне предоставляются все необходимые материалы 

для успешного выполнения определенных заданий. Во время марафона 

организатор проверяет рассказы обучающихся и дает обратную связь в 

комментариях.  

Задача 3. Анализ результатов апробации данной технологии  

Далее мы бы хотели подробно рассказать об апробации данной технологии 

в рамках КГУ «Экономический лицей».  

Для внедрения технологии обучения чтению и письму на иностранном 

языке в 7 классе с помощью Instagram, был создан специальный закрытый 

аккаунт для обучающихся КГУ «Экономический лицей». Название аккаунта – 

marathonel2022. 

Далее мы составили план марафона и создали телеграмм канал для 

рассылки заданий. 

В пробном обучении принимало участие 10 обучающихся 7-х классов. До 

начала и по итогам пробного обучения 27 человек обучающиеся 7-х классов 

прошли анкетирование, которое показало изучали ли ребята ранее английский 

язык с помощью Instagram, знают ли способы его изучения в этой социальной 

сети, хотели ли бы принять участие в данном пробном обучении.  

С результатами ответов обучающихся можно ознакомиться в Приложении 

2. Согласно результатам анкетирования можно сделать следующие выводы:  
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1) До пробного обучения только 8 обучающихся считали, что повысить 

уровень английского языка можно с помощью Instagram. После пробного 

обучения 27 человек понимали возможности данной социальной сети, хотя и не 

все участвовали в данном обучении. 

2) Дети более уверенно стали писать по-английски, перестали бояться 

совершить ошибки, а также поняли, что знать английский в 21 веке и 

использовать его в своей речи – хороший способ выделиться среди 

окружающих и продемонстрировать свой интеллект.  

После создания обучающего аккаунта было разработано и проведено 

входное и итоговое тестирование для обучающихся 7-х классов. 

Тестирование по английскому языку для 7-х классов (Приложение 2) 

включало в себя 2 задания с целью проверки чтения и письма. 

Результаты пробного тестирования были на среднем уровне, а итоговое 

тестирование показало, что процент качества знаний увеличился на 25%. 

Также была введена балльная система оценивания. В зависимости от 

качества работы , выставлялась оценка. 

Примерная система оценивания (Приложение 4): 

Оценка «5» (эмоджи) 7-10 предложений, использование ключевых слов, 

1 грамматические ошибки 

Оценка «4» 5-7 предложений, использование ключевых слов, 3 

грамматические ошибки 

Оценка «3» 5 предложений, не использованы ключевые слова, более 5 

грамматических ошибок 

Заключение 

В данном исследовании мы стремились использовать особенности 

восприятия и интересы современных подростков для обучения письменно-

коммуникативных умений на уроках ИЯ в средней школе. 

Мы на практике обосновали и разработали технологию обучения чтению и 

письму на ИЯ в 7-х классах с помощью Instagram, выявили методику обучения 

письменным и устным видам речевой деятельности на уроке английского 

языка, определили роль использования социальных сетей в обучении 

иностранному языку.  

По результатам анкетирования видно, что многие ребята начали 

использовать данную социальную сеть не только для развлечения и общения 

друг с другом, а еще и с целью изучения английского языка. После окончания 

пробного обучения обучающиеся продолжают делать подписи к публикациям 

на английском языке. 

Итак, с помощью социальной сети Instagram обучающиеся 7-х классов 

школы КГУ «Экономический лицей» получили возможность практиковать и 

изучать английский язык за пределами школы с помощью Instagram блога. 

Таким образом, мы можем утверждать, что Instagram-аккаунт может быть 

использован не только для развлечения, а обучающиеся также могут проводить 

в нем время с пользой, изучая английский язык. 
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ВЛИЯНИЕ ИНТЕРНЕТ-СЛЕНГА НА РЕЧЕВУЮ КУЛЬТУРУ 

ПОДРОСТКОВ 

Участник: Базарбаев Мерлат Ержанулы 

Руководитель:  Жанузакова Жанар Нысангалиевна 

КГУ «Средняя общеобразовательная школа № 18» г.Семей  

 

В индивидуальном исследовательском проекте по русскому языку 

"Влияние интернет сленга на речевую культуру подростков" ученик 9 класса 

школы рассмотрел часто употребляемые учащимися сленговые выражения и 

сокращения слов, на основании которых составил словарь интернет-сленга. 

Также автором проекта было установлены происхождение и причины 

появления сленга. 

Во время проведения исследовательской работы по русскому языку 

"Влияние интернет сленга на речевую культуру подростков" обучающегося 10 

класса было проведено анкетирование средних школьников. 

Введение 

1. Происхождение школьного сленга. 

2. Причины образования компьютерного сленга. 

3.Наиболее частые ошибки, допускаемые в интернет-общении 

4. Результаты анкетирования. 

5. Советы подросткам. 

Заключение 

Список используемых источников и литературы 

Актуальность. Данное исследование заключается в том, что 

орфографические ошибки, допускаемые учащимися при виртуальном общении 

в социальных сетях, становятся привычными и являются причиной снижения 

грамотности. Тексты пишутся «на бегу» и выглядят примерно одинаково: без 

знаков препинания, часто без прописных букв, с многочисленными 

сокращениями и опечатками. 

Цель проекта. Выявить характер и особенность специального изменения 

слов русского языка  в  виртуальном пространстве сети интернет. 
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Задачи: 

1.Посетить различные Интернет сайты, на которых общаются подростки; 

2.Провести анкетирование учащихся; 

3.Рассмотреть ошибки, употребляемые учащимися сленговые выражения и 

сокращения слов; 

4.Составить словарь Интернет сленга; 

5.Узнать происхождение и причины появления сленга. 

Гипотеза. Я предполагаю тот факт, что полноценное общение в 

молодежной среде невозможно, без владения ее языком. 

Введение 

На сегодняшний день, Интернет – это колоссальный источник информации 

для всех современных интернет-пользователей. Быстрота и доступность связи 

между поль¬зователями позволили использовать Интернет не только как 

инструмент по¬знания, но и как средство для общения и развлечения. В 

современном мире Интернет почти полностью заменил нам почту, телефон и 

другие средства общения. 

А виртуальная комму¬никация, которая возникла благодаря быстрому 

развитию сети, породила особый язык виртуального общения. Многочисленные 

социальные сети, открытые форумы и личные страницы стали основными 

способами общения молодежи. 

Кто хоть раз «заходил» в Интернет, не мог не заметить, что там русский 

язык, порой, совсем не похож на литературный. Очень часто встречаются 

непонятные слова, появляются смайлы, искажается орфография, пунктуация. 

Таким языком пользуются сотни тысяч молодых людей в Казахстане уже 

довольно давно. За эти годы выработался особый язык - сленг, так называемый 

язык Интернет-общения, на котором пользователи общаются между собой. И 

он с каждым днём все активнее проникает в нашу повседневную жизнь. 

Происхождение школьного сленга 

Решив покопаться в происхождении школьного сленга, мы довольно 

быстро убедились, что об этом написано очень мало. Подростковый сленг, по-

видимому, был всегда, но о словаре подростков далекого и даже не очень 

далекого прошлого сведений сохранилось очень мало. Ведь сленг - это 

фольклор и, следовательно, письменно специально не фиксировался. Поэтому, 

рассказывая о сленге прошлого, приходится опираться на художественную 

литературу, мемуары и устные воспоминания. 

О школьном сленге до XIX века мы вообще ничего не знаем. 

Разве что отдельные слова. Например, «свистульки» - так еще с петровских 

времен называли розги для школяров. Подростковый сленг начала XIX века 

тоже практически неизвестен. На каком сленге говорили лицеисты времен 

Пушкина? И был ли тогда сленг распространен или все ограничивалось 

прозвищами и кличками педагогов и лицеистов? 

Мы этого уже никогда не узнаем. Думается, сленг не мог широко 

употребляться среди детей из аристократических семей: они легко могли 

выбрать наиболее удобное слово из тех иностранных языков, на которых они 
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свободно говорили. Настоящий сленг появился, наверное, лишь тогда, когда в 

школу пришли дети разночинцев. А это чаще всего были церковно-приходские 

школы, бурса, семинарии. 

В описании семинарии в повести Гоголя «Вий» уже встречаются некоторые 

сленговые выражения: « отправляться на кондиции» - заниматься 

репетиторством, «пробовать крупного гороху» - быть наказанным. Но особенно 

много таких выражений содержится в «Очерках бурсы» Н.Помяловского. 

Приведем лишь несколько примеров: 

«Отправлять за ворота» - исключать из училища; «майские» - розги; 

«титулка» - аттестат; «гляделы» - глаза; «лупетка» - лицо. 

К сожалению, Помяловский является редким исключением. Другие 

писатели XIX века сленг, и тем более школьный сленг, в своих произведениях 

не использовали. 

У Чарской же употребляется слово «силюльки» - маленькие комнатки для 

музыкальных упражнений. На сленге тех времен слова «сливки» и «парфетки» 

обозначали лучших учениц, а слово «мовешки» - худших по поведению. 

Здесь любопытно то, что сленг воспитанниц отражал их дворянское 

происхождение, последние слова заимствованы из французского языка.                 

Наверное, во всех школах всегда были и будут такие слова, которые 

понятны любому человеку. До тех пор, пока существуют ученики и учителя, 

будут «домашки», «сменка», «училка», «физ-ра», «лит-ра», «матика» и т.п. 

Конечно, плохо, если сленг полностью заменяет человеку нормальную 

речь, - тогда это просто какая-то людоедка Эллочка. Но современного 

школьника совсем без сленга представить невозможно. Главные достоинства 

тут - выразительность и краткость. Не случайно, что в настоящее время сленг 

употребляется в Интернете. 

Причины образования компьютерного сленга 

 Первой причиной столь быстрого появления новых слов в компьютерном 

сленге является, конечно же, стремительное, "прыгающее" развитие самих 

компьютерных технологий. Если заглянуть в многочисленные журналы, 

освещающие новинки рынка компьютерных технологий, то мы увидим, что 

практически каждую неделю появляются более или менее значимые 

разработки. 

И в условиях такой технологической революции каждое новое явление в 

этой области должно получить свое словесное обозначение, свое название. 

Многие из существующих профессиональных терминов достаточно 

громоздки и неудобны в ежедневном использовании. Возникает мощная 

тенденция к сокращению, упрощению слов. Например, один из самых часто 

употребляемых терминов -'motherboard', он имеет такое соответствие в русском 

языке, как "материнская плата". В сленге же этому слову соответствует "мамка" 

или "матрешка". Или другой пример: 'CD-ROM Drive' переводится на русский 

как "накопитель на лазерных дисках", в сленге имеет эквиваленты "сидюк", 

"сидюшник".  

Наиболее частые ошибки, допускаемые в интернет-общении: 
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 1) Замены: буква «В» заменяется на буквы «фф» (здарофф). 

буква «К» заменяется на букву «г» (гак ты?). 

2) Написание английских слов русскими буквами (Хай).  

3) Сокращения (привет — при).  

4) Написание слов по произношению (нормально — намана).  

5) Отсутствие пунктуации. 

 6)Использование смайлов вместо знаков препинания.  

7)Написание имен собственных с маленькой буквы.  

           Анализ интернет-ошибок позволяет сделать вывод о том, что 

использование интернет — сленга ведет молодежь к неграмотности:  

1) Трудные слова пишут так, как считают нужным.  

2) Свою неграмотность возводят в ранг достоинства.                                                                        

Результаты анкетирования 

Проведя анкетирование, среди учащихся КГУ«СОШ №18», в котором 

участвовали ученики в возрасте от 15-16 лет, я пришел  к выводу, что в нашей 

школе сленг тоже употребим. Анкета состояла из нескольких вопросов. 

Первый вопрос звучал так: «Как часто вы используете сленг?» 

73% опрошенных ответили, что они часто используют интернет сленг; 20% 

редко, а 7% вообще не используют сленг в своем лексиконе. 

 Советы подросткам 

•Необходимо проанализировать собственную речь. Возможно, вы сами тоже 

позволяете себе изредка употребить крепкое слово. 

•Станьте примером, очистите свою речь, научитесь контролировать себя, 

используя в разговоре лишь литературные слова. 

•Узнавайте происхождение того или иного слова. Может быть, узнав о том, что 

данное слово употребляют в кругу убийц и воров, вы исключите его из своего 

лексикона. 

•Читайте больше книг. 

Заключение 

Результаты проведённой работы по данной теме показали следующее.                                                                 

Во-первых, общение в интернете, которое не заставляет задумываться над тем, 

как ты пишешь, как ты говоришь, оказывает на лексику современного 

подростка отрицательное влияние. Ребята привыкают к неправильной речи и 

начинают использовать сленговые выражения не только тогда, когда работают 

за компьютером, но и общаясь между собой, разговаривая с учителями и 

родителями. 

Во-вторых, язык засоряется из-за использования большого количества 

иностранных слов, употребляющихся в речи без перевода.                              В-

третьих, отношение к качеству грамотности в виртуальном общении зависит от 

того, что для ребят первично, а что вторично: экономическая сторона или 

моральная, дань моде или желание выделиться. 

И хотя в устной речи звучат словечки из сленгового Интернет-общения, в 

письменной речи у учеников старших классов их становится меньше. Конечно, 

ничего плохого в общении молодежи нет, но люди всегда повышали свой 



 

 

71 

 

словарный запас чтением книг. Читая книги, гораздо проще разо¬браться с 

грамматикой и пунктуацией, потому что в памяти остаются словосочетания, 

запоминается постановка знаков препинания, об-разные выражения. 

В современном мире все больше и больше людей употребляют такой 

интернет-сленг в реальной жизни. Иногда это происходит из экономии 

времени, иногда это просто считается «модно» и «стильно». Но при этом язык 

теряет все свое богатство, кра¬соту и образность. Давайте будем беречь язык!  
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Annotation: This article examines effective ways to memorize English words. 

This article considers effective ways of training brain. It reports on a number of 

methods to memorize words.  

Key words: method,memory, communication, learning 

 Today it is almost impossible to do without English. We find words in English 

in shops, train stations and other public places. In addition, it is simply necessary for 

any person to know the international language of communication. It is very important 

to learn English and replenish the lexical stock of common words and expressions. 

Any information is remembered quite poorly. As a rule, even with non-stop 

"cramming", only 20% is absorbed. But if you choose the right technique that will 

allow you to quickly learn words, then this indicator will grow significantly. 

The topic of the project is relevant at the moment because the vocabulary of 

English words needs to be replenished every day and in this regard you need to know 

what effective methods exist for this. I study at school and I know that every student 

has a problem of memory. That’s why I want to study information sources on the 

topic of the project,to study the mechanisms of memory and select and describe 

effective ways to memorize English words.I study the works of scientists such as 

Alexander Luria, 

Donald Norman, Eric Kandel, Harry Loraine, Jerry Lucas, Stephen Rose dealt 

with the mechanisms of memory; Joshua Foer, Francis Yates, Igor Matyugin dealt 

with the issues of word memorization technique. 

Interest in the problem of memory was already manifested in ancient times. The 

ancients discovered that memory is very closely related to imagination, and that with 
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the help of imagination, the process of memorization can be greatly facilitated. 

Imagination helps to build associations, that is, connections between objects or 

phenomena. Having met with one of these objects, we can by association recall 

another related to it. 

From the moment we are born, our brains are bombarded by an immense amount 

of information about ourselves and the world around us. So, how do we hold on to 

everything we've learned and experienced? Memories. 

Humans retain different types of memories for different lengths of time. Short-

term memories last seconds to hours, while long-term memories last for years. We 

also have a working memory, which lets us keep something in our minds for a limited 

time by repeating it. Whenever you say a phone number to yourself over and over to 

remember it, you're using your working memory. 

Another way to categorize memories is by the subject of the memory itself, and 

whether you are consciously aware of it. Declarative memory, also called explicit 

memory, consists of the sorts of memories you experience consciously. Some of 

these memories are facts or “common knowledge”: things like the capital of Portugal 

(Lisbon), or the number of cards in a standard deck of playing cards.Others consist of 

past events you've experienced, such as a childhood birthday. 

Nondeclarative memory, also called implicit memory, unconsciously builds up. 

These include procedural memories, which your body uses to remember the skills 

you've learned. Do you play an instrument or ride a bicycle? Those are your 

procedural memories at work. Nondeclarative memories also can shape your body's 

unthinking responses, like salivating at the sight of your favorite food or tensing up 

when you see something you fear. 

In general, declarative memories are easier to form than nondeclarative 

memories. It takes less time to memorize a country's capital than it does to learn how 

to play the violin. But nondeclarative memories stick around more easily. Once 

you've learned to ride a bicycle, you're not likely to forget. 

We often think about the question of how to develop our memory, but we never 

go deep into the question. As you know, there are two hemispheres in the brain: the 

left and the right. The right hemisphere controls the left side of the body, and the left 

– the right. The right hemisphere is responsible for the figurative, synthetic, 

emotional perception of reality, that is, for the reproduction of images, pictures and 

visual associations. The left hemisphere stores verbal memories. 

Memorization is the process of capturing and then preserving the perceived 

information. There are two types of memorization: 

-unintentional (or involuntary) 

-intentional (or arbitrary). 

Unintentional memorization is memorization without a predetermined goal, 

without the use of any techniques and the manifestation of volitional efforts. 

Arbitrary (or intentional) memorization is characterized by the fact that a person 

sets a specific goal for himself — to memorize some information — and uses special 

memorization techniques for this. The fact is that the memorization of words and 

phrases is very strongly influenced by the type of your personality (visual, auditory, 
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or kinesthetic).A visual is a person who perceives most of the information with the 

help of vision.An audial is someone who receives basic information through 

hearing.A kinesthetic is someone who perceives information through other sensations 

(smell, touch, etc.) and with the help of movements. 

Accordingly, you will need to make adjustments to these features of yours — for 

example, kinesthetics is better remembered when he walks, writes or prints in the 

process of memorizing. It is desirable for an audial to listen to audio and video 

recordings more often (even intentionally closing his eyes), and for a visual — to 

study photo and picture dictionaries, use colored markers and draw visual diagrams. 

Effective ways to memorize English words 

Compose associations 

Our brain perceives what we read and transforms into images, ideas and feelings, 

and then shapes the links between new information and what we already know. This 

is how memorization takes place - the new unites with the old. 

Imagine a tree. Is it really easier to see a large spreading tree with many branches 

and leaves than a small tree with several branches? The same is true for the brain. 

When you connect a new word or concept with what you already know, it is easier 

for the brain to find it and remember it at the right time. 

Memorize phrases  

Remember the word is important, but English, like any other language, is not just 

a set of concepts, it is an instrument that people use to communicate and express their 

thoughts. Find examples of how a word is used in the text. 

Record not only the word itself, but also the neighboring ones. For example, if 

you need to memorize the English word "arrogant", you can write: "the tall, arrogant 

man".This will help you to remember that the "arrogant" is an adjective that serves to 

describe people. Then try to make three complete sentences to practice in its use. 

Write a story 

English students often complain that there are too many new words and they are 

hard to remember. There is one technique that you can use to quickly learn words. 

Write any, even a ridiculous story, in which all the words in English are involved. 

Imagine it in detail. Try to write a short essay with the new words. You can click for 

more info and learn how to write an essay in the best way. 

Use pictures 

Draw small pictures to remember the meaning of the word. Do not know how to 

draw? It's even better. Our brain receives so much monotonous information that a 

strange picture is a kind of surprise, and surprises we always remember. 

The main thing is time 

Psychologists who study the processes of memorization, argue that there is a 

good way to remember things quickly and for a long time. Use the new word as soon 

as you know it. Then use it after 10 minutes. Then in an hour. Then the next day. 

Then a week later. 

Spelling 
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You need to write down new vocabulary again and again. This proven method of 

memorizing English words can be called quite boring, but this does not make it less 

effective. 

The method of loci (loci being Latin for "places") is a strategy of memory 

enhancement which uses visualizations of familiar spatial environments in order to 

enhance the recall of information. The method of loci is also known as the memory 

journey, memory palace, or mind palace technique. A variation of the "method of 

loci" involves creating imaginary locations (houses, palaces, roads, and cities) to 

which the same procedure is applied. It is accepted that there is a greater cost 

involved in the initial setup, but thereafter the performance is in line with the standard 

loci method. The purported advantage is to create towns and cities that each represent 

a topic or an area of study, thus offering an efficient filing of the information and an 

easy path for the regular review necessary for long term memory storage. 

Effective ways and techniques of memorizing foreign language vocabulary 

contribute to the successful mastery of the English language.The effectiveness of the 

methods is confirmed by the results of repeated questionnaires and vocabulary 

dictation.As a result of the work done, I realized that there are many methods of 

memorizing vocabulary, but each student should choose the one that suits him. In any 

case, remember that whatever method you choose, success will depend only on your 

desire, perseverance and perseverance. Only daily and hard work will lead to the 

desired result 

 Increasing attention and concentration, improving memory, coordination and 

movement – this is the real result that you get if you keep your brain in good shape 

with the help of  effective ways of memorization. And know that the best way to 

learn English words correctly is to learn them with pleasure! 

References  

1.https://www.nationalgeographic.com/science/article/human-memory 

2.Milrud R. P., Maksimova I. R. Modern conceptual principles of communicative 

teaching of a foreign language / IYASH-2000-No. 4. 

3.Polat E. S. Internet at foreign language lessons / / IYASH-2001-No. 2. 

4.Kulagin P. G. Interdisciplinary relations in the process of learning. — Moscow: 

Enlightenment, 1980. 

 

КИІМДЕГІ АҒЫЛШЫН ЖАЗБАЛАРЫ 
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«Біржан Исадилов атындағы жалпы орта білім беретін мектебі»  КММ,  

Семей қаласы 

 

Күн сайын қаламыздың көшелерінде, мектепте, үйірмелерде біз әртүрлі 

жастағы, әртүрлі киімдегі талғампаз, әртүрлі стильдегі адамдарды 

кездестіреміз, бірақ олардың сыртқы келбетінде кездесетін ортақ нәрсе - 

киімдегі ағылшынша жазулар. . Қазіргі уақытта кез келген жасөспірімнің 

гардеробында жазулар түріндегі әшекейлері бар киімдер бар. Еуропа мен 
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Американы әлдеқашан жаулап алған бұл стиль қазақ жастары арасында күннен-

күнге танымал болуда. Бұл жазулар бізге көп нәрсені айта алады: олардың 

иесінің қызығушылық аймағы туралы, ағылшын тілін білу деңгейі және 

мәдениет деңгейі туралы. 

«Киімдегі ағылшынша жазулар» тақырыбы кездейсоқ таңдалмаған. 

Ағылшын жазулары жастардың субмәдениеттерінде үлкен рөл атқарады және 

кез келген адамның, әсіресе жастардың күнделікті өміріне мықтап енді. 

Кездескен үлгілер көбінесе ақымақтықпен шектесетін толық мағынасыздықпен 

таң қалдырады, кейде ашықтан-ашық дөрекілікке, ыңғайсыз жағдайларға 

әкелетін әдепсіз, кейде абсурдтарға жетеді. Шынында да лайықты және 

қызықты жазулар соншалықты жиі емес. Дегенмен, заттардың иелері киімдегі 

жазулардың мағынасын ескере ме, әсіресе олар шет тілінде, көбінесе ағылшын 

тілінде жазылған болса? Киімдегі жазуларды елемеуге бола ма, әлде мұндай 

заттарды таңдауда талғампаздық таныту керек пе 

 Мектеп оқушыларының киімдеріндегі ағылшынша жазуларды зерттеп, 

заттардың иелері киімдердегі жазулардың мағынасын түсіне ме, әсіресе шет 

тілінде жазылған болса, соны анықтауды жөн көрдім. Әлде олар сәнді, әдемі 

немесе басқа себептермен киеді ме? Менің зерттеуім осы сұрақтарға жауап 

табуға бағытталған. 

Жұмыстың мақсаты – жасөспірімдердің ағылшын тілінде жазуы бар 

киімдерді таңдауы туралы хабардарлық деңгейін анықтау. 

Зерттеу нысаны – мектебіміздің оқушыларының киімдеріндегі ағылшын 

тіліндегі жазулар. Зерттеу пәні жасөспірімдердің киімдеріндегі ағылшын 

тіліндегі жазулардың мазмұнын түсіну болып табылады. 

Зерттеу болжамы: жасөспірімдер киімдеріндегі ағылшын тіліндегі 

жазулардың мағынасын түсіне бермейді, киімдерді тек сыртқы түріне қарай жиі 

таңдайды. 

Зерттеу міндеттері: 

1. Киімдегі жазулардың пайда болу тарихымен танысу; 

2. Киімдегі жазулардың мағыналық ерекшеліктерін ашу; 

3. Біржан Исадилов атындағы ЖОББ мектеп оқушыларының киімдеріндегі 

жазуларды жинақтау, жүйелеу; 

4.Оқушылардың жазулары бар киім таңдауы туралы хабардарлық 

дәрежесін ашу. 

Зерттеудің практикалық құндылығы зерттеу материалдарын ағылшын тілін 

оқыту үдерісінде тікелей пайдалануында. Мектеп оқушыларының назарын 

киімдеріндегі ағылшын тіліндегі жазулардың мағыналық мазмұнына аудару 

арқылы жастардың жалпы мәдениетімен қатар тіл үйренуге деген ынтасын 

арттыруға болады. 

Зерттеуді орындау кезінде екі әдіс қолданылды: іздеу және аналитикалық. 

Жұмыс кезең-кезеңімен жүргізілді: дайындық кезеңінде негізгі ақпараттық 

жұмыстар жүргізілді; екінші кезеңде оқушыларға сауалнама жүргізіліп, талдау 

жүргізілді; қорытынды кезеңде қорытындылар қалыптастырылды, атқарылған 

жұмыстардың нәтижелері ресімделді 
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      I тарау. Теориялық бөлім 

 1.1 Киімдегі жазулар тарихына 

Футболкалардағы жазулар, киімдегі логотиптер, сән тарихшысы Александр 

Васильевтің айтуынша¹, заманауи өнертабыс емес. Киімдегі жазулар Ежелгі 

Грециядан шыққан, мұнда иелерінің аты-жөні жазылған белдіктегі кестелер 

дәстүрлі болған. 15-16 ғасырлардағы итальяндық және неміс портреттерінде 

ерлер жейделерінің ою-өрнегі, әйелдер көйлегінің қоршаулары, иелерінің аты-

жөні немесе текті отбасының ұраны жазылған жазулар көрсетілген. 

Қазіргі жазуларға келер болсақ, олар бастапқыда олардың мәртебесін 

көрсететін жұмысшылардың киімдерін ғана безендірсе, кейін бұл заттың қай 

дизайнерге немесе компанияға тиесілі екенін көрсете бастады, кейінірек белгілі 

бір мағына беретін жазулар пайда бола бастады. 

Бірте-бірте футболкалар арқылы адамдар сұр қаптайдан ерекшеленуге және 

түпнұсқа болуға тырысты. Жазуы бар футболка белгілі бір семантикалық 

жүктемені көтереді. Бұл джинсымен үйлесетін жай ғана футболка емес. Бұл 

ақпаратты тасымалдаушы. Бұл сіздің басқаларға деген көзқарасыңызды 

көрсететін, сіздің қызығушылықтарыңыз туралы айтатын нәрсе. Кейбір сән 

зерттеушілері футболка - бұл ұрандарға арналған «ақтаңдақ тақта» (чистая 

доска), адамның өмірлік кредосын, қоршаған әлемге көзқарасын көрсететін 

орын - бұл әлеуметтік желілердегі «мәртебе» деп санайды. Көріп 

отырғаныңыздай, қоғам бұл артықшылықты сәтті пайдаланады. 

     1.2. Киімдегі жазулардың мағыналық классификациясы 

Киімдердегі жазулар алуан түрлі. Олар бізге адам туралы көп нәрсе айта 

алады. Жазулар адамның жасына қарай өзгереді. Бала үшін бұл күлкілі 

суреттермен сүйемелденетін бірнеше сөз тіркестері, жасөспірім үшін бұл оның 

қандай адам екенін, қай жылы туылғанынан басталып, команда немесе көше 

нөмірімен аяқталатын әр түрлі сөз тіркестерін қамтитын жазулар. Ересек 

адамдар киімге жасына сай емес немесе ұятсыз нәрсе жазылуы мүмкін екенін 

түсініп, жазусыз киім таңдауға тырысады. 

Киімдегі жазу жай ғана сәндік элемент емес, ол сан алуан мағыналық 

мазмұнға ие коммуникативті құрал. Киімдегі барлық жазуларды бірнеше 

семантикалық топтарға бөлуге болады: 

     1) Бренд атауы, өндірушінің компаниясы. Негізінде, киім оның затбелгісімен 

ажырамас байланысты (Label – фирмалық атау, киімдегі затбелгі). Барлық 

жерде дерлік: футболкаларда, джинсы шалбарларда, жейделерде, пуловерлерде 

- жазулар мен жапсырмалар таң қалдырады. Бұл әріптер, формулалар, 

аббревиатуралар назар аударады. Жастар арасында Nike, Adidas, Puma, Reebok 

және т.б спорттық киім символдары танымал. Фирмалық жазулары бар 

футболкалар да танымал, өйткені олар арқылы басқалар адамның материалдық 

әл-ауқатын бағалай алады. 

2) Музыкалық топтардың аттары немесе музыкадағы жай бағыттар, 

спорттық командалардың атаулары. «Metallica», «Linkin Park», «Madonna for 

you», «All you need is rock-n-roll», «Manchester United» деген жазулары бар 

футболкаларды жиі кездестіруге болады. Киімінде осындай жазуы бар адамды 
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көріп, ол белгілі бір топтың жанкүйері немесе жанкүйер деген қорытынды 

жасауға болады, яғни ол туралы, оның талғамы мен талғамы туралы біраз 

ақпарат аламыз. 

3) Күлкілі сөздер немесе сөз тіркестері. Адамдар әзіл-қалжыңмен: «I've 

shopped all my life and still have nothing to wear»  («Мен өмір бойы шоппинг 

жасадым, бірақ әлі киетін ештеңем жоқ»), «Space for free advertisement» («Тегін 

жарнамаға арналған орын») сияқты күлкілі сөз тіркестерін таңдайды.  Мұндай 

адам бізге жағымды және көпшіл болып көрінеді. 

      4) Теріс, қорлау. Бұл да киімдегі жазу адамның өз пікірін, басқаларға деген 

көзқарасын білдіру тәсілі, бұл жағдайда жағымсыз, бір ауыз сөзге келмей, өз 

наразылығын, менсінбеуін, агрессиясын білдіруге мүмкіндік беретіндігінің 

тағы бір дәлелі. Мысалы: «Chicken’s mind» («Тауық миы»), «Don’t copy me!»  

(«Мені көшірме!»), «Hate people”  («Мен адамдарды жек көремін»). 

       5) Үндеу, саясатқа, қоршаған ортаға, экологияға жеке көзқарасын білдіру. 

Айналадағы шындық туралы өз пікірін білдіргісі келетін адамдар: «Stop 

pollution» («Тоқтату ластануды»), «Save the Earth!» («Жерді сақта!»), «Stop and 

think» («Тоқта және ойла»), «Peace and love» («Бейбітшілік пен махаббат»), 

«Don`t worry! Be happy!» («Уайымдама! Бақытты бол!») деген үндеулері бар 

футболкаларды жақсы көреді.  

      6) Махаббат, романтика, достық. .« Call me!» («Маған қоңырау шал!»), ««I 

love you» («Мен сені сүйемін»), «Listen to your heart» («Жүрегіңді тыңда»). 

      7) Ешқандай нақты ақпаратты алып жүрмейтін жазудың бейтарап мәнді 

«Sunday» (жексенбі), «Space» (Ғарыш), «Summer time» (Жазғы уақыт), 

«Butterfly» (Көбелек). 

      8) Адамға тән қасиеттер. Мысалы: «Forever Young» («Мәңгі жас»), 

«Legendary» (Аңызға айналған), «People like people but I am the Queen»  

(Адамдар адамдарға ұқсайды, бірақ мен ханшайыммын). Сондықтан абсурдтық 

жағдайға түспеу үшін өзіңіздің жазуыңыздың қалай аударылғанын білу өте 

маңызды. 

       9) Қалалардың, елдердің атаулары «New York», «Kazakhstan». 

      10) Сүйікті кейіпкерлер. «Mickey Mouse», «Among Us», «Brawl Stars». 

      Сондай-ақ жазулар мағынасыз немесе қателермен жасалған. “I can to fly”, 

“Follou your dreams”. 

       II тарау. Практикалық бөлім 

 

     2.1Біржан Исадилов атындағы ЖОББМ оқушыларының киімдерін жеке 

бақылауды талдау 

Практикалық зерттеудің бірінші бөлімі үшін 5-11 сынып оқушылары Біржан 

Исадилов атындағы ЖОББМ базасы болды. Менің зерттеуім келесідей болды: 

1) мен мектепте ағылшын тілінде жазуы бар футболка, джинсы, жемпір киген 

оқушыларды таптым; 

2) ең қызықты жазбаларды қайта жазды және келесі сипаттағы сұрақтар қойды: 

тасымалдаушының жасы; киімде жазылғанның мағынасы туралы біледі ме, жоқ 

па; бұл затты сатып алу себебі; 
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3) жазбаларды қазақ тіліне аудардым, деректерді кестеге (3-қосымша) енгіздім. 

Оқушылардың 50 жауабы тіркелді. Жауаптарды талдай отырып, біздің оқу 

орнының оқушылары көбінесе киімде жазулар (типология)бар деп қорытынды 

жасауға болады. 

Киімінде ағылшын тілінде жазулар бар оқушылардың басым жасы, … 

Сондай-ақ, зерттеу көрсеткендей, сауалнамаға қатысушылар неғұрлым 

үлкен болса, жазулардың мағынасына көбірек көңіл бөледі және киімді 

неғұрлым мұқият таңдайды, өйткені кейбіреулер өте жағымды жазулары жоқ 

киім киген. 

Мен зерттелгендердің жасы неғұрлым жас болса, олардың киімінде не 

жазылғанын аз біледі деген қорытындыға келдім. Олар үшін ең бастысы-

киімнің түсі мен әсемдігі, көбінесе олар ағылшын тілін мүлдем оқымаған 

немесе оны есіне алмайтын ата-аналар алады. 

2.2 Біржан Исадилов атындағы ЖОББМ оқушыларына сауалнама   жүргізу 

нәтижелері 

Алайда біздің оқу орнымызда 5-7 сынып оқушыларының киіміне ерекше 

талаптар қойылған. Осылайша, ағылшын тіліндегі жазулары бар киімнің осы 

жас тобындағы шкафта болуын бағалау қиын. Жағдайды түсіндіру мақсатында 

Мен Біржан Исадилов атындағы ЖОББМ (1-қосымша) 5-11 оқушыларына 

сауалнама жүргіздім. 

Сауалнамаға 5-11 сыныптың 50 оқушысы қатысты. Жүргізілген зерттеуге 

сәйкес (2-қосымша) оқушылардың көпшілігінде жазулары бар киім бар. Егер сіз 

оқушының гардеробын бөлшектесеңіз, онда сіз әр оқушының шкафына ілінетін 

кемінде жеті нәрсені, ұлдар мен қыздарды - джинсы, қалпақ, тоқылған 

курткалар (жемпір), юбкалар, жейделер, кроссовкалар және, әрине, 

футболкаларды анықтай аласыз. 

Сауалнамаға қатысқан 50 оқушының тек 22 - сі ғана киіміндегі жазбаның 

аудармасын біледі; 23-і аударманы білмейтінін түсінді, ал қалған 5-еуі өз 

жазбаларын аударуға қиналды.  

     11 адам заттарды сатып алу кезінде жазбаларға назар аударатындығын атап 

өтті, 39 респондент ешқашан киіміне жазылған нәрсенің мәні туралы 

ойламағанын мойындады, бірақ қазір олар қызығушылық танытып, сатып алу 

кезінде жазбаларды аударады. 

Зерттеу барысында иелеріне белгісіз болған грамматикалық немесе 

орфографиялық қателіктері бар 4 жазба анықталды, олардың біреуі күлкілі 

өрнек үшін әдейі жасалды. 

Респонденттердің көпшілігі жазулары бар киім сатып алудың басты себебі 

ретінде "бұл киімде ыңғайлы"деп атайды. Заттарды сатып алу себептерін 

зерттей отырып, біз келесі нәтижелерге қол жеткіздік: 11 адам қызықты 

жазудың арқасында сатып алды, яғни олар мағынасын түсінді және аударманы 

ұнатты; 19 адам заттарды сатып алды, өйткені бұл оларға өте ыңғайлы болып 

көрінді; 16 респондент өздерінің киімдерін "стильді", "жарқын" деп атады; 

қалған төртеуіне нәрсе жай ғана ұнады. 

 Қорытынды 
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     Бұл әр адамның жеке ісі – өзіне ұнайтын нәрсені кию. Бірақ, ағылшын 

тіліндегі жазуларды білмеу қапаландырады, өйткені, адамдар олардың киімі 

қандай ақпаратты қамтиды білмейді. 

     Жасөспірімдердің көпшілігі киіміндегі жазуларға көп мән бермейді, олар өз 

кезегінде ұятсыз және ренішті мағынаны, грамматикалық және орфографиялық 

қателерді қамтуы мүмкін. Кейде оларда мағынасыз сөздер мен сөз тіркестерінің 

жиынтығы, кейде қорлайтын және ұятсыз сөздер, ал кейде мағынасы мен 

жақсы әзіліне толы сөз тіркесі болуы мүмкін. 

Біз өзіміз алып жүрген ақпаратқа жауап беретініміз, оны көпшілік алдында 

сөйлейтініміз және айналамыздағы барлық адамдар шет тілін білмейді және 

сіздің киіміңізде не жазылғанын түсінбейді деп үміттену .Жиналған 

материалды талдау гипотезаны растады - жасөспірімдер әрқашан киімдеріндегі 

ағылшын тіліндегі жазулардың мағынасын түсінбейді, көбінесе киімді тек 

сыртқы түрімен таңдайды. Бірақ сауалнамаға қатысқан оқушының жасына 

байланысты анықталған ағылшын тілін білу деңгейі жазуларды шарлауға және 

жазбаша ақпаратты дұрыс пайдалануға мүмкіндік береді. 

Тілдік деңгей мен адамның мәдениеті мен киімдегі ағылшын жазуының 

мағынасы мен оның аудармасын білу арасында ажырамас байланыс бар деп 

қорытынды жасауға болады; нәтижесінде біздің зерттеуіміздің мақсатына қол 

жеткізілді деп айтуға болады. 
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Археологиялық ескерткіштер — халықтардың ежелгі  тарихына қатысты 

материалдық мәдениетінің ескерткіштері.  Археологиялық ескерткіштерге 

жататындар: қалашықтар мен қалалар, ежелгі қоныстардың қалдықтары, 

обалар, қабір үстіне орнатылған ескерткіштер мен салт-дәстүрлік 

құрылыстар,адамның еңбек қызметін сипаттайтын ескерткіштер, тасқа және 

үңгірде қашалған жазулар, табылған жекелеген қазбалардың  орындары. 

Зерттеу жұмысының нысаны: 
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Ұлы Дала көшпенділерінің өнері,  кен ісі мен руда шикізатын алғашқы 

өңдеу техникасы,сонымен бірге Шығыс Қазақстан облысы, Тарбағатай 

ауданындағы Елеке сазы қорымында табылған жәдігерлерді зерттеу. 

Зерттеу жұмысымыздың мақсаты: Тарбағатай жеріндегі қорымда табылған 

сақ мәдениетін, қазба олжаларының ең басты құндылығы -«Алтын адамын» , 

сонымен қатар ерте сақ кезеңіне жататын сақ мәдениетінің өнерін анықтау. 

Зерттеудің деректік негізі: Шығыс Қазақстан облысының Тарбағатай 

ауданындағы ерте дәуірде өмір сүрген тайпалар тарихының қайнар көзін ашар, 

мәдениетін анықтайтын жазба деректердің тым аздығына байланысты өлкені 

мекендеуші ежелгі тұрғындар қалдырған жерлеу орындары – қорғандар 

материалдары және аудандық мұражайдағы деректер бірден-бір дереккөз 

болып табылады 

Жұмыстың жаңалығы:  Тарбағатай өңірінен табылған   құндылықтар ата-

бабаларымыздың текті,еңбекқор,он  саусағынан бал тамған  өнерлі болғанын 

дәлелдейді.  «Алтын адамның» қабірінен шыққан әшекей бұйымдардардың 

құйма алтыннан жасалғандығын және оның сынамасы өте жоғары болғанын 

білдік.Зергерлік бұйымдарды ерте заманда әзірлеу техникасын зерттеу және 

бүгінгі күндегі зергерлік бұйымдарды дайындау тәсілдерін насихаттау. 

Күтілетін нәтиже: 

Өз  ойын тұжырымдауға үйренеді.Ұлттық дәстүрдің маңызын түсінеді.Ой-

өрісі кеңейеді,білімі,іскерлік дағдылары артады.Отанын сүюге, елжандылыққа 

үйретеді.Туған жер тарихын терең ұғынады. 

Қола дәуірінде өлке тұрғындарының экономикасы мен қоғамы күрт 

дамыды, ескерткіштердің таралу аумағы анағұрлым кеңіп, адам тіршілігіне 

қолайлы, ұрымтал, нулы-сулы алқаптарда көлемді қоныс-мекендермен қорым-

зираттар пайда болды. 

Ғалымдардың пікірінше, көне экономиканың шұғыл көтерілуіне тікелей 

әсер еткен факторлардың арасында мал шаруашылық пен егіншілікке қолайлы 

алқаптардың болуы ғана емес, әсіресе, бұл өлкелерде мысалы, қалайы, алтын, 

қорғасын, темір сияқты металл кендерінің аса зор қорларының орналасуы 

маңызды орын алды.Орта Азия және Сібір аумағының ертедегі халықтары 

өздерінің батыстағы көршілері — скиф-сармат тайпаларына қарағанда темірмен 

неғұрлым кейінірек танысты деп топшыланатын еді. Мәселен, Геродот 

массагеттер тайпаларын суреттей келіп, «темір және күміс олардың күнделікті 

тұрмысында мүлде жоқ, өйткені бұл елде ол металдарды атымен 

кездестірмейсін. 

Мұнын есесіне онда алтын мен мыс мол» деп тура айтады. Алайда 

зерттеудің көрсеткеніндей, мұндай пікір тым асырып айтылған пікір болып 

шықты. Б. з. б. 1 мыңжылдықтың басында Қазақстан аумағының ертедегі 

тайпалары қызыл және қоңыр темір тасы, магнитті темір жылтыры сияқты тез 

балқитын кен түрлерімен таныс болған. Мұны Қарқаралы қаласына жақын 

Суықбұлақ қоныс-жұртын қазу кезінде Тоғай-1 кенішінен табылған жақсы 

сұрыпталған темір кенінің үйіндісіне қарап білуге болады. Б. з. б. VII—VI 

ғасырларда темірден соғылған бұйымдардың 
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Орталық Қазақстан мен Жетісу обаларынан табылған едәуір жиынтығы 

(темір қанжарлар, пышақтар, жүген әшекейлері), сондай-ақ Аралдың шығыс 

өңірінің ертедегі сақтар тұрақтарындағы тікелей рудадан алынған темір 

балқымасының (кесектер мен қоқыстар) көптеген іздері де осыны дәлелдейді. 

Сақтар арасында зергерлік өнер мейлінше жетіліп, биік деңгейге 

көтерілген. Зергер-шеберлер алтын, күмісті балқытып құю, штампылап, өңдеу 

ісімен таныс болған, олар алтын мен күмістен, феруздан әсемдігі мен 

композициялық түзілімі кісіні таң қалдыратын бұйымдар жасаған,  адам мен 

оның киім-кешегін, аттың ер-тұрманы мен тұрмыстық мүліктерді әшекейлеп, 

безендіру үшін пайдаланылған. 

Зергерлер диагоналі 1 мм болатын алтын моншақтарды тесіп, киім-кешекті 

безендірген. Бұл сол заманда жоғары мәдениет пен озық технологияның  

болғанын, яғни олардың дала өркениетінің ғажайып иесі екенін айғақтайды. 

Мұндай бұйымдар қатарында жануарлар басымен әсемдеген өңіржиектер, 

сақиналар, лағыл мен феруза тізілген алқалар, алтын тоғалы белдіктер, киім-

кешектің сәнін кіргізетін қаптырмалар болған.Сол бұйымдарға қарап, біз текті-

дәулетті сақтардың киген киімі, айқасқа шығарда тағынатын қару-жарағы 

туралы біраз мәлімет алдық. 

Зергерлік өнерде олар ағаштан жасалған әртүрлі бейнелер мен әшекейлерді 

қақ алтынмен аптау әдісін кеңінен қолданған. Сақтар арасында ағашты өңдеп, 

оюлап бедерлеу ісі қатты дамығанын ағаштан істелген ыдыс-аяқтардан, аңдар 

мен жануарлар бейнелерінен, әралуан қапсырмалардан көруге болады. Ағаш 

ою-өрнектеумен бірге сүйекті өңдеу және одан әртүрлі бұйымдар – қапсырма, 

тоға, түйме жасау кәсібі де дамиды. 

Сақтар Тарбағатай аумағын VI-VII ғасырларда мекендеген. Ал биыл қазып 

зерттеген бұл жәдігер де сақтардың ең көне ескерткішіне жатады және өзінің 

ішкі-сыртқы құрылымы жағынан алтын адам шыққан "Бәйгетөбе" қорғанына 

ұқсас келеді.Бұл – Тарбағатай тауының етегін бойлай жатқан шөбі шүйгін, суы 

бал татыған шұрайлы алқап. Осы таудан Қарғыба деген өзен бастау алып, 

бірнеше тармаққа бөлінеді. Сол тармақтардың аралдарында түрлі қорғандар 

бар. Шамамен алғанда, олардың ұзындығы – 10 шақырым, ені 5 шақырымды 

алады. Бұл қорғандардың саны 300-ге жуықтайды. Кейбіреуін «ғұрыптық 

кешен» деп айтуға болады. 2011 жылдан бері Елеке саз қорымынан табылған 

заттар туралы түрлі әңгімелер айтыла бастады. Осы алқапта отырған малшылар 

көне бұйымдар тауып алған. Бұған дейінгі Шығыс жерінен табылған алтын 

адамдардың көбі тоналып кеткені белгілі. Ал тарбағатайлық азаматтың 

алтыннан таққан дүниелері қаз-қалпында сақталған. Бас киімнің қос 

құлақшынына тағылған алтын ашекейлерден басталатын жауһар жәдігерлер 

бар. 

Әр түрлі аңдар бейнелеген зергерлік бұйымдардың жасалуының өзі ерекше. 

Әсіресе, анау мойнына таққан бір келілік саф алтыннан жасалған алқасы 

мәйіттің қарапайым адамдардың қатарынан емес екенін аңғартады. Киімінің 

өңіріне барыс бейнелі сом алтыннан соғылған әшекей бұйымдар болса, 

белбеудегі зергерлік өнер тіптен айырықша. Сол жағында қорамсақ асыныпты. 
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Қорамсақ ішінде бірнеше тал жебе тұр. Оң жағына қанжар ілінген. Қанжардың 

қыны да ерекше ықыласпен алтынмен безендірілген. Ал, қылыштың өзі басқа 

металдан жасалған. Қазба барысында ең көп ұсақ алтын аяқ киімнен табылған.  

Осы жолы табылған алтын адам арқылы біз біріншіден, ерте сақ дәуіріндегі 

бабалардың өркениеті мен өндірістік технологиясын аңғардық. Әйтпесе, көзге 

көрінер-көрінбес алтыннан мынадай әшекей бұйымдарын жасау, бүгіннің 

өзінде екінің бірінің қолынан келмесі ақихат. Бүгінгі айтып жүргеніміздей 

біздің бабалар білім мен ғылымды өзгелерден үйренбеген. Екіншіден, бұл 

алтын адам толықтай сақталғандықтан сол дәуірдің салт-санасынан, тұрмыс-

қарекетінен, наным-сенімінен толықтай ақпарат береді.  
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ҚАЗАҚ ТАРИХЫНДАҒЫ ҚЫЗДАР БОЛМЫСЫ  (ЖАҢА ЗАМАН 

ТАРИХЫ КЕЗЕҢІ) 

Қатысушы:Дайрбекова Сабина,Талғатқызы Аружан 

Жетекшілері: Кажыбаева Жалгас Оразгалиевна, 

                               Курманбаева Жанагуль Кабдуалиевна 

 «Ахмет Байтұрсынұлы атындағы №47 жалпы орта білім беретін мектеп» КММ, 

Семей қаласы 

 

Қазақ халқы ертеден - ақ адамгершілікті ардақтап, ұлттық әдепті жоғары 

бағалай білген. Отбасында ұл тәрбиелей отырып, жер иесін тәрбиелейтінін, қыз 

тәрбиелей отырып, ұлтты тәрбиелейтінін сезінген. Өткен ғасырда өмір сүріп, 

ұлт тарихында елеулі із қалдырған, халқына ақ тілек жолында бар ғұмырын 

арнаған абзал  аналардың болғандығын  сарғайған құжаттар дәлелдеп отыр. 

Халқымыздың ғасырларға созылған  азаттық үшін күресіне өр мінезді 

аналардың, өжет қыздардың да қатысқандығын, «тәуелсіздік» деп аталатын 

қасиетті ұғымға үлес қосқандығын деректер арқылы бүгінгі ұрпақ санасына 

жаңғыртып, жаңартып сіңіру және болашаққа жеткізу борышымыз. 

Өз  тарихымызға деген құрмет пен сүйіспеншілік қағидасын бойға сіңіруге 

үйрету және үлгі алуға үндеу тарихи тұлғалардың өмірбаяндары мен 

қызметтері арқылы туған халқы мен Отанына адал да риясыз  қызмет ету 

үлгісіне айналып жүрекке ұялайды. Тарихқа көз жүгіртсек, көшпенді қазақ 

халқы тарихында қыздардың қоғамдағы орнын қастерлеген. Қызын қырық 

үйден тия отырып, алақанына салып әспеттеп еркелеткен. Қызды қашанда жат 

жұрттық деп, жас күнінен отбасының сенімді серігі, қара қазанның иесі, үйдің 
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ұйытқысы ретінде ұзатқанға дейін тек тәрбие берген. Сол дәстүрдің арқасында 

Елдің анасы атанған талай әйелдердің есімі бізге жетті. Бұдан екі жарым мың 

жыл бұрын өмір сүрген ұлы даладан шыққан сақтың батыр қыздары Томирис 

пен Зарина ерлігі, Жоңғар шапқыншылығы кезіндегі Гауһардың, ұлт-азаттық 

көтерілісі кезіндегі Бопайдың, күн кеше Әлия мен Мәншүктің ерлігіне ұласты. 

Кеңес Үкіметі күйрердегі желтоқсанда ерліктің туын жықпаған қыздарымыз 

қаншама. Ал аққан жұлдыздай із қалдырған Шоқанның әжесі Айғаным 

ханымның елді ақылмен басқарғанын, дәрет алмай баласын емізбеген, данагөй 

әжеміз ұлы Абайдың тәрбиешісі болған Зере әжемізді қалай ұмытамыз? 

Бұның бәрі ата салт-дәстүріміздің, тәрбие жолының дұрыстығын көрсетеді 

[1, 54б.]. 

Бүгінгі қазақ қоғамында әйел мәртебесінің биіктігі әйелдерге, аналарға 

жасалған қамқорлығынан, сый-құрметінен байқалады. ҚР Президенті 

Н.Ә.Назарбаевтың «Шығыс халықтарының арасында, жалпы мұсылман 

әлемінде әйел затын бөлекше бағалайтын, қарындасты ерекше қадірлейтін 

халықтың бірі де, бірегейі де - біздің қазақ... Қазақ қыздары мен аналары өз 

жүрегінің от-жалынымен, мейірім шапағатымен қазақ халқының ұлттық сезім-

түйсігін, мәдени-рухани біртұтастығын елеусіз ғана шыңдап отырған»-деген 

сөздері осыған дәлел. 

      «Ел боламын десең, бесігіңді түзе» деп атамыз қазақ айтқандай, бүгінгі 

жастар елдің болашағы екеніне бәріміз кәміл сенімдіміз. Олай болатын болса, 

Біз бүгінгі жастардың бойынан қандай қасиеттерді көргіміз келеді? Неге 21 

ғасырда қыз балалар бойынан нәзіктілік, ұяндық, сабырлық, төзімділік, үлкенді 

сыйлау қасиеттері жоғалып барады?Нағыз қазақ қызына тән қаситеттерімізді 

қалайша уағыздай аламыз.Мына жаңа технологиялар уақытында 18-19 ғ қазақ 

аруларын бізге үлгі бола алады?- деген мазмұндағы сұрақтарға жоба жасаған 

кезде жауап іздедік [2, 55б.]. 

Қазақ тарихындағы қай кезеңді алмасақ та қоғамда ойып орнын алған 

қыздарымыз қаншама. Бүгінгі жобамызға арқау болып отырған сонау ХVІІІ-

ХІХ ғасырдағы қазақ тарихындағы қыздардың болмысы. ХVІІІ-ХІХ ғасырдағы 

Қазақстан тарихы небір қиындықты, көптеген тарихи оқиғаларды басынан 

кешірді. Аумалы-төкпелі оқиғаларды басынан кешірді. Ол ХVІІІ ғасырдағы 

жоңғар шапқыншылығы, патшалы Ресейдің отарлау саясаты. Патша үкіметінің 

отарлау саясатына назары болған қазақтардың ұлт-азаттық күрестері, озбырлық 

саясатпен қатар қоныс аудару саясаты мен жергілікті халықтың қиын да ауыр 

жағдайға түсуі. Сол қиыншылық кезіндегі ерлермен қатар қолына қару алып, ел 

бостандығы үшін күресе білген: Бопай ханым мен Гауһар батыр, Назым мен 

Айбике,Жақсы ханшайымдарының ерлігі мен парасаттылығы айқын. Қазақ 

тарихының жаңа заман кезіңде танымал екі Бопай ханым бар. Бірі- Әбілқайыр 

ханның әйелі болса, екіншісі ата дәстүрімен қазақтың соңғы ханы сайланған 

Кенесарының қарындасы, Малайсарының жары Бопай батыр. Жобамыздағы 

тарихтағы уақыт шамасына сәйкес келген, тарихта орны қалған, біздер үшін 

үлгі болар мінезімен қалған екі Бопай апайларымыз жайлы айтпақшымыз. 
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Тарихта батырлығы аңыз болып жеткен Абылай ханның ержүрек қызы – 

Айтолқын, Қаракерей Қабанбайдың жары – Гауһар батыр, қос асылдың 

құдіретінен жаралған Назым қыз, Сүйіндік Олжабай батырдың анасы – 

Есенбике, ұлы күйші Құрманғазының жан-жүрегін толқытқан қыз Данай сынды 

қыран жүректі батыр қыздардың санында 1838-1847 жылдардағы ұлт-азаттық 

қозғалысының ұйымдастырушысы, қазақтың соңғы ханы Кенесары 

Қасымұлының батыр әрі қайраткер қарындасы, дала сұңқары Бопайды ерекше 

атауға болады.Хан кеңесінің мүшесі болған Бопай ханым 600 сарбаздан 

құралған (сұрыпталған) топты ұршыққа үйіріп, шеберлікпен басқарды. 

Кенесары әскерін жабдықтаумен шұғылданды, халықтан зекет жинады. 

Кенесары Қасымұлы құрған хандықтың сыртқы және ішкі саясатына барынша 

белсенді араласып, жан аямай қызмет етті. Бопай ханым – ұлы мақсаткер, 

дарабоз қайраткер. 

Сондықтан да Бопай ханымның тегеурінді, екпінді қаһармандық 

қимылдарына, батырлық тұлғасына арыстан туған Хан Кененің көңілі шат, 

рухы да асқақ. Ел азаттығы үшін атқа қонған, атақонысты қорғаған Бопай 

ханымның теңдессіз ерлігі мен жанкештілігі – ұлт рухының керемет көрінісі. 

Хан Кененің және оның серіктес нояндарының түпкі мақсаты – қазақ елінің 

тәуелсіздігін, дәстүрін, қуатын қалпына келтіру. 

Бопайсыз Кенесарының кеңесі өтпейтін. Бопайдың ақыл-кеңестеріне 

Кенесары құлақ асты дейтін тұстарды тарихтан жиі кездестіреміз.Ол 

жорықтарда өзін әйелмін деп сезінбей, ісіне әділ де берік, қатал талап алатын 

батыл басшы екенін танытты. Ағасына ұқсаған сұсты да нұрлы тұлғасын көріп, 

заты әйел ғой деп сөз тастайтын ұры көзді жігіттерге бұйрықты бере жалт 

қарағанда, олар кірерге жер таба алмай, сасқалақтап қалады екен. Бопай 

қатысқан шайқастардың ішіндегі ең ірісі - 1838 жылға Батыс-Сібір генерал-

губернаторлығының терістік батыс аударында бағытталған Аманқарағай 

дуанына шабуылы. 1847 жылғы қырғыз манаптарына қарсы шабуылда 

Кенесарымен бірге болған. Бопай ханша туралы азды-көпті деректер орыс 

зерттеушілерінің және жазушы Ілияс Есенберлиннің еңбектерінде кездеседі. 

Ел арасына тараған талай-талай аңыздар, хикаялар, әңгімелер бар. Батыр 

қыздың дүние салған жері Ырғыз бойы. Ақтөбе облысы, Әйтеке би ауданында 

Бопай атында ауыл бар. Зираты осы ауылдың тұсындағы төбешік басында 

орналасқан. Көңіл қуантары қазіргі өсіп келе жатқан қазақ қыздарының 

бойында да Бопай ханымға тән болған қаһармандық, өжеттік, байсалдық пен 

батырлық қасиеттері жетерлік. Бүгінгі біздің «батыр аруларымыз» қазақтың 

қайсар қызы Бопай ханымның жолын жалғап, батырлығын үлгі тұтып келеді [3, 

26-27б.]. 

Тарихта еліне, жеріне деген сүйіспеншіліктен Бопай ханым ел есінде 

қалған. Ресей елінің император ханымы Анна Иоанновнаның басшылық 

етуімен, елшілікке Тевкелевтың жіберіп, екі ел арасындағы достық қарым 

қатынасты дамытыу мақсатында Бопай ханым Ресей елшілігін қабылдаймыз 

деп өз мөрімен қол қояды. Бопай ханым басқа ел басқарушыларға да өзін 

болашақта үлгі тұтады деп бұл елшілікті үлкен мәртебе тұтты, қазір ол тарихта 
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қалды. Бопай ханшайым 1780 жылы 31 майда қайтыс болып, күйеуінен кейін 32 

жыл ғұмыр кешеді. Жосалы жерінің Елекке қараған маңындағы жерге Бопай 

ханшайымның сүйегі қойылады. Біздің есімізде тарихта Бопайдай анамыз 

болғанын ешқандай адамзат есінен шығармайды деп ойлаймыз. Ол кісінің 

істері әрбір адамға өнеге үлгі бола бермек. 

Жоғарыда айтқандай халқымыздың біртуар азаматы Шоқан деп тапсақ, 

оның рухын жетілдіруге бар ынтасын берген әжесі Айғанымның орны ерекше. 

Айғаным өз заманының ғана емес бүгінгі күні де үлгі алар тұлғалардың бірі. 

«Орта жүз жеріндегі саяси құбылыстар ХІХ 20-жылдары Уәлиханның жесірі 

Айғаным әженің (1783-1853) араласуымен біраз белең алып дамыды. 9 баланың 

анасы, 38 жасында жесір қалған Айғаным ананың ұлағатты ісін академик Ә. 

Марғұлан және басқа зерттеушілер көрнекті бейнеде көрсете білді».Шоқанның 

әжесі, яки Айғаным үш жүзге бірдей аты тараған, көркіне ақылы сай, білімді, 

парасатты әйел болған. Ә. Марғұлан Айғаным Шоқан үшін «... Халық 

даналығының сарқылмас бұлағы болған» - деуі сондықтан. Яки, болашақ 

ғалымның сан-салалы ілім мен ғылымның қайталанбас қайраткері болып 

қалыптасуына жасынан бойына сіңірген жан-жақты тәлім-тәрбие мен туып-

өскен ортасының да игі әсері тиген» Нәзік жандылардың қоғамда алатын орны 

ерекше маңызды. Қазақ аруларыда ерте заманда тек отбасының жағдайын ғана 

жасап қоймай, дәстүрлі мәдениеттің бесігін тербетіп, рулы елдің қамын жейтін 

ел анасы деңгейіне көтеріле білген.  Бүгінгі таңда әйелдер ер адамдармен бірге 

тізе қосып, елімізді көркейту мақсатында ерен еңбек етуде. Бүгінгі күні әйелдің 

барлық салада қызмет етуі заман өзгерісіне орай  заңды құбылыс. [4, 115-235б.]. 

ХVІІІ-ХІХ ғасырдағы қазақ тарихындағы қыздар — халқына  қанатымен су 

сепкен  қарылғаштай қызмет еткен  қазақ халқының біртуар  қыздары. Олар ел 

мүддесін көздеп, өз заманынын ғана емес қазіргі уақытта үлгі болатын 

тұлғалар. Қазақ халқының басына төнген қасіретті патша үкіметінің зымиян 

саясатынан екендігін түсіне білген олар бар  болмысымен қарсы бола тұрса да, 

ел бірлігі мен тұтастығын, ағайын арасындағы алауыздық  әрекеттерге 

тосқауыл қоюда көрегендік таныта білген. «Біз етек-жеңін ежелден жинаған 

елміз, билікті сыйлап, шешендікті бағалап, ұлыларды даралай білген елміз. Біз 

тексіз емеспіз, жесірімізді жылатпайтын, жетімімізді шетке қаңғытпайтын  

елміз»,-деп сыр шертеді  сол заманның қазақ қыздарының тұлғасы. Демек, сол 

замандағы қазақ арулардың   ел бірлігін сақтау жолындағы еңбектерін, олардың 

ұрпақ алдында атқарған толағай істерінің бір тарауы деп қабылдасақ артық 

болмас деп ойлаймын. Қазақ батыр аруларның, ханшайымдарының өмірінен 

алынған деректерді зерделесек, олардың  жанының кеңдігі мен 

жаратылысының тазалығын аңғартатын аңғарамыз. 

Қазақ тарихындағы қыздар болмысын анықтай, зерделей келе, өзінің 

ерекше қазақи құндылығымен сипатталып, бағаланып тұрады.Жоғарыда 

көрсетіліп кеткен, апайларымыздың ерлігі мен еңбегі, қайсарлығы бүнгі күні 

біздер сияқты өсіп келе жатқан өрімдей қыздарға үлгі болуы тиіс. Әрине әр 

уақыттың заман ерекшелігі, қоғам талабы мен технологиялық дамуы әрқилы. 

Дегенмен бір айнымайтын қазына - ол қазақтың ұлттық тәрбиесі. Ендеше, 
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бүгінгі жаһандану заманында сол тарихтағы қыздардың болмысын үлгі етуіміз 

керек және насихаттай алуымыз керек. Мысалы, қиын қыстау кезіңде ғана, 

ағасы мен ерінің қасында қоян - қолтық жүріп, жауларына қарсы соғысқа шыға 

білген бол батыр ханымдар қаншама, ал бүгінгі күні сол ерлікті біздер дұрыс 

түсініп, батыстын біздің табиғатымызға жат қылықтарды бойымызға сіңірмей, 

еліктемей, кеңінен наситтау керек.  Қыз тәрбиесіне байланысты арнаулы 

оқулықтар шығарылуы қажет. Ұлы даланың дана қыздарының бүгінгі жас 

ұрпағы елдіктің ұраншысы және инабатқа толы өмірдің қозғаушы күші болса 

екен дейміз. 

Ар-ұятты жоғары бағалаған, қоғамды өз орын білген, үлкенге құрмет, 

кішіге ізет көрсете білген тарихтағы қазақ арулары біз үшін басты үлгі алатын 

тұлға. Өз халқын сүйе білген жас адамдардың бойында ұлттық намыс та, 

ұлттық рух та, жарасымдылық та молынан табылады. Қыздар саналы да 

тәрбиелі болып өссе, терең білім алса, жоғарыда айтылған өрелі міндет биігінен 

көрінеріміз хақ. [5, 23-25б.]. 
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Гендерлік лингвистика ─ ерлер мен әйелдердің биоәлеуметтік субъект 

ретіндегі тілдік қолданыс ерекшеліктерін, айырмашылықтарын айқындайтын, 

осы белгілерді  мақсатты түрде зерттейтін ғылым саласы. 

Гендерлік саясат мемлекеттік саяси ахуалдың ерлер мен әйелдер 

арасындағы қатынасын реттейтін  тұжырымдар болса, гендерлік статистика 

ерлер мен әйелдердің қоғамдық қатынастарда алатын орнын айқындайды. 

Гендерлік ғылым  жыныстар арасындағы мәдени-символикалық ерекшеліктерді 

қарастырады. Гендерология ілімі гендерлік зерттеулердің негізін құрайды. 

Тіл арқылы адам факторын тануда басымдыққа ие  бағыттың бірі - гендер 

мәселесін лингвистикалық тұрғыда зерттеу. Ерлер мен әйелдердің тілдік 
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қатынас барысындағы сөз қолдану ерекшеліктері оларды биоәлеуметтік 

субъект ретінде тануға негіз болып қана қоймай, ұлттық мәдениеттің, салт-

дәстүрдің, психологияның тілдегі көрінісін сараптайды. Гендер мәселесі, 

тілдегі сипаты адам мен тілді біртұтастықта зерттеуге негіз болып, мәдени-

әлеуметтік феномен ретінде танылады. Оның мазмұны «тіл-ұлт-қоғам-таным» 

төрттаған тұжырымы аясында ашылады.  

Жасөспірімдер арасындағы коммуникацияның гендерлік сипатын анықтай 

отырып, оған психолингвистикалық тұрғыдан талдау жасаудың өзектілігі 

мынада: біріншіден, коммуникацияның психолингвистикалық құбылыс екенін 

танытады; екіншіден, коммуниканттар   гендерлік тұлға;  үшіншіден, 

жасөсірімдер  коммуникациясының психофизиологиялық ерекшеліктерінің 

тілдегі көрінісін анықтайды; төртіншіден, адамның психикалық қасиеттері мен 

тілдің өзара байланысын анықтайды; бесіншіден, психология мен тіл білімінің 

өзара байланысы гендерлік лингвистиканың аралық сала ретінде 

жұмсалатынын көрсетеді. 

- Жасөспірімдердің психологиялық ерекшеліктеріне, қызығушылығына қарай 

қыздар мен ер балалардың сөз қолданысында ерекшеліктер болады. 

- Жасөспірімдер арасындағы тілдік қатынастың  психолингвистикалық 

парадигмасы психологиялық құбылыс, психологиялық деңгей, психологиялық 

ойлау жүйесі арқылы тілдік ойлау психологиясымен сабақтасады.  

- Қыз балалар ер балаларға қарағанда жаны ашу, мүсіркеу, аяуға байланысты 

сөздерді жиі айтады; 

      - Сезімнің түрлі қырларына байланысты жасөспірім қыздар мен ер балалар 

арасындағы коммуникация барысында қуанғанда, таңырқағанда, шошынғанда, 

қорыққанда, ашуланғанда түрлі тілдік бірліктер қолданылады; 

- Тілдік коммуникация барысында ойын жеткізу мақсатында болатын 

сөйлем құрау әдісі де қыздар мен ер балалар арасында ерекшеленеді; 

-  Бейвербалды қарым-қатынас жасау(ым-ишара) ұл балалар мен қыздар 

арасында ерекшеленеді;   

- Жасөспірімдер арасындағы тілдік коммуникацияның  гендерлік сипаты 

ұлттық болмыс пен оған тән тілдік дүниетаным мәселелерімен ұштасады. 

- Жасөспірімдер арасындағы коммуникацияның гендерлік ерекшеліктерінің 

қалыптасуына биологиялық, әлеуметтік,  психологиялық факторлар себеп 

болады 

Адамзат қоғамындағы гендерлік түсінік гендерлік саясат, гендерлік статистика, 

гендерлік ғылым аясында тоғысады. Гендерлік саясат мемлекеттік саяси 

ахуалдың ерлер мен әйелдер арасындағы қатынасын реттейтін  тұжырымдар 

болса, гендерлік статистика ерлер мен әйелдердің қоғамдық қатынастарда 

алатын орнын айқындайды. Гендерлік ғылым  жыныстар арасындағы мәдени-

символикалық ерекшеліктерді қарастырады. Гендерология ілімі гендерлік 

зерттеулердің негізін құрайды. 

Ерлер мен әйел тіліндегі ерекшеліктерді айқындайтын биоәлеуметтік 

факторлар негізінде гендерлік лингвистика әлеуметтік лингвистика, 

лингвомәдениеттаным, этнолингвистика, когнитивті лингвистикамен 
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сабақтасып, психолингвистикамен тығыз қарым-қатынаста жұмсалады. Тілдегі 

гендерлік ерекшеліктер тілтанымды айқындаудың бірден-бір жолы болса, оның 

мазмұны ауызекі сөйлеу тіліндегі, жазба тіліндегі, бұқаралық ақпарат тіліндегі 

ерекшеліктер тұрғысында сарапталады. Ерлер мен әйелдердің мінез-құлқы, 

қоғамдағы еңбек бөлінісі, анотомия-физиологиялық, мәдени-эстетикалық 

ерекшеліктері барысында гендерлік лингвистиканың прагматика саласындағы 

мәні, әлеуметтік лингвистикамен байланыста даму жолдары, философиялық 

таным теориясындағы орны, психолингвистикамен байланысы айқындалады. 

Қарым-қатынаста тіл ойды ғана емес, сонымен қатар адамның 

жандүниесін, сезімін де білдіре алады. Психологиялық құбылыстармен қатар 

тілің адам санасындағы орнын зерттейтін психология ғылымынң да сөйлеу 

процесінде гендерлік ерекшеліктерде алатын өзіндік орны бар.  Яғни гендерлік 

лингвистика тек тіл білімі салсында ғана емес, психологияның да үлесіне тиетін 

мәселе болып табылады.  Қазақ тіл білімінде ерлер мен әйелдер арасындағы 

тілдік қарым-қатынаста гендерлік ерекшеліктердің болатыны Г. Мамаева [4], А. 

Сейсенова [5], А. Қобыланова [6]  еңбектерінде кездеседі.  Тілдегі гендерлік 

ерешеліктер мәселесі соңғы жылдары ғана Қазақстандағы социолог, психолог, 

тілші, әдебиетші мамандарды қызықтырып жүр. Ол зерттеулерден біздің бұл 

ғылыми жобаның ерекшелігі -  коммуникациядағы гендерлік сипаттты 

жасөспірімдердің психологиялық, физиологиялық,ұлттық мінез-құлықтарын 

ескере отырып қарастыруболып табылады. Ұлттық мәдени категориялар 

жүйесін құрайтын мәдени константалар ұлттық сипаттағы гендерлік ұғымдар 

мен олардың белгілерін тілдік факт тұрғысында айқындайды.  Қазақ 

мәдениетіндегі қыз баланы тәрбиелеу, қыз ер жігітке қойылатын талаптар және 

дәстүрлері ұлттық менталитеттің ерекшеліктерін айқындайтын гендерлік 

жіктелімнің негізі болып табылады. Осы дәстүрге сай қолданылатын тілдік 

бірліктердің формалық және логика-семантикалық белгілеріне қарай концепт 

теориясындағы гендерлік ассоцация қалыптасады. Қазақ ғылымындағы гендер 

концептісінің тақырыптық-ассоциативтік топтары:  қыз баланы, ұлды 

тәрбиелеу және  қазақ мәдениетіндегі қыздың мінез-құлқы  мен ер жігітке 

қойылатын талаптар, жігітке тән қасиеттер т.б. бар. 

Гендерлік ерекшеліктерді айқындайтын мәдени арнаға қазақ халқының 

ұлттық мәдени ерекшелігін танытатын  туыстық қарым-қатынас атаулары мен 

киім-кешек, зергерлік бұйымдар сияқты этностық атаулардың қолданысы және 

ерлер мен әйелдерге қатысты салт-дәстүрлердің негізінде қалыптасқан тұрақты 

тіркестер мен мақал-мәтелдер, фразеологизмдер, троп түрлері жатады. Әр 

халықтың киім кигеніне, әшекей тағуына қарап, олардың әлеуметтік жағдайы, 

жыныстық ерекшелігі, жас ерекшелігі, этникалық ортасы ажыратылады.   Қазақ 

халқы тымақты  қадір тұтқан. Е. Жанпейісов тымақтың этнолингвистикалық 

табиғатына  сипаттама бере келіп, оның мынадай түрлерін атап көрсетеді: төрт 

сай қарқаралы тымағы; алты сай сырма найман тымағы; жіңішке, ұзын төбелі 

керей тымағы; сегіз сай уақ тымағы; төрт сай аласа төбелі тобықты тымағы; 

алты сай тобықты тымағы т.б. [12, 130 б.].  
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Тымақтың ерекшеліктері оны киген адамның қай рудан, қай жүзден екенін 

танытатын белгі болып саналған.   Мұндай деректер гендер мен тілдің тарихи 

байланысын ашып көрсетеді.  Әйелдер мен ерлер әр заманда әралуан мәдени 

кеңістікте өмір сүре отырып, қоғамдағы әлеуметтік, экономикалық т.с.с. 

өзгерістерді өздерінше қабылдайды. Сол қабылдағаны тіл арқылы көрініс 

тауып отырады. Тілдік тұрғыдан келгенде, қазақтың болмысын танытатын осы 

қасиеттер этнолингвистикалық факторлармен сай келеді. Этнолингвистикалық 

факторларда халық өмірінің сипаты, ұлттың психологиясымен қоса гендерлік 

ерекшеліктер де көрініс табады.  

Гендерлік концепт мәдениеттаным, этностық болмысты тану, 

әлеуметтаным, психологиялық таным парадигмасы жүйесінде қарастырылып, 

олардың интеграциялану гендерлік концепт аyтропологиялық орталыққа 

айналады. Гендерлік концепт теориясы адамзатқа қатысты объективті және 

субъективті субстанция ұстанады. Объективті ұстанымнан тілдің адамзатқа 

қатысы айқындалып, адам баласының ақыл-ойы, сана-сезімі, түйсігі туралы 

хабар айқындалады. Субъективті ұстанымнан адамзаттың әлемге қатысы 

айқындалып, адам баласының дүниетанымы, білім қоры, мәдениеті т.б  

көрінеді. Олардың тұтастығынан ғалам бейнесі көрініс табады. «Ғалам бейнесі 

белгілі бір құбылысқа тән танымды эстетикалық құндылықтарды айқындайтын 

шексіз тұрмыс көріністері» [3, 28 б.]. Гендерлік концепт адам санасында 

дүниенің логикалық бейнеленуі  ұғым категориясымен ұштасатын 

лексемалардың қалыптасуына, олардың атаулары тілдегі гендерлік 

ерекшеліктердің ұлттық сипатын айқындауға негіз болады.  

Қорыта келе, тілдік таңбалардың гендерлік сипатын  психолингвистикалық 

заңдылықтар тұрғысында зерттеу  этностың әлеуметтік экономикалық өмірі 

мен қоғамдық сананың ерлер мен әйелдер арасындағы ерекшеліктерін 

айқындаудан көрінеді. 

Қоғамдағы жынысаралық ерекшеліктер гендерлік лингвистиканың 

әлеуметтік жіктелімін айқындайды, ер балалар мен қыздардың психологиялық 

ерекшеліктері гендерлік лингвистиканы психолингвистикамен сабақтастырады;  

Жасөспірімдердің психологиялық ерекшеліктеріне, қызығушылығына 

қарай қыздар мен ер балалардың сөз қолданысында ерекшеліктер болады. 

Жасөспірімдер арасындағы тілдік қатынастың  психолингвистикалық 

парадигмасы психологиялық құбылыс, психологиялық деңгей, психологиялық 

ойлау жүйесі арқылы тілдік ойлау психологиясымен сабақтасады.  

Қыз балалар ер балаларға қарағанда жаны ашу, мүсіркеу, аяуға байланысты 

сөздерді жиі айтады. Сезімнің түрлі қырларына байланысты жасөспірім қыздар 

мен ер балалар арасындағы коммуникация барысында қуанғанда, таңырқағанда, 

шошынғанда, қорыққанда, ашуланғанда түрлі тілдік бірліктер қолданылады.  
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                «№ 4 жалпы орта білім беретін мектеп» КММ, Семей қаласы 

 

Ел болу — болашаққа ашылған даңғыл жол. Сол жолды ұлттық тәрбие 

арқылы жүруді үйренсек, ешкімнен кем болмайтынымыз анық. Ұлттық тәрбие 

— ұлттық сана-сезімі жоғары болашақ маман жастарды тәрбиелеуге 

негізделген білім беру жүйесінің құрамдас бөлігі. 

Мақсаты — ұлттық сана-сезімі қалыптасқан, ұлттық мүдденің өркендеуіне 

үлес қоса алатын ұлттық құндылықтар мен жалпыадамзаттық құндылықтарды 

өзара ұштастыра алатын кемелді, ұлтжанды тұлғаны тәрбиелеу. Міндеті — 

мәдени-әлеуметтік өзгермелі жағдайдағы ұлттық тәрбиенің діңгегі — ана тілі 

болып қалатынын негіздеу; қазақ тілі мен тарихын, мәдениеті мен ділін, салт-

дәстүрі мен дінін құрметтеу рухында жастардың ұлттық интеллектуалдық 

мінез-құлқын қалыптастыру; бүгінгі қазақ елінің индустриалдық-инновациялық 

жүйесінің дамуын қамтамасыз ететін жоғары парасатты ұлттық сипаттағы 

белсенді іс-әрекетке тәрбиелеу; білім және мәдени-рухани тұрғыда басқа 

өркениеттермен бәсекеге қабілетті болуын қамтамасыз ету; қоғам мен адам, 

адам мен табиғат қарым-қатынасының өркениеттілік сана-сезімін ұлттық рухта 

қалыптастыру болып табылады. Тәрбиенің басты нысаны елдік сананы 

қалыптастырып, ұлттық рух пен ұлттық патриотизмді негіздеу, ұлтсыздықпен 

күресу болып табылады. Қазақстанды Отаным деп таныған әр азаматтың 

осыған өз әлінше үлес қосуы — бұның басты шарттарының бірі. 

«Ықылым заманнан бері қазақ атамыз „Білекті бірді, білімді мыңды 

жығады“ деген сөз қалдырған. Қазақтың бұл мақаланың өзі бүгінгі күні 

айрықша мәнге ие болып отыр. Бұл заман білекке емес, білімге сенетін заман. 

Заманауи әлемде елдің қуаты, ең алдымен, білім мен ғылымда болатын уақытқа 

келдік. Сол білімді қажетке, тұрмыс игілігіне жарата білуімізбен ғана 

бағаланады. Инемен құдық қазғандай, қиын күрделі, орасан қажыр қайрат пен 

ерік — жігерді талап ететін білімсіз өмір тұл. 

Жаңа заман тәуелсiз ел мұраты — жастардың бiлiмi мен бiлiктiлiкке 

талпынып әрекеттенуiн, еңбектенiп өсуiн талап етiп отыр. «Елiңнiң ұлы болсаң, 

елiңе жаның ашыса, азаматтық намысың болса, қазақтың мемлекетiн нығайтып, 

көркеюi жолында терiңдi төгiп еңбек ет. Жердiң де, елдiң де иесi екенiңдi 

ұмытпа», — дейдi Елбасы бiр сөзiнде. 

Н.Ә.Назарбаев «Қазақстан — 2030 " Жолдау. 

Ғасыр талабына сай өмір сүру – өмірдің маңызы. Жыл ағымына сай білім 

алу басты мақсатымыз! Осы орайда жақсы бір факт жүзіндегі мысалды қарауға 
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болады: осыдан отыз жыл бұрынғы білім сапасы өте төмен болғанымен оны 

дамытушы адамдар аз болмады. Осындай нық мақсаттың арқасында қазір білім 

сапасы статистикалық тұрғыда өте жақсы көрсеткіш көрсетуде. Оған мысал: 

қазіргі жастардын білімге деген ұмтылысы. Жаңа революциялық ашылулар, 

роботтар жастардың қарапайым интелектуалды ойлауының нәтижесі. 

«ХХІ ғасыр – білім мен біліктің дәуірі. Әр адам өзін үздіксіз жетілдіріп, 

жаңа кәсіптерді игеріп, үнемі заман ағымына бейімделу арқылы ғана бәсекелік 

қабілетін арттыра алады. Білім мен технология, жоғары еңбек өнімділігі ел 

дамуының басты қозғаушы күші болуға тиіс» деп Мемлекет басшысы Қасым-

Жомарт Тоқаев айтқандай, 2022 жылды «Балалар жылы» деп жариялауы тегін 

емес. Балалар – мемлекетіміздің жарқын болашағының кепілі. 2022 жылды іс 

жүзінде балаларды қорғау жылы ретінде өткізіп, білім беру, денсаулық сақтау, 

әлеуметтік қамсыздандыру сынды салаларда ел болашақтарына жете мән 

берілуі тиіс. «Өскелең ұрпақтың үйлесімді дамуы мен бақытты балалық – бұл 

біздің жалпыұлттық міндетіміз» деп атап өткен Мемлекет басшысының 

бастамасы қолдауға лайық.  

Білімді ұрпақ – жарқын болашақ кепілі. Сондықтан келешек ұрпағымызды 

білімді, білікті, бәсекеге қабілетті етіп тәрбелеу – мемлекетіміздің басты 

ұстанымдарының бірі. Бүгінгі жас ұрпаққа жан-жақты білім беру, тәрбиелеу – 

әрбір ұстаздың басты міндеті. Білім негізі мектепте қаланатын болғандықтан, 

оқушының жеке тұлғалық күшін дамыту, оның шығармашылық мүмкіндігінің 

дамуы басты рөл атқарып отыр. Олай болса, қазіргі ұстаздар қауымының 

алдындағы үлкен мақсат – өмірдің барлық саласында белсенді, шығармашылық 

іс-әрекетіне қабілетті, еркін және жан-жақты жетілген, білімді, дағдыларды 

меңгеретін, шығapмaшылық бaғыттa жұмыс iстeйтiн, тың жаңалықтар ашатын, 

біртума ойлау қабілетімен ерекшеленетін жеке тұлға қалыптастыру және 

тәрбиелеу. 

«Мен Мемлекет басшысы ретінде өскелең ұрпақтың болашағына баса мән 

беремін. Жастарға зор үміт артамын. Жастарымыз атқарылып жатқан ауқымды 

жұмыстың, реформалардың игілігін міндетті түрде көреді. Олардың арасында 

көзі ашық, көкірегі ояу, ойы ұшқыр азаматтар аз емес. Біз өскелең ұрпаққа жол 

ашу үшін барлық жағдайды жасауымыз керек» деген Қасым-Жомарт Кемелұлы 

балаларға ерекше көңіл бөлу керектігін жеткізді. Сондай-ақ Президент аталған 

ұсыныстың жай ұран немесе мереке ретінде емес, нақты іс жүзінде жүргізілуі 

керектігін тілге тиек етті. 

Жастар – қоғамның неғұрлым ұтқыр, икемді, жігерлі бөлігі және нақ сол 

жастар ел экономикасының қозғаушы күшіне айналуға тиіс. Заманауи білім, 

қажырлы еңбек және жастар бастамасы қажет. Жастардың жанқиярлығы, 

еңбекқорлығы мен құлшынысы жағдайында ғана Қазақстан экономикасының 

мүмкіндіктері ол үшін шынайы игіліктерге айналуы мүмкін. 

Мемлекет жастарды еңбек және жұмыспен қамту саласындағы 

кепілдіктермен қамтамасыз ету жөніндегі жұмысты жетілдіруде. Ел 

Президентінің экономиканы үдемелі инновациялық индустрияландыру, ауыл 

шаруашылығын жаңғырту, мемлекеттік қызмет деңгейін арттыру және шағын 
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және орта бизнесті дамыту жөніндегі бағдарламасын іске асыруға жастардың 

қатысуына ерекше көңіл бөлді. 

«Жалғыз сүйеніш, жалғыз үміт – оқуда.  Теңдікке жетсек те, 

жұрттығымызды сақтасақ та, дүниеден сыбағалы орын алсақ та, бір оқудың 

арқасында аламыз. Жақсылыққа бастайтын жарқын жұлдыз – оқу. Надан 

жұрттың күні – қараң, келешегі – тұман» деп Міржақып Дулатұлы айтқандай, 

заманауи, қарқынды дамып келе жатқан әлемде бәсекеге қабілетті болсақ қана 

үлкен жетістікке жетеміз.  Ең басты міндет – егемендік жылдары қол 

жеткізгеннің барлығын сақтай отырып, қазақ елінің болашағына адал қызмет 

ететін, ар-намысы биік, парасатты  ұрпақ болып, елдің даумына үлес қосалсақ 

біз Президентімізді және оның барлық бастамаларына сенімділікпен қарап 

қолдау білдіргеніміз.  

Сөзіміздің соңын: 

«Сен жанбалаң лапылдап, 

Мен жанбалам лапылдап  

Біз жанбасақ лапылдап  

Аспан қалай ашылмақ» - деп Назым Хикмет деген сөзімен аяқтасақ дейміз. 

Как отмечал известный немецкий социолог Карл Маннгейм, молодёжь – 

это резерв, выступающий на передний план в условиях динамичного общества, 

она призвана его активизировать и организовывать. Сегодня динамичный 

Казахстан семимильными шагами идет к своему процветанию, ставит перед 

собой поистине грандиозные задачи, главная из которых – в скором времени 

войти в число 30 развитых стран мира. 

Поэтому в условиях таких масштабных изменений особая ответственность 

возлагается на нашу молодежь: она – двигатель этих преобразований, 

важнейший фактор конкурентоспособности Казахстана. Молодёжь – это и есть 

настоящее будущее республики, от неё зависит, каким Казахстан будет завтра. 

Неслучайно поэтому одними из ключевых целей Стратегии «Казахстан-2050», 

инициированной Главой нашего государства, являются приоритеты 

молодежной политики: правильная и дальновидная молодежная политика – 

залог будущего благоденствия нашей страны, её мирового признания. Данный 

фактор был основополагающим при разработке Концепции государственной 

молодежной политики «Казахстан 2020: путь в будущее» 

Однако, актуальная проблема нашей молодежи – недоминантный статус 

ценностей труда. Ставя во главу ценностной парадигмы материальный 

достаток, молодые люди зачастую не связывают достижение этого достатка со 

своей способностью трудиться. Это такие неверные формулы достижения 

благополучия, как «меньше работать – больше получать», «делать деньги из 

воздуха», о них неоднократно упоминал наш Президент. 

Подобная целеустановка тянет за собой проблему патернализма и 

социального инфантилизма современной молодежи. Две трети казахстанской 

молодежи сейчас ожидают помощи от государства в решении собственных 

проблем, более чем 90 процентов хотят, чтобы при трудоустройстве им 
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оказывали протекцию государственные органы. Это культивирует лень и 

неуверенность в своих силах, ожидание того, что всё «с неба свалится». 

Не стоит забывать и о возросшем в последнее время риске радикализации 

молодежной среды. В каком-то отношении молодежь – это «пластилин», из 

которого при известной доле хитрости и сноровки можно слепить себе грозную 

силу для реализации экстремистских взглядов и идей, а это уже – прямая угроза 

нашему межэтническому, межкультурному и межконфессиональному 

согласию, тому, чем Казахстан славен во всём мире. Мы не должны такого 

позволить. 

Так какой он, казахстанец будущего? 

- Это – патриот, осознающий ответственность за себя, свою семью и 

Родину. Он высокообразован, прогрессивен и открыт миру, осознает 

безграничность познания и непрерывно самосовершенствуется. Он добр, честен 

и порядочен, скромен и трудолюбив; готов к трудностям и к новым вызовам 

современности. Он верен традициям, почитает культуру своего народа и других 

народов. Для него непреходящую ценность имеют понятия дружбы, 

взаимовыручки и сплоченности. Он ведет здоровый образ жизни. И наконец – 

но не в последнюю очередь – казахстанец будущего стремится к процветанию 

своей Родины. Развитие этих качеств у современной казахстанской молодежи 

Courageous, determination and patriotic youth, representing a persistent and 

dynamic segment of society, is proof of the path to successful statehood of the 

Government and the people of the republic.  That is why the state and the 

Government of the Republic of Kazakhstan support the youth policy and highly 

appreciate the significant contribution of youth in all vital areas.  In particular, the 

involvement of the younger generation in the study of historical heritage and the 

formation of national identity is associated with the special attention of the country's 

leadership to the revival and recognition of national values.  In all educational 

institutions - universities, institutes, schools and colleges, the best conditions for the 

development of science and knowledge have been created for young people.  In this 

regard, under the auspices of the President of the Republic of Kazakhstan, annual 

republican scientific projects are held in the country. All the concerns of the state and 

the government, and especially the leader of the nation encourage young people to 

take the instructions of the president of the country with great responsibility and 

always strive to develop the pressing problems of society. Following the policy 

pursued by the leader of the nation, serve and glorify the native of Kazakhstan.   

 

РАЗВИТИЕ ИНТЕРЕСА К ЧТЕНИЮ СРЕДСТВАМИ ИНТЕРНЕТА 

Участница:Курапанбаева Камилла 

Руководитель:Нурмуханбетова Тана Кабыкеновна 

КГУ «Средняя общеобразовательная школа  имени Жусипбека Аймауытова»  

г.Семей 

 

Чтение относится к общенациональным проблемам, и от его состояния 

зависит духовное здоровье и будущее нации. Исследования, проведенные в 



 

 

94 

 

разных странах, показывают, что читатели отличаются от не читателей в своем 

интеллектуальном развитии. Они способны мыслить в категориях проблем, 

схватывать целое и устанавливать противоречивую связь явлений, более 

адекватно оценивать ситуацию, быстрее находить правильные решения, иметь 

больший объем памяти и активное творческое воображение, лучше владеть 

речью. Они точнее формулируют, свободнее пишут, легче вступают в контакты 

и приятны в общении, более критичны, самостоятельны в суждениях и 

поведении. Тема «чтение и компьютер», «чтение и Интернет» находится 

сегодня в поле зрения многих исследователей. Проблематика исследований 

связана с бюджетом времени, с ориентацией в информационном пространстве и 

значимостью источников информации; объектом их является, в основном, 

молодежь.  

Приобщение школьников к художественной    литературе    как к 

искусству, развитие учащихся средствами интернета - одна из задач  

современной школы, что доказывает актуальность нашей темы. 

Цель научной работы – выявить наиболее эффективные способы 

использования  Интернет-ресурсов, влияющих на развитие читательского 

интереса у школьников. 

Для реализации цели необходимо решить следующие задачи: 

1.Определить, какими ресурсами в сфере литературы обладает интернет. 

2.Определить влияние интрнета на формирование читательского интереса у 

школьников. Составить памятки для учащихся по работе с интернетом. 

3.Выявить основные способы работы с информационными ресурсами  

интернета, развивающими интерес к самостоятельному чтению. 

4.Разработать для школьников презентационный материал об интересных 

Интернет-ресурсах. 

Объектом нашего исследования является приобщение учеников старших 

классов к чтению средствами Интернета. 

Предметом нашего исследования является Интернет-ресурсы как способ 

приобщения к чтению старших школьников. 

Была выдвинута гипотеза – использование литературных средств  

Интернета способствует формированию интереса к чтению у старших 

школьников.  

Новизна исследования заключается в попытке обобщить и 

систематизировать накопленный по теме материал и на его основе исследовать 

развитие читательского интереса у школьников.   

Роль Интернета в получении информации школьниками возросла, вот 

почему и теоретическая разработка методов и приемов привлечения к 

самостоятельному чтению художественной литературы средствами Интернета 

приобретает практическую значимость. Материалы работы можно 

использовать не только на уроках литературы, но и на предметах 

гуманитарного цикла. 

1. Интернет как средство развития интереса к чтению. 

1.1. Роль Интернета в жизни современного школьника. 
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Роль Интернета в жизни современного человека, тем более  –  человека  

молодого,  становится  всё  более  значимой. Компьютерные технологии, 

которые все больше входят в нашу жизнь и быт, расширяют возможности 

познания для подрастающего поколения, увеличивая доступ к информации. 

Однако эта тенденция приводит к парадоксу – внедряя все более активно в 

нашу жизнь и деятельность новые информационные и коммуникационные 

технологии, мы вынуждены все больше говорить о проблемах детского и 

юношеского чтения.  

Исследователи выделяют несколько обострившихся проблем, которые 

наблюдаются в последнее десятилетие в сфере детского чтения: спад чтения 

для удовольствия, приоритет делового чтения; функциональная (вторичная) 

неграмотность; взаимодействие чтения и средств массовой информации; 

проблема массовой культуры в чтении детей и подростков (чтение боевиков и 

любовных романов); проблема доступа к чтению и другие. 

Между тем, роль книги и чтения бесспорны в нравственном, 

интеллектуальном, эстетическом развитии детей и подростков, они развивают 

грамотность.Каналы привлечения к чтению школьников традиционно 

включают в себя родителей, педагогов, библиотекарей и социум, но может ли 

таким каналом стать интернет? В сегодняшних непростых условиях интернет – 

это наиболее доступный источник информации для учащихся. Возможности 

интернета безграничны и, как ни странно об этом говорить, поощрение 

свободного чтения книг, формирование мотивации к чтению являются одним 

из направлений содержащейся в нём информации. 

Для привлечения к чтению, для развития интереса к самостоятельному 

чтению книг можно и нужно использовать предоставляемые интернетом 

возможности, но для этого необходимо самим хорошо представлять, какие 

возможности интернета могут помочь. К ним следует отнести литературные 

ресурсы, рекламу книг и чтения и разные виды общения с другими читателями, 

писателями, различными специалистами в области чтения. 

2.Развитие интереса к чтению у учащихся старших классов средствами 

интернета. 

2.2. Экспериментальная работа с учащимися старших классов  

КГУ Пригородная СОШ 

В рамках работы над темой была проведена исследовательская работа на базе 

9-11 классов КГУ « СОШ имени Ж.Аймауытова» .  

Опытно-экспериментальная работа состояла из следующих этапов: 

1.Подготовительного этапа эксперимента, целью которого являлись подбор 

диагностического материала; проведение констатирующего эксперимента.  

2.Основного (обучающего) этапа эксперимента, цель – ознакомление 

старшеклассников с материалами мультимедийной презентации о ресурсах 

интернета. 

3.Заключительного этапа эксперимента,   целью которого стала проверка 

изменения отношения школьников к проблеме чтение и интернет.  
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На первом этапе были подобраны материал и методики для установления 

читательских стереотипов школьников. Результаты анкетирования приведены в 

таблицах 

Девочки считают, что чтение книги - это познание нового, формирование 

взгляда на мир; отдых, развлечение, уход от повседневных забот; помощь в 

учебной, профессиональной деятельности. 

Большее количество опрошенных мальчиков считает, что чтение книги для 

них – это познание нового, формирование взгляда на мир; отдых, развлечение, 

уход от повседневных забот; помощь в учебной, профессиональной 

деятельности. 

Наше  исследование  показало,  что  темы,  связанные с чтением, с книгой, 

с литературой, занимают в пространстве Интернета постоянное, пусть и 

небольшое, место.Активность в Сети сегодня характеризует многих молодых 

людей, и их число неуклонно растёт. Совсем не так обстоит дело с активностью 

чтения, в частности – свободного. 

Во время основного (обучающего) этапа эксперимента старшеклассники 

были ознакомлены с материалами мультимедийной презентации о ресурсах 

интернета. 

Поэтому мы избрали тот способ привлечения к чтению, который  является 

популярным  у молодых читателей. 

На заключительном этапе эксперимента,  была проведена беседа, целью 

которой стала проверка изменения отношения школьников к проблеме чтения и 

интернета. Некоторые ребята проявили интерес к отдельным материалам 

Интернета, в частности многим понравились буктрейлеры, двое 

зарегистрировались в сети LiveLib. 

                    Заключение. 

Сейчас перед обществом остро встает задача защищать ценность чтения, 

поднять его статус в сознании ребенка, привить к нему вкус. В изменившейся 

среде необходимо делать это новыми формами. Нам  думается, что 

использование Интернет - материалов при обучении литературе, не отвратят от 

чтения, а наоборот разовьет интерес к классической и современной литературе.  

Рассмотрев актуальные проблемы, связанные с привлечением школьников 

к чтению средствами интернета и проанализировав результаты исследования, 

проведённого со старшеклассниками  КГУ «СОШ имени Ж.Аймауытова», мы 

пришли к выводам, что систематическое обращение к Интернет - материалам, 

связанных с литературой и чтением, приводит к заинтересованности 

классической школьной литературой и активизирует самостоятельное чтение 

молодёжи. 

      Цель научной работы – выявить наиболее эффективные способы 

использования  Интернет-ресурсов, влияющих на развитие читательского 

интереса у школьников достигнута, поставленные задачи реализованы. 

Роль Интернета в получении информации школьниками возросла, вот почему и 

теоретическая разработка методов и приемов привлечения к самостоятельному 

чтению художественной литературы средствами Интернета приобретает 
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практическую значимость. Материалы работы можно использовать не только 

на уроках литературы, но и на предметах гуманитарного цикла. 
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4. Беляева Н. Е. Работа библиотеки с интернет-ресурсами: практ. пособие / Н. Е. 

Беляева. – Москва: Литера, 2012г..  144 с.  

 

М.МАҚАТАЕВ ЖӘНЕ «ҮШ БАҚЫТЫМ"ӨЛЕҢІ 

Қатысушы: Керімбаева Еркежан Бауыржанқызы 

Жетекшісі: Мухамадиев Қанат Даулетұлы 

Үржар ауданы, Бақты ауылы «Бейсенбай Сахариев атындағы 

Бақты орта мектеп-бақшасы» КММ 

 

Мұқағали Сүлейменұлы Мақатев - аса көрнекті, шындықты шырылдап  

жеткізетін, әділдікті ту еткен ақиық ақын. Ол 1931 жылы 9 ақпанда дүниеге 

келіп, 45 жыл өмірін өлеңге арнаған тума талант. Балалық шағы Ұлы Отан 

соғысына тұспа-тұс келген ақын алғаш 10 жасынан соғысқа кеткен әкесін 

сағынып өлеңдер жаза бастаған. Ақынның шын есімі Мұхаммедқали екенін бірі 

білсе, бірі білмес. Ол Ұлы Абай өлеңдерінен нәр алған және Абай салған сара 

жолдың тарихи шапағатты мәнін тебірене сипаттаған. 

Халқымыз Абайға «Ұлы» деген қасиетті сөзді қосып, үлкен мәртебе берген 

болса, Мұқағалиға «Мұзбалақ» және «Қазақ поэзиясының Хантәңірі» деген 

қосалқы сөзді арнаған. Мұқағали өз  кезеңінде де халыққа танымал ақын бола 

білді. Бірақ оны көре алмайтындар да бар еді. Жанындағы ақындардың 

жартысы жақтаса, жартысы бетіне күліп, артынан әңгіме айтатын болған. Сол 

кезде әйел адам болса да Фариза Оңғарсынова оның адал досы болған. Ол 

«Атырауға барсаң да, Арқа мен Алтайға барсаң да алдыңнан Мұқағали 

шығады...   Тарбағатай  мен Атырауда, Баянауыл  мен Қазығұртта жүрсе де, 

қазақ атаулы желісіне үйірілген құлындай Мұқағали жырымен табысып, 

шұрқырасып жатқаны. Нағыз өнер құдіреті деген осы. Мұндай ақыны болған 

халық - бақытты халық», - деп пікір білдіру арқылы Мұқағалидың 

танымалдығын жеткізген. Алайда алғаш рет Мұқағалидың талантын таныған 

Ә.Тәжібаев. Ол: «Өзіңнен де жігерлілеу, оттылау жас жеткіншек жеткенде, 

мақтанбасқа бола ма?!» - деген еді. Ақынның тұңғыш өлеңдері «Қыран 

басында» және «Қойшы бала - Әкітай» аудандағы «Советтік шекара» газетінде 

1949 жылы жарияланған еді. Көзі тірісінде оның «Мавр», «Дариға-жүрек», 

«Аққулар ұйықтағанда» және «Шуағым менің» атты шығармалары жарық 

көрген. Дүниеден өнер алдында «Реквием» атты толғау-өлеңі шықты. Оның 
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шығармалары өзбек, қырғыз тіліне аударылған. Ал өзі шет елдің У.Шекспир, 

Д.Алигерьи, У.Уитмен,т.б ақындарының шығармаларын аударған. Ақынның өзі 

өлсе де аты ешқашан өлмейді. 

М.Мақатаевтың «Үш бақытым» өлеңіне келер болсақ, өлеңнің негізгі 

тақырыбы Отан, тіл және халықтың нағыз бақыт екендігі. Бақыт-адам үшін 

маңызды құндылық. Ақын  « Ең бірінші бақытым-халқым менің» - дей отыра 

халықтың қандай қымбат құндылық екенін жеткізген. Халық - қандай да бір 

аумақта тұрақты дамыған немесе бүкіл жер шарын жайлаған адамдар 

жиынтығы. Ал, қазақ халқы - тарихи тағдыры қалыптасқан, қаншама ғасырдан 

жалғасып келе жатқан біртұтас халық тобы. Әр адам үшін өз халқы, қандастары 

туған бауырдай ыстық. Ақын үшін де халқы өмірінің үлкен бөлігін құрайтынын 

аңғара аламыз. Өлеңнің «Ол бар болса, мен бармын, қор болмаймын» - деген 

жолында өзінің сол халық ішіндегі қарапайым адам екендігін, халықпен бірге 

екендігін байқай аламыз. Қазақ халқы - қилы заманнан бері қайғы мен қуаныш 

ортасында елім, жерім деп өмір сүрген. Тағдырдың талай тауқыметін көрсе де 

халқымыз қасық қаны қалғанша адалдық пен адамдық туын құлатпай келген. 

Соңдықтан да халқымыз – біз үшін алтыннан да қымбат. 

Автор өлеңнің екінші жолында бақытты тілге теңеді. Тіл - халықтың алтын 

діңгегі. Өзін, өз халқын сыйлайтын әр тұлға тілін де сыйлап, құрметтеп, мақтан 

тұту керек. Өйткені халық даналығы, тарихи және әдеби құндылықтары 

халықтың туған тілінде жазылады. Тіл - әр ұлт үшін қасиетті де қадірлі ұғым. 

Адамды мұратқа жеткізетін тіл - ана тілі. Мұқағали атамыздың ана тілі, менің 

ана тілім - қазақ тілі! Қазақ тілі - сөздік қоры мол, ұрпақтан-ұрпаққа жеткен 

Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі. Тіліміз-жанымыздың айнасы 

және мәңгілік мұрасы. Тіл - ең асыл қазына. Ол өте үлкен бақыт екені айқын. 

Ақын да туған тілден түңілу мүмкін еместігін жеткізе білген. Әр адам дүниеге 

келгеннен бастап өз туған тілінде сөйлеп, білім мен тәрбие алуы керек. Ал 

қазіргі таңда қоғам дерті - халқымыздың өз тілін білмеуі. Ал өз тіліңді білмеу - 

өз еліңе, өзіңе деген құрметтің көрсетілмеуі. «Өзге тілдің бәрін біл,өз тіліңді 

құрметте",- деп Қадір Мырза Әли атамыз бекер айтпаған. Өзге тілдерді үйрену - 

білімділік. Ал өз тіліңді біліп, құрметтеу - ақылдылық пен парасаттылық 

белгісі. Автор сөзінен өз тілін мақтан тұтатыны көрсетіледі. Ж.Аймауытов 

атамыз айтқандай, елін сүйген әр азаматтың ана тіліне деген сүйіспеншілігі, 

мақтаныш сезімі болуы керек. Тіл - ұлттың жаны. Ал ұлтымыздың болашағы - 

ана тіліміз. Тіл - халықпен бірге дамиды, тіл - бақыт пен тірегіміз. Тілді 

бағалау, беделін нығайту біздің парызымыз. 

        Үшінші бақытты Мұқағали Отан деп санаған. Отан - туған жер, Отан - ана, 

Отан - әр адам үшін қымбат жұмақ іспеттес құндылық. Әр адам өз Отанын 

сүйеді. « Отан - оттан да ыстық» екені анық. Айта кетерлігі «Отбасы - шағын 

Отан». «Отан - отбасынан басталады». Әркім Отанын сыйлау үшін, отбасын 

сыйлай білу керек. Алдымен отбасы деген ұғымға тоқталсақ, отбасы - адам 

дүние есігін ашқаннан, ақырғы демі қалғанша қолдайтын, көмектесетін, 

жанашыр болатын адамдар тобы. Отбасындағы ең қымбат жандар - ана мен әке. 

Біз асыл анамызды қалай сыйласақ, Отанымызды да солай сыйлауымыз керек. 
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Біз өз үйімізді қалай таза ұстасақ, зиян тигізбесек, Отанымызға да солай 

қарауымыз қажет. Себебі ол біздің кіндік қанымыз тамған жер. Оған деген 

сыйластығымыз бен махаббатымыз үлкен деңгейде болса, демек ол біздің 

рухани деңгейіміз биік екенін дәлелдейді. Кез келген тұлғаның өз ұлты, Отаны 

бары белгілі.  «Отан үшін отқа түс-күймейсің»-деген мақал бар. Расында 

адамдар Отан үшін жанын қия білсе, ол - үлкен абырой. Отан үшін өлген жан 

өзі өлсе де, аты ешқашан өлмейтіні хақ. Ондай ерлікке барған жандар тарихта 

қалары да белгілі. Ақиық ақын Мұқағали да «Отан үшін ойланбай от ал менен" 

- деп, өз жанын Отан үшін қиюға даяр екенін жеткізген. « Мемлекетін 

қорғамаған адам - ең бақытсыз адам». (Мырзатай Жолдасбеков). Демек, туған 

жерін қорғаған адам - ең бақытты. Менің Отаным – Қазақстан.Автор 

Қазақстанның Қарасазында дүниеге келген. Ол кісі «Үш бақытым» өлеңінде 

ғана емес, басқа өлеңдерінде де Туған жер, Отан және Қарасазға деген 

махаббатын баяндаған. «Қарасаз» деген өлеңінде «Мен бақыттымын, бақытты 

жерде туылдым, Айналайын Қарасаз, қасиетінен суыңның», - дей отыра туған 

жердің суы да қасиетті, бағалы екенін жеткізген. 

Әрине, шығармашылықпен айналысатын әрбір тұлға Отан үшін өлең, жыр, 

сурет, музыка, тағы басқа қолынан келгенін арнауға тиіс. Қазақ халқы Отанын 

сақтау үшін ерте заманнан бері күресіп келген. Сол ата-бабаларымыздың 

арқасында қазіргі таңда біз, жас ұрпақ, «Менің Отаным-Қазақстан» - деп ауыз 

толтырып айта аламыз. Осының бәрі қаншама қан төккен хандарымыздың, 

батырларымыздың арқасы. ХХ ғасырда да ел үшін, жер үшін, «Ұлы Отан 

соғысы» болған еді. Сол соғыста да қаншама адам өмірімен Отан үшін 

қоштасқан. Соғыста жанын қиғандардың есімі - ел есінде. Ол соғысқа 

Мұқағалидың әкесі Сүлеймен де қатысқаны белгілі. Сонан кейін өз 

мемелекетіміздің тәуелсіздігі үшін 1986 жылы тағы да халық көтерілді. Қан 

төгілді. Тәуелсіздік алынды. Мінекей, осы оқиғалар арқылы Отанның қандай 

қымбат екенін аңғарамыз. Ондай батырлар қазір де жоқ емес. Ел үшін дәл қазір 

де аттандап алға шығар ержүректеріміз жетерлік. Бірақ Отанымызға қауіп 

төнбей, тыныштық болуы, ел - аман, жұрт – тыныш болуы - нағыз бақыт! 

Осыншама үлкен ұғымды Мұқағали атамыз бір шумағына сыйдырып, бағасын 

білдірген. 

Міне, ақын айтқан бақыт ұғымдарына тоқтала кеттік. Ол бақытты 

материалдық тұрғыда есептемейді. Ол бақытты - Құдай берген қарапайым 

ұғымдармен теңейді. Бес шумақтық өлең арқылы ақын өзінің нағыз бақытты 

жан екенін көрсетті. Қолда бар алтынның қадірін білетінін аңғартты. Себебі 

оның дәулетті отбасыдан еместігін білеміз, әрі тұрақты жұмысы болмағанын, 

әділетсіздік көргенін де білеміз. Ал ол соған қарамастан өзін нағыз бақытты 

адам ретінде сезінді. Біз ше? Біз бақытты немен бағалаймыз? Бұл үлкен мәселе. 

Қазіргі таңда көптеген адам бақытты материалдық заттармен бағалайды. 

Көптеген адам үшін бақыт - ақша, дәулетті өмір және еш мәселенің болмауы. 

Ал егер сол қалағандары болмаса адамдар өздерін бақытсыз деп есептейді. «Өз 

бақытын бағалай білмеген адам бақытсыздыққа ұшырайды». (Ибн Сина). 

Кейбір жандар тіпті бақыт жайлы ойламай да жүре береді. Осы тұста 
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жиырмасыншы ғасырдың көрнекті жазушысы, психолгог Дейл Карнегидің 

афоризміне тоқталсақ: «Өзімізді бақытсыз деп сезінуіміздің себебі, 

басымыздағы тіршілікпен алысып жүріп, байқамауымызда». Сол үшін де 

бақытты бағалау үшін арасында күнделікті ісімізден демала білуіміз керек. Не 

болмаса сол күнделікті ісімізден ләззат ала алуымыз қажет. Қадыр Мырза 

Әлидің «Бақыт» өлеңінде бақыттың шағын екендігін «Туа сала таудай Бақыт 

күтеміз, ал шынында бақыт үлкен болмайды» -деген жолдарынан біле аламыз. 

Бақыт деген - ата-анаңның, жақындарыңның амандығы, дендерінің саулығы. 

Бақыт деген - жүзіңе күлкі үйірілген әр сәт. Бақыт - адамның өмір қызығы мен 

қуанышына, рахатына қанағаттану дәрежесін танытатын ұғым. Ол көп 

мағыналы ұғым екенін де ескеру жөн. Мұқағали Мақатаев «Үш бақытым» 

өлеңінде бақыттың үш түрін жеткізгенімен, «Бақыт» деген өлеңінде бақыттың 

балалық шақ екендігін айтқан. Шынымен де балалық шақ - бақыт деген сөзді 

білмейтін сәт. Ол ең бақытты кезең екенін кез келген адам мойындайды. Әр 

адам әр сәтін бақыт деп бағалап, жүрегін қатыгездіктен сақтаса, өмірдің тым 

керемет екендігін аңғарады.  

Пайдаланылған әдебиеттер  тізімі: 

1.Қ.Ибрагимов, Н.Нұрқабылова, К.Сәулехан Шың-кітап / Алматы 2021 

2.М.Мақатаев «Аманат» кітабы  

3.«Қазақстан»:Ұлттық энциклопедия / Бас редактор Ә.Нысанбаев – Алматы 

«Қазақ энциклопедиясы» Бас редакциясы, 1998 ЫСБН 5-89800-123-9, ЫЫ том 

4.Қ.Мырза Әли «Күндер-ай» кітабы 

 

ДЕМОКРАТИЯ ҮРДІСІ 

Қатысушы:Айболқызы Аймара 

Жетекшісі: Абжанова Асем Жанатбековна 

 «№ 11 жалпы орта білім беретін мектебі»КММ,  Семей қаласы 

 

Демократия – сөзі (гр. demos – халық және гр. kratos – билік) деген 

сөздерінен шыққан, яғни “халық билігі” деген мағынаны білдіреді. Әр жерде 

демократия әртүрлі рең алған. Олар мынандай мемлекетті демократиялық деп 

түсінген. Халықтың заң жүзінде мемлекеттік билікті басқаруы. Мұнда 

конституция билік халықтың қолында екендігіне дәлел болады. Халық жоғары 

билікке өз өкілдерін сайлау арқылы тағайындап, өзгертіп отырады. 

Демократия және саяси жүйе 

Демократиялық саяси жүйе - саяси жүйенің түрі, оған мыналар тән:                            

-азаматтардың кепілденген құқықтары мен бостандықтарының кең ауқымы 

қамтылуы;  

-жалпымемлекеттік өкілетті билік органдарының - парламенттің болуы;                

-сайлаудағы заңды күрес қорытындылары бойынша партиялардың үкіметті 

жасақтауы; 

-билеуші және оппозициялық саяси партиялардың еркін қызмет етуі;                              

-өзін-өзі және жергілікті өзін-өзі басқару органдарының болуы;      
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-мемлекеттік және қоғамдық органдардың қызмет етуі принциптері және 

заңдылықтарына бақылау орнататын тәуелсіз соттар жүйесінің болуы;                      

-көз жеткізу, дәлелдеу мемлекеттік органдар ықпалының негізгі құралы 

ретінде ақпарат көздерінің еркін қызмет етуі.       

Демократиялық саяси жүйеге жалпы баға бере отырып, олар мыналарды 

қамтамасыз етеді деп сеніммен айтуға болады: 

1.басқарушы топтың тұрақты занды мойындалғандығын. 

2.оны қалыптастыруға қалың бұқараның қатысуы; 

3.саясаттың негізгі бағыттарын айқындауға бұқараның тікелей немесе 

жанама түрде қатысуы; 

4.бүқараның тарапынан басқарушы топты бақылауға алуы. 

Осылардың барлығы мүндай саяси жүйелердің бұқараның билік 

органдарын қалыптастырып, саясатты жүзеге асыруға қатысу құқына 

негізделгендігін білдіреді. 

Алайда барлық саяси жүйелер жоғарыда аталған талаптарға сай келе 

бермейді.Демократия теңдік болған жерде ғана болады. Мұнда барлық салада – 

заң шығару, оны орындауда, т.с.с. теңдік болады. 

Демократияда әділет болуы керек. Мұнда да қоғамның барлық саласында 

әділет болуы тиіс. Демократияда сонымен қатар бостандық, еркіндік болуы 

керек. Сонымен, демократия деп халық билігі, теңдік, құқық, әділдік, еркіндік 

принциптеріне негізделген мемлекеттік құрылысты айтады. 

Референдум (лат. referendum — хабарлануға тиісті нәрсе) — мемлекеттік 

маңызы бар мәселені халықтық дауысқа салу. ысты айтады.  Бостандық — 

елдің ішкі және сыртқы саясаты саласында әлеуметтік субъектілердің (жеке 

адамның, топтардың, қоғамдық-саяси ұйымдардың, т.б.) өз мақсаттары мен 

мүдделеріне орай әрекет жасау еркіндігі; құқықтық мүмкіндіктер аясы. 

Құқық – мемлекет орнатқан және оның күшімен қорғалатын, жалпыға 

бірдей қоғамдық қатынастарды реттейтін тәртіп ережелерінің ( нормалардың ) 

жиынтығы. 

Демократия-бұл биліктің қайнар көзі халық болып табылатын мемлекеттік 

басқару жүйесі. Демократияның негізгі артықшылықтары адамның тұтастығы 

мен адам құқығын қорғауда. Демократия өз азаматтарын режимдерден бір 

лидермен қорғайды, осылайша самодержавиенің алдын алады.Оның орнына 

демократиялық қоғам бірге жұмыс істейді және оның қажеттіліктерін 

білдіретіндер әділетті түрде таңдалады. Демократиялық елдер өздерінің 

ашықтығы мен экономикалық менеджментінің арқасында өмір сүру сапасын 

жақсартады. Оларда білім беру, денсаулық сақтау, тұрғын үй мен кірістерде 

өлшенетін адам дамуы жоғары, ал мекемелерге деген сенім мен мақұлдау 

индекстері оларды азаматтардың пайдасына жұмыс жасау үшін жүргізілген 

саясаттың арқасында жоғары. Бүгінгі қоғам үшін өте маңызды пайда - бұл жеке 

кепілдіктер мен жеке бостандықтарды құрметтеу. Әдеттегідей 

қабылданғанымен, авторитарлық режимдерде бұл бостандықтарға кепілдік 

берілмейді, өйткені олардың бұл құқықты қамтамасыз етуге мүмкіндіктері жоқ, 

немесе бұл бостандықтар билеушілердің сенімі мен моральына қайшы келеді.  
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Демократияның негізгі артықшылықтары: 

-Саяси институттар мен лауазымды тұлғаларды халықтық бақылаудың 

жоғары тиімділігі; 

-Басқарушы тараптарға билікті теріс пайдалану және халықтан шығу 

мүмкін болмайтын жағдайлар жасау; 

-Қоғамның әрбір өкілінің дауысы назарға алынады және шешім қабылдауға 

әсер етеді; 

-Саяси тұрақтылықтың кепілдіктері; 

-Биліктің жоғары кәсіби деңгейі; 

-Парламенттегі мәселелерді талқылау арқылы мүдделер тепе-теңдігі 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 

https://kk.wikipedia.org/wiki/Демократиялық_саяси_жүйе  

https://kk.wikipedia.org/wiki/Демократия  

https://wiki.fenix.help/politologiya/minusy-demokratii  

https://kk.warbletoncouncil.org/ventajas-democracia-4722  

https://kk.wikipedia.org/wiki/Референдум  

 

БОЛАШАҚТЫҢ ЖАРҚЫН АЙНАСЫ-ЖАСТАР 

Қатысушы:Сабетбекқызы Алима 

Жетекшісі:Абжанова Асем Жанатбековна 

«№11 жалпы орта   білім беретін мектебі» КММ, Семей қаласы 

 

Жастар-өз ұлтының, елінің болашағының тірегі. Қазіргі уақытта халықтың 

арасындағы ең белсенділері де, арқасүйері де жастар болып келеді. Олар 

алдыңғы уақытта мемлекетінің тарихын насихаттай отырып, мемлекеттің 

деңгейін асқақтатады. Қазақ халқының үштен бір бөлігін осы жастар құрайды. 

Осыған байланысты жастарды қолдау мақсатында Тұңғыш Президентіміз 

Н.Ә.Назарбаев 2019жылы «Жастар жылы» деп жариялады. Осы жылы 

жастарды қолдаудағы арнайы бағдарламасы жасалды, волонтерлік іс бойынша 

бағдарламада жүзеге асырылды, жол картасы қабылданып, басқада іс-шаралар 

нәтижелерін көрсетті. Осыған орай, Елбасының жастарға қолдау көрсету 

арқылы алдыңғы мақсаттарына жету. Сонымен қатар, өздеріне сенімді болуға 

итермелеу, келешек болашақтарына үлес қосу. Дегенмен, елді неғұрлым көп 

қиындықтарға ілмей, алға қарай итермелейтін-жастар деп санайды.  

Негізгі бөлім 

Жастар ұйымы-біріккен жастардың әлеуметтік, экономикалық, өзгеде 

жастардың құқығы мен бостандығы және тағы басқа бағыттарыннан құралған 

ұжым. Бұл жас өкілдерінің өз таңдауларымен, мақсаттары. Деректерге сүйенсек 

елімізде 1000-нан астам жастар ұйымы бар екен. Атап өтсек: «Жарасым» 

Республикалық жастар ұйымы, «Жас Ұлан», «Жас Отан», «Бірлік» және т.б. 

Бұл жастар ұйымдардың қанша пайызы онлайн, қаншасы оффлайн түрде 

жұмыс істеп жатқаны бізге беймәлім. Алайда осындай жастар ұйымдарының 

басты мақсаттары мен міндеттері бірталай: әр өңірдегі жастарды дұрыс бағытқа 

бағдар беру, ел арасынан өз арманын және ойын жеткізуге көмектесу, сондай-
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ақ әлеуметтік жағдайда көмек, Қазақстан Республикасының мемлекеттік жастар 

саясатын жүзеге асыру, жастардың жан-жақты дамуы,оның адамгершілік, 

интеллектуалдық әлеуетін, әлеуметтік мәртебесін, саяси, құқықтық және 

рухани мәдениетін арттыру, мемлекеттік тілді дамыту мен насихаттау үшін 

әлеуметтік-экономикалық және басқа жағдайларды жасауға 

қатысуы.Жастардың саяси, экономикалық және басқа құқықтарын қорғау ісіне 

қатысу;Жастардың бойында Қазақстанға деген патриоттық сезім мен азаматтық 

көзқарасқа деген жауапкершілікті, республиканың мемлекеттік рәміздеріне, 

Қазақстан халықтарының мәдени мұрасына, тіліне және дәстүріне құрметпен 

қарауды қалыптастыру.  

Жастар ұйымының  басқа ұйымдардан ерекшелігі: жас аралығына жәнеде 

білімді ұрпақты тәрбиелеуге қарау. Себебі, өзге ұйымдарда дәп жастардың 

біліміне, құқығына негізделген ұйымдар жоқ. Мысалы, кез-келген спорт ұйымы  

мен «Alatay Jastary»атты жастар ұйыммен салыстырсақ: Спорт ұйымында тек 

жастарды ғана емес орта жастағылар, тіпті қарттық жасына жеткен адамдарды 

спортпен айналысуға шақыру ұсынылады. Бұндай ұйымдарда нақты жас 

берілмейді. Сонымен қатар, бұл ұйымдар тек спорт жайлы емес адамның ішкі 

дүниесі жайлы іс-шаралары өткізіледі. Ал «Alatay Jastary» ұйымы 35-жасқа 

дейінгі адамдардың өз келіссөздерімен құралған жиын. Бұл жиын жастардың, 

жағдайлары төмен жас отбасылардың тұрмыстық мәселелерін шешу, жас 

мамандардың кәсіби өнерлерін арттыру болып табылады. Сонан соң, жастар 

ұйымының жеке болғаны маңызды. Себебі, жеке ұйымда жастар өз ойларын 

талқылауға түсіре алады.  

Енді мен қысқаша жастар ұйымның қазіргі уақыттағы мәселелері жайында 

сөз қозғағым келеді. Себебі, қазіргі уақытта еліміздегі ешбір жастардың өз 

бетімен дамымауы. Мысалы, жоғарыда айтып кеткендей елімізде 1000-нан 

астам жастар ұйымы бар. Олардың қайсысы дәл қазір мемлекетке қандай 

пайдаларын әкеп, қандай көмектер көрсетіп жатыр?  Өз мақсаттарын жүзеге 

асырып жүргендер барма? Билікте жүріп қандай нәтиже көрсетуде? Бұл қазіргі 

таңдағы ұйымдардың ащы шындығы.Ғаламтор арқылы мәліметтер жинай 

отырып,  тағы бір мәселелерді байқай алдым: жасөспірімнің ой-өрісінің 

төмендеуі, білімге деген құштарлығының болмауы, ауылдық жағдайдағы 

интернет желісінің қолайсыз болуы. Сондықтан,  ауқымды жастар ұйымдары 

елдегі кішігірім аймақтарда, ауылдардажұмысістеп, алуантүрлііс-

шараларөткізіп, жастардың білім деңгейлерін арттыру қажет. Жастарды 

барынша қолдау істерін жасап, олармен тікелей өтетін конферециялар 

ұйымдастырылу қажет. Сонымен қатар басқа ұлт өкілдердегі жастар ұйыммен 

келіссөздер қаралумаңызды. Бүгінгі техникалық құрылғыларды қолданып, жас 

ұрпақтың біліктіліктерін арттыру өте маңызды шарт дерлік. Мемлекеттік 

жастар саясатын іске асыру аясына денсаулық пен спорттың құндылығын 

насихаттау мәселесін  енгізілуі тиіс.  

Қолданған әдебиеттер тізімі:  

A. https://kk.wikipedia.org/wiki/ 

B. https://wku.edu.kz/kk/ 



 

 

104 

 

ЖАҺАНДАНУДЫҢ ӘЛЕМДІ ӨЗГЕРТУІ 

Қатысушы: Дүзбаева Арай Бағдатқызы                                                                                                                          

Жетекшісі:Абжанова Асем Жанатбековна 

«№11 жалпы орта  білім беретін мектебі» КММ,Семей  қаласы  

 

Жаһандану-саяси, экономикалық және әлеуметтік мәдени тұтастық. 

"Неліктен осы тақырыпты таңдадыңыз?" десеңіздер, бұл қазіргі кезде өте өзекті 

болып табылатын тақырыптардың бірі. Мен жаһандану туралы баяндау арқылы 

адамдарға қазіргі кезде оның қаншалықты ауқымды екендігін көрсеткім келеді. 

Егер бұрынғы заманда адамдар сыртқы елдермен ғана емес, тіпті өз араларында 

да бөлінсе, қазіргі кезде халық арасындағы айырмашылықтар айқындалмаған. 

Оған себеп болған жаһандану үрдісі деп санаймын. Жаһандану халықаралық 

шиеленістер санын азайтып, татулыққа жол ашуда. Мұның барлығы қалай 

жүзеге асатыны жайлы білгеніміз абзал. 

Негізгі бөлім 

 2.1. Жаһандану, немесе Глобализация (ағылш. global — «әлемдік», 

«дүниежүзілік», «жалпы») — жаңа жалпыәлемдік саяси, экономикалық, мәдени 

және ақпараттық тұтастық құрылуының үрдісі. Жаһандану өзінің негізін екінші 

дүниежүзілік соғыстан кейін бастау алды. Демократия, инфрақұрылым және 

ақпараттық төңкеріс бір адамның немесе бір ұлттың ғана көмегімен жүзеге 

аспайды, бұл үшін бүкіл дүниежүзілік елдер өз күштерін біріктіреді. 

2.2. Жаһандану нәтижелері күнделікті өмірде біз ойлағаннан да әлдеқайда 

жиі кездеседі. Біздің киетін киім-кешектеріміз, азық-түлік, техникалар мен 

ғылым, ғаламтор желісі және т.б. жаһандану үрдісінің бір бөлігі. 

Мысалы, теңіз жолы арқылы тауарларды тасымалдау. Бұл жаһандану 

үрдісінің бірден бір негізгі бөлігі болып табылады. Теңіз жолы тауарларды 

зақымсыз, тез және кедергілерсіз тасымалдауға мүмкіндік берді. Алайда, сол 

кезде де көптеген мәселелер туындаған. 20-шы ғасырдың бірінші жартысында 

бүкіл әлем бойынша жүктерді жеткізу күрделі мәселе болды: жүк тиеушілер 

оларды қолмен қаптарға, қораптарға және бөшкелерге тиеп, кемеге көтерді. 

Мұндай тасымалдау өте ұзақ, қымбат және жүк үшін қауіпті болды - жүк тиеу 

кезінде оңай ұрлануы немесе зақымдалуы мүмкін. Уақыттың жартысында ғана 

кемелер жолда болды, қалған жартысы - портта тиеу немесе түсіру сатысында, 

мұндай тәсіл пайда әкелмеді. Себебі, импорттық тауарлар өте қымбат болды. 

Алайда, бұл мәселе контейнерлер арқасында өз шешімін тапты. Жүк 

тасымалдау контейнерлері пайда болғанда тауарлар зақымсыз, тез, жеңіл және 

қолжетімді бағада жеткізілетін болды. Әлемнің бір нүктесінде дайындалатын 

тауар (техника, тағамдар және киім-кешектер) теңіз жолы және арнайы 

контейнерлер арқасында бүтін, қолжетімді бағада әлемнің басқа нүктесіне 

жеткізілген. 

Ал жаһандануға ғаламтор желісі қандай үлес қосты? Ғаламтор желісі өзінің 

тарихын 1970 жылдардан бастау алады, нақты пайда болған жыл деп 1991 

жылды санай аламыз. Ғаламтор желісі бүкіл әлемге үлкен әсер етті. Қазіргі 

таңда барлық жаңалықтарды, сауда желілерін, адам санасына әсер ететін 
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ақпараттарды, үйден шықпай істейтін жұмыстар, жаңа фильмдер мен 

ойындарды осы ғаламтор желісінде бақылай аламыз. Осының арқасында 

адамдар әлем бойынша бір-бірлерінің мәдениеттерімен тереңірек танысады, 

әлемге әйгілі өлеңдер мен фильмдерді, жаңалықтарды тамашалап, бір нүктеден 

шыққан ақпаратты бәріне ортақ етеді. Тіпті өздеріне қандай тауардың қажет 

екенін біліп және оны мүлде басқа мемлекеттен тапсырысқа бере алады.  

Ақпарат алмасу, ғылым саласы, мәдениет. Көптеген ақпарат, білім саласы, 

медициналық зерттеулер қазіргі кезде жалпыға ортақ. Осы себепті халықтар 

арасында ақиқат біреу-нақты, зерттелген, дәлелденген ақпарат. Осындай іспен 

айналысатын ұйымдарға Біріккен Ұлттар Ұйымын жатқызумызға болады. Ол 

ұйымның да мақсаты: білім, ғылым және мәдениет саласындағы мемлекеттер 

мен халықтар арасындағы ынтымақтастықты кеңейту арқылы бейбітшілік пен 

қауіпсіздікті нығайту; әділдігін қамтамасыз ету. Осы ұйым арқасында көптеген 

ақпарат және бейбітшілікті сақтау кең таралған. Сондай-ақ қазіргі кездегі 

адамдардың киім үлгісін, сәндену стилін, тұрмыс дизайнын бақылайтын болсақ, 

олар жалпыға ортақ және ұқсас болып келеді. Себебі, адамдарда тәжірибе 

алмасу мүмкіндігі бар. Ал бұл мүмкіндік үстіде айтып кеткенімдей-ғаламтор 

желісі арқасында жүзеге асады. 

      Миграция. Бір елден екінші елге көшу қазір өте ыңғайлы, бұған көптеген 

жағдай жасалған. Бұл да жаһанданудың бір бөлігі. Себебі, адамдар ендігі жай 

ғана ақпарат алмаспайды, сондай-ақ басқа халықтың мәдениетімен солардың 

арасында жүріп танысады. Сонымен қатар, миграция арқасында мемлекеттер 

бір-біріне "жәрдем" көрсетеді. Яғни, халық саны аз, алайда аумағы кең 

мемлекеттерге өзге елден (мүмкін, керісінше халық саны көп, аумағы тар 

мемлекеттен) диаспора көшіп келеді. Бұл екі немесе бірнеше мемлекеттерге 

бірдей тиімді.  

      2.3. Жаһандану пайдасы мен кері әсері. Менің ойымша, жаһандану 

арқасында көптеген заттар бәріне ортақ және қолжетімді. Осы себепті қазіргі 

кезде бұрынғыға қарағанда әлеуметтік теңсіздік әлдеқайда төмен. Әрине, бұл 

жерде бірнеше нюанстар бар. Барлық мемлекетте жалақы мөлшері бірдей емес. 

Мүмкін, осы себепті кедейшілік әлі күнге дейін өзекті мәселе болып келеді. 

Сондай-ақ жұмыссыздықтың бірден-бір себебі-жаһандануға қатысатын, 

адамдардың орынын басатын құрылғылар. Ал кейбір адамдардың ойынша 

жаһандану әр халықтың мәдениетін, ерекшелігін бұзады. Бірақ, біз 

жаһанданудың жас мемлекеттерге тигізген пайдасы жайлы ұмытпауымыз 

қажет. Жаһандану арқасында мемлекеттер бір-бірлерінің тәжірибелерімен 

алмаса алады, ары-қарайғы даму жолын құруға мүмкіндік алады.  

3) Қорытынды. 

      Қорытындылай келе, жаһандану арқасында мемлекеттер тығыз байланыста 

және келіспеушіліктерді болдырмауға тырысады; әлеуметтік теңсіздік 

әлдеқайда төмендеді; жас мемлекеттер технологиялармен қамтамасызданып, 

өзге елдердің қателіктерін болдырмауға тырысады; халықтар бір-бірлерінің 

мәдениеттерімен тереңірек танысып, тәжірибе алмасады; медицина мен 

ғылымға үлес қосу үшін әлем бойынша ғалымдар бас қосып, көптеген 
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халықтарға ақпаратты ортақ етеді; транспорттық кұрылғылар күннен күнге 

дамып, миграция кедергісіз жүзеге асады. Жалпы жаһанданудың пайдасы өте 

көп, ал ең бастысы-мемлекеттер арасындағы экономикалық, әлеуметтік 

байланыстарға байланысты үкімет өзге елдермен шиеліністердің болмауын 

қадағалап, татулыққа негізделген, екі жаққа бірдей тиімді келісім-шарттарға 

отырады. Осының арқасында қазіргі кезде жойқын соғыстар саны 

салыстырмалы түрде аз. Ары-қарайғы дамуымыз, әлемдік тұтастығымыз 

жаһанданумен тығыз байланысты. Болашақ өз қолымызда! 

 Әдебиеттер тізімі: 

1. https://kk.m.wikipedia.org (Жаһандану-Уикипедия) 

2. https://ru.m.wikipedia.org (Маклин, Малком-Википедия) 

3. https://kk.m.wikipedia.org (Ғаламтор-Уикипедия) 

4. https://kk.m.wikipedia.org (Біріккен Ұлттар Ұйымы-Уикипедия) 

 

Ш. ҚҰДАЙБЕРДИЕВТІҢ «ҚАЛҚАМАН-МАМЫР» ПОЭМАСЫНДАҒЫ 

КӨКЕНАЙ КІМ? 

Қатысушы:Нурболова Дильназ 

Жетекшілері: Серикбаева Меруерт Шарипхановна, 

              Курманова Айжан Абзалиевна 

«№7 жалпы орта білім беретін мектеп-лицейі» КММ Семей қаласы 

 

Қазақ халқының ұлы тұлғаларының бірі, хакім Абайдың талантты шәкірті 

Шәкәрім Құдайбердіұлының поэзиясы  көркем бояуға, айшықты тілге, нәзік 

сезімге, терең ойға  толы. Ақынның әдеби мұрасы бай, шығармашылығы 

тақырыптық, жанрлық, мазмұн  жағынан сан қырлы. Абайдан бастау алған 

оның  қаламынан көркемдік бояуы ерекше «Қалқаман -Мамыр», «Еңлік-Кебек», 

«Нартайлақ-Айсұлу» сияқты эпикалық сарындағы туындылар да ақынның 

шеберлігін таныта алды.     

Әдебиет – тарих айнасы. Қаламгер өз шығармасына тақырыпты өмір 

шындығынан алатыны белгілі. Сол өмір шындығын  оқырмандарына көркем 

тілмен жеткізеді. Тарихи оқиғалар әдеби туындыға айналғанда көркем кестелі, 

образды сөздер арқылы кейіпкерлермен бірге шынай күйінуге, шынайы 

сүйінуге жол ашады. Сонымен қатар қаламгердің тарихты терең білуі оның 

шығармашылығына айрықша салмақ қосып, мәнін арттыра түсері сөзсіз. 

Шәкәрім  де өз дастандарына қазақ халқында ел ішінде болған оқиғаларды 

арқау етті. Дастан кейіпкерлері де тарихта болған, жер-су атаулары да айқын. 

Алайда бұл дастандарды тарихи шығармалар қатарына жатқызуға келмейді. 

Ақын өзінің идеясын, ақындық мақсатын беру үшін тарихи оқиғаларды, нақты 

деректерді поэмаларында көркемдік деталь ретінде қолдана алған.  

Шәкәрімнің «Қалқаман-Мамыр» дастаны  –  тарихи оқиғаға байланысты 

жазылған туындысы. Автордың өзі «тарихи хикая» деп атаған. Дастанының 

алғы сөзінде «Бұл әңгіме 1722 жылы біздің Орта жүз қазағы Сырдария бойында 

жүргенде болғаны анық. Біздің қазақ қалмақтан жеңіліп, «қтабан шұбырынды» 
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болғаннан бір-ақ жыл бұрын...» деп түсінік береді. Шәкәрім шығармашылығын 

зерттеушілердің бірі Қ. Мұхаметхановтың пікірінше, «Қалқаман-Мамыр» 1888 

жылы жазылып, 1912 жылы Семей қаласында кітап болып басылып шықты. 

Дастанда аталатын кейіпкерлердің ішінде  Көкенай батыр   есімі де 

кездеседі. 

Көкенай – Мәмбетейдің бастаушысы, 

Өзі батыр, мінезі қатты кісі. 

Сол кісінің алдынан тараушы еді, 

Бабаңнан соң бұл елдің көп жұмысы, – деп суреттеледі. Бұл үзіндіден 

Көкенайдың Мәмбетей руының басшысы, қолына найза ұстаған батыры, ел 

ішіндегі келелі мәселелерді шеше көсемі, алатын аузы дуалы адамдарының бірі 

екенін аңғаруға болады.    

Дастанда қайғылы оқиға, адам өлімі, ел ішіндегі дау-дамай Көкенайдың 

қолымен жасалады. Ол салт-дәстүрге берік, Әз-Тәукенің  «Жеті 

жарғысындағы» жеті атаға дейін қыз алыспау  сияқты қағиданы қолдайтын, ата 

текке, қан тазалығына бей-жай қарай алмайтын образ ретінде суреттеледі. Оған 

аталас туыс болып келетін Қалқаман мен Мамырдың бір-бірін ұнатқан шынайы 

сезімдеріне қарамастан, төркіндеп келген өз қарындасын атып өлтіруі дәлел 

болып тұр.  Өз «тентегін» өлтіргеннен кейін Әнет бабаға да «өз тентегіңді 

өлтір» деп маза бермейді. Дастанда бұл былай беріледі: 

Көкенай жиды барып Мәмбетейді, 

«Өлтірдім тентегімді өзім» дейді. 

Бабаңа кісі салды дамыл бермей; 

«Ол неге Қалқаманды өлтірмейді?! 

Жақыным қызымды алды, ұнамаймын, 

Қорлыққа тартып алған шыдамаймын. 

Егер де Қалқаманды тірі қойса, 

Ел болып Кішікпен бас құрамаймын. 

Бұл Көкенайдың жеті атаға дейін туыстығы бар  кейінгі жастарға да 

жасаған ескертуі сияқты. Осындай қатаң шешім шығару арқылы келешекте 

мұндай келеңсіздікке жол берілмейтінін, ұрпақ тәрбиесіне жауапкершілікпен 

қарап, мықты ортаны, қан тазалығы сақталған қоғамдағы адамдарды көргісі 

келеді деп білемін. Бұл –  Көкенайдың әдеби бейнесі. 

Біз Көкенайды әдеби персонаж ретінде білеміз. Оның ескі әдет-ғұрыпты 

жақтаушы, жастардың махаббатына қарсы, жастарды өлімге қиюшы кейіпкер 

ретінде танимыз. Ал, шын мәнісінде, Көкенай  кім? Оның тарихтан алар орны 

қандай? Осы өзекті сұрақтардың жауабын іздеп, Көкенай туралы деректерді 

қарап,  оның тарихтағы шынайы тұлғасы жайлы іздендім. 

Бұл сұрақтардың жауабын Әнуарбек Иасахановтың «Көкенай – батыр әрі 

би» туындысынан тапқан сияқтымын. Көкенайдың тарихтан алар орнын, оның 

елі үшін жасаған жанкешті ерлігін, аузы дуалы би болғанын тануға болады. Бұл 

– тарихи деректерге, оқиғаларға сүйеніп жазылған  дастан. 
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Әнуарбек Исахановтың «Көкенай – батыр әрі би» деген дастанынан 

тарихтағы Көкенайдың нағыз батырлық тұлғасын анық көруге болады. 

Дастанның төртінші «Жорық» бөлімінде: 

Негізгі күші орданың, 

Батырлар кілең құратын. 

Қажетті кезде жауыңды, 

Маңдайдан тұра ұратын. 

Үшінші топқа Көкенай, 

Қолбасшы болып сайланды. 

Ал, көрсет, – деді хан оған – 

Күшіңді және айлаңды... 

Көп болса да жаулар бәрібір 

Шебімде тұрсың шегінбе! 

Ант пенен бұйрық осындай, 

Сертінен Көкең таңған ба? – деген жолдардан Көкенайдың жорықта әскерді 

бастайтын қолбасшы екені тілге тиек етілген. Автор риторикалық сұрақ арқылы 

батырдың сертінен таймайтын, жауына қатал қасиетін де дөп басып беріп тұр. 

Алтыншы «Жекпе-жек» бөлімінде Көкенайдың жоңғардың Черен Доржбен 

айқасуға  өзі сұранып тұрса да бұғанасы әлі қата қоймаған жас Бөгенбейды 

өлімге жібергісі келмей, күш сынасуға өзі шығады.  

Қайнаса намыс бойына, 

Рухты бір күш қонатын – деп Көкенайдың намысшыл, рухты батырлығы 

суреттеледі.  

Әккі батыр Көкенай 

Соғысты мұндай көп көрген. 

Қарсы келген дұшпанын 

Асықтай атып өңгерген. 

Осы жасқа келгенше, 

Ешкім жоқ оған тең келген, – деген жолдардан батырдың соғысқа көп 

қатысқанын, дұшпандарын тізе бүктіріп, жеңілмегенін аңғарамыз. Автор біраз 

шегініс жасап, оның бала кезіндегі сипатын көз алдымызға әкеледі. 

Көкенай бала күнінен, 

Тайыңды лақтай сүйреген. 

Басынбақ болған басқаны 

Терідей етіп илеген. 

Қайраты қаптал жетсе де 

Әлсізге бірақ тимеген – деген өлең жолдарынан оның бала кезінен-ақ ерен 

күш иесі, ешкімді басындыруға жол бермейтін қайсарлығы танимыз. Сондай-ақ 

оның тағы бір қырын байқауға болады. Көкенай күшін әлсіздерге жұмсамайды. 

Мұны үлкен жүректі кісіліктің белгісі деп санауға болады. 

Он екі жасар Көкенайға Шаншар Абыз батасын де берген екен. 

Көкенайдың өз құрдастарынан ерекшеленіп тұратынын құлжа сақаға теңеп, 

оны қолбасшы би болуға лайық деп бағасын берген. Көкенайдың  беліне 
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алдаспанды байлап, жұртына қауіп төнгенде оны жауына қарсы жұмсауын 

өсиет еткен екен. 

Ал бейбіт күндері, 

Би болып елге, қолына 

Алдаспан емес, қамшы алған, – Көкенай мамыражай кездерде ел билеген 

би болғанын көре аламыз. Жекпе-жекте Көкенайдың  құралайды көзінен атқан 

мергендігі сипатталады. 

Садағын Көкең көтеріп, 

Таңдады оғын салмақты. 

Қас-қағымда дәл көздеп, 

Жебесін жауға зарлатты. 

Желсоғарда кірген оқ, 

Тескендей болып жарғақты, – деген шумақтан Көкенайдың Челен Доржды 

жеңіп, жеңіске жеткенінің куәсі боламыз. Қас батырдың  Айқасқа аты да жер 

тепсініп, иесінің батырлығын танытқандай.  

Дастанның соңғы бөлімдерінде жасы сексенге келген Көкенайдың қайраты 

қайтып, қазақ елінің "Ақтабан шұбырынды, алқа көл сұлама» заманына кез 

келген екен. Батыр еліне өзінің соңғы өсиетін айтады. 

...Бәрінен биік тура арын 

Бірлігін елдің нығайтар. 

Бағына біткен бұл дарын 

Жоғалтпа осы бірлікті, 

Қашан да болсын ұлдарым, – деп, кейінгі ұрпағына әрдайым елдің бағы 

бірлікте екенін, ауызбіршілікті жоғалтпауды аманат етеді. Бұл да Көкенай 

батырдың өз халқына деген жанашырлығын, қамқорлығын паш еткендей. Оның 

бойынан елін, жерін сүйетін патриоттық сезімнің ұшқынынан белгі береді.  

Көкенай ел ішінде өзінің дүниетанымдық қасиеттерін көрсететін нақыл  

сөздерімен де танылған.  

«Дүниеде не асыл?» деген сұраққа да Көкенай тапқырлықпен, терең 

мағынаға құрылған ойлылығымен жауап бере алған. 

Жөнімен айтылған сөз асыл, 

Шірімейтін зат асыл. 

Ынтықтырған жар асыл, 

Аш қарынға дәм асыл, 

Шаршағанға ұйқы асыл, 

Дана туған ер асыл, 

Барынан да ары асыл... 

Жойса-дағы өз басын 

Таптатпайтын басқаға 

Сезімнен туған адамның 

Асылдардың асылы 

Намыс емес не асыл! – деп, нағыз шешендікке тән ұтқырлықпен, 

тапқырлықпен, дәлдікпен толғаған. Бидің айтуынша, асылдың асылы – 

бойыңды таза ұстап арды, намысты биік ұстау. Шынында да, намысты азамат 
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өзінің жігерін құм қылмайды, кеудесін ешкімге таптатпайды, өзінің бойындағы 

білімі мен еңбегіне сенеді. Ал бұл қасиеттер адамзатты өрге сүйрейтіні хақ. 

Сонымен қатар Көкенай би: 

Ер болудан не пайда, 

Жауына қарсы тұрмаса. 

Ел болудан не пайда, 

Жау шапқанда жеріне 

Ереуілдеп шықпаса... – деп, елін, жерін, атамекенін, ата жұртын сүйетін 

нағыз ерге тән қасиеттерді де санамалап береді.  

Сонымен, Көкенайды әрі батыр, әрі қол бастаған қолбасшы, елге билік айта 

білген аузы дуалы би, терең философиялық ойға толы нақыл сөздерді толғаған 

тұлға деп тануға болады. 

Пайдаланылған әдебиттер: 

1.Шәкәрім Құдайбердиев шығармалары /Алматы «Жазушы» 1988ж. 

2.Б. Әбдіғазиев «Асыл арна» /Алматы «Қазақ университеті» 1992 ж. 

3.Ә. Исаханов «Көкенай – батыр әрі би» /Алматы «Қазақ университеті» 1998 ж. 

4.З. Қабдолов «Сөз өнері» /Алматы «Жазушы» 1966ж. 
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 «№21жалпы орта білім беретін мектеп»КММ, Семей қаласы 

 

Ана тілін қадірлей отырып, өзге тілді білуге ұмтылу – бізге қойып                      

отырған өмірдің талабы. Басқа тілдерден келген кірме сөздер- табиғи және 

тұрақты үдеріс.Мемлекеттер әрқашан бір-бірімен байланыста болғандықтан 

басқа тілдерден кірме сөздердің келуі заман талабы. Ақпараттық тасқынның 

күшейюі-ғаламдық интернет желісінің пайда болуы, дүниежүзілік 

экономикалық нарықтың дамуы,халықаралық  туризм,  мәдениет байланыстары 

,ақпараттық технологиялар, халықаралық олимпиадалар, фестивальдар – 

осының барлығы ағылшын тілінен енген кірме сөздерінің келуіне себеп болды. 

Мысалы: ноутбук, сканер, интернет, сайт  т.б. Ағылшын тілінен енген кейбір 

сөздердің аудармасы біздің тілде жоқ. Мысалы: чипсы, видеоклип. Бір жағынан 

ағылшын тілінен енген кірме сөздер сөздік қорын кеңейтеді, екінші жағынан өз 

тіліміздің әдеби көркемдік мағынасын  жояды.Бізді қобалжытатын жағдай, 

күнделікті өмірде қазіргі жастар ағылшын тілінен енген кірме  сөздерің жиі 

пайдаланады. Жастарға өз ойын, сезімін  ағылшын тілінің кірме сөздер арқылы  

білдіру оңайырақ көрінеді. Нақтырақ айтатын болсақ, жастардың күнделікті 

өмірде ағылшын тілінен енген кірме сөздері  табиғи тілдік үдеріспен, 

әлеуметтік-идеологиялық себептерге байланысты. Аталмыш қайшы сұрақтар 

ағылшын тілінен енген кірме сөздер тақырыбының өзектілігі  бізге осы 

тақырыпта зерттеу жұмыстар жүргізуге ой салды. 
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Бүгінгі күні жер шарынының төрттен бір бөлігі ағылшын тілінде сөйлейді, 

ал миллиардтаған халық оны оқиды. Жаңа ақпараттық технологиялар 

халықаралық ғылыми конференцияларда айтылады, барлық баяндамалар 

ағылшын тілінде оқылады, халықаралық байланыс та ағылшын тілінде 

жүргізіледі. 

Кірме сөздерінің пайда болу жолдары: 

1.Заман талабына сай қажет сөздер [ноутбук, органайзер, сканер] 

2. Екі ағылшын тілі сөзінен құрастырылған сөздер, [секонд-хэнд, видео-

салон] 

3.Біздің тілге келген кірме сөздер нақтылы заттардың аттарымен, жұмыс 

жүргізу тәртібімен қалыптасқан сөздер [фейс-контроль,  пиллинг]. 

4. Тілдің мағынасын көрнекті түсініктермен толықтыру [имидж, прайс-лист 

,шоу]  

5. Шетел  сөздерінің  мәртебесін жоғары бағалау [презентация, эксклюзив]  

6. Басқа елдін спецификалық ұлттық салтын бейнелейтін сөздер [сендвич-

гамбургер,чикенбургер]  

Зерттеу барысында жастар кірме сөздерді жиі пайдаланатынына көз 

жеткіздік. Кірме сөздердің көбі жастар арасында жүретін сөздер. Зерттеу 

барысында ең көп лексикалық қор бұқаралық ақпарат[Интернет] сферасынан-

38%  маңсап пен экономикаға -20,7%,саясатқа- 6,7 %, спорт, техника, музыка 

және кино дәл сондай пайыз шығады. Кірме сөздер әрине топтарға 

бөлінеді.Кірме сөздердің пайдалану себебі  ағылшын тілі сөздерін өзгерте 

алмаймыз және керек емес.Оқушылар арасында көп пайдаланатын сөздер шата 

аударымдар, шетел тілі туындысының жүрнақтары. Шетел сөзі [ағылшын 

тілінен. wow ], О'КЕЙ [ағылшын тілінен. OK], бай [ағылшын тілінен  bye] –бұл 

сөздер көп қолдануда,тіпті көбі бұл сөздер кірме сөздер деп ойламайды да. 

Оқушылардың кірме сөздерін күнделікті өмірде пайдалануының себебін 

анықтау мақсатында сауалнама құрастырдық. Сауалнамаға 5-8 сынып 

оқушылары қатысты. Оқушылар кірме сөздерді пайданалатының  анықтау үшін 

сұраққа жауап беру керек.Егер де ия деп жауап берсе, себебін жазу керек. 

Сосын оқушылар кейбір сөздердің мағынасын түсіндіру қажет. Соңғы сұрақ 

жастардың көзқарасын анықтауға байланысты. Барлық сұрақтарға жауап берген 

соң, жиі пайдаланатын 10 кірме сөздерді жазу. Қорытынды нәтижесі бойынша, 

әр баланың ойлау қабілеті мен көзқарасы әр түрлі. Әр топқа талдау жасаған 

кезде мынадай ойға келдік. 6 сынып оқушыларының кірме сөздерді пайдалану 

себебі,бұл сөздер өз ойын нақты жеткізуге көмектеседі.  58%.Ал келесі топ 

оқушыларының пайдалану себебі, қазақ тіліндегі сөзді нақтылап жеткізу үшін 

пайдаланады. Бірде біреуі кірме сөздерді ғылыми сөз деп ойламайды. Ал 3% 

ағылшын тілінен енген кірме сөздерін мәнерлі, көркем деп санайды. Кірме 

сөздер көп салалы сөйлем құбылыстарын суреттеу қажеттілігінде жаңадан 

шыққан заттар мен құбылыстарын қазақ тілінде пайдаланғанда нақтылау 

мағынасын жеткізу үшін пайдаланады 21%. Кірме сөздерде пайдалануға қарсы 

болғандар,бұл сөздерді айтқан адамдар сөздің мағынасын түсінбейді дейді. 

Сондықтан оқушыларға кейбір сөздер  олардың түсінігі бойынша нені 
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білдіретіні жөнінде  ұсыныс айтылды. Мысалы: блокбастер, мейк-ап, 

клипмейкер, драйв, ланч, сейл, рейтинг, постер, спичрайтер, мотель, серфинг, 

дайджест, круиз, спонсор, брифинг, фейсконтроль, мерчендайзер, хелпер, 

роуминг, дресс-код. 21 оқушы қатысып, көбі сөздердің мағынасын дұрыс 

түсініп тұр. Қатысқандардың 15% дайджест и дресс-код деген сөздерді 

білмейді. брифинг, мерчендайзер деген сөздерді ешкім түсіндіре алмады. 

Зерттеу барысында көп пайдаланбайтын, таныс емес кірме сөздердің 

мағынасын оқушылар білмейді. Жасөспірімдер кірме сөздерді жиі 

пайдаланады:5 сынып: 48%,6-7 сынып:38 %, 8 сынып:14%.Сонымен, 

оқушыларға бұл сөздер арқылы  оларға өз ойын жеткізу тиімді.Ағылшын 

тілінен енген  кірме сөздерімен кей бір сөздердің мағынасын жеткізеді;фейс-

контроль, флэшка, модем, карт-ридер.Ағылшын тілінде айтқан қолайлы, ол 

сөздердің аудармасы біздің тілде жоқ,    ноутбук, органайзер, сканер, принтер. 

Жасөспірімдердің  көбі-73% ағылшын тілінен енген кірме сөздерін пайдалану 

тиімді [солай сөйлеген жеңіл,деп ойлайды]. 14% Кірме сөздерді пайдаланса да , 

бұл біздің тіліміздің  әдеби көркемдік мағынасын  жояды деген ойда. Қазіргі 

жастардың  ең көп пайдаланатын сөздері: техника [компьютер], музыка, 

бұқаралық ақпарат, спорт тақырыбында. Қазіргі жастардың ағылшын тілінен  

енген  кірме сөздерін пайдалану себебі: 

1.Көп салалы сөздерді ағылшын тілінен енген  кірме сөздері арқылы 

жеткізу. [термопот – термос  және шайнек, пиллинг - крем, бетті тазартатын 

крем] 2.Тіл байлығын толықтырады [имидж, шоу] 3.Шетел  сөздерінің  

мәртебесін жоғары бағалайды [презентация, эксклюзив]. 4.Сөздің мағынасын 

басқа сөзбен жеткізе алмайды [сендвич – гамбургер, фишбургер, чикенбурге] 

Бұл жобаның мақсаты, ағылшын тілі қаншалықты жастардың тілінде орын    

алуда екенін анықтау. Қорытынды бойынша, жастар арасында ағылшын тілінен 

енген кірме сөздері жиі пайдаланылады. Осының барлығын назарға ала 

отырып,кірме сөздерді пайдалануға  апаратын жолдарының бірі жасөспірімдер 

арасында бір біріне еліктеуі,бәсекелестік,өзін-өзі бір қырлы қылып көрсетуі 

заман талабы. Бұқаралық ақпараттың,теледидардың жасөспірімдердің тіл 

байлығына тигізетін әсері. Кірме сөздер жарнамада,теледидарда пайдалануы 

психологиялық факторға байланысты: көрермендер мен сатып алушыларды 

сөздердің айтылу  ерекшелігі арқылы өздеріне тарту.Теледидарда көбіне 

коммерциялық бағдарламалардың  аттары шетел тілі туындысының 

жұрнақтары 20%. Бұл бағдарламаның  рейтингісін  көтеру мақсатында 

жасалады. 

Кірме сөздер  ешқандай қауіп төндіріп тұрған жоқ,қайта біздің техникалық 

сөздік қорымыз толықтырылады. Ағылшын тілін білу заман талабы. Қазіргі 

заман талабы қазақ тіліне қарағанда ағылшын тілінің әсері көп. Бұл ағынды 

тоқтату мүмкін емес. Бірақ  ағылшын тілінен енген  кірме сөздердің  келуі бізге 

зиян келтірмейді, есесіне сөздік қоры молаяды. 

Қорытындылай келе айтарым әр елдін өз туған тілінің. құндылығы бар. Өз 

тіліміздің мәртебесін де әрқашан жоғары ұстауымыз керек. Бірақ заманның 
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ағынынан қалмай, экономика, саясат, мәдениет салаларын әрі қарай дамыту 

үшін біз халықаралық тілді де меңгеруіміз керек. 
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Тәуелсіздік алған алғашқы күннен-ақ Қазақстан білікті мамандар даярлау 

мен білім саласын әлемдік стандарттарға сай реформалау мәселесіне баса назар 

аударды. Тәуелсіздікті баянды етуде білімнің маңыздылығын жоғары бағалап, 

экономикалық және қаржылық қиындықтарға қарамастан осы салаға барынша 

қолдау көрсетті. Себебі қазіргі әлемде болып жатқан қарқынды өзгерістер 

әлемдік білім жүйесін қайта қарау екендігін дәлелдеп отыр.  

Білім беру жүйесі алдында тұрған талаптарды жүзеге асыру жолында 

ғалымдар мен педагогтар танымдық іс - әрекетті дамыту әдістерін іздестіруде. 

И. П. Павлов «... жақсы әдіспен талантты емес адам көп нәрсе жасайды, ал 

нашар әдіспен ұлы адамның өзі де текке жұмыс істейді» - деген болатын. 

Міне, сондықтан жеке тұлғаны оқыту мен дамытудағы белгілі әдістердің 

рөлін бағалай отырып, қоғам дамуының әр кезеңінде адам ақыл - ойының 

«терең қайнарына бойлай алатын» әдістерді пайдалану жолындағы ізденістер 

мен ұсыныстар бүгінгі таңда өзекті деп санау қажеттігін айту керек. 

Қазіргі таңдағы еліміздегі білім беру жүйесіндегі ең басты міндеті – білім 

берудің ұлттық модуліне көшу арқылы жас ұрпақтың білім деңгейін 

халықаралық дәрежеге жеткізу. Қазіргі заман талабына сай пән оқытушысы 

ғана болу аз, оқытушы - ұстаз, инноватор, иннотехник болуы тиіс. Мұғалім 

иннотехник дәрежесіне көтерілу үшін инновациялық технологияларды меңгеру 

керек, содан кейін пән бойынша қандай тақырыпқа пайдалану керектігіне 

тиімді зерттеу жүреді. Яғни әрбір инновациялық технологияларды меңгереді, 

содан кейін меңгерген технологияларды апробациядан (сабақ барысында 

қолдану) өткізеді, мұғалім талдау жасай отырып, тақырыпқа сай технологияны 

таңдайды. Оқытушы білім алушының табиғи дарын, қабілетін ашу жас 

ерекшелігін ескере отырып, технология элементтерін тиімді пайдалана алу 

керек. 

Инновация дегеніміз – бұл лабораториялық емес жаңа идеяны бірінші рет 

жүзеге асыру, ғылым жүзінде пайда болса да практикада негізделген. Жаңалық 
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енгізу – мекемеге, ұйымға жергілікті аймақтық, мемлекеттік мекемелерге 

енгізілген үлгіге бағытталған. 

Инновация сөзі латын тілінен аударғанда жаңалықты ендіру деген 

мағынаны білдіреді. 

Технология деген сөз грек тілінен алғанда техне – өнер, кәсіп, ғылым, логос 

– ұғым, оқу деген түсінікті білдіреді. 

Технологиялық инновациялар – бұл жаңа заманның компьютерлік және 

телекоммуникациялық технологиялары. Технологиялық инновациялар 

экономикалық механизмдерде, оқытушылар мен білім алушылар еңбегін 

ұйымдастыруда түбегейлі өзгерістерге, оқытушылық қызмет сипатына зор үлес 

қосылады. 

Қазіргі заманғы оқыту технологияларына келесі талаптар қойылады: 

● оқыту мақсатының нақты қойылуымен, оның ғылыми негізделуі, іс - 

әрекетінің нәтижесінің жоғары сапалы болуы; 

● оқу материалын толық қабылдау мүмкіндігінің болуы; 

● оқу процесінде қарым - қатынастың еркін болуы; 

● оны үнемі жетілдіріп, толықтырылып отыру мүмкіндігінің болуы. 

Инновациялық әдістердің ең негізгісінің бірі – «интерактивті оқыту әдісі». 

Негізгі қағидасы - педагогикалық қарым - қатынас пен қарым - қатынас 

диалогы арқылы жеке тұлғаны қалыптастырып дамыту. 

Интерактивті әдіс - тәсілдерді жиі пайдалану, әр сабақта оның 

мүмкіндіктерін түрлендіріп отыру – педагогтар қауымының басты міндеті. 

Интерактивтік оқу технологиясы (ИОТ) – деп нәтижесінде оқу әрекеті 

барысында олардың өзара мотивациялық, интеллектуалдық, эмоциялық және 

басқа да жақтарынан жетістіктерге жетуді сезіну ситуациясын тудыра алатын, 

білім алушыларға педагогикалық әсерлі танымдық қарым - қатынас құруға 

кепілдік беретін, оқытушы мен білім алушының іс - әрекетін оқу - ойындар 

түрінде ұйымдастыру тәсілдерін айтамыз. 

Интерактивті әдістерге мыналар жатады: 

♦ миға шабуыл әдісі; 

♦ топпен жұмыс; 

♦ проблемалық шығарма әдістері; 

♦ рөлдік ойындар; 

♦ зерттеулер; 

♦ іскерлік ойындар; 

♦ сын тұрғысынан ойлау әдісі; 

♦ пікірталастар және т. б. 

Оқудың интерактивті әдістерінің үлгісі: 

«Ми шабуылы», «ми штурмы» («дельфи» әдісі) – бұл әдіс, берілген сұраққа 

кез - келген оқушы жауап бере алатын әдіс. Маңыздысы айтылған көзқарасқа 

бірден баға қоймау керек, барлығын қабылдау қажет және әрқайсысының 

пікірін тақтаға немесе парақ қағазға жазған дұрыс. Қатысушылар олардан 

негіздеме немесе сұраққа түсініктеме талап етілмейтінін түсінулері керек. «Ми 

шабуылы» хабарландыруды анықтау керек болғанда және қатысушыларының 
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белгілі сұраққа қатынасы кезінде қолданылады. Жұмыстың бұл нысанын кері 

байланыс алу үшін қолдануға болады. 

Өткізу алгоритмі: 

1. Қатысушыларға талқылау үшін белгілі бір тақырып немесе сұрақ беру. 

2. Осы мәселе бойынша өзінің ойын айтуға ұсыныс жасау. 

3. Айтылғандардың барлығын жазу (олардың бәрін қарсылықсыз қабылдау 

керек). Егер сізге ол түсініксіз болатын болса, айтылғандарды қайталап 

анықтауға жол беріледі (кез - келген жағдайда идея қатысушының аузынан 

қалай шықса, солай жазылады). 

4. Барлық идеялар мен талқылаулар айтылып біткеннен кейін, берілген 

тапсырма қандай болғанын қайталау керек қатысушылардың сөзінен сіз не 

жазып алдыңыз соның барлығын тізіп шығу керек. 

5. Қатысушылардан, олардың пікірі бойынша алынған нәтижеден қандай 

қорытынды жасауға болатынын және тренингтің тақырыбымен байланысты 

оның қалай болатынын сұрай отырып жұмысты аяқтау керек. 

«Ми шабуылы» аяқталғаннан кейін (көп уақытты алмай, орташа 4 - 5 

минут), жауаптың барлық нұсқаларын талқылау керек, бастыларын және 

келесілерін таңдау қажет. «Ми шабуылы» қажеттілігіне қарай тиімді әдіс болып 

табылады: 

♦ даулы мәселелерді талқылау; 

♦ талқылауға қатысуға онша сенімді емес қатысушыларды ынталандыру; 

♦ қысқа мерзім ішінде идеяны көптеп жинау; 

♦ оқушының дайындығын анықтау. 

Оқытудың интерактивтік моделінің негізгі шарттары: 

1. Емін - еркін пікірталасқа түсу мүмкіндігі 

2. Белгілі бір материалды емін - еркін баяндау. 

3. Семинар сабақтарының көп болуы, оқушылардың инициативасының 

жетекшілігі. 

4. Топтық тапсырмалардың қолданылуы және сол арқылы ұжымдық іс - 

әрекеттерді дамыту. 

5. Жазбаша жұмыстарды орындау. 

Бүгінгі мемлекеттің білім беру саласындағы саясаттың 

тұжырымдамасындағы міндеттердің бірі – білім беру жүйесі мен оқытудың 

сапасын арттыру, сабақтың әдістерін және мазмұнын жетілдіру, әдістемелік 

жағынан дамыту болып табылады. Қазіргі білім беру саласындағы оқытудың 

озық технологияларын меңгермейінше, сауатты әрі жан - жақты маман болу 

мүмкін емес. Жаңа технологияны меңгеру оқытушының интеллектуалдық, 

кәсіптік, адамгершілік, рухани азаматтық және басқа да адам келбетінің 

қалыптасуына игі әсерін тигізеді, өзін - өзі дамытып оқу - тәрбие процесін 

тиімді ұйымдастыруына көмектеседі. Білім алушы іс - әрекетінің мазмұны 

ақпаратты қабылдау, оны ұғыну, білімділік дағдыларын жетілдіру. 

Оқытушының міндеті білім алушының іс - әрекетін ұйымдастыру, ақпаратты 

жүйелеу, оны қабылдауға жағдай жасай отырып, білім алушыға бағыт, бағдар 

беру. 
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Технологиялық оқыту, білім берудің, жеке тұлғаны жан - жақты 

дамытудың жаңа ізденістерін талап етеді. Оқушының білім алу, даму т. б. іс - 

әрекеттерін мақсатты түрде ұйымдастыра білу, оған басшылық ету, білімді өз 

белсенділіктерімен алуларына түрткі жасау технологияның басты белгілері.  

Қорыта келгенде, әр елдің білім беру және тәрбие саласында өзіндік 

ерекшелігі мен артықшылығы, тіпті кемшілігі де болады, осы себепті де біз 

Қазақстан Республикасындағы білімгерге білім беру мен тәрбиені жан-жақты 

дамыту мақсатында тиімді жақтарын алуымыз қажет. 

Халқымызда «Білекті –бірді, білімді –мыңды жығады» деген ұлағатты сөз 

бар. Білімнің шындығында да баға жетпес үлкен рухани қару екендігі, тек 

рухани қару ғана емес, сонымен қатар орасан зор күш екендігі белгілі. 

Шындығында БІЛІМНІҢ қуатына тең келетін басқа рухани күш , қуат көзі жоқ 

екені шындық. Сондықтан да күллі әлемдік жаңа идеология ең әуелі білімнің 

теңдессіз күшіне арқа сүйейді. Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстанның білімге 

негізгі басымдық беріп отырғандағы басты себебі содан да болу керек. Өйткені, 

білім- тек ғылымның ірге тасы ғана емес, сонымен бірге еңсесі биік елдермен 

терезесі тең мемлекет болудың күре тамыры, ел дамуының алтын асқары. Білім 

бар жерде, даму, жетілу, кемелдену үрдісі бір сәтке толастамайды. Сондықтан 

болу керек Елбасы «Қазақстан -2050» Мәңгілік Ел стратегиясында:  «Ел 

келешегі- жас ұрпақ тәрбиесіне тікелей байланысты» дегендей», біздің 

болашағымыз- болашақ жастар қолында. 
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ҚОЖАБЕРГЕН ЖЫРАУ ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ 

«МӘҢГІЛІК ЕЛ» ИДЕЯСЫ 

Қатысушы:Айдарқызы Аяжан 

Жетекшісі: Еркебұлан Болатханов 

«№12 жалпы орта білім беретін мектеп» КММ, Семей қаласы 

 

Қазақстанның тәуелсіздік тарихы ақ парақтан бастау алмағаны бәрімізге 

белгілі. 

« Біздің заманымыз – өткен заманның баласы, келер заманның атасы », - 

деп Ахмет Байтұрсынұлы айтқандай, кешегіміз ерлікке толы. 

«...Тәуелсіздікке қол жеткізгеннен гөрі, оны ұстап тұру әлдеқайда қиын. 

Бұл - әлем кеңістігінде ғұмыр кешкен талай халықтың басынан өткен тарихи 
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шындық. Өзара алауыздық пен жан-жаққа тартқан берекесіздік талай елдің 

тағдырын құрдымға жіберген. Тіршілік тезіне төтеп бере алмай жер бетінен ұлт 

ретінде жойылып кеткен елдер қаншама. Біз өзгенің қателігінен, өткеннің 

тағылымынан сабақ ала білуге тиіспіз. Ол сабақтың түйіні біреу ғана – Мәңгілік 

Ел біздің өз қолымызда. Ол үшін өзімізді үнемі қамшылап, ұдайы алға 

ұмтылуымыз керек. 

Байлығымыз да, бақытымыз да болған Мәңгілік Тәуелсіздігімізді көздің 

қарашығындай сақтай білуіміз керек » - (1) деген Елбасы Н.Назарбаевтың 

сөзінің мәні тереңде жатқаның әрбір ұрпақ жадында ұстап, қастерлей білуі 

керек. 

«Мәңгілік Ел » сөзі Күлтегін жырында кездесетіндігін мектепте  

ұстазымнан естігенмін, бірақ оған аса мән бере қойған жоқ едім. 

« Орхон-Енисей » жазбалары деген атпен белгілі ескерткіштегі Күлтегін 

аты 8 сыныптан бастап маған таныс болады. Жырды оқыған кезімде маған 

ерекше әсер қалдырғаны есімде. 

Осы Күлтегіннің тасқа қашап жазған кіші жазуында « Өтүкен иыш 

олсүрсар беңгүл ел тұта олыртачысың » (2) деген жол бар. Мұнын 

аудармасымен танысқанымда әркім әрқалай аударған, әрқалай түсіндірген. « 

Моңғол » халқының атауы « Мәңгі Ел » сөзінен шыққан десе, біреулер « Мәңгі 

ел – бірлестіктің, одақтың атауы » (3) дегенді айтады. Енді біреулер бұл 

мемлекет атауынан гөрі, идеологиялық ұстаным дегенді алға тартады. 

Түсіндірме сөздікте « мингу ел » яғни « мәңгі ел » сөзімен ұшырасасыз. Демек, 

бұл ұғым, бұл ұстаным бізге көк түріктер заманынан мирас екенін дәлелдейді. 

Күлтегін ескерткіші тарихи фактілер тізбегі емес, ежелден еркіндік аңсаған 

түркі халының бақытты өмір жайындағы арман қиялын, тәуелсіздік үшін 

ғасырлар бойы жүргізіп келген ерлік күресін, кескілескен шайқастарда қол 

бастаған хас батырларын жыр еткен батырлық эпосының алғашқы үлгілері. 

Оған дәлел : 

Түркі халқы үшін 

Түн ұйықтамадым, 

Күндіз отырмадым. 

Төртбұрыштағы халықты 

Бәрін бейбіт қылдым, 

Тату қылдым. 

Бірлікті, татулықты, тәуелсіздікті Мәңгілік ел идеясымен ұштастыру талай 

ақын-жыраулардың шығармаларының арқауы болған. Оған дәлел ретінде өткен 

тарихимызға көз салып, бабалар жырларының үніне құлақ түрсек – ең алдымен 

Қожаберген жырау Толыбайұлының есімі ерекше.  

1881 жылы Мәшһүр Жүсіп Көпеев « Даналарға » атты өлеңінде : 

Қолбасы, ақын, жырау һәм елші-би, 

Шығарған « Елім-айдай » тамаша күй. 

« Елім-ай » әніменен жыры тағы 

Шығарған Қожаберген бабаңды сүй... [4] 
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деген өлең жолдары Қожаберген жырау Толыбайұлы екенін нақты 

көрсетеді. 

Қазақ тарихының алмағайып бір ғасырының тірі куәгері болған, әрі 

қайнаған қан майданның қақ ортасында жүрген саңлақ ер, қолбасшы батыр, 

өткеннің ескі сарынымен суарылып, көненің күмбірін көкірегінде тоқыған 

шежіреші-жыраудың шығармалары бізге көп нәрседен хабар береді. 

« Мәңгілік Ел » идеясы мен Қожаберген шығармалары арасындағы 

үндестік, мәңгі ел болу арманының жырау жырларында көрініс табуы. 

Қожаберген жыраудың заманы – ел болып қалуды көксеген заман. Қытай 

мен орыс екі жақтан қыса сығып, айдап-айтақтауы мықты қалмақ ойнақ салып, 

діні мен ділі бір өз ағайындарымыздың көңіліне көлеңке жүгірген кезең. Қан 

қасап болған қазақтың жартысынан көбінен айырылып азып-тозған шағы. Ел 

азаматтарының мақсат-міндеті тек – елді аман алып қалу, жерден айырылмау 

болды. Бұл кездегі аласапыран тірлік Қожаберген жыраудың « Елім-ай » 

дастанында анық көрінеді.  

...Шындарын Қаратаудың бұлт басқан 

Кез болып қысаңшылық қазақ сасқан. 

Жау қалмақ шегірткедей қаптап кетті, 

Қайран ел есі кетіп көше қашқан. 

Алтай, Сауыр, Зайсаннан ел ағылған, 

Атадан ұл, анадан қыз айрылған. 

Атылып зор мылтықтан қалмақ оғы,\ 

Шұбырып табан тозып, жұрт сабылған. 

Қырылу Алқакөлден басталыпты, 

Қазақты қалмақ қолы бас салыпты... [5] 

Халық тарихынан, сол кездегі сұрқия саясаттан, жер-су атаулары мен 

түркітектес өзге ұлттардың жай-күйінен, ел ішіндегі хан-сұлтан, төре, 

қожалардың өзара қырқысуы салдарының неге соқтырғанынан кең түрде 

хабардар ететін дастан ұлтты сүюдің, қорғаудың озық үлгісін ұсынады. 

Бабалар аңсаған тәуелсіз елдің ауасын жұтып,татулық,тұрақтылықты 

мақсат еткен мәңгі ел болуды ойлап.«Мәңгілік Ел» идеясы айтсақ, 

Қожаберген бабамыз өз кезінде  мұң- зарын «Елім- ай» болып атқарды. 

Жырдың басты идеясы – ел болуды аңсаған 

Жырыма құлағың сал,азаматым 

Ұнаса менің айтқан насихаты 

Кеудеңде шыбын жаның болса егер 

Жоғалтпа жер бетінен қазақ атын! деген шумақ Қожабергенбабамыздың, 

оның замандастарының арман тілегін нақтылайды. «Жер бетінен қазақ атын 

жоғалтпау» деген жолдар «мәңгілік ел болуды» айтып тұрғанын көреміз. 

Бұл келген заман болды бастарың, 

Тоқтарың қайрыла жүр аштарыңа. 

Қолдай жүр,бір-біріңді тастамаңдар, 

Тізе қос,етек жиып,ес барында,- сияқты өлең жолдарынан анық байқалады. 

Қожаберген  жыраудың  дастандары  мен өлеңдерін оқи отырып, 
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Отанды,елді,ұлтты,тілді  құрметтеуді, дінді сүюдің  үлгісін көреміз. Туған 

елге  деген  лапылдаған  шексіз   махаббат әрбір  өлең  жолынан  аңғарылып  

тұрады. Қожаберген  жыраудың  дастандары мен өлеңдерінде бүгінгі қазақтың  

ұл-қыздары  үлгі  тұтуға,  бой  тұмардай қастерлейтін  қасиетті жыр 

жолдарымен  өрнектелген. Қазақта «Қасіреттен  ғана қасиетті жыр туады» 

деген сөз бар. Олай  болса, Қожаберген  жыраудың әрбір өлеңінің қасиетті 

болуы – ұлтын қастерлеп, ел қорғап сүйгендігінде, өмір бойы қазақ деп жырлап 

өткендігінде. Қожаберген бабамыз : 

Салғанмен қалмақ қатты бүліншілік,  

Қуса да елді жерден быт-шыт қылып. 

Шыдаңдар тобың бұзбай, азаматым, 

Арылар әлі-ақ бастан қиыншылық! – деп кеудеде шыбын жаны бардың жер 

бетінен қазақ атын жоғалтпау үшін береке-бірлікті сақтау үшін жан аямай 

күресу қажет екендігін жырлай келе, ерте ме, кеш пе тәуелсіздік туып қазақ 

елінде желбірейтінін сезді.  

      Қожаберген бабамыздың өзінің қасиеті, жырының қасиеті, осында.Ендеше, 

Қожаберген бабамыздың жырлары да ғасырлар қойнауынан жеткен асыл мұра. 

Ол жайлы : 

Ұрпаққа өзім өлсем атым қалсын,  

Жырыма барша жұртым құлақ салсын 

«Бабамның Қожаберген дастаны» деп, 

Ұмытпай кейінгі жас есіне алсын! – деп Қожаберген жыры  өзі өсиет етіп 

кеткен. 

Қасиетті, киелі нәрсеге күйе жұқпайды, уақыт өткен сайын жарқырай 

түседі. Елбасының «Мәңгілік Ел» идеясымен бірге Қожаберген бабамыздың 

асқақ арманы, асыл мұрасы бүгінгі күннің ең өзекті мәселесі болып қалатыны 

сөзсіз. 

Қожаберген бабамыздың «мәңгілік елдің мәңгілік жыршысы » десек артық 

айтқандық болмас. 

Пайдаланылған әдебиеттер: 

1.Н.Ә.Назарбаев «Қазақстан халқына жолдауы» 1 (3) 02.2014 «Мәңгілік ел» 

журналы. 

2.Күлтегін жыры.Алматы: Білім,1996. 

3.Түсіндірмелі сөздік. Алматы:Ғылым,1974. 

4.М.Ж.Көпеев 2 томдық шығармалар жинағы.А., «Ғылым»,1990. 

 

СЕМЕЙДІҢ СЕРВИС КОЛЛЕДЖІ 

Қатысушы:Орашева Ботагөз Ержанқызы 

Жетекшісі:Жакашев Досхан Кайрбекович  

 «№23 жалпы орта білім беретін мектебі» КММ, Семей қаласы 

 

Зерттеудің мақсаты: Семей қаласында 1945 жылдан бастап 2016 жылдар 

алалығында 70 жылдан астам уақыт бойы жеңіл өнеркәсіп саласына қажетті 

мамандармен өңіріміз мен елімізді қамтамасыз еткен бұрынғы Жеңіл өнеркәсіп 
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техникумы, тәуелсіздік жылдары Семей сервис колледжі аталған оқу орнының 

тарихын зерделеу. 

Зерттеудің өзектілігі: Семей Сервис колледжі Шығыс Қазақстан 

аймағындағы оқу орындарының ішінде қызмет көрсету саласының мамандарын 

дайындайтын белгілі оқу орны болды. Тәуелсіз Қазақстанның білім беру 

саласының дамуына өзіндік үлесін қосты. Өзінің қызметі барысында Сервис 

колледжі 12 мыңнан астам мамандарды дайындап, өз қанатының астынан 

ұшырып шығарған екен. Сол себепті, қазіргі таңда атауын өзгертіп, өзге оқу 

орнымен біріктірілсе де, жеке қызмет істеген 70 жылдан астам тарихы бар, 

өлкеміз бен еліміздің білім беру саласында ізі қалған оқу орнының тарихын 

ұмытпай, оны зерделеу өзекті мәселе болып табылады.   

Семей қаласы ұзақ жылдар бойы жеңіл өнеркәсіп орталығы болып келді. 

Мұрағат құжаттарында көрсетілгендей Семей қаласында жеңіл өнеркәсіп 

мекемелері соғыстың бас кезінде Ресей мен Украинадан көшіріліп әкелінген 

фабрикалардың негізінде қалыптасты. Қысқа уақыт ішінде лайықты 

жасақталмаған бөлмелерге құрал-жабдықтар орнатылып, бірден әскери киім-

кешек шығару жұмыстары басталып та кетті. 

«Украина Болышевичкасы» фабрикасы Семейге 1941 жылдың 25 

қазанынан 23 қарашаға дейінгі уақыт аралығында үш партиямен әкелінді. 

Үшінші эшелон бомбалауға ұшырап, 3 вагон қирады. Фабриканың директоры 

В.И.Цирмин қаза тапты. 1942 жылдың 15 ақпанынан фабрика толық қарқынмен 

жұмыс істей бастады. Директор болып Рывкин, Косовцев қызмет етті [1; 15]. 

Фабрика Ішкі істер халық комиссариатының (ІІХК) бұрынғы клубына 

орналастырылды. Фабрика жұмысшылармен 80-82% қамтамасыз етілді. ІІІұғыл 

түрде жұмысшыларды оқыту ісі ұйымдастырылып, шеберлердің көмекшілері 

мен механиктерді оқытатын курстар ашылды. Мамандар жетіспеді, бір механик 

80 машинаның жұмысын қадағалады. 

Воладарский атындағы екінші тігін фабрикасы Сталино Донбасс қаласынан 

Семейге 1941 жылдың 12 жэне 28 қарашасында екі бөлікпен көшіріліп әкелінді. 

1941 жылдың 10 желтоқсанында фабриканың бірінші кезегі іске қосылып, 1942 

жылдың 28 қаңтарында фабрика толық қарқынмен жұмыс істей бастады. 

1942 жылдың бірінші жартыжылдығында 304 адам оқытылды. 1962 

жылдың желтоқсанында екі тігін фабрикасы «Большевичка» фирмасына 

біріктірілді [2; 17]. 

Семей аяқ-киім фабрикасы 1941 жылы Киевтен көшіріліп әкелінген 

сегізінші аяқ-киім фабрикасының негізінде құрылды. 1928 жылы тері өңдеу 

комбинаты салынды [3; 73,76]. 

Осы жоғарыда аталған мекемелерде жұмысшылар, әсіресе мамандар 

жетіспеді. Алдыңғы қатарлы жұмысшылар жаңадан келгендерді оқытты. Соғыс 

уақыты болғандықтан мамандардың тұрақтылығы болмады. Сондықтан 

алғашқы күндерден бастап көшіріп әкелінген жеңіл өнеркәсіп мекемелерін 

жұмысшылармен қамтамасыз ететін оқу орнын ашу қажеттілігі туды. 
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1945 жылы 30 тамызда КСРО Халық комиссарлар кеңесі және Қазақ КСР 

Халық комиссарлар кеңесі «Семей қаласында жеңіл өнеркәсіп техникумын ашу 

туралы» қаулы қабылдады. 

Семей жеңіл өнеркәсіп техникумы 1945 жылы ашылды. Оқу процесі 

Урицкий көшесі 12 мекенжайы бойынша ер балалар орта мектебінің 

ғимаратында 17 қыркүйек күні басталды. Оқуға 214 оқушы қабылданды. 10 

сыныпты бітірген 39 адам бірден 3-курсқа қабылданды. 9 сынып негізінде 2 

курсқа 28 адам қабылданса, 147 оқушы 7 сыныпты тәмамдаган соң 1 курсқа 

қабылданды. Барлығы 7 топ құрылды, оның екеуі - тігін бөлімі, бір топ - аяқ 

киім бөлімі, бір топ - тері өңдеу бөлімі [4; 21]. 

Техникумның тұңғыш директоры Кропт құжаттарды қабылдау бойынша 

тәжірибесінің жоқтығынан оқушыларды қабылдау ережелері бұзылып, 

қателіктер жіберілді. 

Техникумда алғашқы оқу жылдарында циклдық комиссиялар мен кәсіподак 

ұйымы болмады. Техникум құрал-жабдықтармен 45-47% қамтамасыз етілді. 

Лабораториялар, көрнекі құралдар болмады, оқулықтар жетіспеді, 

педагогикалық коллектив толық жасақталмады. 

Көптеген қиыншылықтарға қарамастан, техникум өзінің алгашқы оқу 

жылын төмендегідей көрсеткіштермен аяқтады: 

•оқу жоспары 79,5% орындалды; 

•оқу үлгерімі 63% құрады; 

•214 адамның 95 оқудан шығарылды;•4 адам оқуды «үздік» бағаман 

тәмамдады. 

Техникумның алғашқы жылы 9 адамнан тұрды. Оның 3 штатта (екі 

оқытушының педагогикалық білімі болды, 1 оқытушының орта білімі болған). 

6 мұғалім оқытушылықты қосымша жұмыс ретінде істегендер еді (оның ішінде 

5 оқытушының орта арнаулы білімі болса, біреуінің тек орта білімі ғана болды) 

[5; 20]. 

Ортақ  жұмыстың нәтижесінде 1946-1947 жылдары техникумда 16 адам, ал 

1947-1948 жылдары 20 оқытушы қызмет етті. 

Техникум жұмысының алғашқы жылдары көптеген пәндер оқытылмай 

келесі семестрге ауыстырылып отырды. 1948-1949 жылдары 11 пән бойынша 

бос орын ұсынылды. Бұл мәлімет төмендегідей мұрағат анықтамасымен 

расталады: «Оқу басталған кезде техникум жалпы білімдік пәндер бойынша 

басқа оқу орындарында негізгі жұмыстары бар оқытушылармен жасақталды. 

Арнайы пәндерді оқытатын оқытушылармен жасақталу жағы мүлде 

қанағаттанарлықсыз еді. Мұғалімдердің көпшілігі жоспарды орындамады. 

Көптеген арнайы пәндер бойынша орындар бос болып қала берді. 

Техникумдағы оқу процесі оқытушылардың кетуі мен жаңадан келуіне 

байланысты жыл бойы бірнеше рет ауысатын сабақ кестесі бойынша жүргізілді. 

Оқу жоспарының жалпы орындалуы - 80% құрайды» [6; 14]. 

Уақыт өте келе техникум ұжымы Украина, Мәскеу, Семейдің оқу 

орындарын тәмамдаған мамандармен толыға түсті. 



 

 

122 

 

Оқытушылар өте қиын жағдайларда қызмет етті. 1956 жылы 15 

оқытушының пәтері болмады. Бірнеше жылдар бойы оқытушылар арнайы 

пәндер бойынша бағдарламасыз қызмет етті. Арнайы пәндер бойынша 

оқулықтар жетіспеді [6; 17]. 

1964 жылы алғаш рет педагогикалық оқулардың тақырыптарын 

анықтайтын әдістемелік кеңес және циклдық комиссиялар құрылды. 

Кәсіптік бағдарлау жұмыстарына көңіл аударыла бастады. 1947-1948 оқу 

жылының өзінде-ақ педагогикалық кеңесте: «Артельдерге қабылдау жөніндегі 

хабарландыру жазылған ағаштарға тапсырыс беріп, оларды қаланың көрнекі 

орындарына ілу туралы» шешім қабылдаған [7; 9]. 

«Прииртышская правда», «Екпінді», «Казахстанская правда» газеттерінде 

техникумға қабылдау туралы хабарландырулар басылды. Сондай-ақ радиодан 

студенттер мен оқытушылар сөз сөйлеп, аудандарға кәсіптік бағдарлау 

жұмыстарына жіберілді. Кейінгі жылдарда техникум ұжымы кәсіптік бағдарлау 

жұмыстарының әр түрлі формаларын қолданды: мекемелерге концерттік 

бағдарламалармен бару, киім үлгілерін көрсету, қала мектептерімен бірге 

техникум студенттері бірігіп көңілді тапқырлар клубының ойындарын өткізу 

және т.б. [8;25]. 

1940-1950 жылдарда сынып жетекшілерінен И.Сталинның өмірбаянын 

міндетті түрде оқу талап етілді. Топтарда «Коммунизм туралы», «Достық пен 

ынтымақтастық туралы» баяндамалар оқылды. 

50-жылдардағы тәрбие жұмысының негізгі формасы лекция болды. Осы 

кезеңдегі оқылған лекциялардың тақырыптары төмендегідей: «Адамдардың 

санасындағы капитализм сарқыншақтарымен күресу», «Коммунистік мораль, 

діни мораль», «Сталиндық Конституция» және т.б 

Педагогикалық кеңесте талқыланған мәселелерді талдағанда техникумда 

спорт саласында жоғары жетістіктерге қол жеткізгендігін байқауға болады. 

Әрбір таң жаттығудан басталатын болған. Коньки үйірмесі жұмыс істеді. 

Техникум конькишілері 1952 жылы облыстық кубокты жеңіп алды. Техникум 

конькишілері 1 облыс рекордын орнатты. Шаңғы жарысында 2-орынды 

иеленді. Велосипед командасы қала бойынша 2-орын алды [9; 45]. 

Кейінгі жылдарда да, колледж оқушылары колледішілік, қалалық 

сайыстарда жүлделі орындарға ие болып, оқу орнынын абыройын асқақтатуда. 

Техникумда көркемөнерпаздар үйірмелері де жемісті қызмет етті. Ай 

сайын жалпы техникумның газеті шығып тұрды. 

1991-2000 жылдарда Семей жеңіл өнеркэсіп техникумының атауы мен 

оның бағыныштылығы бірнеше мәрте өзгерістерге ұшырады. Қазақстан 

Республикасының Білім және ғылым министрлігінің 07.07.1995 жылғы № 4/1 

«Орта арнаулы оқу орындары және оларда оқу мерзімі туралы» шешімінің 

негізінде Семей жеңіл өнеркәсіп техникумының атауы Семей сервис колледжі 

деп өзгертілді. 

2016 жылға дейін оқу орнының ғимараты 1988 жылы пайдалануға берілген 

720 оқушыға арналған оқу ғимаратында орналасқан болатын. Сабақ бір 
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ауысымда жүргізілді. Колледждің темір өңдеу, ағаш өңдеу және тігін 

шеберханалары болды. 

Семей Сервис колледжі тәуелсіз Қазақстанның білім беру саласының 

дамуына өзіндік үлкен үлесін қосты. Өзінің қызметі барысында Сервис 

колледжі 12 мыңнан астам мамандарды дайындап, өз қанатының астынан 

ұшырып шығарды. Шығыс Қазақстан аймағындағы оқу орындарының ішінде 

қызмет көрсету саласының мамандарын дайындайтын белгілі оқу орны болды.  

2015 жылы Семейдің Сервис колледжіне 70 жыл толды. Ал 2016 жылы 

Сервис колледжі мен қаламыздағы Бизнес колледжі біріктіріліп, «Бизнес және 

сервис колледжі» деп аталатын жаңа оқу орны дүниеге келді. Қазіргі таңда 

Бизнес және сервис колледжі көптеген жетістіктерге жетуде. Материалдық-

техникалық базасы мықты, білікті де білімді оқытушылар құрамы бар, заман 

талабына сай сұранысқа ие мамандарды дайындап шығаратын тамыры тереңге 

кеткен екі бірдей бай тарихы бар оқу орнының мұрагері ретінде колледжіміз 

болашаққа нық қадаммен алға басуда. Осылайша, өзінің 70 жылдық тарихы 

барысында Семейдің Сервис колледжі білім беру саласында, кәсіби мамандар 

даярлау ісінде өлкенің, сонымен бірге еліміздің дамуына сүбелі үлесін қосты 

деп толық сеніммен айтуға болады. Қазіргі таңда да Сервис колледжі «Бизнес 

және сервис коледжі» атты жаңа оқу орнының құрамында өз тарихының жаңа 

тарауын бастап, Отанымыз бен қаламыздың даму үшін тынбай еңбек ете береді 

деп сенеміз.  
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Жетекшісі:Жакашев Досхан Кайрбекович 

«№23 жалпы орта білім беретін мектебі» КММ, Семей қаласы 

 

Қазіргі кезде қазақ қоғамының тарихи санасын жаңғырту бағытындағы 

жұмыстар жүйелі түрде жүргізілуде. Себебі біз өз еліміздің өткенін білу 

арқылы ғана ХХ ғасырдың соңында қол жеткізген тәуелсіздігіміздің қадірін 
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түсіне аламыз. Қазақ халқының тарихына үңілер болсақ, еліміздің тәуелсіздік 

жолындағы күресі бір сәтке де толастамағанын аңғарамыз.   

XX ғасырдың басында тарих сақынасына шыққан қоғамдық қозғалыс 

ұлттық тәуелсіздік, теңдік, халықтың сауаты мен мәдениетін көтеру, білім беру 

ісін жетілдіру, халықты көшпелі өмір салтынан отырықшылыққа ауыстыру 

сияқты міндеттерді шешуге ұмтылғаны мәлім. Бұл міндеттің басы-қасында 

жаңадан қалыптаса бастаған қазақтың бір топ оқығандары табылып, 

жалпыұлттық сұраныстар үдесінен шыға отырып, оларды шешу жолдарын 

іздестірді. 

ХХ ғасыр қазақ қоғамына ұлы өзгерістер әкелді. ХХ ғасырдың алғашқы 

жиырма жылы тәуелсіздік идеясының пісіп-жетіліп, одан әрі көркейген тұсы 

болды. Алдын торлаған тұманнан жол таппай тұрған халқын өрге сүйреген күш 

- Алаш қозғалысы еді. Ал сол қозғалыстың жетекшісі болған Әлихан 

Бөкейханов  саяси мәдениеті әлемдік деңгейдегі, кәсіби даярлығы заман 

талабына сай, адамгершілік қасиеттері ұлы даланың сан ғасырлық қастерлі 

құндылықтарынан сусындаған тұлға болатын.  

ХХ ғасырдың басында Алаш қайраткерлері қазақ ұлтының тұтастығы үшін 

жан аямай күресті. Бұл уақытта ұлт бірлігіне жеткізу үшін халықты біріктіру 

өте күрделі іс болды. Сол себепті де қазақ жұртының көшбасшылары «Қазақ» 

газетінде: «Ұлт ісі деген ұлы жұмыс. Ұлт ісін ұлт болып өзі істемесе, өзі 

жөндемесе істелмейді де, жөнделмейді де. Жұрт жұмысының жөні, мақсаты бір, 

істеу жолы түрліше. Соның әртүрін әркім қолға алып жұртқа керек жөнімен 

мақсатқа қарай жүргізу керек. Жұрт ісі тоқсан тарау жолмен істеліп, бәрі барып 

бір салаға қосылмақ» - деп, ұлтжандылықтың нағыз көрінер шағы келгендігін 

және әркім түрлі жолмен жүрсе ұлт бола алмайтынын, ал ел болам десе бір идея 

төңірегіне бірігу қажет екендігін атап көрсетеді [1, 218 б.].  

Халықты біріктіретін күштің аса қажеттілігі турасында Алаш зиялылары 

былайша негіздейді: «... ұлттың рухты болуы үшін жасаулы пікір керек. 

Мұндай пікір жеке адамдардан бастап бұқара халықтың миына орнығып 

көпшілікті өзіне аударса ұлтты рухты қылады» [2; 37 б.].  

Ұлт көсемдері ұсынған құнды ой-пікір - Алаштық ұлттық-мемлекеттік 

идея, яғни, алдымен автономияға, содан кейін тәуелсіздікке қол жеткізу 

жолында халықты біріктіру болатын.  

Ә.Бөкейханов бастаған Алаш қозғалысының өкілдері бір мақсатқа жұмыла 

отырып, сол кездегі Алаш жұртының негізгі баспасы «Қазақ» газетінің 

төңірегіне топтасып, автономиялы тәуелсіз мемлекттілікке қатысты өз 

идеяларын үнемі қалың жұртшылыққа жеткізіп тұрған [1; 6 б.]. 

«Алаш» қозғалысының көшбасшысы, төре тұқымынан шыққан Әлихан 

Нұрмұхамедұлы Бөкейханов болды. Мұғалім, журналист, этнограф, публицист 

және әлуметтанушы ғалымның маңдайына өте ауыр тарихи миссия – қазақ 

халқының ұлт-азаттық қозғалысының жетекшісі және ең алғашқы қазақ 

автономиясының төрағасы болу жазылған екен. Ә.Бөкейхановтың ең негізгі 

саяси мұрасы – ұлттық-мемлекеттік өз-өзін ұйымдастыру идеясы. Бұл идеяны 

іске асыру үшін ол және оның жақтастары өздерінің бүкіл күш-қайратын 
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жұмсады. Жоғарыда атап өткеніміздей, Әлихан Бөкейханов Омбыдағы 

техникалық училищені, 1894 жылы Санк-Петербургтегі Императорлық Орман 

шаруашылығы институтының экономикалық факультетін тамаша бітіріп 

шыққан болатын [3; 137 б.].  

1917 жылғы ақпанда патша үкіметін құлату Ресей мен оның ұлттық шет 

аймақтарындағы саяси күштердің орналасуын түбipiмeн өзгертті. Ақпан 

революциясының нәтижесінде қос үкімет қалыптасты, бip жағында буржуазия 

мен буржуазияланған помещиктердің Уақытша үкіметi пайда болса, eкіншi 

жағында жұмысшы және солдат депутаттарының мүддесін көздейтін кеңестер 

құрылды. Қос өкіметтің мәні мына мынадай болды: нақты билікке ие Уақытша 

үкіметтің күшті әлеуметтік базасы болмады, ал Кеңестер әлеуметтік күшке ие 

бола тұрып, нақты билікке қол жеткізе алмады. Сонғысының үміті - әлеуметтік 

жағынан төмендегілердің тікелей қолдауына сүйене отырып, билікті революция 

арқылы басып алу еді. Ресей мен Қазақстанның саяси өмірінде соңғы үрдіс 

басымдыққа ие болды. 

Мемлекеттік Думаның Уақытша комитетінің құрылуы, ол комитет арқылы 

Уақытша үкіметтің дүниеге келуі, жұмысшы және солдат депутаттары 

кeңeciнiң құрылуы туралы хабар (негізінен жеделхат түрінде), Уақытша үкімет 

пен Петроград Keңeci Президиумының халыққа жолдауы Қазақстанға 1917 

жылы наурыздың 2-3 - інде келіп  жетті [4; 88 б.].  

1917 жылы наурызда социал-демократтар, яғни большевиктік идеялар 

бүкіл қазақ өлкесіне таралып, олардың ұйымдары ic жүзінде барлық облыстар 

мен уездерде қызмет атқарды. Қазақ өлкесіндегі халық билігі органдары – 

Кеңестер екінші ықпалды саяси билікке айналды. 1917 жылы наурыз-сәуір 

айларында өлкеде 25-тен астам жұмысшы, шаруа, солдат депутаттарының 

Кеңесі құрылды. Кеңестерді басқаруда социал-демократтар, меншевиктер және 

эсерлердің қызметі үлкен рөл атқарды.  

Қазақ қоғамындағы саяси өмірдің белсенділігі күшейе бастады. Ол бірнеше 

бағытта жүргізілді: мемлекеттік құрылысқа қатысу, ұлттық қоғамдық-саяси 

ұйымдар құру, әлеуметтік-экономикалық реформалардың бағдарламаларын 

жасауға қатысу. Осындай бағыттағы мәселелерді шешуді облыстық қазақ 

съездері алдына мақсат етіп қойған еді [5; 174 б.]. 

Алаш қозғалысының көрнекті өкілдерінің атқарған маңызды 

жұмыстарының бірі - беделді оқығандарды ел ішіне, ауылдарға жіберіп, үгіт-

насихат жұмыстарын жүргізуі еді. Бұл істің нәтижелі болуына қазақ комитеті 

үлкен мән беріп отырған. Осындай үгіт-насихат, ұйымдастырушылық 

жұмыстардың арқасында көпшілік уездер мен ауылдарда комитеттер мен 

ұйымда құрылып, қазақ қоғамының мүддесі үшін сан-салалы қызметтер 

атқарды. Ұлттық зиялы қауым өкілдері осындай ұйымдастыру, түсіндіру, 

насихат жұмыстарын атқару кезінде жолыққан түрлі кедергілерге, отарлық 

саясатқа деген ызасы мен кегін, өмірден есесі кетіп жүргендегі өкінішін, ұлттық 

намысты ояту үшін қиындық көрген өмірі әлі ұмытыла қоймаса да, дүркін-

дүркін есіне түсіріп, автономия алатын сәтті кезеңді өткізіп алмас үшін 

намысқа тырысуға шақырып, халықтың санасына психологиялық әдіс арқылы 
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әсер етуге тырысқан болатын. Мәселен, «Сарыарқа» газетіндегі «Күш бірлікте» 

деген мақалада: «... құлдыққа көніп, жем болудан қашатын болсақ, мына ұлы 

орыстың өзімен-өзі алысып, әлі құрып тұрғанда Алаш туын көтеріп, ақ орданы 

тігу жөн. Дәл осы кез – іздегенде таба алмайтын, автономияны алып қалатын 

кез. Ұлы орыс есін жиғанда оңайлықпен автономияны бере қоймас. Тиісті 

мезгілін өткізіп алып, баяғыдай аңсап жүрмелік! Ұлы орыстың тұзағына 

алынып, ебіне еріксіз көнгеніміз жетер, мұны есімізден шығармалық. 

Елдігімізді кетіріп, береке, бірлігімізді жойып, қолқамызға қол салған заманды 

ұмытпалық!», – деп жазылған [6; 20 б.].  

Ұлт-азаттық қозғалыстың жетекшісі Ә.Бөкейханов жоғарыда келтірілген 

пікірлерді қолдай отырып, қазақ халқының автономия алып, тәуелсіздікке қол 

жеткізу жолындағы саяси стратегиялық бағытын былайша айқындап берген 

болатын: «... іс атқаратын азаматтың аздығын, жалпы жұрттың қараңғылығын 

біз ойладық, әуелі Сібірге сүйеніп, тасымалдап, жалғасып, көшіп кетелік; жіп 

жалғап, зор мемлекет күрмеуінен құтылып-ап, отау болып соңынан бөлінелік 

деп. Қазақ болып автономия боламыз десек, алдымызда шешуі қиын бір 

жұмбақ бар. Орал, Торғай, Ақмола, Семейде көп мұжық бізбен қоныстас; бұл 

облыстарды мұжықпен қазақ қым-қиғаш аралас. Мұжықпен аралас қазақты 

тастап, әлгі қазақ болып шығамыз десек, бұл қазақ ата қонысынан көшпес, 

көшсе ақылсыздық болады: қазақ жерінің ең жақсысы осы мұжықпен аралас 

отырған жер. Түбінде қазақ ұлты бір автономия бола қалса, іштегі орысты ала 

кетемізбе деген үміт» [6; 21 б.].  

Міне, бұл барлық тарихи, географиялық, демографиялық, саяси-рухани 

жағдайларды ескере отырып, «жеті рет өлшеп, бір рет кесілген» салмақты саяси 

шешім болатын.  

Сонымен бірге, Алаш зиялылары автономия қандай түрде болатынын да 

айқындады. Ә.Бөкейханов: «Біздің қазақ ұлтының автономиясы енді тұрмыс 

халда туысқан автономиясы болар емес; жерге байлаулы автономия болмақ» 

деген еді [1; 211 б.].  

Ұлт зиялыларының, ең алдымен, көздеген мақсаты мен мүддесі халықтың 

бойын билеген өзіне-өзі күмәнмен қарауынан арылту еді. Сол себепті де, қазақ 

зиялылары автономия алу ісін ілгерілетіп, алып кететін ішкі рухани-мәдени 

күш-жігердің жеткіліксіздігін жақсы түсіне келіп, бұл істің бір сәттік еместігін, 

бұл істі келер ұрпақ үшін жасап отырған іс-шара екенін халыққа түсіндірген 

болатын. 

Осы психологиялық ахуалға сәйкес ұлт зиялы өкілдері: «Бір-екі жылдың 

ішінде ұлт қызметінен жеміс күту сәуірде бидай тұқымға сеуіп, майда 

толықсыған егін күткен сияқты болады» немесе « ...біз дүниеден үмітімізді 

біржола кесіп кете алмаймыз. Ақырында болса жерлі автономияға қарай жол 

сала береміз. Жолдың пайдасын қазіргі буын көрмесе де келешектегі буын 

көрер. Бізге жерлі автономияның идеясы қымбат» деп, жұртты болашақ ұрпақ 

үшін қызмет етуге шақырды [2; 37 б.].  



 

 

127 

 

Аталған пікірлерге тереңірек үңілсек, Алаштың – ұлттық-мемлекеттік 

идеясын жарқын болашаққа немесе бүгінгі таңдағы ұлттық тәуелсіздігімізге 

салынған сара жол деп қабылдауымыз қажет. 

Жоғарыда келтірілген пікірлерді ескерсек, Әлихан Бөкейханов бастаған 

қазақ зиялылары ұлттық тәуелсіз мемлекет құру жолын таңдауда еш 

қателеспегенін көреміз. Өйткені ұлттық қанау мен ұлттық теңсіздік болған 

жерде езілген елдердің табиғи талаптары мен мүддесін қорғайтын саяси 

институттарға сұраныс та артпақ. Ал осы негізде пайда болған мемлекеттік 

жүйенің саналы түрде жалпыұлттық мұраттарға қол жеткізуді көздейтін 

шараларды іске асыруы да толық табиғи нәрсе екендігі мәлім. Мұндай жағдай 

тәуелсіз мемлекеттік даму жолын таңдаған елдердің бәрінде болатын құбылыс. 

Осы тұрғыдан алғанда, кейінірек, Алашорданың өмірге келуі тарихи 

қажеттіліктен туған деп айтуға болады. Алайда, қазақ ұлт-азаттық қозғалысы 

қайраткерлерінің бұл әрекеті патшалық Ресейдің тұтастығын көксейтін ақ 

казактар мен генералдарына да, жаңа тоталитарлық жүйені орнатушы 

большевиктерге де ұнамады. Егер алғашқылары Алаш зиялыларын «тұтас 

бөлінбейтін» Ресейді бөлшектеу ұстанымындағы «жікшілдер» деп есептесе, 

кейінгілері «буржуазиялық ұлтшылдар», «ұлтшыл-ауытқушылар» ретінде 

қуғындаған болатын.  

Осыдан кейін Әлихан Бөкейханов кадет партиясынан мүшелігінен шығып, 

қазақтың ұлттық саяси партиясын құру ісін бастады. Сөйтіп, Әлихан 

Бөкейханов бастаған Алаш қозғалысының өкілдері қазақ халқын өз алдына 

тәуелсіз ел ету жолында нақты саяси әрекеттерге көшті. Қазақ зиялылары 

Ақпан революциясының жеңісінен кейінгі күткен үміті ақталмай, одан кейінгі 

кезеңдегі билікке келген қос өкіметтің қазақты жарылқамайтындығына көз 

жеткізгеннен кейін жасалған батыл қадам болып есептелетін Алаш партиясын 

құруға бағытталған жұмыстар осындай шынайы қажеттіліктен туындаған еді. 

Алаш қозғалысының көсемі Әлихан Бөкейхановтың алдына қойған басты 

мақсаты – қалай да қазақ халқын дербес әрі тәуелсіз елге айналдыру болды. 

Сондықтан да Әлихан Бөкейханов және тәуелсіздік идеясы бір-бірінен 

ажырамайтын егіз ұғымдар болып табылады.    
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ҚАЗАҚ ЖӘНЕ ОРЫС ӘДЕБИЕТІНДЕГІ ЕРТЕГІЛЕРДІҢ ҮНДЕСТІГІ 

Қатысушы: Меллатов Нұртөре Нұрланұлы 

Жeтeкшiлері:Баубекова Шолпан Қарсыбековна,  

                    Нургалиева Роза Акылбековна 

         "№7 жалпы орта білім беретін   мектеп-лицейі " КММ,Семей қаласы 

 

Ертегі - фольклордағы танымал және сүйікті жанрлардың бірі және әлем 

халықтарының әдебиеті. Ертегі әрдайым көп жастағы аудиторияда болған және 

тек ХХ ғасырда негізінен балаларға тиесілі болды.  

Біздің өмір жолымыз ертегілер әлемінен басталады. Оларды бізге әжелер 

оқиды, ата-аналар айтып береді, өскенде, біз өзіміз оқимыз, ал өскенде 

балаларымызға, немерелерімізге айтып немесе оқып береміз. Осылайша болды 

және әрқашан болады. Өйткені, ертегі – халық даналығының сарқылмас қайнар 

бұлағы, олар біздің өткенімізді, бүгінімізді, болашағымызды бейнелейді. 

Ертегі - дәстүрлі орыс фольклорының ең көне жанрларының бірі. Ресейде 

ертегі айту өнер ретінде қабылданған, жақсы ертегішілерді халық қатты 

құрметтеген. Өкінішке орай, бүгінгі күні барлық балалар ертегі оқи бермейді, 

көбісі тіпті ертегілердің басты кейіпкерлерін де білмейді, т.б. ұрпақтар 

арасындағы байланыс, табиғатқа жақындық үзіліп, біз бұрыннан бар 

адамгершілік тамырлар мен дәстүрлерді жоғалтуымыз мүмкін. 

«Ертегі» термині XVII ғасырда пайда болды. Даналық дегеніміз не? 

Даналықты көп ұрпақ жинаған халық тәжірибесі деп білемін. Жазу болмаған 

ерте заманда да ертегілер пайда болған. Ал, халық даналығы ертегілерде: 

жақсылық пен жамандық, намыс пен намыс, сараңдық пен қарапайымдылық 

туралы, яғни әрқайсымыздың бойымызда бар адамдық қасиеттер туралы ой-

пікірлер бар екенін әлі күнге дейін айтып келеміз. Әр орыс ертегілерінің соңы: 

«Ертегі – өтірік, бірақ оның ішінде сыр бар, жақсыларға сабақ» деген сөзбен 

аяқталуы бекер емес. 

Мен сіздерге күнделікті ертегілер туралы көбірек айтқым келеді. Маған 

орыстың «Мудрая Дева» ертегісі ұнайды. Қыздың барлық қиын жағдайлардан 

қалай шыққанын және барлық тапсырмаларды қалай абыроймен орындағанын 

есте сақтаңыз. Патша: «Қызың ақылды болса, таңертең маған келсін – жаяу да, 

атпен де, жалаңаш та, киінбеген де, сыйлықсыз да, сыйлықсыз да келсін», – 

дейді. Жеті жасар қыз тапқыр болды. Ол барлық киімдерін шешіп тастап, тор 

киіп, қолына бөденені алып, қоянға мініп, сарайға аттанды. Бұл ертегі бір 

нәрсені жасамас бұрын оны жақсылап ойлану керектігін үйретеді. 

Ақын-жазушыларымыздың халық ертегілерін ұнатқаны сонша, олар тіпті 

алғашқы ұстаздары да болды. «Что за прелесть эти сказки – каждая есть 

поэма!» - деп А.С. Пушкин айтқандай, ертегі оқыған сайын жан дүниең ашыла 

түспек. 

Қазақ ертегісін зерттеу қазақ фольклорының маңызды саласы ретінде әр 

түрлі даму кезеңдерінен өтті[1]. Қазақ ертегісі туралы алғашқы басылымдардың 

бірі М.Әуезовке тиесілі, ол өз шығармаларында қазақ ертегілерінің жанрлық 

табиғатын жан-жақты зерттеп, сипаттаған. Ол ертегілердегі шындық пен 



 

 

129 

 

көркем әдебиеттің анықтамасын зерттеуге елеулі ғылыми үлес қосты, «адамдар 

өз әңгімелеріне бейтаныс және ойдан шығарылған ештеңені қоспаған, 

керісінше, ертеде ертегіге енгеннің бәрі ерте кездегідей көрінетін. ақиқат екені 

сөзсіз. Бүгінгі күннің шындығы сияқты, ол ертегілер де шынайы оқиғалар 

болып көрінді. Кейінірек, жасы ұлғайған сайын адам ертегіні ойдан 

шығарылған етіп өткізеді. Бұл алдыңғы ұрпақтармен салыстырғанда 

адамзаттың интеллектуалдық дамуының нәтижесі. Қазақтың көптеген 

ертегілерін жинақтап, егжей-тегжейлі талдау осы ғылыми жұмыстың ең қажетті 

міндеті.  

Өткен ғасырдың басынан бастап осы күнге дейінгі қазақ ертегілерін 

зерттеу міндеті әр түрлі деңгейде шешілді. Біріншіден, бұл зерттеушінің 

дарындылығы мен кәсібилігіне, сондай-ақ оның ресейлік және еуропалық 

фольклорлар мектебінің дәстүрлеріне қатысты болды.  

С.Қасқабасов В.Я. Пропп пен А.Н.Веселовский қазақ ертегілеріне қатысты 

ғажайып туу мотиві туралы. Бұл мотивтің өзгеру және даму жолдарын ата-баба 

аруағына табынудың ең көне діни наным-сенімдерден монотеистік исламға 

дейінгі ізін іздейді. С.Қасқабасов өз зерттеулерінде кейіпкердің ғажайып тууы 

туралы мотивтің бірнеше түрлерін қарастыра отырып, ғылыми тұрғыдан алғаш 

рет ертегіні идеализациялау мотивінің даму тарихын анықтады. ертегінің 

кейіпкері қарабайырдан көркем образға дейін. Ертегі кейіпкерінің өмір 

жолының басты мақсаты – отбасын табу, алайда, кейіпкердің бұл өмір жолы 

ертегі поэтикасына сәйкес көркемдік реңкке ие болып, идеализацияланады, 

соның нәтижесінде негізгі сюжет әртүрлі эпизодтармен, қайталаулармен 

толықтырылып, ертегі сюжеті заңдылығын толық көрсетеді. Соның салдарынан 

кейіпкер өмірінде оқиғалар, қақтығыстар, кездесулер қайта-қайта қайталанады, 

қаһарманның жеңетін жауларының саны артып келеді. Бұл әдіс кейіпкер 

орындайтын тапсырмалардың қиындығын көрсету және сол арқылы оны 

қарапайымнан асылға дейін көтеру үшін қолданылады. 

ІІ. Нeгiзгi бөлiм 

2.1  Қазақ ертегілерінің ерекшеліктері 

Ертегі - фольклордың негізгі жанрларының бірі. Ертегі тарихының жанры - 

бұл халықтың игілігіне туған, суреттелген түрі, яғни халықтық көркем проза. 

Оның мақсаты - тыңдаушы үшін нұсқаулықпен эстетикалық ләззат беру. 

Өзіндің сараптамасы кең, сонымен қатар білім және көркем эстетика тұрғыдан 

кең көлемде жазылады.  Әдеби қазынасы мол дүниелерге құралған. Ертегідегі 

барлық жанрлық ерекшелігі осы екі сипаттамадан көрінеді. Демек, ертегі 

прозасының негізгі міндеті - оқиғаны тартымды, өнер және безендіру. 

Осылайша, ертегі шындыққа арналмайды және ол өзінің тарихын өмірде 

дәлелдеуге тырыспайды. Эпикалық әңгіме гартанның өсуінің, үйлену 

тарихының, оның тәжірибесінің өсуі туралы айтады. Соңында кейіпкер өзінің 

әскеріне жеткізіліп, өз ойына қол жеткізді. Бастама және аяқтау көбінесе 

әдеттегі сөйлемдер болып табылады. Ұзақ тарихында ертегі тендерінде әр түрлі 

іздер, әр қоғамның табиғаты мен түсінігі бар. Қазақ тілдерінде қазіргі заманда, 
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қазіргі заманның, әдеткегі және соттау, дәстүрлер, салт-дәстүр, өмір формасы 

айтарлықтай байқалады. 

Жіктеу - бұл олардың ортақ белгілеріне байланысты объектілерді, 

құбылыстар мен ұғымдарды бөлу. Ертегілердің жіктелуі, ең алдымен, олардың 

ғылыми зерттеулері үшін қажет. Сонымен бірге, репрессия ғылымда әлі 

ертегілердің жалпы жіктеліп жіктелмегені әлі дамымағанын айтады. Бұл 

жіктеуге негізделетін белгі анықталмағанына байланысты. 

Тиісінше, қазақстандық ертегілердің жалпыға бірдей қабылданған 

жіктемесі жоқ. Қазақ ертегілері өте алуан түрлі және алуан түрлі учаскелер бар. 

Қазақ зерттеушілері де мифтер мен ертегілердің арақатынасын көрсетіп, 

параллельдер жүргізеді. Қасқабасов пен Тұрсынов мысалға қазақ 

ертегілеріндегі Жалмауыз-Кемпір (Қор ауыз, немесе Мыстан кемпір-бақсы) 

кей-кейде басты кейіпкерге көмектесе алатын ("Үш апалы-сіңлілі" ертегісі), 

бірақ көбіне танымал кейіпкерді алады. ол ертегілердегі жағымсыз кейіпкердің 

рөлін сомдайды. Олардың пайымдауынша, бұл ертегілердің басты кейіпкері 

Жалмауыз-Кемпір Жердің арғы тегі және адамдардың жақсы қамқоршысы 

болған мифтерден алынған. Ертегілерде ол мүлде өзгеріп, адамға жау болады. 

Ертегілердің аз ғана бөлігі өзінің бастапқы мағынасын сақтап қалды. Тұрсынов 

сондай-ақ мысал ретінде ежелгі грек мифтерін келтіреді, онда жоғарғы құдай 

өлген әйелді әйелі ретінде ұрлап, ол батыр-батырды, адамдардың қорғаушысы 

дүниеге әкеледі. Ертегілерде бұл әйел алпауыттың көмегімен інісін немесе 

күйеуін қырып тастауға тырысатын арамза апаға немесе әйелге айналады 

(«Еркем-Айдар»). Осылайша, ертегілердегі мифологиялық кейіпкерлердің 

қызметтері олардың әлеуметтік маңызының өзгеруіне байланысты негізінен 

кері бағытта болады деп болжауға болады. Яғни, бұл мысалдар сиқырлы қазақ 

ертегілерінің мифтермен генетикалық байланысын тағы да растайды деп 

болжауға болады. 

2.2 Орыс ертегілерінің ерекшеліктері 

Ертегілер – үлкен өнер туындысы. Олармен танысып, олардың күрделі 

құрылысын байқамайсыз - олар соншалықты қарапайым және табиғи. Бұл 

орындаушылардың жоғары шеберлігінің дәлелі. Ертегілерге тереңірек 

үңілсеңіз, олардың композициясының (композициясының) көркемдігін, тілдің 

мәнерлілігін ашасыз. Ұлы сөз шеберлерінің жас қаламгерлерге өз өнерін 

қиссашылардан үйренуге кеңес беруі бекер емес. А.С.Пушкин былай деп 

жазды: «Читайте простонародные сказки, молодые писатели, чтоб видеть 

свойства русского языка». 

Орыс ертегілерінде жиі қайталанатын кейіпкерлер; добрй конь-мейірімді 

жылқы, серый волк-сұр қасқыр, красная девица-әдемі қыз, добрый молодец- 

мейірімді жігіт, т.б.  Орыс ертегілеріндегі ерекше сөздер; күн қызыл, мойын 

басынан салбырап, т.б ертегілерде жиі қолданылатын ерке сөздер; кішкентай, 

аға, әтеш, күн т.б. Күшейтілген сөздердің де көп екенін байқадым; то, вот, как?, 

вот чудо-то!, пойду-ка я направо!, что за чудо!,т.б. 
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Орыс халық ертегісі де баланың тілін, сөйлеу дағдысын қалыптастыруда 

таптырмас көмекші. Ертегідегі сөздер мен өрнектер өзінің ежелгі және терең 

мағынасымен біздің санамызға оралып, қай жерде болсақ та, бізде өмір сүреді. 

Ертегі – ерекше әдеби жанр, уақыт пен кеңістіктен тыс өлшемде өрбіген 

оқиға. Мұндай оқиғаның басты кейіпкерлері - көбінесе сиқырлы қасиеттерге ие 

көмекшілердің арқасында қиын жағдайға түсіп, одан шығатын ойдан 

шығарылған кейіпкерлер. Сонымен қатар, арамза зұлымдар олар үшін әртүрлі 

интригалар жасайды, бірақ соңында жақсылық жеңеді. Ертегілерді жасаудың 

көне тарихы бар. 

Ертегілер орыс өміріндегі барлық маңызды тараптарды ашады. Ертегілер - 

ұлттық сипат туралы таусылмайтын ақпарат көзі. Олардың күші - олар оны ғана 

ашып қана қоймай, сонымен бірге жасайды. Ертегілерде орыстардың адамның 

табиғатының көптеген жекелеген белгілері және оның ішкі әлемі мен 

идеалдарының ерекшеліктері анықталды. 

2.3  Ертегілердің тәрбиелік мәні 

Кішкентай адамның дамуы мен қалыптасу процесінде ертегілердің 

тәрбиелік рөлі өте зор.Ертегілер – адамгершілік, экологиялық, еңбек, 

отансүйгіштік, ақыл-ой, азаматтық, т.б. тәрбие жүйесінің бір түрі. 

Әсіресе, баланың өміріндегі ертегі рөлін атап өту керек. Ертегі ертегілері 

арқылы бала ересек өмір үшін тәжірибе жинап, тәуелсіз өмір сүру үшін, 

әлемнің өзіндік моделін қалыптастырады және онымен өмір сүруді үйренеді. 

Ертегі ұлттық эстетикалық мәдениетке, халықтық тондарға негізделген және 

бай әлеуметтік, адамгершілік және педагогикалық әлеуетке ие. Ертегі 

ерекшеліктері - бұл белгілі бір адамдардың шығармашылығының өнімі. 

Балалар ертегілерінің рөлін ескере отырып, ертегілердің ертегілері тек 

ертегілер баланың лексикасын кеңейіп қана қоймай, сонымен қатар 

сұхбаттасушымен диалог құруға, сонымен қатар дамуға көмектеседі логикалық 

конфессия. Сонымен қатар, ертегіні оқу кезінде нәресте пайда болады және 

сұрақтар қою мүмкіндігі. 

Баланы ертегімен тәрбиелеу міндеті өте күрделі. Әр баланың жеке және, 

сәйкесінше, оның қажеттіліктеріне, ерекшеліктеріне сәйкес, сіз қандай да бір 

ертегілерді таңдауыңыз керек екенін ескеру керек. 

Ертегілердің әрқашан дәл жеңетіндігі, балаларды тәрбиелеудегі маңызды 

факторлардың бірі. Мұны білу, нәресте өз қабілеттеріне сенімді болады және 

өмірдегі қиындықтарды жеңе, кейбір сәтсіздіктерді сезіну оңайырақ болады. III 

Қoрытынды бөлiм 

Тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйінін түйер болсам, еертегілер – адам 

рухының ең көне туындысы. Ертегі – фольклор мен әдебиеттегі ең танымал 

және сүйікті жанрлардың бірі.Біз бала кезімізден қаншама ертегілерді естіп, 

оқыдық! Өзіміз өскен соң ертегілерді өзіміз оқимыз, әрі қарай көпке дейін 

оқып, зерттейміз. Оқу кезінде біз әрқашан олардың фантастикалық, сиқырлы 

және сонымен бірге тірі және шынайы әлеміне енеміз. Әрбір таңғажайып бейне 

фильмнен немесе теледидардан гөрі жарқын қиялда өмірге келеді. Және бұл 
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кездейсоқ емес. Өйткені, ертегі – ғасырлар, тіпті мыңжылдықтар бойы 

шыңдалған ұлттық рухтың кемел туындысы. 

Екі халықтың яғни, қазақ пен орыс ертегілеріндегі  ұқсастық - екі халықтың 

да зұлымдықты жеңіп, жеңіске жетуі, ойлаған мақсат, тілектеріне жетуі. 

Табиғатқа табынуы, қарапайым адамдардың шеберлігіне тәнті болу, 

сүйіспеншілікке, достыққа сенуі. Тәрбиелік мәні теренде жатқаның көреміз.  
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Русский язык был и остается национальным языком русского народа. Это 

язык культуры, науки, техники. На русском языке сделаны выдающие 

произведения литературы, труды учёных. Русский язык по-прежнему является 

средством межнационального общения для народов, проживающих на 

территории Русской Федерации. Он остаётся таковым и для народов, прежде 

составлявших Советский Союз. Он помогает приобщиться не только к русской, 

но и мировой культуре и научной мысли. Многие национальные литераторы 

пишут свои произведения на русском языке. Русский язык - один из 

богатейших языков мира. Интерес к его постижению не ослабевает в других 

странах. Он становится средством приобщения мирового сообщества к русской 

культуре. 

Проблема русского языка в современном мире. 

Перед обществом встал вопрос: принимать ли за основу дальнейшего 

развития модели западных стран или же идти своим, никому не известным и 

мало кому четко представляющимся, путем? Заимствовать или придумывать? 

Пал "железный занавес". Все открыто и доступно. Но сумеем ли мы 

воспользоваться, сможем ли правильно использовать данный нам  потенциал  

для своего блага? 

Начиная с 1990-х годов усиливается «американизация» русского языка – 

«вымывание» русских слов и замена чуждыми новообразованиями, которые 

пропитывают речь различных слоев общества, особенно жителей крупных 

городов. Он имеет тенденцию к усилению. 

Этот процесс проходит на фоне спада культурного и образовательного 

уровня. Иностранные слова могут облегчить перевод, особенно устный, прежде 

всего в профессиональной сфере: экономика, финансы, банковское дело, 
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техника и пр. Развитие языка в общем контексте нашей культуры должно 

опираться на внутренние интеллектуальные ресурсы, на традиции русской и 

советской науки, потенциал родного языка и общеславянского культурного 

наследия, 

Заимствования использовались в языке всегда, но интенсивность их 

проникновения и распространения была разной в разное время. В русской речи 

последних лет, как в устной, так и письменной, увеличилось употребление 

американских слов. На вопрос, хорошо это или плохо, по-моему нельзя 

ответить однозначно. Во-первых, разные заимствования существенно 

отличаются друг от друга: одни из них могут быть необходимы носителям 

языка, а другие – нет. Во-вторых, многое зависит от стиля речи и цели 

употребления заимствований. 

И главной задачей моей работы является рассмотрение влияния процесса 

американизации на культурную сферу жизни общества и в большей степени на 

русский язык. 

В своей работе мы попытаемся ответить на вопросы: 

•в чем причины такого огромного количества заимствований из 

английского языка? 

•какими путями приходят эти слова в русский язык? 

•как их можно классифицировать? 

При подготовке моей работы было использовано много интересной 

литературы.  

Основная часть 

Причины возникновения американизмов в другие языки лежат в 

неязыковой  плоскости. Это связано в первую очередь с послевоенным 

устройством мира. Вместе с бурным развитием сферы бизнеса, средства 

массовой информации, науки, различных видов транспорта, компьютерных 

технологий, Интернета и спутникового телевидения, рекламированием 

американского образа жизни по всему миру началось активное проникновение 

англицизмов  в другие языки. Более чем 1,5 миллиарда человек разговаривают 

на английском,  либо приобщаются к его изучению. Это свидетельствует о 

популярности английского языка в мире. 

Влияние западного мира на другие страны в области культуры глубоко 

противоречиво. Оно способствует закреплению подчиненного положения этих 

стран на мировом рынке, приводит нередко к разрушению прежних форм 

культуры, моральных норм и ценностей без полноценной замены их новыми, к 

подрыву духовного потенциала общества. Поэтому  экспансия Запада встречает 

отрицательное отношение общественности, а политика многих государств 

направлена на отпор культурной экспансии Запада или, по крайней мере, на ее 

ограничение. Это экспансия все чаще определяется в международных  

документах как культурный империализм. 

Особенно проблеме американизации подвергается система воспитания и 

образования. И это понятно. Базовые ценности общества, стандарты и нормы 
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деятельности, правила поведения и т.д. передаются новым поколениям через 

систему воспитания и образования. 

Культурная экспансия Запада, агрессивное наступление массовой культуры 

на современное общество  столь  очевидны, что не  требуют  особых 

доказательств. Однако речь идет не только и  не столько о дурном 

заимствовании. 

Проблема гораздо шире.Сегодня мы  вновь вынуждены задавать себе 

вопрос: можем ли мы рассматривать  ценности  западной  цивилизации как 

некое совершенство, или сами эти ценности должны быть пересмотрены. 

Следует ли России всецело ориентироваться на образцы современного  

западного  опыта?  

Иностранные языки,  одежда,  правила  этикета лишь имитировали  

стандарты  западной  культуры,  но  при  этом  весь строй внутренней жизни  

образованного  общества оставались неизменными. 

Проблемы культуры в современной России 

Мы уже начинаем привыкать к американизмам типа «шоумен», «хит-

парад»,«имиджмейкер» и т.п., которые в изобилии мелькают на страницах 

молодежных и других изданий средств массовой информации. Процесс 

американизации уже пошел. И пошел активно. Вот только куда он нас 

приведет, этот процесс, если вовремя не поставить на его пути необходимые и 

действенные преграды? 

Ответа на этот вопрос пока нет. Но совершенно ясно, что ничего хорошего 

для культуры русской речи дальнейшее  развитие этого процесса  не сулит. А 

ведь состояние языка и культуры речи всегда являлись индикаторами состояния 

общей культуры российского общества. 

Сейчас такие слова активно употребляются в средствах массовой 

информации, в языке многочисленных реклам. А ведь во многих случаях этого 

можно избежать, используя русские синонимичные слова и выражения. Так, 

могут быть вполне заменены русскими эквивалентами следующие англицизмы: 

1)названия некоторых явлений музыкальной культуры, культуры вообще, 

например, хит - „популярная песня“, от англ. hit, одно из значений которого 

„успех, удача“  

сингл — „песня, записанная отдельно“, от англ. single — „один, 

единственный“ („Звучат и  

имидж — «образ», от англ. image «образ, изображение» («В его прошлых 

программах была адекватность его имиджу» , «Мир нов.»); 

дизайн — «оформление», от англ. design «замысел», план; конструкция» 

(«Настольная жаровня „фондю“ отличается довольно топорным дизайном», 

АИФ); 

постер — «небольшой плакат с изображением артиста», от англ. poster — 

«плакат, афиша»; 

Часто встречаются в языке газет, реклам, объявлений также англицизмы, 

которые могут быть вполне заменены их русскими эквивалентами: 
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секонд хенд —„одежда, бывшая в употреблении“, от англ. second-hand 

„подержанный, из вторых рук“ („Сейчас в столице в каждом округе вы 

обязательно найдёте один-два секонд-хенда“, „Мир нов.“); 

ланч ( ленч ) — от англ. lunch „второй завтрак“ („После короткого ленча я 

поднялся в свой номер“, „Комс. правда“); 

тинейджер — от англ. teen-ager „подросток, юноша или девушка от 13 до 

18 лет“ („Масштабы пивной зависимости тинейджеров, рождённой под 

влиянием безудержной рекламы пенного напитка, становятся угрожающими“, 

АИФ) 

Заключение 

Когда мы говорим о языке – в первую очередь мы говорим о средстве 

общения людей - но мы обязаны помнить, что с поддержкой языка 

формируется культура всякого социума, и как язык, так и культура находятся в 

неразрывной связи и постоянном взаимодействии, что и определяет их 

становление. Все мы сделаны языком и заложенной в нем культурой, 

доставшейся нам от многих поколений прародителей. Мы не выбираем ни 

родной язык, ни родную культуру, ни место, ни время рождения. Мы входим в 

мир людей, и язык незамедлительно начинает свою работу, давая нам 

представление о мире, о людях, о системе ценностей. Язык -- не личная, а 

социальная собственность. Это сильное орудие, формирующее людской поток в 

этнос, образующий нацию через хранение и передачу культуры, традиций, 

социального самосознания. 

Наблюдающееся сейчас бездумное приобщение к западной цивилизации 

приводит, в конечном счете, к разрушению русского языка, русской культуры, 

русских традиций и русского национального самосознания. Сейчас много 

говорят о выработке русской национальной идеи, которая могла бы объединить 

всех россиян. Одной из составляющей такой идеи вполне может быть русский 

язык. Ведь именно культивирование родного языка, родной культуры помогает 

не только объединить всех россиян, но и сохранить все то, что составляет 

гордость русского народа. Все вышеперечисленное, конечно, не исключает 

тенденций проникновения западной культуры и довольно широкого ее 

распространения, но существует несомненные объективные пределы такого 

распространения. 
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МӘТІНДЕГІ КЕЗДЕСЕТІН КҮРДЕЛІ СӨЗДЕРДІ КОНЦЕПТУАЛДЫ 

ТҮРДЕ ЕСТЕ САҚТАУ АРҚЫЛЫ ОҚУ САУАТТЫЛЫҒЫН АРТТЫРУ 

Қатысушы:Далелхан Нұрай  

Жетекшісі: Турдугулова Дильмара Шеризатовна 

«А.Ибраев атындағы жалпы орта білім беретін мектебі» КММ Семей қаласы  

 

Бұл жобада мәтіндегі кездесетін күрделі сөздерді концептуалды түрде 

зерттеудің тиімді екендігін көрсету мәселесі қарастырылады. Алынған білімді 

функционалды сауаттылықпен ұштастыру тақырыбы қозғалады. Жұмыста 

қазіргі таңдағы өзекті мәселе болып отырған берілген білімді концептуалды 

түрде есте сақтау арқылы практикада қолдана алу мәселесіне ерекше назар 

аударылады. Бұл тәсіл зерттеуге негізделген оқытуды көздейді.  Оқушының 

пәнді терең оқуына жағдай жасайды. Функционалдық сауаттылығын арттыруға 

мүмкіндік береді.  Түрлі пәндердің мазмұнын кіріктіруге, идеяларды, әдістерді 

бір пәннен екінші пәнге  таратуға болатындығын түрлі мысалдармен көрсетеді. 

Ғылыми жоба жан-жақты зерттеуге арналған. Қорытындылай келе, автор 

концептуалды түрде есте сақтау арқылы алынған білімді функционалдық 

сауаттылықпен ұштастыру – білім алуда күрделі ұғымдарды бір мазмұнға 

топтастыра отырып жүйелеудің маңызды екендігін көрсетеді. 

Күтілетін нәтиже:  Оқушы сабақ үдерісінде  берілген тапсырмаларды жан-

жақты зерттеу арқылы кіріктірілген пәндер бойынша алған білімін күнделікті 

өмірде қолданады. Берілген материалды  концептуалды түрде қарастыруға  

үйренеді.   

Тіл -  әдебиеттің бастау көзі. Ал әдебиет – бастаудан шыққан сөйлеудің, 

тілдің ең жоғарғы, аса үлгілі қазынасы, кемел өрнектері. Тұтас ұлттың бейнесін, 

қазақ халқының бейнесін сомдаған әдеби шығармалар –  Тәуелсіз Қазақстанның 

Мәңгілік Елге айналуына қазық болатын сенімді тіректер.   

“Егер де біз қазақ деген ұлт болып тұруды тілесек, қарнымыз ашпас қамын 

ойлағанда тіліміздің де сақталу қамын қатар ойлау керек,” –деп ұлт ұстазы 

Ахмет Байтұрсынұлы айтқандай тіл тазалығы -  Мәңгілік Ел болудың тірегі. 

Мектепте алған білімді күнделікті өмірде қолдана алу – бүгінгі заман талабы. 

Мен өзімнің зерттеп жүрген тақырыбым арқылы сабақта алынған білімді 

концептуалды түрде қарастырудың тиімділігіне тоқталғым келеді. 

Мысалы, 7-сыныптың «Қазақ әдебиеті» оқулығындағы «Қыз Жібек» 

тақырыбы бойынша мәтіндегі кездесетін, көп қолданылмайтын күрделі 

сөздерді тарихи, лингвистикалық, медицина-биологиялық, салт-дәстүр, қолөнер 

жағынан зерттеп көрейік. Бұл жұмысты  барлық пәндерді кіріктіру арқылы 

қарастырайық.  

«Қыз Жібек» жырынан үзінді: 

 ...Ақ маңдайы жалтылдап, 

Танадай көзі жарқылдап, 

Алтын шашбау шашында.  

Осы жыр үзіндісіндегі «алтын шашбау» тіркесіндегі «шашбау» сөзін негізгі 

нысан ретінде ала отырып, неліктен шашбаудың көбіне алтын мен күміс сияқты 
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бағалы тастардан жасалатындығы және де алтынның пайдасы, оның химиялық, 

медицина-биологиялық жағы, қолөнерде яғни этнография бойынша қалай 

жасалынатындығы, оның пайдасы мен зияны туралы ақпараттарды 

қарастырдық.  

Лингвистика жағынан: Шашбау. Ол – қыз, келіншектердің шашына сәндік 

бұйым ретінде тағылады. Шашбау әйел шашының әр–ажарын ашады. Оны 

өрілген бұрымның ұшын бекіту үшін де тағатыны мәлім. Түркі халықтары 

алтын, күміс тиындар, кейде маржан қадалған, ызылған бауы бар шашбауды 

ежелден пайдаланып келеді. Шашбаудың жасалу, әшекейлену әдістері әртүрлі. 

Соған орай олар әртүрлі топтарға бөлінеді. Қазақ зергерлері шашбауды 

негізінен күмістен қақтап соғады, ұшына теңгеден (сөлкебай) шұбыртпа 

тағылып, түсті масатыдан, жібектен ызылған шашақтармен әсемделеді. 

Матадан жасалған шашбаудың екі ұшына зер шашақ тағады, оның жоғарғы 

жағынан бунақтап құндыз тұтып қояды. Шашбауды бұрымға қоса өреді, сосын 

шаштың ұшына таяу жерінен бір шалып байлайды, сөйтіп, бұрымның ұшын 

бекітеді. Жасы ұлғайған әйелдің шашбауы қарапайым болады.                   

Салт-дәстүр мен лингвистика жағынан шашбауға, шашқа қатысты қаншама 

тыйымдар бар. Шашты өсіру – әдеміліктің белгісі екендігін, бірақ салт-дәстүр 

бойынша шашты жайып жүрген дұрыс емес екендігіне де тоқталғым келеді. Бір 

айта кететін мәселе, мен  тек «Қыз Жібек» жырындағы бір ғана «алтын 

шашбау» тіркесіндегі «алтын» сөзі туралы кіріктірілген түрде қаншама 

мәліметтер алдым.  Алынған ақпараттарды өзім зерттегендіктен менің есімде 

жақсы сақталды, сонымен қатар осы мәліметтерді басқа пәндерде де, күнделікті 

өмірде де қолдана аламын, яғни концептуалды түрде қарастыру арқылы оқу 

сауаттылығымен ұштастырдым. Алған білімді  басқа пәндерден осы тектес 

тақырыптарды өткен кезде де қолдана аламын. Міне,  қазіргі таңда 

қолданылмайтын «шашбау» сөзін зерттеу арқылы өзіміздің ұлттық 

құндылығымызға деген көзқарасым өзгеріп, құрметім күшейді. Оны бағалай 

білу керектігін, кезіндегі салт-дәстүрлерімізді жаңғыртуымыз керектігін, басқа 

мемлекеттерде осы ұлттық нақыштарымыз арқылы таныла білу керектігін 

білдім. Жырдағы әрине қолданылмайтын тіркестерді немесе сөздерді зерттеп, 

олардың барлығын концептуалды түрде қарап шығу мүмкін емес, бірақ бір сөз 

тіркесі, бір сөз арқылы қаншама мағлұмат алуға болады. Енді басқа ғылымдар 

жағынан қарастырып көрейік. 

Химиялық  жағынан: Алтын - ақшалық құнды металл (валюта) және ауыр 

металл. Coнымен қатар ол әр түрлі әшекейлік-көркемдік істерде, зергерлік 

бұйымдарға қолданылады. Ата-бабаларымыздың шашбауды алтын-күмістен 

жасауының өзінде мән бар. Алтын да, күміс те адам ағзасына әсер ететінін 

ертеден білген. Алтын күмістің бактерицидтік қасиетін арттырады.  Шетелдік 

дәрігер Роберт Бекер күміс иондарының адам ағзасындағы жасушалардың 

көбеюіне әсер ете алатындығын дәлелдеген. Ол өзінің ғылыми кітабында күміс 

иондарының қатерлі ісік ауруына шалдыққан адамдардың жасушаларын қайта 

тірілтіп, көбеюіне көмегі барлығын жазған. Сірә, алтын-күміс қасықпен ас ішу 

тек қана байлықтың көрінісі ғана емес, салауаттылықтың да белгісі болса керек. 
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Күміс бактерияларды залалсыздандырады. Осы қасиетіне байланысты баланың 

кіндігі түскенде, бала қырқынан шыққанда күміс қасық не күміс білезік 

салынған суға шомылдыруды атам қазақ ертеден білген.  

Медицина-биологиялық жағынан: Шашбау таққан қыздардың басы 

ауырмайды, шашы ұзын, әрі сұлу, берік болып өседі, ерте түспейді. Шашбау 

әйел шашының өсуіне ықпал жасайды, басқа массаж істеп, денсаулықты 

түзейді. Шашбау, шолпы арқаны түзу ұстап, сәнді жүруді үйрететін модель 

мектебінің рөлін атқарған. Шашбаудың, шолпының ауыр салмағы басты 

ауыртпай, емдік қасиетке ие болған. Қазіргі таңда мектеп оқушылары 

арасындағы сколоиоз ауруы белең алып тұрғаны белгілі. Адам басының тiк 

жағдайы, омыртқа бағанасының тiк болуы, иықтарының, жауырындар 

бұрыштарының симметриялық орналасуы, омыртқалардың өсiмдiктерi тік 

сызығында болуы, белдiң үшбұрышының симметриясы қ а л ы п т ы 

сымбатының белгiлерi болып саналады. Омыртқа бағанасының осы белгілерден 

ауып кетуi сымбаттың бұзылысы -  сколиоз ауруы  болып табылады. Көне 

Греция мен Римде алтынды (пластинкаларын) ауызға салып, тамақ ауруларын 

емдеген екен. Сондай-ақ қазіргі медицинада да алтын қоспалары кеңінен 

қолданылады.  

Қолөнер жағынан: Шашбау  бір-біріне сым үзбелер арқылы бекітіліп, 

орталарына асыл тастардан көз қондырылған теңгелер тізбегінен құралады. 

Ұшы сәнді шашақпен немесе күміс әшекейлермен әсемделеді. Шашбау 

шаштың түбіне бекітіліп, бұрыммен бірге салбырай төгіліп тұрады. Шашбау 

ұзын бау (шынжыр), тиындар тізбектелген лента және оюмен бедерленген 

қаңылтырлардан тұрады. Шашбаудың ұшында күміс салпыншақтары болады. 

Бұрымға тағу әдісі: өрім басталған тұсқа бекітіледі. Шашбау бұрымның 

қалыңдығын білдіретін болған.  

Салт-дәстүр жағынан: Шашбау – қыз-келіншектер шашына тағатын сәндік 

бұйым. Мұндай әйел шашының әр-ажарын аша түсетін, өрілген бұрымның 

ұшын бекіту үшін тағылатын алтын, күміс тиындар, кейде маржан қадалған, 

ызылған бауы бар. Сонымен қатар кыз баланын мінезін білдірген. Қыз бала 

жүргенде шашбау сылдырламаса кыздын мінезі жайлы, ал сылдырласа мінезі 

нашарлау деп білген. Халықтың қылмыс  заңында да шаш туралы бірнеше бап 

бар. Тентектер әйелдің шашын кессе, ол дене мүшесін кескенімен бірдей 

жазаланады, үлкен айып төлейді. Егер әйелдер өздері қылмыс жасаса, олардың 

шашын кесіп жазалайды. Бұл әйелдер үшін өлім жазасымен тең қаралған. 

Шаштың ұшын қиған қыздарға шапалақ беріледі. Демек, әйелдерге тән шаш 

бағасы мен құнын халқымыз ерте білген.  

Осы сөздерді зерттеу барысында  шығарған қорытындым және ұсынысым: 

1.Қыз балалардың шашын өсіру және ұлттық нақыштарымызды 

жарнамалау мақсатында өздеріне қолдан шашбау жасап, соны тағып жүру 

керек. Біз өзіміз мақтанышпен тағып, жарнамалай алғанда ғана басқалардың 

бізге деген, ұлттық нақышқа деген ұмтылысы, құрметі оянады. 

2.Ата-аналардың да ұлттық нақышқа, ұлттық құнды бұйымдарымызға 

деген көзқарастары өзгеріп, бағалаулары артады. 
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3.Сәнді шашбау, шолпы «модель», яғни «сән мектебінің»    рөлін 

атқаратындықтан, қыздарымызға эстетикалық жағынан берер тәрбиесі мол.  

4.Салт-дәстүрмен де байланысты қыз балаларға шашын жайғызбаған елміз, 

«шаш жаю - жамандықтың хабаршысы» екендігі белгілі, жас қыздардың 

арасында белең алып бара жатқан бұл көрініс еліктеушіліктен туған. Осыған 

деген көзқарасты өзгертіп, ұлттық құндылықты бойларына сіңіре білу керекпіз.  

5.Еліміздің экономикасына да елеулі ықпал етері сөзсіз. Біз ұлттық 

нақышымызды насихаттап, қолөнершілердің туындыларын жарнамалап, алыс-

жақын шетелдерге де шықсақ құба-құп болар еді.   
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КЕҢЕС ОДАҒЫНЫҢ БАТЫРЫ А.ИБРАЕВТЫҢ ЕРЛІК ЖОЛЫН 

ЗЕРТТЕУ 

Қатысушы:Баймуканова  Аружан  Саятқызы   

Жетекшісі:Кудайбергенова  Бакыт Маликовна   

       «А. Ибраев атындағы жалпы орта білім беретін мектебі»КММ, Семей 

қаласы  

 

Ұсынылған ғылыми жоба Кеңес Одағының Батыры Айткеш Абайұлы 

Ибраевтың батырлық жолын зерттеуге негізделген.Әйткеш Абайұлының 

комсомол  ұйымының хатшысы болып жұмыс жасағаны жайлы, студенттік 

кездері мен Совет әскерінің қатарындағы қызметі туралы айтылып, Айткештің 

шайқастағы ерліктері туралы, батылдығы мен патриоттық сезімімен Отанға 

деген сүйіспеншілігі жайлы  жалғасады.Ғаламтор желілерінен жиналған 

мағлұматтардан, кітаптардан сол уақыттың тынысын беретін жарияланымдар 

берілген.Туыстарының суреттері мен хаттардың көшірмелері және батырдың 

марапаттау парақтары берілген.  Жоба соңында автор Шаймардан  

Қалиақпаровтың өте көп уақытты қажет еткен жұмысы «Біз жүректегі 

патриотизммен жеңдік»  кітабы жайлы ой бөлісемін. Жоба соғыс кезіндегі 

қазақстандықтардың ерліктеріне қызығушылық танытатын оқырмандарға 

арналған. 

Айткеш Абайұлы 1924 жылы 15 мамырда қазіргі Шығыс Қазақстан облысы 

Қызыл - Құйған (бұрынғы Жаңасемей ауданы,  Семей) ауылында көп балалы 

отбасында дүниеге келген.  7 сыныптық білім алған. Жобаны жазу барысында 

мен оның бүкіл өмірі жастарға үлгі боларлық деген ойға келдім. Ол мектепті 
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жақсы және үздік деген бағаларға  оқыған, сауатсыздықты жоюға арналған 

шараларға қатысты, колхозда салық жинаушы болып істеді, мектептің және 

ауылдың қоғамдық өміріне белсене қатысты, өзінің туған өңірінде есепші 

болып жұмыс атқарды. Айткеш комсомол ұйымының хатшысы ретінде, 

соғысып жатқан Қызыл Армияға материалдық көмек көрсету үшін, картоп егуді 

ұлғайту қажет деген бастама көтеріп, әр отбасыға картошка отырғызу кезінде 

қосымша 2-3 сөмке қосып беруді ұсынды. Өзінің туған мектебі мен ауылының 

қоғамдық өміріндегі белсенді жұмыс  Айткештің бойында  патриоттық 

сезімнің, Отанға деген сүйіспеншіліктің және жан тазалығының қалыптасуына 

ықпал етті. 1941 жылы Айткеш Семей қаржы-экономикалық техникумына 

оқуға түседі. Сол жерде ол өзін белсенді, Отанының саналы азаматы ретінде 

көрсетті.   Айткештің бойында батылдық, тапқырлық, табандылық, адалдық, 

сөздің өткірлігі сияқты қасиеттер болды. Мен өз жобамды оның өмірбаянын 

оқудан бастадым. 1942 жылы 7 қыркүйекте Кеңес Армиясы қатарына 

шақырылды. Пугачевтегі 19-атқыштар бригадасының 723 - ші атқыштар 

резервтік полкінің оқу бөлімінде курсант болып қызмет еткен. 1942 жылдың 

қарашасынан 1943 жылдың сәуіріне дейін  Симферополь әскери пулемет-

миномет мектебінің курсанты болды. Қорытынды емтихандар кезінде Айткеш 

қызмет еткен жеке құрамға ескерту жасалып, пойызбен майданға жіберілді. 

Оның майдандағы өмірі осылай басталады. 

Осы уақытта Курск - Орёл дөңесі аймағында шайқастар болды. Айткеш пен 

оның бала кезіндегі досы Саду Сегізбаев 380-ші атқыштар дивизиясына 

тағайындалды. Сержант Айткеш Ибраев 45мм  қару взводының командирі 

болып тағайындалды, ал Саду оның мылтық экипажының мылтықшысы болды. 

Орёл топтастыруды жою дивизиясы кіретін Брянск майданының әскерлері 1943 

жылы 12 шілдеде шабуыл бастады. Ибраевтың атқыштар взводы, атқыштар 

роталарының шабуылына қолдау көрсетті. 1943 жылы 2 қыркүйекте 

Варваровка селосына атқыштар бөлімшелері шабуыл жасағанда, Ибраев 

экипажы 4 пулемет пунктін және бір жау барлағышын жойды. Сол үшін ол 

Қызыл Жұлдыз орденімен марапатталды. 1943 жылы 21 қарашада Семей 

облыстық газетінде лейтенант Данилиннің «Семейліктер Отан үшін шайқаста» 

мақаласы жарияланды. 

1944 жылдың 29 ақпанынан 2 наурызына дейін Лудчица ауылы үшін 

болған ұрыстарда Ибраев взводы 1 неміс танкісін, 2 атыс пункітін және 40-қа 

дейін жаудың солдаттары мен офицерлерін жойды. 

27 наурызда Могилев облысы, Быховский ауданы, Виляги ауылының 

маңында болған шайқаста Айткештің досы Саду өзінің мылтығымен бір танк 

пен жаудың 17-ге дейін сарбазын қиратты. 1944 жылы 16 шілдеде ол «Отан 

соғысының  2 дәрежелі » орденімен марапатталды. Бірақ осы шайқаста Саду 

ауыр жарақат алып, аяғын кесуге тура келді. 

1944 жылы 6 шілдеде 100 мыңыншы неміс тобы қоршауға алынып, 

жойылған кезде сержант майор Айткеш Ибраев ерлік жасады. Оның 

позицияларынан бірде - бір фашист өткен жоқ. Оның взводы 192 неміс 

солдаттары мен офицерлері, 19 автокөлік, 55 вагон оқ-дәрілері, 6 танкке қарсы 



 

 

141 

 

мылтық және 12 пулемет дзотын жойды. Жау батареяға жақындағанда, Ибраев 

взводты көтеріп, шабуылға шықты, сонымен бірге 8 фашисті жеке өзі жойды. 

Сонымен бірге барлық қару-жарақтар бүтін күйінде қалды. Осы ерлігі үшін 

1945 жылдың 24 наурызында  Айткеш Ибраевқа Кеңес Одағының Батыры 

атағы қаза болғаннан кейін берілді. 

1944 жылы 7 шілдеде Белосток облысы, Гродно ауданы, Төменгі 

Погораний селосы аймағында ауыр шайқастар болды. Ибраев взводы 

зеңбіректерін ашық жерлерге шығарып, 6 пулемет пунктін және 27 солдат пен 

офицерді жойды. 

Осы ерлігі үшін 2-ші Беларусь майданының 49-шы армиясының 70-ші 

атқыштар корпусының бұйрығымен 1944 жылы 13 тамызда сержант Айткеш 

Ибраев «Отан соғысының  2 дәрежелі» орденімен марапатталды. 

1944 жылдың 21 шілдесіндегі шайқастардың бірінде взвод командирі 

старшина Айткеш Ибраев ерлікпен қаза тапты. Гродно облысы, Свичлоч 

ауданы, Индура ауылындағы жаппай бейітте оның есімі 106 нөмірмен  

жазылған.     

Шаймардан ата - әскери жазушы, запастағы полковник, ҚР Журналистер 

одағының мүшесі. Шаймардан Ахмарұлы соғыс туралы мәліметтер мен 

мағлұматтар жинады. Айткеш Ибраев туралы деректер жинаумен 15 жыл 

айналысқан. Ол 380-ші Орел дивизиясының ардагерлерімен кездесулер кезінде  

күнделік жазбаларын жүргізді. КСРО Қорғаныс министрлігі Орталық 

мұрағатының құжаттары бойынша ол Суворов дивизиясының 380-атқыштар 

Қызыл Ту орденді жауынгерлік жолын зерттеді. Ол ардагерлердің мекен-

жайларын тауып, олармен бірнеше жыл хат алысып тұрды, бірақ батырдың  

жерленген жері туралы ақпаратты ешкім білмеді. Бірақ Шаймардан ата Батыр 

Айткеш Ибраевтың жерленген жерін тапқанға дейін іздеуін тоқтатпады. Бірде, 

оған ауылдарды аралап, ағасының жерленген жерін іздеп, мектептердің бірінде 

Шаймардан Калиакпаровтың хатын көрген Кострома облысынан келген 

Крипакова Инна Павловна есімді кісі жауап береді. «Ауылда, қабірдің 

мемориалдық тақтасынан Ибраев Айткеш Абайұлының есімін таптым» - деп 

жазады ол кісі. Ол Нижний Погораны ауылы үшін шайқастарда қаза тапқан , ал 

оның денесінің қалдықтары кейін Беларуссия, Гродно облысы, Свичлочский 

ауданы, Индура ауылындағы жаппай қабірге қайта жерленді. Осылайша 

жерленген жерді іздеу 1974 жылдың шілдесінен 1989 жылдың қыркүйегіне 

дейін 15 жылға созылды. Гродно қаласында Айткеш Ибраевтың мұражайы 

жұмыс жасайды. Ондағы студенттер оның қабірін күтіп, қарайды. 

Шаймардан Қалиақпаров «Ертіс өңірінің батыры», «Басты бағыттағы полк» 

және «Біз жүректегі патриотизммен жеңдік» атты кітаптарында Айткештің  

ерлік көрсеткен шайқастары мен майдандарынан нақты деректер келтіріп 

жазды. 1968 жылы Семей облысы, Жаңасемей ауданы, Баженово мектебі мен 

ауылында ескерткіш обелиск орнатылды. 1974 жылы мектеп оның есімімен 

аталды. 1989 жылы 9 мамырда мектепте Батыр мен оның жерлестеріне 

арналған музей ашылды. 1997 жылы қарашада Семейдегі Карл Маркс көшесі 

оның атымен өзгертілді. Батырдың есімі берілген көше ол оқыған ,мамандық 
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иесі атанып, жұмыс істеген колледж ғимаратының жанынан өтетіндігі назар 

аудартады. Колледж мұражайында «Батырлар бұрышы» құрылды. 2001 жылы 3 

мамырда біздің мектепке Айткеш  Ибраевтың бюсті орнатылды. 2014 жылдың 2 

қыркүйегінде суретші Александр Владимирович Кирсанов Батырдың портретін 

салуын аяқтап, ол 2014 жылдың 26 қыркүйегінде батыр Айткештің 90 

жылдығына арналған мерекелік әскери-спорттық жарыстың ашылуы кезінде, 

мектепке тарту етілті. Сол күні ауылдастармен  ардагерлер және қонақтар үшін 

концерт қойылды.  Батырды еске алу кубогы үшін мектептер арасында әскери-

қолданбалы спорт түрлері бойынша облыстық чемпионат өтті.  Қазіргі таңда 

мектеп оқушылары жүлделі орындарға ие болып, қалалық, облыстық және 

республикалық жарыстарға қатысып жүр. Міне, мен Айткеш Ибраевтың 

жарқын үлгісі, мектеп оқушыларын жеңіске жақындатуға 

шабыттандыратынына сенімдімін! Новобаженово ауылының саябағында Батыр 

Айткеш Ибраевқа арнайы ескерткіш қойылған. Ұлы Жеңісті атап өту іс-

шараларында ескерткішке қарауыл күзеті сап түзеп, гүл шоқтары қойылады.    

Мектеп мұражайында кітаптар, туыстарының фотосуреттері, майдан хаттары 

және батырға берілген марапаттар тізімдері қойылған. 

Қорытындылай  келе, соғыс кезінде елуден астам семейліктер мен бұрынғы 

Семей облысының тұрғындары Кеңес Одағының Батыры деген жоғары атаққа 

ие болды. Ертіс өңірінің ұлдары Отан қорғаушылардың алдыңғы қатарларында  

және Екінші дүниежүзілік соғыстың шешуші шайқастары кезінде ерлікпен 

шайқасқан батырлар. Бізді, жеңімпаз 9 мамырдан алшақтататыны, жыл сайын 

соғысқа қатысушылардың саны азайып бара жатқаны, сондықтан біздің 

қасиетті борышымыз оларды еске алу, құрметтеу! Болашақта мен жоба 

бойынша жұмысты жалғастырғым келеді, себебі әр түрлі материалдарда 

кейіпкер туралы кейбір мәліметтер әртүрлі, яғни, кейбір фактілер зерттеуді 

талап етеді. Мысалы: Батырдың туған күні мектеп мұражайында 1924 жылы 12 

қыркүйекте көрсетілген және 1944 жылы 27 қазанда Польша облысында қаза 

болған. Ал, басқа дереккөздерде ол 1924 жылы 15 мамырда туып, 1944 жылы 21 

шілдеде Беларуссияның Нижний Погорани селосының ауданында қаза болды 

деп жазған. Біздің отандас - майдангерлердің ерлігі, батылдығы мен 

қайраттылығы  туралы әңгімелер өзектілігін жоғалтпайды. Олар жастардың 

бойында патриоттық сезімді, өз Отанына деген мақтаныш сезімін, өз халқының 

тарихына деген сүйіспеншілікті қалыптастыруға ықпал етеді. 

Мен өз сөзімді Шаймардан Ахмарұлының: «Біздің жерлестеріміздің өткен 

Ұлы Отан соғысындағы  ерліктерін ұмытпау арқылы,мысалға ала отырып, 

қазақстандықтардың болашақ ұрпағын тәрбиелеу үшін пайдалану - бүгінгі 

күннің  міндеті», - деген сөздерімен аяқтағым келеді. 

 Пайдаланған әдебиеттер: 

1.«Біз жүректегі  патриоттық сезіммен жеңдік» кітабы, кітаптың авторы - 

запастағы полковник,Қазақстан Республикасы Журналистер одағының мүшесі, 

Ш.А.Калиакпаров, 132-156 беттер; 

2.Ш.Калиакпаров «Полк главного направления» С.,2005 г 

3. «Отан батырларын мадақтайды» фотоальбом 95-100бет,  Өскемен қ, 2010 ж. 
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МҰХТАР  МАҒАУИН  ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫ 

Қатысушы:Халықова Ләззат 

Жетекшісі: Ибраев Нурлан Балхашович 

«Біржан Исадилов атындағы жалпы орта білім беретін мектебі»КММ, 

Семей қаласы 

 

“Әбдіғаппар сері” Мұхаңның басқа да шығармалары сияқты қазақ 

тағдырын бейнелейді. Оқшау, жеке адамның емес, ұлттың, халықтың қияметін 

жазады. Қазақ Әбдіғаппар өнері, серілігі, еркіндігі жолында ғұмырын құрбан 

етеді. Айдалады, азап шегеді, бейнет көреді, бірақ қайтпайды. Ұлт дәстүрін 

қастерлейді. Ел тағдырына алаңдайды. Қиындықтан, қорлықтан көз ашпайды, 

алайда қазақ мұратына адал, берік, жақ. 

Тұңғыш баспа жүзін көрген шығармасы – “Кешқұрым” әңгімесі (1964). 

     Қазақ әдебиеттану ғылымы кеңестік билік тұсында өз нысанасын негізінен 

саяси идеология өлшемімен қарады. Кез келген мұра таптық қалыпқа салынып, 

социалистік мұраттарға қатысы барлығы, әлде жоқтығы жағынан 

қарастырылды. Сол қоғамның эстетикалық бейнесінің өлшеміне айналған 

социалистік реализм қағидасы кез келген көркем туындының негізгі қалыбын 

қалыптастырды. Сол себепті де, қаламының желі бар, көркем ойлау қарымы 

өзгеден артық тұрған көптеген сөз зергерлері өз кезеңінің шындығын айтуға 

құрылған шығармалар жазудан қашқақтап, аз да болса шығармашылық 

еркіндікке мүмкіндік беретін тарихи тақырыптарға ойысты. Қазақ 

әдебиетіндегі, жалпы кеңес әдебиетіндегі бұл үрдіс әдебиеттің тақырыптық, 

көркемдік тұрғыда дамуына айтарлықтай әсер еткені де белгілі. 

Тырнақалды туындыларымен ақ әдебиеттанушылар, сыншылар мен қалың 

оқырманды елең еткізген М.Мағауин де осы үрдістен ауытқып кете 

алмады. Қайта оның қаламынан туған тарихи тақырыптағы көркем дүниелер 

қазақ әдебиетінің жауһарлары қатарына қосылып, кейінгі әдебиеттің даму 

барысында бағдар болатындай деңгейге көтерілді. 

Жалпы, М.Мағауиннің шығармашылығы туралы әр кезеңдерде әр түрлі 

мазмұндағы бағалар берген сыншы, зерттеушілер баршылық. Оның сыртында 

ол ең әділ сыншы – оқырманның оң бағасын алған бүгінгі қазақ әдебиетінің 

ақсақалы дәрежесіне жеткен дегдар мінезді жазушы. Сондықтан біз 

жазушының ілгерідегі шығармаларын қоя тұрып, ХХІ ғасырдың басынан бері 

жазған әңгімелерінің көркемдігі мен ондағы көтерілген тақырып аясына 

тоқталмақпыз. 

Әдебиеттанушы ғалым А.Нұрқатовтың «Реализмнің тарихы көркем 

идеялардың, әралуан сюжет пен қилы-қилы характерлердің бұрқырай 

жаңғырып отыратындығын сипаттайтын мысалдарға кенде емес. Сонымен бірге 

бұл – көркемдік формалардың да жаңғырып, жаңадан жасалып отыруының 

тарихы. Бұл жалаң абстракция емес. Өйткені, ол әрбір ірі жазушының 

шығармашылығында жаңашылдық сипатқа ие болады» деген пікірі 

М.Мағауиннің шығармашылығына тікелей қатысты сияқты болып көрінеді. [1, 

378-379]. 
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«Әйгілі жазушы М.Мағауиннің тәуелсіздік жылдарда жазған жаңа 

тұрпаттағы шығармалары көркемдік әлемді игерудің тың арнасын 

қалыптастырып, ұлттық рухты сілкіндіретін өзгеше дүбірлі құбылысқа айналып 

отыр. Әлемдік әдебиетке түрік рухының тыныс-демін әкелген классик 

жазушының әсіресе соңғы кезде жазған кез келген шығармасы 

формалық тұрғыдан мүлде күрделі, әдіс-тәсілі тосын. Әйткенмен бұл 

туындылардың арғы қатпарында, терең діңінде халық мұрасының құнарлы да 

айшықты белгілері мол болғандықтан оқырманды тылсым табиғатымен 

қызықтырып баурап алады. Ең негізгі бір ерекшелік – бұл шығармалар 

ақиқатпен әдіптеліп, шындықпен суарылған. Сол себептен де ХХІ ғасырдағы 

деректілік пен нақпа-нақ ақпаратты талап ететін жаңа буын оқырманның 

сұранысына жауап беріп отыр» [3] дейді әдебиет зерттеушісі А.Тойшанұлы.  

Жазушының екі мыңыншы жылдардан бері баспа бетінен шыққан, әр түрлі 

мерзімді баспасөздерде жарық көрген ірілі-ұсақты жиырма шақты әңгімелері 

бар. Олардың тақырыбы мен көтерген мәселелері де әр алуан. Кеңестік империя 

ыдырап, әр ұлт өз қамын күйттеп кеткен өлара шақтағы қазақ қоғамы, бүгінгі 

жастар психологиясы, өткен өмір шындығы, сананы тұрмыс билеген замандағы 

адами құндылықтар өлшемі т.б. әдеби шығарманың тақырыбына жүк 

болатындай күрделі мәселелер М.Мағауин әңгімелерінің негізгі арқауы болып 

келеді. 

Жалпы М.Мағауин шығармаларына тән ерекшелік – 

шыншылдық. Қаламгер нені суреттессе де, қандай бейне сомдаса да әсіре 

ұраншылдыққа, жалғандыққа бармайды. Қайта ақиқат шындықтағы өмір 

тартысы мен тіршіліктің мәні көркем оймен жымдасып, кей тұстарда параллель 

дамып, бірін-бірі толықтырып отырады. Жазушының «Бір үзік сәуле», «Екеу», 

«Қылмыс», «Эльза жеңешем» және «Күмбез» т.б. сияқты «әдепкі 

әңгімелерінің» тақырыбы біз күнделікті көріп жүрген, немесе көзіқарақты 

жанды ойландырмай қоймайтын қоғамдық түйткіл мәселелерді қамтиды. Уақыт 

шындығын кестелі сөз, көркем бейнемен тап басып суреттей білген жазушының 

әдебиет тарихында өзіндік ерекшелігімен көрінген кең тынысты тарихи 

шығармалармен қатар күнделікті, әдепкі саналатын өмір құбылыстарын 

бейнелейтін осы бір қысқа әңгімелері бүгінгі прозаның көркемдік деңгейін 

көтеруге қосылған үлес екендігі сөзсіз. Бақай есеп пен бас пайданың қос 

тізгініне қос қолдап жабысқан қала «ақжағалысы» мен даланың дархан мінезді, 

табиғаты тарпаң кең қолтық қазағының контрастілі бейнесі, қазіргі жаһандану 

үрдісінің жемісі – нигилизм мен космополитизмнің асық үлгісі ұлт 

«сілімтіктерінің» (подоноктардың) жиіркенішті бейнесі де жазушы 

әңгімелерінде нанымды суреттеледі. 

Қалтасы тоқ, қолы ұзындардың өз ата-бабаларының батыр, би, көсем 

болғандығын дәлелдеп, оған ел-елде ауыл, көше аттарын алып беру үшін қызыл 

кеңірдек таласқа түскен «ұлы науқанды» уытты да өткір тілмен, теріңді тіліп, 

сүйегіңе дейін осып өтер әжуә-мысқылмен суреттеген қаламгер «...Бұл Сылан 

молдамыз арыда қызыл белсенді болған. Қаншама жұртты қан қақсатқан. Содан 

соң Іңкібіді, Імгібінің есігін күзеткен. Сыртынан көрсетіп, жала жауып ұстатып, 
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талай боздақтың сорын қайнатқан. Одан соң колхозда біргәді. Совхозда қара 

жұмысшы. Алайда, мілиса аты қалмапты. Енді міне, зейнетке шыққан соң, ең 

бастысы, тәуелсіздікке қол жеткен соң молда болып алыпты. Әрі өткендегі 

күнәсі жуылады, әрі күнделікті тіршілігіне талғажау табады. Жай ғана молда 

емес, ауылдың құрметті ақсақалы» [2, 272-273] деп кешегі атеист 

коммунистердің бүгінгі пірәдар сопыға айналу процесін халық трагедиясымен, 

ұлттың қасіретті тарихымен астарлатып береді. 

М.Мағауин шындықты, құбылысты, олардың ішкі мәнін мейлінші жіті 

көре білген, ерекше нәзік талғаммен сезіне білген, әрі оны жеткізіп суреттей 

алған жазушы. Ел мен жер, отан тарихын қайта жазу, өмір шындығы мен 

тарихи оқиғалардан ауытқымай тек ақиқатқа жүгіне жазу науқаны кезіндегі 

қарадай әсіреқызылдық пен жалған атақ-даңққа ұмтылудың келеңсіз көріністері 

мен өзімшіл, аяр, шолақ ойлы пенделердің оспадар тірліктерін жазушы « 

...Осындай да сұмдық болады екен. Болады. Болып жатыр. Төбесі бір ауыл 

көлемінде ғана көрініп тұрған күмбузіңіз не, атырап, аймақ, бүкіл елге әйгі көк 

кесене, ақ сарайлар салынып жатыр. Болмаған аталардың жасамаған ұлы 

істеріне айғақ ретінде. Тілсіз, дымсыз құрылысыңыз тұрыпты, том-том кітаптар 

жазылып қойды. Болмаған батырлардың басқа бір бабалар жасаған ерлігіне 

иелік туралы. Ақ селеуді алып еменге, қара қойшыны қайтпас қаһарманға 

айналдырған. Ауыл, аудан, аймақ емес, ел көлемінде тойланып жатқаны бар. 

Алды мектеп оқулықтарына еніп те кетті. Ресми тарихқа тіркелді» деп, қатты 

ашу, ащы ызамен жаза келіп, «Біздікі сол, жарты аяқ қара көженің буынан 

өрбіген кенеусіз көп өтіріктің кішкентай ғана бір тармағы» [2, 274] деп, «бас 

кеспек болса да тіл кеспек жоқ» айтпасқа болмайтын дүниені айтпай тұра 

аламайтын мінезін танытады. Ал оның көркем тілдің стихиясын, сөз сырын 

сезінуі тіпті айрықша күшті. «Эльза жеңешем» әңгімесіндегі соғыстан аман 

келгенмен, бейбіт өмірдегі жазалаушы органдардың зорлығына шыдамай өзіне 

өзі қол салған кейіпкердің жалғыз ағаш бұтағына асылып тұрған аянышты 

өлімін «...Күп болып іскен, екі көзін, бет-аузын қарға шоқып тастаған екен 

дейді. Бірақ еш жері ауырмаса керек. Ауырғанын сезбесе керек» деп суреттей 

келе, «Бар азаптан құтылды!» деді үлкен ағам. «Жігіт-ақ екен!» деді Кенже 

ағам». «Иманы жолдас болсын!» деді атам» [2, 250] деп кейіпкерлердің 

репликалары арқылы олардың ұлттық сөйлеу ерекшеліктері мен мінез-

өзгешеліктерін, заман аужайына, уақыт шындығына қарай адам өлімінің өзінен 

адамдық қасиет іздеген дала мінезінің сабырлылығын көрсетеді. 

М.Мағауин шығармаларындағы кейіпкерлер бейнесінің басты ерекшелігі 

сол, жазушы өзі сомдаған әр бейненің бойына ешкімге ұқсамайтын даралық 

қасиеттерді сыйғыза білген. Мейлі ол қоғамның бір мүшесі ғалым, студент, 

малшы болсын, мейлі шығарма кейіпкеріне айналған «өзі» болсын жоғарыда 

айтылған даралық қасиеттерімен ерекшеленеді. М.Мағауиннің кейіпкерлер 

галереясы шындық өмірдің қайнаған ортасынан шыққан өз заманының нақты 

адамдары бейнелерінен тұрады. Сол кейіпкерлер қатарын қарап отырсаңыз 

көңілі күдікті кемелді («Қылмыстағы» Алпамыс), көкейі күңгірт құмбылды 

(«Екеудегі» жаңа қазақ), бар айласы бас пайдасынан аспайтын нәмартты 
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«Күмбездегі» Білгір Бекен), надандығы нар жығатын көркеуде («Подоноктағы» 

Сілімтік) мен жақыны үшін жанын берген жанкештіні де көрер едіңіз. 

Көркем бейне жасаудағы жазушының тағы бір ерекшелігі оның түрлі 

көркемдік әдістерді қолдана білуінде. Мысалы, «Күмбез» әңгімесіндегі Білгір 

Бекеннің бейнесі бірде оның өз қимыл-әрекеті, сөйлеген сөзі, ойы арқылы 

беріліп отырса, бірде авторлық баяндау, енді бірде ауылдас-туыстың ішкі 

монологі, сөйлеген сөзі, Бекенге деген көзқарасы арқылы, енді бірде оның ата-

бабасы туралы ел аузындағы аңыз ретінде беріледі. 

М.Мағауиннің әдеби-эстетикалық көзқарасы да жүйелі. Бұл әрине бүгінгі 

күннің жаңалығы емес. Десе де әдеби әлемнің еңселі қақпасынан сыналай еніп 

келе жатқан қазіргі жас оқырман үшін Мағауин әлемінің, оның көркем де 

шұрайлы тілінің, күрделі де ұғынықты ой орамдарының, көзі ашық, көкірегі 

ояуға тұтас панорамалық көрініс болып көрінетін шебер суреттеулерінің бөтен 

бір тылсым ғаламнан келген құбылыстай көрінуі мүмкін.  

 

САЛТ-ДӘСТҮР-ТӘРБИЕ НЕГІЗІ 

Қатысушы: Масалимова Алуа Жұмангелдіқызы 

Жетекшісі: Бектемирова Нургуль Кенесбековна 

«№25 жалпы орта білім беретін мектеп» КММ, Семей қаласы  

 

Ең алдымен салт-дәстүр дегеніміз не,соған тоқтала кетейін 

      Салт-дәстүр-әр ұлттың, халықтың діні мен сеніміне, тұрмыс-тіршілігіне, 

ұлттық құрылым ерекшелігіне сәйкес ғасырлар бойы жинақталып, өмірдің өзі 

туғызған ғұрыптардың жиынтығы; қауым мен қоғамда қалыптасқан мінез-

құлықтың үлгілері. Салт-дәстүр ұлт үшін өмір, қоғам заңы болып негізделіп, 

сана, тағылым, тәрбие, тіршілік ережесі ретінде ел зердесіне рухани байлық — 

өнеге тәжірибесін құраған. Бұл талаптар мен ережелерді халық бұлжытпай 

орындаумен бірге оны құрметтемеген, сақтамаған адамдарды сол заң негізінде 

жазалап та отырған. Өткен заманда қазақ қоғамы үшін салт-дәстүр бұлжымас 

заң рөлін атқарды. Мысалы, той, наурыз көже, қыз 

ұзату, қонағасы, шашу, ерулік ата салты болып саналады. Салт-дәстүрдің ел 

арасындағы тәлімдік, тәрбиелік, халықтық мәні зор. Халықтың атадан балаға 

көшіп, дамып отыратын тарихи әлеуметтік, мәдени-тұрмыстық, кәсіптік, салт-

сана, мінез-құлық, тәлім-тәрбие және рухани іс-әрекетінің көрінісі дәстүр 

арқылы танылады. Салт-дәстүр байлығы — мәдениеттің байлығы. Мысалы, 

ата-ананы, үлкенді құрметтеу, байғазы, көрімдік, сүйінші, кәде сұрау, сәлем 

беру, ат тергеу, құрдастық қалжың, т.б. салт-дәстүрге жатады. Қазақ халқы 

салт-дәстүрге бай. Әдет, ғұрып, ишара, ырым, тыйым, дағды бәрі осы салт-

дәстүр көрінісі. Белгілі қоғам қайраткері, заңгер Н.Шайкенов: «Ұлт дәстүрі – 

заңнан биік», - деген. Демек, салт-дәстүрлі ел – мықты әрі тұғыры берік ел. 

Біздің халқымыз өз ұрпақтарына ғасырдан ғасырға ұлт қасиетін салт-

дәстүрмен, өнегені  әдет-ғұрыппен, үлгіні жөн-жосықпен, әдепті ырым, 

тыйыммен тәрбиелеп, ұлағатты ұл, инабатты қыз өсірген.Салт-дәстүріміз 

адамгершілік тәрбиесінің аса сенімді әрі  ғажайып жол екеінін көрсетті.  

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%B0%D0%BB%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%B0%D0%BB%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B9
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%80%D1%8B%D0%B7_%D0%BA%D3%A9%D0%B6%D0%B5
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D1%8B%D0%B7_%D2%B1%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%83
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D1%8B%D0%B7_%D2%B1%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%83
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D2%93%D0%B0%D1%81%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%88%D1%83
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BA_%D0%B0%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%85
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D3%99%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B
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Отаншылдық, ерлік, мәрттік, жомарттық, қайырымдылық, жоғары адамгершілік 

қасиеттер осы жол арқылы дарыған. Батыр жазушы Б.Момышұлы Ұлы Отан 

соғысы жылдарында: «Мен өзімнің ұрыстағы тәжірибемнен солдаттың басында 

жауынгерлік қасиетті тәрбиелеуде халықтардың басынан өткен жауынгерлік 

жолдары мен ұлттық дәстүрлердің маңызы зор екеніне көзім жетті», - деп 

жазды. Олай болса, әдет-ғұрып – қазақ халқының мызғымас заңы деп 

қабылдаған жөн. 

Тарихы: 

Көптеген ғасырлардың барысында қазақтардың өзіндік бірегей әдет-

ғұрыптары мен салт-дәстүрлері қалыптасты. XVIII ғасыр мен XX ғасырдың бас 

кезінде оның бірқатарын Ресей әкімшілігінің өкілдері, орыс және 

шетел ғалымдары, саяхатшылар айқын байқап, жазып қалдырды. Қазақтардың 

әдет-ғұрыптары мен салт-дәстүрлері үй ішіндегі отбасылық және адамдардың 

өзге де топтары арасындагы өзара қарым-қатынастарды қалыптастыруда үлкен 

рөл атқарды. Қазақ халқының салт-дәстүрлерін  айта берсен,өте көп. Мен 

солардың кейбіреуіне тоқтала кетсем. Олар:бата беру, тұсаукесер, бала 

тәрбиесі, шілдехана, бесікке салу,асату, сол сияқты отау көтеру дәстүрлері де 

бар. Олардың кейбіреуін, яғни ерте заманнан бері сол салт-дәстүрді ұстанып 

келе жатқандарын айта кетейін. Өлі-тірі, құйрық бауыр, жасау, бата аяқ және 

т.б. 

   Бата беру салтына тоқталып,айта кетейін. Халқымыз ақ ниетпен бата беріп, 

жақындары үшін тілек тілеуді дәстүрге айналдырған. Оны кез келген адам айта 

бермейді және тойдағы тілектен айтарлықтай өзгешеленеді. Кімге қаратып 

айтылатынына қатысты да мәтіні өзгеріп отырады. Бата беру сөзі араб елінің 

«фатеке» сөзінен шыққан екен,бұл сөз ақ тілек тілеу,алғыс айту деген 

мағынаны береді екен. Ақсақал бата беріп жатқан кезде шаңырақтағы жастар, 

кейде, тіпті, жасы үлкендер орындарынан түрегеліп тұрады. Сондай-ақ, батаны 

кім көрінген адам бере бермейді. Бата беру үшін өзің абыройлы, салиқалы 

да парасатты өмір сүруің керек. 

   Бесікке салу-. «Кең жайлау жалғыз бесік жас балаға». Бесік - баланың 

ұйықтауына таза болуына өте жақсы. Бесікке ауылдың өнегелі, ұрнағы өскен, 

ел құрметіне бөленген бәйбішіге (кәртең) салғызады. Бесік жырын айта отырып 

бөлейді. Баланы бөленген соң қарияға «бесік салу» құрметіне сыйлық беріледі. 

Үлкендер батасын беріп, баланың ер жетуіне, ананың үбірлі-шүбірлі болуына 

тілектестік білдіреді және Бесік жыры айтылады: 

Әлди-әлди ақ бөпем, 

Ақ бесікке жат бөпем 

Жылама, бөпем, жылама, 

Жілік шағып берейін. 

Байқұтанның құйрығын 

Жіпке тағып берейін. 

   Жасауға тоқтала кетсем, жігіт жағынан келген қалыңмал мөлшеріне шамалас, 

кейде одан да асып түсетін, ұзатылатын қызға берілетін мал-мүлік. Үйленудің 

қандай да түрі болмасын, қызына жасау беру — ата-ана мойынындағы борыш 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%82%D0%B0%D1%80
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D3%98%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D2%93%D2%B1%D1%80%D1%8B%D0%BF&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D3%98%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D2%93%D2%B1%D1%80%D1%8B%D0%BF&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%82-%D0%B4%D3%99%D1%81%D1%82%D2%AF%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B9
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%98%D0%BA%D1%96%D0%BC%D1%88%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BA
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%92%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%BC
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D1%8F%D1%85%D0%B0%D1%82%D1%88%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B9%D2%9B%D1%8B%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BC-%D2%9B%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD%D0%B0%D1%81
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%BA_%D0%B6%D1%8B%D1%80%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%96%D0%B3%D1%96%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%A3%D0%BC%D0%B0%D0%BB
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D1%8B%D0%B7
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D2%AF%D0%BB%D1%96%D0%BA&action=edit&redlink=1
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болып есептелетіндіктен, «қалыңсыз қыз болса да, кәдесіз той болмайды» 

дәстүрі бойынша қалыңдықтың туысқандары қызын ешқашан жасаусыз үйден 

шығармаған. Жасауды ұзатылатын қыздың ата-анасы дайындайды. Бұған 

жақын туыс, ағайын адамдар да өз үлесін қосуына болады. Қазақ аналары қыз 

жасауына айырықша көңіл бөледі. Әуелі шебер болсын деп ине-жіп, тоқыма 

қап, шай дорбасында дейін дайындайды. «Жасаусыз қыз болмайды, жабдықсыз 

үй болмайды», «үйдің көркі қызбен жасау», «әдемі қыздың, көрікті отауы 

болсын» деп қолдарынан келгенше жасауға жанын сала көмектеседі, 

көріктеседі.Бұрынғы кезде қыздың жасауына сәукеле,кілем,текемет,ыдыс-

аяқ,киім-кешек,әшекейлі бұйымдар т.б. сол сияқты заттарды берген. 

    Асату- ет желініп болғаннан кейін төрде отырған ақсақал табақта қалған етті 

жас балалар мен жігіттерге астауы тиіс. Бұрынғы кезде жас балалар  «ет 

асаймыз» - деп ,қонақ келген үйдің маңайында жүретін болған. Мұндай 

халықтық дәстүрді жазушы  С.Мұқанов кең насихаттап, қолданып, 

жалғастырып отырған.Осы салт-дәтүрге байланысты мынадай жаңылтпаш айта 

кетсем: 

Есет атам ет асатар, 

Ет асатса бес асатар. 

    «Құйрық-бауыр жедің бе,құда болдың деім бе» деп мәтелмен бастайын.Бұл 

құдалық дәстүр рәсімі болғанмен ұлт салт-дәстүрінде орны бөлек жай.Екі жақ 

келісіп құда болған жағдайда оларға «құйрық бауыр» сыйға әкеледі.Әкелуші 

әйел «бауырдай жақын,құйрықтай тәтті болыңдар» деп тілек білдіреді.Одан 

барлық келген құдалар ауыз тиіп,сыйларын береді.Құйрық-бауыр қазақ 

дәстүрінді құда болудың заңды белгісі – құжат болып бекітілген.Құдаларға 

сыйды әкелерде,мынадай әнмен алып шығады: 

Құда, құда дейсің-ау, әй, 

Құйрық-бауыр жейсің-ау, әй. 

Құйрық-бауыр жемесең, 

Несіне құда дейсің-ау, әй. 

    Енді қорытындылай келе мен осы баяндамам арқылы осы жерде отырған 

оқушылар мен студенттердің бойына қазақтың салт-дәстүріне деген 

қызығушылықты қалыптастырып, қазақ халқының салт-дәстүрі мен әдет-

ғұрпының тәрбиелік мәнін ұғындырып, олардың бойына адамгершілік, 

имандылық қасиеттерін қалыптастыра алдым деп ойлаймын. Ұлтымызға 

жалын, ұрпағымызға тәлім беріп келе жатқан дәстүрімізді ұмытпай, қазақ деген 

халықтың патриот ұрпағы болып атын шығара беру – кез-келгеніміздің 

парызымыз. Менің айтқан ойым біреуге жай сөз болып қалар, ал біреулерге 

қамшы болып тиетініне  көзім  жетеді. Әр қазақтың санасына сәуле шашып, аз 

да болса ой тастасам – бұл менің ұлттық дәстүрлерімізді дәріптеудегі бастапқы 

жетістіктерімнің бірі. 

 

          

 

 

https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%83%D1%8B%D1%81&action=edit&redlink=1
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АБАЙ ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ АДАМГЕРШІЛІК МӘСЕЛЕСІ 

Қатысушы: Тоқтарова Ұлпан Еділқызы 

Жетекшісі: Бектемирова Нургуль Кенесбековна 

«№25 жалпы орта білім беретін мектебі» КММ, Семей қаласы 

 

Бүгінгі қоғам талабына сәйкес білім беру саясатына жаңа көзқарас қажет 

етеді. Қазақстан  Республикасы  «Білім туралы» заңында  «білім беру 

жүйесінің басты міндеті-ұлттық  және  жалпы адамзаттық ғылым мен 

практиканың жетістіктері негізінде жеке адамды қалыптастыру мен дамыту 

үшін қажетті  жағдайлар  жасалу  қажет» деп  жазылған.  Жеке 

адамды  дамытудың  басты  бағыты - жаңа 

адамгершілік құндылықтарды орнықтыру екендігі белгілі. Адамгершілік - 

адамның рухани арқауы. Өйткені, адам баласы қоғамда өзінің жақсы 

адамгершілік қасиетімен, адамдығымен, қайырымдылығымен ардақталады. 

Мұндай ауқымы кең міндетті шешуде өркем шығармалардың 

алтын орны ерекше. Көркем туындыда халықтың тарихи  жүріп өткен жолдары, 

өмір  белестері, елдік-ерлік дәстүрлері, тұрмыс-салты, психологиясы 

жинақталған, табиғаты  кескінделген, адамгершілік 

ұғым түсінігі көрініс табады. Осындай  талғамы  биік  оқушы жүрегіне  жол 

табатын  шығармалар қатарына Абай  туындылары деп санаймын. Абай 

Құнанбаев қазақ әдебиетіндегі қайталанбас ұлы ойшыл, философ, ақын. 

Абайдың қайратты күшін, даналығын көрсеткен оның шығармалары болып 

табылады.Әсіресе оның шығармалары - қазақ әдебиетінің дамуына ғана емес, 

қоғамдық ой-сананың өрлеуіне қосқан жанашылдығымен ерекшеленеді.  Ақын 

өз шығармаларының көркіне ғана емес, сонымен қатар оның ауқымдығы мен 

мағынасына  аса назар аударған. Абай Құнанбаев өзі көрген, естіген өмір 

сабақтарын ақ қағазға түсіріп, содан туындайтын даналық, философиялық 

түйінді оқырманға жеткізе білген ойшыл. Оның 176 өлеңі, 45 қара сөзі, 56 

аудармалары бар. 

     Қазіргі таңға дейін Абай дәнін сепкен оқу, білім, өнер, адамгершілік, 

әдеп, мораль мәселелері қазақ халқының әр  кезеңінде де рухани азығына 

айнала бермек. Мұнда тұнып тұрған пәлсапа бар; 

Тамағы тоқтық,  

Жұмысы жоқты 

Аздырар адам баласын. 

Бұл өлең жолдарында Абай адам бойындағы қасиеттерді, адам әрекетін 

сыңға алады. Шынымен де, істейтін ісі жоқ, тамағы тоқ, көйлегі көк адам 

адамгершіліктен безіп кетеді. Бұл адамның барын бағаламауынан, болашағын 

болжамауынан, өткенінен сабақ алмауынан шығады деп ойлаймын. Абай бізді 

бейжайлыққа, байыпсыздыққа, парықсыздыққа салынбауымызды меңзейді. 

Адам баласы ұлы ойларға басын қатырмаса, миы майда шаруаларды, әңгіме 

өсек-аяңдарды қуып, рухани тұрғыдан аза бастайды. Бір даналық сөз ойыма 

түсіп отыр.  Бір орында қаншалықты жайлы отырсаң да , уақыт өте келе аяғың 

ұйып, ісіп шаршайды. Сондықтан қозғалыс (тек физикалық емес, рухани да) - 
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ол өмір. Өмірді мәнді етіп сүру үшін, рухани азбай, өзіңді зеріктірмей, болатын 

іспен айналысу керек. Біз еріншектік, жалқаулық сыңды адам бойындағы 

жағымсыз қасиеттерден аулақ болуымыз қажет. Адам тек еңбек етіп, өзгеріп, 

үйреніп, дамып қана кемелденеді.  

Абайдың "Қалың елім, қазағым" өлеңінен үзінділер: 

«Қалың елім, қазағым, қайран жұртым, 

Ұстарасыз аузыңа түсті мұртың. 

Жақсы менен жаманды айырмадың, 

Бірі қан, бірі май боп енді екі ұртың.»; 

«Ұқпайсың өз сөзіңнен басқа сөзді, 

Аузымен орақ орған өңкей қыртың.»; 

«Көрсеқызар келеді байлауы жоқ, 

Бір күн тыртың етеді, бір күн – бұртың. 

Бас-басына би болған өңкей қиқым, 

Мінеки бұзған жоқ па елдің сиқын?»; 

«Бірлік жоқ, береке жоқ, шын пейіл жоқ, 

Сапырылды байлығың, баққан жылқың. 

Баста ми, қолда малға талас қылған, 

Күш сынасқан күндестік бұзды-ау шырқын.»; 

«Тиянақсыз, байлаусыз байғұс қылпың, 

Не түсер құр күлкіден жыртың-жыртың.» 

Абайдың «Жақсы менен жаманды айырмайсың» дегені- бір ұрты май, бір ұрты 

қан - сол тұстағы әлеуметтік құрылымға байланысты туындаған пікір. Сол 

себепті ақын сол заманда орын алып жатқан құбылыстарды сынай тұра алмады. 

Қазіргі тілмен айтқанда, елдің сиқын бұзып жүрген - мансабы жоғары 

шенеуніктер. Олар өз бас қамдарынан өзге мақсаты жоқ, адамгершіліктен 

безген шала сауаттылардан құралған өрісі таяз тұлғалар. Бұл өлең жолдарымен 

Абай оқырманды осындай  жағымсыз қасиеттерден алшақ болуға шақырады. 

Абай Құнанбаевтың "Сегіз аяқ " өлеңінен үзінділер: 

«Толғауы тоқсан қызыл тіл, 

Сөйлеймін десең өзің біл. 

Білгенге маржан, 

Білмеске арзан»; 

«Басында ми жоқ, 

Өзінде ой жоқ, 

Күлкішіл кердең наданның. 

Көп айтса көнді, 

Жұрт айтса болды — 

Әдеті надан адамның. 

Бойда қайрат, ойда көз 

Болмаған соң, айтпа сөз. »; 

«Болмасын кекшіл, 

Болсайшы көпшіл, 

Жан аямай кәсіп қыл. 
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Орынсыз ыржаң, 

Болымсыз қылжаң 

Бола ма дәулет, нәсіп бұл?»; 

«Еңбек қылсаң ерінбей — 

Тояды қарның тіленбей. »; 

«Адал бол – бай тап, 

Адам бол – мал тап »: 

«Біріңді қазақ, бірің дос 

Көрмесең, істің бәрі бос.»;  

«Ғылымды іздеп, 

Дүниені көздеп, 

Екі жаққа үңілдім. » 

Абай осы өлеңінде қазіргі күнге дейін өзекті мәселелері бар. Олардың 

басым көпшілігі  адамгершілік қасиеттер. Өмірінді босқа өткізбеуге, кекшіл 

болмауға, надандық, арамдық, жалқаулық. еріншектік сынды әдеттерден 

арылуға шақырады. Оның орнына «Жан аямай кәсіп қыл», «ғылымды іздеп», 

яғни ғылым мен білімнің жолында жүріп, адал еңбек етіп өз мақсатына жетуін 

керек. 

Абайдың бұл өлеңі де заман ойлары, қоғам шындығы , ұлт тағдыры  

мәселелері көтерілген. Үстінде айтылып кеткен қасиеттер қазіргі қоғамда да 

белен алып, үлкен мәселеге айналып отыр.  

 Сөз соңында, Абайды өмірдің алуан ырғағына байланысты адамның 

жоғары парасаттылық деңгейі, әлеуметтік ақиқат пен ақыл-ой құбылысын терең 

зерделеген, оған баға берген, жан-жақты ізденген суреткер- ақын дер едім.Абай 

Құнанбаевтың ойшылдығы мен сыршылдығы оның туындыларымен терең 

үндестік табады. Жалпы туындыларында қамқорлық, қарапайымдылық, 

ақылдылық,еңбекқорлықпен қатарлас надандық, көрсеқызарлық, үлкенді 

сыйламау сынды адам бойындағы теріс қылықтар да бейнеленген. Менің 

ойымша, ақын өлең жолдары арқылы келешек ұрпаққа ой салып, адамгершілік 

қасиеттер жайында ой қозғайды.  

Адамға қойылатын басты талап- асыл да ізгі адамгершілік қасиеттерді 

бойына сіңірген, ұлағатты азамат болып шығу.Ұлы ақынымыз Абай Құнанбаев 

дәуірінде айтып кеткен атама сөздерінің әлі күнге дейін өз өмірімізге 

қажеттілігін ұғындық.Оның адамгершілікке баулыған, тәрбиеге негізделген 

туындылары арқылы рухани азық алдық, адамдық сипатта бой түзеуге 

тырыстық. Демек бұл ақынның халықпен бірге жасағандығы. Ақын мұрасы - 

халықтың сарқылмас асыл қазынасы. Әр қазақта тәлім алар ғибратты сөздер 

көп болғай! 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ЛИТЕРАТУРА» ПОСРЕДСТВОМ СТАНДАРТОВ WORLDSKILLS 

                           Участницы: Сафиуллина Камила Рафаэлевна 

                           Нигматуллина Гульшат Алнуровна 

Руководитель: Газизуллина Альбина Ринатовна 

ГАПОУ «Казанский торгово-экономический техникум»  

 

При вопросах модернизации России невозможнообойти стороной проблему 

творческого потенциаластраны, воспитания успешной молодежи. «Концепция 

долгосрочного социально-экономического развития России до 2020 года» 

подчеркивает необходимость обновления системы образования, что является 

главным условием формирования инновационной экономики России и на что 

нацеленыФГОССПО, дабы создать условия для формирования успешных и 

талантливых профессионалов. 

Упор в деятельности ПООдолжен делаться на возрастании роли 

внеурочной работы, формирующей дополнительные возможности для 

самореализации и творческого развития каждого студента, вырабатывания его 

индивидуальной образовательной траектории. Ее реализация репрезентирует 

преемственность основных образовательных программ и единство 

образовательного пространства. 

Как занятия по внеурочной деятельности сделать 

практикоориентированными? Данный вопрос долго оставался проблемным и 

открытым, пока студенты ГАПОУ «Казанский торгово-экономический 

техникум» не стали активно участвовать в чемпионатах WorldSkills по рабочим 

компетенциям. Благодаря им у нас, участников движенияWorldSkills, появились 

идеи, как же включить мировые стандарты в преподавание 

общеобразовательных дисциплин уже с 1 курса, осваивая не только общие 

компетенции, но и профессиональные.  

Цель нашего проекта – репрезентация возможности включения стандартов 

WorldSkills в мероприятия внеурочной деятельности по дисциплине 

«Литература» с использованиемзаданий и критериев оценивания по 

компетенциям«Туризм» и «Организация экскурсионных услуг».  

Задачи нашего проекта: 

- изучить конкурсные задания по компетенциям «Туризм» и «Организация 

экскурсионных услуг»;- выбрать модули, подходящие для проведения 

соревнований по дисциплине «Литература»;- разработать задания по критериям 

компетенций «Туризм» и «Организация экскурсионных услуг»;- разработать 

примеры выполнения заданий;- апробация полученных результатов. 

Актуальность нашей работы заключается в том, что жизнь студента СПО 

невозможно представить без WorldSkills, выполнение заданий по стандартам 

которого делает процесс обучения связанным с реальным проектом 

формирования общих и профессиональных компетенций. В ходе работы 

формируются качества(креативность, дисциплинированность и т.д.), 

необходимые для формирования успешности как в обучении, так и в 
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профессиональной деятельности, так как цель образования сегодня – 

сформировать и воспитатьквалифицированного конкурентоспособного 

специалиста, востребованного на современном рынке труда. 

Теоретическая значимостьзаключается в том, что в нашей работе даны 

методические рекомендации организации подобных мероприятий, примерные 

конкурсные задания, разработаны критерии оценивания.Практическая 

значимость нашей работы заключается в том, что полученные результаты 

можно принять на занятиях внеурочной деятельности как в ПОО, так и в 

школах, университетах. 

В ГАПОУ «Казанский торгово-экономический техникум» особое внимание 

уделяют участию студентов в движении WorldSkills (более 18 компетенций). 

Практически каждый второй студент вовлечен в движение 

WorldSkills.Стандарты WorldSkills включены не только в процесс 

профессионального обучения, но и в процесс преподавания 

общеобразовательных дисциплин. Безусловно, что выполнение заданий по 

стандартам WorldSkills делает процесс обучения связанным с реальным 

проектом формирования общих и профессиональных компетенций. В ходе 

работы формируютсяорганизованность, собранность, способность организовать 

пространство и время, коммуникативность и целеустремленность; умение 

адекватно оценивать свои возможности; практический опыт решения 

поставленных задач и самостоятельного принятия решений. 
Актуальным является включение стандартов WorldSkills и в мероприятия 

внеурочной деятельности по общеобразовательным предметам. В частности, по 

дисциплине «Литература» можно разработать задания по примеру заданий из 

компетенций «Туризм», «Организация экскурсионных услуг» для проведения 

соревнований в формате WorldSkills. Они удачно вписываются в рамки курсов 

внеурочной деятельности в СПО, так как на чемпионате авторы заданий часто 

обращаются именно к литературным деятелям и их произведениям, их жизни и 

творчествуи т.д.   

В компетенции «Туризм» участники выполняют 6 разных заданий, два из 

которых являются наиболее подходящими для использования – модуль 

F«Специальное задание» и модуль С «Разработка программы тура по заказу 

клиента». В обоих заданиях необходимо продумать план мероприятий и 

экскурсионную программу.В компетенции «Организация экскурсионных 

услуг»участникам также представляется 6 модулей, из которых модуль 

B«Создание аудиогида» наиболее предпочтителендля реализации внеурочной 

деятельности. В процессе выполнения данного модуля необходимо разработать 

и озвучить экскурсию. Таким образом, соревнования могут состоять из двух 

заданий: 1) разработка экскурсионной программы по жизни и 

трудамлитературного деятеля или исторической личности; 2) специальное 

задание - разработать аудиогид по произведению русского писателя. 

Безусловно, должны быть сохранены основные требования, которые 

предъявляются к участникам во время соревнования: не менее 5 команд; работа 

в команде из двух человек;выполнение заданий на время - 2 часа и 1 час; 
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выступление с готовой работой в рамках 5 минут; оценивание команд по 

объективным и субъективным критериям. Студентов знакомят с критериями 

заранее.Каждая работа должна быть подготовлена в соответствии в формате 

презентации с ссылкой на художественную литературу. 

Рассмотрим ключевые составляющие первого задания, которое построено 

по критериям компетенции «Туризм». В ходе работы участникам 

демонстрируется специально подготовленное задание, в котором 

представленопределенный запрос клиентов. На основе анализа содержания 

задания участники выявляют желания путешественников, цельих поездки; 

выбирают основные туристские услуги, транспортную схему, экскурсионные 

объекты посещения. Студенты предоставляют информацию по программе тура 

с использованием открытых актуальных источников, готовят аннотацию, 

демонстрируют умение устно излагать информацию. Ребята готовят 

презентацию своего продукта, креативную и оригинальную программу тура по 

заказу клиента; показывают умение работать в команде, продуктивно 

использовать выделенное время для презентации; культуру речи, смысловое 

единство и логику выступления; аргументированное изложение собственной 

позиции и навыки работы в PowerPoint. 

Оцениваться работы будут по следующим объективным и субъективным 

критериям «Разработка программы тура в соответствии с заказом 

клиента»:предоставление информации о месте пребывания; цели поездки; 

продолжительности поездки; средстве размещения; переездах по маршруту; 

достопримечательностях, экскурсиях; памятки туристу; наличие программы 

тура; аннотации; умение работать в команде; оценка продуктивности 

использования времени; культура речи. 

Второезадание построено по критериям компетенции «Организация 

экскурсионных услуг». В ходе работы участнику предлагается разработать 

аудиогид по заданной теме.Участники определяют экскурсионные точки, 

выстраивают маршрут тураи объединяютобъекты экскурсии; составляют текст 

для аудиогида, готовят описание. Ребята записывают аудиогид, красиво 

оформляют результат работы; демонстрируют умения эффективной работы, 

делегирования обязанностей; всестороннего раскрытия темы, творческий 

подход и выразительность изложения. 

Оценка работ будет производиться по следующим объективным и 

субъективным критериям: последовательность точек маршрута; выбор точек 

маршрута; правильность построения маршрута; наличие введения и 

завершения; название и подобранные изображения; удобство и восприятия 

текста на слух; соответствие нормам русского языка; раскрытие заданной темы; 

творческий подход к раскрытию темы; выразительность авторского текста. 

Примерные конкурсные задания для модуля 1 (разработанные в 

соответствии с КЗ по компетенции «Туризм») могут быть таковыми:  

Запрос № 1: «К нам поступил запрос от студентов РТ (четверо человек). 

Ребята хотели бы отправиться в путешествие по Казани по стопам их любимого 

А.С. Пушкина. Им интересно всё, что связано с русским писателем. В связи с 
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чем они хотят программу с посещением музеев, театров, памятников, 

библиотек. Особо их интересует освещение вопроса дружбы Пушкина и 

Фукса». 

Запрос № 2: ««К нам поступил запрос от преподавателей литературы 

казанских колледжей разработать тур под названием «Петербург 

Раскольникова». Они хотели бы пройти путь героя от крыльца его дома до 

других знаменательных мест в городе».  

Примерные конкурсные задания для модуля 2 (разработанные в 

соответствии с КЗ по компетенции«Организация экскурсионных услуг») могут 

быть следующими: 
Задание 1. Необходимо разработать аудиогид о русском поэте 

М.Ю.Лермонтове, рассмотреть биографию писателя и его творчество. 

Задание 2. Необходимо разработать аудиогид, связанный с детством 

И.И.Шишкина в городе Елабуга, его жизнью и особенностями творчества. 

Задание 3.   Необходимо разработать аудиогид по произведению 

Л.Н.Толстого «Война и мир», раскрывая значимость эпизода Бородинского 

сражения. 

Задание 4. Необходимо разработать аудиогид о жизни Анны Ахматовой в 

Санкт-Петербурге. 

Задание 5. Необходимо разработать аудиогид по произведению 

Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание». 

Заключение  

Таким образом, внедрение стандартов WorldSkills в образовательный 

процесс, в частности, во внеурочную деятельность имеет ряд преимуществ: 

- создает условия для развития всех субъектов образовательного процесса;  

- создает действительные стимулы профессионального развития субъектов 

образовательного процесса;  

- внедряет в профессионально-образовательный процесс современные 

педагогические и психологические технологии развития индивидуальности;  

- обеспечивает мониторинг профессионального развития всех субъектов 

образования, т. е. регулярная и оперативная диагностика, которая входит в 

систему обратной связи в процессе развития индивидуальности;  

- развивает вариативное образование, направленное на расширение 

профессионального самоопределения и на саморазвитие личности студента;  

- корректирует социальное и профессиональное самоопределение 

личности, а также профессионально важные характеристики будущего 

специалиста. 

 Внедрение стандартов WorldSkills в образовательный процесс, в 

частности, во внеурочную деятельность развивает творческое начало в 

учащихся, дает шанс участникам движения применить полученные знания, 

умения и навыки уже на уроках в своих образовательных учреждениях и 

помочь преподавателям строить уроки по мировым стандартам. 
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Участник: Жанабаев Тамерлан Конышевич 

Руководитель: Назарова Ирина Викторовна  

Оренбургский институт путей сообщения - структурное подразделение 

Оренбургский медицинский колледж 

 

Кто не знает иностранных языков, ничего не знает и о своём 

собственном. (Гёте) 

Актуальность изучения иностранного языка диктуется потребностями 

современного мира. В настоящее время знание иностранных языков является 

необходимостью для современного образованного человека по многим 

причинам, в том числе и потому, что иностранный язык обогащает и 

дисциплинирует ум, расширяет знания о культуре, истории, традициях и 

обычаях страны изучаемого языка. 

В связи с модернизацией отечественной системы здравоохранения 

проблема модернизации системы медицинского образования и, в частности, 

среднего профессионального образования в области медицины становится как 

никогда актуальной.Знание медицинской терминологии, умение понять 

иноязычную публикацию, способность представить на иностранном языке свой 

проект – это тот минимум, которым должен владеть специалист двадцать 

первого века в области медицины.Изучение иностранного языка в медицинском 

колледженаправлено на выработку у обучающихся умения использовать знания 

иностранного языка как современного вида коммуникации в социальном 

контексте и средства общения в сфере своей будущей профессиональной 

деятельности. 

Изучение иностранного языка в медицинском колледже рассматривается 

как обязательный компонент профессиональной подготовки специалиста с 

учётом особенностей будущей профессии или специальности.[1]. 

Основная цель изучения иностранного языка в профессиональной 

подготовке специалиста – достижение обучающимися определенного уровня 

знаний, которого будет достаточного для практического пользования 

иностранным языком в будущей профессиональной деятельности [2].Изучая 

иностранный язык профессиональной направленности, обучающийся должен 

понимать и осознавать, что освоение иностранного языка – это длительный, 

сложный и трудоёмкий процесс.  

В соответствии с основной целью изучения иностранного языка 

обучающиеся медицинского колледжа на занятиях овладеваютфонетическим, 
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лексическим, общеязыковым, общенаучным и терминологическим минимумом. 

[3], читают профессионально ориентированные тексты, направленные на 

овладение анатомической и клинической лексикой иностранного языка, 

владение которым является важным компонентом профессионально 

направленной иноязычной коммуникативной компетенции специалиста 

медицинской отрасли[4], а также развивают диалогическую и монологическую 

речь, что способствует обогащению будущих медицинских работников 

общеупотребительной лексикой в качестве основы для интерактивной речевой 

деятельности. 

Изучение иностранного языка в профессиональной подготовке 

способствует формированию коммуникативной грамотности обучающихся, 

культуры речи, знаний правил общения и умений применить их в конкретной 

ситуации [5].  

Подготовка высококвалифицированного специалиста в области медицины, 

способного ориентироваться в стремительном потоке научной и медицинской 

информации, является первоочередной задачей учебных учреждений средне-

специального профиля. 

В настоящее время Россия расширяет международные связи с другими 

странами. Появляется большое количество медицинских учреждений с новым 

лечебно-диагностическим оборудованием, широко применяются компьютерная 

и вычислительная техника. Открываются и применяются новые методы в 

лечении больных, поступаютновые инструкции по применению лекарственных 

средств, поэтому будущий медицинский работник должен уметь работакак со 

справочной литературой, так и переводить любой специализированный текст со 

словарём.  

В настоящее время отмечается быстрое и интенсивное развитие 

медицинской науки. Практически все научные открытия, совершаемые в мире, 

впоследствии описываются на иностранном языке. Поэтому знание 

иностранного языка в современном мире–это путь ксамосовершенствованию, 

профессиональному росту и международной активности. Любой человек, 

занимающийся научной деятельностью, должен быть в центре всех новейших 

достижений в своей сфере. Это в первую очередь, касается и специалистов-

медиков. 

Медицинский работник, который владеет иностранным языком, лучше 

осведомлён в направленияхсовременной медицины. Знание иностранного 

языкапомогает ему свободно читать иностранные медицинские журналы, самые 

современные книги и учебную литературу по медицине, знакомиться с 

публикациями на иностранных медицинских сайтах. Таким образом, знание 

иностранного языка позволяет медицинскому работнику постоянно повышать 

свою квалификацию, быть в курсе передовых методов диагностики и лечения и 

всего нового, что издается в его профессиональной области, вооружает его 

достижениями мировой науки, способствует использованию их в своей 

практике.  
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В будущем роль иностранного языка как средства международной 

коммуникации будет только возрастать, становясь основным средством 

общения.  

Знание иностранного языка говорит об образованности специалиста в 

области медицины, подчеркивает, что он – современный, открытый, 

нацеленный на самосовершенствование человек. 
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ВАЖНО ЛИ ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ДЛЯ 

ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА В ЖИЗНИ? 

Участница: Андрущак Кристина Алексеевна 

Руководитель: Суюбаева Динара Боранбаевна 

Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение 

 ОрИПС – филиала СамГУПС 

 

Современному человеку нельзя представить свою жизнь без знаний. 

Многие стремятся больше узнать, совершенствоваться. Как известно, 

существует несколько ступеней образования: начальное, неполное среднее, 

полное среднее, среднее профессиональное, магистратура, аспирантура, 

докторантура. Каждый имеет право выбирать, что ему подходит, чего он хочет 

добиться… Но нуждаемся ли мы в образовании? Может быть, не стоит тратить 

столько сил и времени на изучение теории, сколько приходится просиживать 

современному молодому человеку за учебниками, пока он наконец-то 

приобретёт диплом специалиста в той или иной области. 

Принято считать, что высшее образование является залогом успеха в 

жизни. Однако множество знаменитых и богатых людей не имеет дипломов об 

окончании колледжей и ВУЗов. 

https://pandia.ru/text/category/yeksperimentalmznoe_obrazovanie/
https://pandia.ru/text/category/yeksperimentalmznoe_obrazovanie/
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Один из богатейших людей в мире Билл Гейтс, после двух лет учебы был 

отчислен из Гарварда. После чего приложил все свои усилия, чтобы стать 

знаменитым, и создал корпорацию Microsoft.  

Ингвар Кампрад с самого детства занимался небольшим бизнесом, он 

закупал спички оптом и продавал их всем своим знакомым. После стал 

заниматься рыбной деятельностью, а в итоге взялся за мебель и основал 

знаменитую компанию Ikea. На данный момент он является самым богатым 

человеком Швеции. 

Один из самых успешных людей на Земле, устроивший цифровую 

революцию, основатель Facebook Марк Цукерберг бросил Гарвардский 

университет после 3 курса. Покончив с высшим образованием, он занялся 

развитием собственного проекта, который быстро вырос из локальной 

социальной сети в международную интернет-трибуну и рекламного гиганта 

с миллиардной аудиторией. Цукерберг при этом получил славу самого 

молодого миллиардера планеты. 

К сожалению, как бы ни был велик этот список, он доказывает только 

успех именно этих выдающихся личностей. Невозможно не упомянуть о том, 

что успех зависит не только от образованности, но и от того, насколько человек 

любит дело, которым занимается. Ведь некоторые знаменитые люди добились 

своего успеха, не имея даже среднего образования, но они имели навыки, 

требующиеся им для их профессии. В жизни очень важно к чему-то стремиться, 

ставить перед собой цели и достигать их, использовать все свои возможности и 

обретать новые знания. 

Мною был проведен опрос среди студентов первого и четвертого курсов 

нашего колледжа, чтобы выяснить, велика ли роль образования для достижения 

успеха в жизни. Им было предложено ответить на следующие вопросы: 

1) Можно ли стать успешным, если не любишь дело, которым 

занимаешься? 

А) да Б) нет 

2) Является ли образование существенным подспорьем в осуществлении 

жизненных целей? 

А) да Б) нет 

3) Планируете ли Вы продолжить обучение после окончания колледжа? 

А) да Б) нет 

4) Возможно ли, по Вашему мнению, устроиться на высокую должность с 

хорошей заработной платой, не имея соответствующего образования? 

А) да Б) нет. 

Так на первый вопрос ответили положительно 82% опрашиваемых, лишь 

18% считают иначе. 

93% студентов считают, что образование является существенным 

подспорьем в осуществлении жизненных целей, лишь малая часть считает 

иначе. 

74% опрашиваемых планируют после колледжа продолжать обучение, а 

26% - не собираются это делать. 



 

 

160 

 

86% ответили положительно на четвертый вопрос, и всего 14% с этим не 

согласны. 

Проанализировав результаты опроса, я пришла к выводу, что наши 

студенты заинтересованы в получении образования, поскольку это шаг 

навстречу к их поставленным целям, а значит и к успеху. 

Таким образом, уровень высшего образования всегда был очень важен для 

человека. В современном обществе образование является важнейшим 

средством достижения успеха и символом социальной позиции человека. В 

любой сфере деятельности, в любой социальной структуре всегда нужны 

образованные, грамотные люди и квалифицированные специалисты. Неважно, 

в какой сфере работает человек. Если человек не образован, то какой толк от 

него, как от работника. Например, как можно доверить свое здоровье врачу, 

который не имеет медицинского образования? Или чему может научить 

учитель своих учеников, если он сам ничего не знает? 

Сейчас особенно нужны грамотные и образованные люди в сфере 

экономики, политики, да и в любой другой сфере тоже. Сама жизнь диктует 

условия и создает предпосылки для того, чтобы люди могли получить хорошее 

образование. 
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КАКИЕ УКАЗЫ ПЕТРА I ОСТАЮТСЯ АКТУАЛЬНЫМИ СЕГОДНЯ 

Участницы: Худенко Алеся Дмитриевна  

                     Курочкина Анна Сергеевна 

Руководитель: Анисова Людмила Владимировна 

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация 

«Омская академия экономики и предпринимательства» 

 

Многие указы Петра I во многом повторяют сегодняшние законы. 

Расскажем, какие инициативы императора остаются актуальными по сей день.  

Актуальность изучения Петра I и его указов объясняется тем, что 

пореформенный период – весьмапривычное сочетание для России на 

протяжении всей ее истории. А личность и власть в России связаны как 

никогда. Тема данной работы весьма интересна выбором исторического 

отрезка. Рубеж XVII-XVIII вв. является весьма важным в истории феодальной 

России. Пётр Первый, великий реформатор на российском троне, за время 

своего правления издал множество законов, регламентирующих повседневную 
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жизнь своих подданных.Указы Петра Первого — уникальные исторические 

документы, по которым можно получить представление о быте и нравах России 

начала ХVIII века. Многие указы Петра сейчас вызывают улыбку, но некоторые 

из ни них, по своей сути, не устарели и спустя три века.  

Перепись населения 

7 декабря 1718 года вышел указПетра Iо подушной переписи населения. 

Согласно документу, в 1719 году следовало собрать списки населения, а затем в 

течение трёх лет подвергнуть проверке («ревизии»). За уклонение от переписи 

или «утайку душ» указ предусматривал жестокие наказания, вплоть до 

смертной казни. Сегодня перепись населения подразумевает под собой сбор 

данных о численности и составе населения, обобщение, оценку, анализ и 

публикацию демографических, экономических и социальных данных. 

Сбор мусора 

В апреле 1699 года Пётр I издал указ «О соблюдении чистоты в Москве и о 

наказании за выбрасывание сору и всякого помёту на улицы и переулки». 

Документ обязывал жителей столицы следить за чистотой дворов и мостовых, а 

все отходы вывозить за пределы города и засыпать землёй. В петровском указе 

от 1699 года за невыполнение санитарных норм и невывоз мусора со своих 

дворов предусматривалось наказание в виде штрафа и избиения кнутом. 

Новый календарь 

20 декабря 1699 года российский царь Пётр I подписал указ о переходе 

России на новое летосчисление и о переносе празднования начала года с 1 

сентября на 1 января. Своим указом Пётр повелел 1 января 1700 года украсить 

дома сосновыми, еловыми и можжевеловыми ветвями в знак веселья, 

обязательно поздравлять друг друга с Новым годом. 

Дресс-код 

В 1699 году Пётр I издал указ о ношении европейской одежды, но бояре 

стали исполнять его только при царском дворе. 14 января 1700 года царь 

повторно издал указ и стал жёстко добиваться его повсеместного выполнения. 

«В Москве и в городах носить венгерские кафтаны. Кто успеет сделать, носить 

с Богоявленьева дня нынешнего года». 

Император повелевал сменить принятую русскую одежду с длинными 

рукавами и подолами на короткие костюмы. Бояре, дворяне и торговые люди 

отныне обязаны были носить западноевропейские костюмы, а их жёны и 

дочери должны были сменить сарафаны и телогрейки на юбки и платья, 

соответствующие принятым в Европе. 

Контрактная армия 

18 ноября 1699 года Пётр I издаёт указ «О приёме на Великую Государеву 

службу в солдаты изо всяких вольных людей». Петровская армия строилась на 

добровольной основе — в неё записывались свободные люди, годные к 

воинской службе. Пожелавшим стать солдатами выдавалось годовое жалованье 

в 11 рублей и «хлебные и кормовые запасы». 

Незаконная медицинская практика 
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В 1864 году был издан Устав о наказаниях, налагаемых мировыми 

судьями за незаконное занятие медицинской практикой и фармацевтической 

деятельностью. В нём запрещалось осуществлять медицинскую и 

фармацевтическую деятельность лицам, не имеющим на то прав. 

Соблюдение правил пожарной безопасности 

Пётр I издал инструкции, касающиеся мер безопасности при обращении с 

огнём. В указе о строительстве домов в Петербурге и соблюдении 

всевозможных предосторожностей от пожара перечисляются способы выводки 

печей в домах и соединения их с крышей. Печи «предписано было ставить на 

фундамент с кирпичной кладкой между печью и стеной», и печные трубы 

«должны были быть так широки, чтобы человек в них мог пролезть». 

Спустя некоторое время появился новый указ Петра, согласно которому на 

жителей возлагалась обязанность чистить печные трубы каждый месяц (под 

страхом весьма значительного штрафа, назначенного за неисполнение правила). 

Данный указ впервые установил денежную ответственность домовладельцев за 

неисполнение противопожарных постановлений. 

Противодействие коррупции 

В 1714 году Пётр I издал указ «О воспрещении взяток и посулов», которым 

повысил денежное содержание чиновников. Принятие закона было вызвано 

тем, что взяточничество в управленческом аппарате приносило государству 

«вред и убыток», оно квалифицировалось в указе как преступление, 

подлежащее строжайшему наказанию. «Запрещалось всем чинам, которые у дел 

приставлены великих и малых, духовных, военных, гражданских, 

политических, купеческих, художественных и прочих, какие звания они ни 

имеют, — дабы не дерзали никаких посулов казённых и с народа сбираемых 

денег не брать, торгом, подрядом и прочими вымыслами, какого б звания и 

манера ни были, ни своим, ни посторонним лицам, кроме жалованья». 

Парад Победы 

Если бы не Пётр, мы, возможно, были бы лишены ставшего уже 

традиционным парада на Красной площади 9 Мая, в День Победы. Потому что 

именно первый русский император официальным указом завёл обычай 

ежегодно праздновать победу русского оружия блестящим военным парадом. 

Приурочил он это действо, конечно же, к Полтавской виктории, которая 

произошла в день преподобного Сампсония Странноприимца, 27 июня по 

старому стилю. Император наряжался в тот самый мундир, который был на нём 

в день баталии, и торжественно выходил в нём к молебну. Во время пения 

«Многая лета» он давал сигнал к салюту, а потом принимал парад. После 

парада по протоколу полагался пир, куда приглашались знать и часть 

ветеранов. Для остальных же организовывали трёхдневный выходной с 

гуляньями и угощением. Жаль только, что после смерти Петра это начинание 

заглохло. А то было бы у нас сейчас несколько Дней Победы. 

Законный труд 

Незадолго до дня своего рождения, 31 мая 1708 г., Пётр решил преподнести 

подарок адмиралтейским рабочим. Вышло же так, что царь осчастливил своим 
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указом не только их. По прошествии некоторого времени его распоряжение 

коснулось всех людей, занятых на государственных производствах, а 

впоследствии оказалось, что в некотором смысле расхлёбываем петровский 

указ даже и мы с вами. Дело в том, что в тот день Пётр подписал указ о 

величине трудового дня и о производственных штрафах. Это был первый в 

истории России акт трудового законодательства. Между прочим, иные офисные 

работники в особо жадных компаниях до сих пор живут в более или менее 

полном соответствии с повелением монарха. Величина трудового дня 

определялась Петром в 14 часов, в которые, правда, входил трёхчасовой 

перерыв. Штрафы были следующие: за час прогула вычитали дневное 

жалованье, за день — недельное. 

Свадебный генерал 

Известно, что царь весьма любил устраивать личную жизнь своих 

подданных и часто выступал в роли свата. Не исключено, что таким образом он 

ещё и тестировал один из своих указов, который перевернул старороссийские 

обычаи куда хлеще, чем банальное брадобритие. Согласно старым традициям 

молодым было запрещено видеться до свадьбы. Кстати, отголосок этого живёт 

до сих пор — жених и невеста едут в загс или к алтарю из разных домов, даже 

если до этого преспокойно жили вместе. Пётр же своим указом велел сначала 

устраивать молодым свидание и заявлять о предстоящей свадьбе. Собственно, 

бракосочетание допускалось лишь спустя шесть недель после этого. Даже 

сейчас в загсах вас не поженят раньше, чем через месяц или полтора после 

подачи заявления — скажите спасибо Петру! 
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GOAL: To prove the advantages of using comics in learning English for 

schoolchildren. 

SIGNIFICANCE: All materials for Learning English are universal it is necessary 

to be able to apply. Among them are comics. Learning English through comics is 

very effective. Because first of all, associations are formed through images, and new 

words are better stored in our brain. Second, you can develop your oral language well 
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through comics. Third, since they can be not only in the form of books but also in 

electronic form, we can use them anywhere, at any time, it is very convenient. 

 The emotional impact of students on the workplace and also have artistic 

illustrations, visuals, and music. These activation tools allow you to control the 

attention of schoolchildren, paying special attention to the main points, increasing the 

productivity of learning in foreign language lessons, and in the process of 

independent work of students. on the creative self-expression of schoolchildren. [1] 

One of the advantages of using comics at school is that comics are very 

interesting for children. First of all, interest is aroused and reinforced by such 

educational material, which is new, unknown to students, amazes their imagination, 

and makes them wonder. Surprise is a strong stimulus of cognition, its primary 

element. Being surprised, a person seems to be trying to look ahead. He is in a state 

of waiting for something new. But cognitive interest in educational material cannot 

be supported all the time only by vivid facts, and its attractiveness cannot be reduced 

to surprising and striking the imagination. K.D. Ushinsky also wrote that the subject, 

in order to become interesting, should only be partly new, and partly familiar. The 

new and unexpected always appear in the educational material against the 

background of the already known and familiar. That is why, in order to maintain 

cognitive interest, it is important to teach schoolchildren the ability to see the new in 

the familiar. [2] 

If you open comics, there's all these colourful pictures with different 

conversation and a storyline. So, many people think that comics and graphic novels 

are for children. This is not true.Many adults read comics and graphic novels. And 

the reason why they are so good for people learning English is because they have so 

much conversation in them. So, if you read a novel, there are a lot of description, a lot 

of words, sometimes the author wants to write very poetically, and the language 

might not be the type of language people usually use. When you read comic books or 

graphic novels, the language is more about conversation, so you will see a lot of 

conversation language. You will see language about common expressions people use, 

slang, common vocabulary we use when we talk. When you read a novel, you don't 

really get as much of that. You will also see a lot of grammar in comics, as well as 

graphic novels. [3] 

And it's easier to read the grammar or to notice grammar points because 

sentences in graphic novels and comics are usually shorter.  

Everyone knows two types of comics, or rather webcomics and graphic novels. 

When comparing webcomics and graphic novels, you need to look at both 

subjectively. Starting with graphic novels, the advantages are as follows: 

 You have a physical object that’s tactile and you can hold, read and even 

smell. 

 Some publishers go to great lengths to publish comics with great production 

values – with nice paper, embossing and more. 

 Trade paperbacks and hardcovers look great on your bookshelf. 

 You’re supporting local comic book retailers. 

 Some comics read better in print. 



 

 

165 

 

But also disadvantages of graphic novels are 

 Takes up physical space you might not have. 

 Not as convenient to take with you when you are out and about. 

 Cost slightly more than digital (due to production costs). 

 Can get damaged. 

To be honest, we would recommend webcomics more because: 

 It's easy to carry a large number of comics with you as they are stored on your 

device. 

 They are generally free on Instagram and require no money to read. 

 Webcomics can be read anytime, anywhere and is very convenient. For 

example, at recess or on the bus 

 Webcomics do not have to wait long because they are published almost every 

day 

We’ve compiled a list of some of the greatest webcomics available to follow on 

Instagram. Whether you’re looking for something absurd to brighten up your day or 

you’re looking for something too deep to get you thinking about your place in the 

universe, Instagram is home to some fantastic artists creating some of the most 

unique and exciting works available.A selection of the best comics on instagram for 

beginner level we advise this authors: 

1)@thegoodadvicecupcake publishes cute cupcakes life comics 

2)@milkmochabear comics about a pleasantly stories of a little bears 

3)@dinosandcomics are comics about a funny dinosaur stories 

 

If you open comics, there's all these colourful pictures with different 

conversation and a storyline. So, many people think that comics and graphic novels 

are for children. This is not true.Many adults read comics and graphic novels. And 

the reason why they are so good for people learning English is because they have so 

much conversation in them. So, if you read a novel, there are a lot of description, a lot 

of words, sometimes the author wants to write very poetically, and the language 

might not be the type of language people usually use. When you read comic books or 

graphic novels, the language is more about conversation, so you will see a lot of 

conversation language. You will see language about common expressions people use, 

slang, common vocabulary we use when we talk. When you read a novel, you don't 

really get as much of that. You will also see a lot of grammar in comics, as well as 

graphic novels. 

And it's easier to read the grammar or to notice grammar points because 

sentences in graphic novels and comics are usually shorter.  

A selection of the best comics on Instagram for elementary level we advise this 

authors: 

1)@sarahgraley publishes a mini-comic about a couple of cat lovers and their 

stories with cats 

2)@ whatsupbeanie publishes comics are risable life stories of Beanie 
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3)@theawkwardyeti publishes interesting comics about human organs those are 

great for the elementary level. 

Pre-intermediate : 

1)@marko.raassina (the story about the friendship of need and Jock contains 

different vocabulary for English language learners at the pre-intermediate level) 

2)@lunarbaboon daily funny comics about the father of the family 

3)@war.and.peas 

Intermediate : 

1)@pet_foolery 

2)@natanwpylenestrangeplanet 

3)@deathandthemaiden a funny comic about a dead girl's everyday afterlife 

But if you still prefer to read printed versions, then we offer you these selections 

by levels. 

Elementary : 

1) “Copper” by Kazu Kibuishi.  Copper and dog are off on a series of adventures 

through marvelous worlds, powered by Copper's limitless enthusiasm and 

imagination. 

2) “Scary summer” by R.L.Stine  

Pre-Intermediate : 

1) “Knights of the lunch table” by Frank Cammuso 

2) “The baby-sitters Club“ by Ann M. Martin 

3) “Amulet” by Kazu Kibuishi  

Intermediate : 

1)“The executive hour” by Tom Hart 

2)“Thirteen cats of my childhood” by Jesse  Reklow 

3)“A street-level view of the Republican National Convention” by Lloyd Dangle 

We know that students often forget the meaning of a word they have learned or 

used. The dictionary is usually absorbed by memorizing or drilling words. In this 

regard, we conducted a study.That is, the goal was to observe the difference between 

memorizing a dictionary in the traditional form and memorizing a dictionary through 

comics.We spent three days memorizing our brothers ' vocabulary in various forms. 

They had the same level of English.We memorized the dictionary in the traditional 

form for Inzhu, and we memorized it for Rasul through comics and drawings.Of the 

15 words tthat Inzhu memorized, she was able to remember and use only 8 words. Of 

course, the methodology of teaching vocabulary was monotonous.He was becoming 

more and more uninterested in memorizing the dictionary every day. But we found 

that when using comics, he showed Rasul an interest in comics,as well as increased 

his vocabulary, because images in comics created a good connection with the 

meaning of words. Of all the 15 words he learned during the day, 14 words remained 

in his memory and he was able to apply them in practice as well. 

 Summing up our research, it should be noted that thanks to the comic book, 

students enrich their vocabulary well, as well as experience changes in their behavior 

in the learning process. In conclusion, we would like to say that comics are 

indispensable for learning languages, grammar, new vocabulary, and oral culture 
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among school students and teachers. These are not only useful, but also very 

interesting and fascinating comics that not only lift your mood, but also make you 

think differently. Comics can be a great way to learn English. 

The pictures in the comics help you understand the story and context. The words 

give you the dialogue and details. Together, you get an incredible boost to your 

English reading comprehension, vocabulary, and more. Also, we can use it not only 

to learn the language,  we as a teachers can teach with comics school children. 
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ҚАЙЫМ МҰХАМЕДХАНОВ–АБАЙ ШЫҒАРМАЛАРЫНЫҢ 

ТЕКСТОЛОГЫ 

Қатысушы: Айтжанова Махаббат Дауреновна 

Жетекші: Мусина Кулшат Сыздыковна 

«М.О.Әуезов атындағы педагогикалық колледжі» КМҚК 

ШҚО, Семей қаласы 

 

Зерттеудің өзектілігі: Мәтінмен жұмыс - оқушы тілінің дамуы мен 

функционалдық сауаттылығын қалыптастырудағы өзекті жұмыс. Мәтінмен 

жұмыстың лингвистикалық негізін білу мақсатындағы ізденіс барысында 

«текстология» , «мәтінтану» ұғымдары текстология ғылымының зерттеу 

нысаны екені белгілі болды. Текстология ғылымының қалыптасуы, 

зерттеушілері туралы деректер арасынан Абай шығармаларының 

текстологиясын Қайым Мұхамедхановтың зерттегені әрі негізін салушы 

екендігін дәлелдейтін ғылыми пікірлер кездесті. Колледж кітапханасына Қайым 

Мұхамедханов есімі берілгендіктен және Абай шығармаларын жас ұрпаққа 

дұрыс оқыту үшін де зерттеу нысаны болып отырған тақырып өзекті. 

 Зерттеудің мақсаты:Қайым Мұхамедханов зерттеуіндегі Абай 

шығармалары текстологиясын зерделеу. 

 Зерттеудің міндеттері:  

- есімі оқу орнымен тығыз байланысты ғалымның текстология 

ғылымындағы еңбегін түсіну; 

-текстология ғылымының теориялық негізін білудің мамандық үшін 

қажеттілігін нақтылау; 

 Зерттеудің гипотезасы:Абай мұрасының текстологиясын зерттеген 

Қайым Мұхамедханов еңбегі негізінде бастауыш білім беру жүйесіндегі 

мәтінмен жұмыс әдістемесін курстық жұмысқа айналдыру. 

https://youtu.be/8199gpd9AaI
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 Зерттеудің маңызы:Бастауыш сынып оқушыларының мәтінді оқу және 

түсіну деңгейі мен сапасын анықтайтын PIRLS (ағылш. Progress in International 

Reading Literacy Study) халықаралық зерттеуінің талаптарына сай оқыту 

дағдыларын игеру үшін мәтінмен жұмыс текстологиясын меңгеру маңызды. 

Қазақ филологиясында текстологияның негізін салып, мәтінмен жұмыстың 

маңыздылығын танытқан Қ.Мұхамедханов еңбегін насихаттау. 

 Зерттеу әдістері:ақпарат жинау, талдау, ғылыми әдебиеттерді зерделеу. 

 «Қазақ филологиясында алғашқы текстологиялық жұмыстар Абай 

шығармаларынан басталған. 1965 жылы Қазақ әдебиеті газетінде жарияланған 

Р. Сыздықованың мақаласында: «Ұлы ақын Абай шығармаларының ең соңғы 

1957 жылғы басылуы шын мәнінде едәуір толық ғылыми текстологиялық 

жұмыстың жүргізілгенін және ол жұмыстың дұрыс бағыт алғанын көрсететін 

үлгі деп айта аламыз», – деді (Sizdikova, 1964).Бұл ғылыми жұмысты 

Қ. Мұхамедханов жасаған болатын» [6]. Осы жолда ғалымның артында өшпес 

молмұра қалып отыр. 

 Ғалым-текстологтың энциклопедиялық білімі оған КСЭ (Қазақ Кеңес 

энциклопедиясының) барлық 12 томына ғылыми түсініктеме жазуға, қателіктер 

мен дәлсіздіктерді түзетуге, тарих, әдебиеттану, өлкетану, театр, батырлар 

туралы материалдар және т.б. жөніндегі мақалалары мәліметтермен 

толықтыруға мүмкіндік берген. 

Ұлы ақынның өз қолжазбалары қалмағанын білеміз. Сондықтан 

Қ.Мұхамедханов Абайдың 1909 жылы Петербургте Бораганскийдің  

баспаханасында жарық көрген өлеңдер жинағы мен өзгелердің қолжазбаларын 

пайдаланды. Бұл қолжазбалардың ішінде XX ғасырдың II жартысындағы 

Абайтануды ауызға көбірек алынып келген Мүрсейіт Бікеұлының 1905, 

1907,1910 жылдары жазып қалдырған нұсқалары болды. Зерттеуші бұлардан 

басқа өзге адамдардың:1951 жылы табылған Оразке Уақбаевтың қолжазбасына 

назар аударады. Бұдан басқа Рахым Жандыбаевтың, Садуақас Мұсаұлы 

Шормановтың қолжазбаларын іске қосады. Соңғы материал Абайдың 

замандасы Садуақас Шормановтың ақынның 17 өлеңін өз қолымен жазып, 

баспаға әзірлеп 1897 ж. Петербургке алып барған жазба екенін айтады. Абай 

шығармалары мәтіндерін зерделеу үстінде Абайдың көптеген өлеңдерін 

жадында сақтап келген жерлестері Мәди Әбенов, Әкімал 

Мамырбаев,Сапарғали Әлімбетов, Әрхам Ысқақов, Рахымжан Мамырзақов 

деген азаматтардың мағлұматтарына да сүйенеді. Текстологтың өз еңбегінде 

көрсетілген бұл мәліметтерді менің жазып отырған себебім- текстологиялық 

ізденіс көздерінің бұл көрсетілгендері Абай мұрасының текстологиясына назар 

аударған өзге зерттеушілер бере алмаған деректердің Қ.Мұхамедхановта 

болғандығын, оның мәтіндік тіректері мен ізденіс аумағының әлдеқайда кең 

екендігін көрсету еді. 

Текстологиялық тірек материалдарға келгенде  Қ.Мұхамедхановтың 

өзгелерден бөлектеу талғамы бар. Абайдың екі томдық жинағын 1977 жылы 

шығарғандар бұл басылымдағы негізгі тірек көзі деп 1909 жылғы жинақ пен 

Мүрсейіт қолжазбаларын есептегендіктен, соларға сүйеніп Абайдың 1954 
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жылдан 1977 жылға дейін шыққан жинақтарында түзетілген біраз қателер 

қайыра "түзетіліп", қайтадан орып алғанын көрсетеді. Мүрсейіт-Абай 

мұрасының бірдер-бір мінсіз көшірушісі емес екендігін айтады.Мүрсейіт 

Абайдың үнемі қасында жүріп, ақынның жазғандарын сол бойда қағып алып, 

түпнұсқада тікелей көшіріп отырған адам емес, Мұхтар Әуезовтің жазғанына 

қарағанда, Кәкітай Абай өлеңдерінің өзгелер жазып алған көшірмелерді жинап, 

реттеп, Мүрсейіт молданы бала оқытып жүрген жерінен босатып алып, 

"абылайша" деген қос жасатып, сонда отырып осы жазбаларды жақсылап 

көшіруді тапсырады, оның ақысын төлейтін болады. Әрине, Мүрсейіт бағасы 

зор үлкен қызмет етті. Бірақ оның көшірмесіндегі мәтінде ешбір 

текстологиялық ақау жоқ деуге болмайды,өйткені оның қолына тапсырылған 

материал да әркімнің әр кезде жазып алғандарынан көшірілген болатын,-дейді 

Қ.Мұхамедханов. 

 Қ. Мұхамедхановтың Абай жайлы зерттеулері мен еңбектер жинағы 

турасында сөз ететін болсақ, онда «Абай шығармаларының текстологиясы 

жайында» атты Алматыдан 1959 жыл шыққан жинақтың жарық көруіне 

атсалысты және әр кезде өз тарапынан «Абайға байланысты кейбір деректер» 

турасында мерзімді баспасөз беттерінде (Қазақ әдебиеті – 1955 жыл, 7 қараша, 

«Абай шығармаларының текстологиялық жайында» Жұлдыз – 1957 жыл, №10, 

«Абайдың кітабын тұңғыш басқан кім?» Қазақ әдебиеті – 1971 жыл, 2 маусым, 

«Түзетілгені қане?» «Түсініктері қайсы?» Қазақ әдебиеті – 1986 жыл, 10 қаңтар 

- «Абайдың бір өлеңі» Қазақ әдебиеті – 1986 жыл, 17 қаңтар, «Абайдың 

жарияланбаған өлеңдері» Қазақ әдебиеті – 1991 жыл, 10 желтоқсан, «Жаңадан 

табылған сегіз өлең жайында» Семей таңы – 1991 жыл, 3 желтоқсан. «Абай 

мұрасына абай болғанымыз жөн» Қазақ әдебиеті – 1991 жыл, 9 тамыз) сынды 

бірнеше мақалаларын жазды [3] . 

 «Егер Абай ақындар арасында алғашқы болса, Қайым Мұхамедханов 

абайтанушылар арасында алғашқы ғалым»,- деп Алла Белякина айтқандай 

Қайым Мұхамедхановты жай ғана абайтанушы дегеннен гөрі абайтану ілімінің 

іргесін қалаған ғұламалардың бірі деген орынды. Қайым Мұхамедханұлы М.О. 

Әуезовтың қолдауымен 1939 жылдан бастап бүкіл ғұмырын Абай мұрасын, 

Абай мектебін, Абай шығармаларының текстологиясын зерттеуге арнаған 

ғалым. Оны келесі еңбектерден көруге болады: «Қазақ әдебиеті тарихындағы 

абайтану ғылымының келесі мәселесі», «Абайдың әдеби мектебі», Абайдың 

ұлы Ақылбайдың «Дағыстан», «Зұлыс», Мағауияның «Медғат-Қасым», «Еңлік 

– Кебек», Әубәкір мен Әріптің шығармашылық өміріне арналған шығармалары, 

Абай ақын шығармаларының текстологиясы, Абай шығармаларына ғылыми 

түсініктер, Абайдың жаңадан табылған өлеңдері, Абайдың ақын шәкірттерінің 

қатарына әдебиетші тұңғыш рет Ақылбай Абайұлы Құнанбаев, Мағауия 

Абайұлы Құнанбаев, Әсет Найманбаев, Әріп Тәңірбергенов, Көкбай 

Жанатаевтарды, ал диссертацияға қосымша ретінде Халиолла Өскенбаев, 

Кәкітай Ысқақұлы, Мұқамеджан Майбасаров, Бейсембай Жәнібеков, 

Баймағамбет Мырзаханов, Мұқа Әділхановтарды енгізді. Қайым Мұхамедханов 
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Абайдың бұрын белгісіз болып келген 6 өлеңін тауып, 1945 жылғы жинаққа 

енгізді[4]. 

Ғалым Абайдың «Сабырсыз, арсыз, еріншек», «Көңілім қайтты достан да, 

дұшпаннан да», «Сегіз аяқ», «Қансонарда», «Сап-сап көңілім», т.б. көптеген 

өлеңдерінің текстологиясымен қатар кімге арналғаны, қайда шыққанының 

тарихын да нақтылы, тың тұжырымдар арқылы дәлелдейді. 

«Көңілім қайтты достан да, дұшпаннан да» өлеңінде 1884 жылғы сайлауда 

бұрын дос болып жүрген Оразбай, Жиренше, Күнту, Ерболдардың өзін алдап 

кеткенін айтады. Бастапқы екінші шумақтың үшінші жолы 1909 жылғы кітапта: 

«... Мұнан менің қай жаным ардақты деп» дұрыс басылған, 1977 жылғы 

жинақта өлеңнің «жаным» деген сөзі  «жерім» , «ыржайып» сөзі «ыржиып» , 

«ұлықтан» сөзі «үлкеннен» болып, «бектікте біреу бекіп» сөздері «бектікті 

біреу бекіп», «қыра алмай жүр» дегенді «тыя алмай жүр» деп бұрмаланып, 

қате басылғанын дәлелдейді [4, 32-33] . 

 «Өлең - сөздің патшасы, сөз сарасы» 1887ж. өлеңіндегі «бәйітмысал» 

(Қосарлы бәйітмысал келді арасы – 2005 жылғы жинақтан алынды, мұнда бірге 

жазылған) сөзі 1909 жылғы жинақтан бастап «бәйтсымал» деп беріліп келген. 

Ғалым бұл сөзде «с» мен «м» әріптерінің орны ауысып кеткенін,  бәйіт 

(арабша) –өлең, «бәйітмысал» - мысал өлеңекенін түсіндіріп берген [4, 47]. 

Қ.Мұхамедхановтың зерттеуі  1889ж. «Күз» өлеңіндегі сөздердің орнын дұрыс 

қолданып оқуға негіз болған.  

«... Білмеймін тойғаны ма, тоңғаны ма, 

      Жылқы ойнап, бие қашқан, тай жарысқан, - деген өлең жолындағы 

«жылқы ойнап» сөзі ат, айғыры бар, биесі, құлын, тайы бар тұтас бір түліктің, 

яғни жылқының қимылын (ойнағанын) көрсетіп тұр. Сондықтан, «жылқы 

ойнап» деген соң, «бие қашып», «тай жарысқан» деген сөздердің бұл арада 

келетін жөні болмай қалады.Және де барлық жылқы түгелімен ойнап кетпейді. 

Күздікүні ширығып ойнақ сап, ойнап кететін:  саяқ ат, жас құлын, тайлар болуы 

керек. Сондықтан Садуақас жазбасында: 

«Тойғаны ма, білмеймін, тоңғаны ма,  

Ат ойнап, бие қашқан, тай жарысқан, -деп Абай сөзі дұрыс берілген 

деуімізге болады» [4,50-51]  

 Қорытынды айтқанда,  Қайым Мұхамедханұлы өмір бойы Абай 

шығармаларының текст дәлдігін қадағалап,  бір әріптің болсын бұрмалануына 

жол бермеген.  Екі томдық шыққаннан соң да өзінің сөзінің өтпегеніне Қайым 

Мұхамедханов қынжылып:  «Екі жүз елу сөзді түзеттім, жүз жиырма сөзге 

түсінік жаздым, бірақ баспаға берген кезде «өздерінше түзеткен», – деп 

қиналатын»[2],- дейді ғалымның шәкірті.Ғалым Есмағамбет Ысмайлов 1962 

жылы Қайым Мұхамедхановқа жазған  хатында «... Бір ғана Текстология 

туралы кітабың – үлкен жаңалық» - депті (қызы Дина Мұхамедханның 

фейсбуктағы парақшасынан алынды).  

 Ендігі мақсат – ғалым ізденісін бағдар етіп, оқыту мен тәрбиелеу ісінде 

қолдану. Ізденіс бастауы - колледж студенттерінің Қайым Мұхамедханов 

атындағы кіші ғылыми зерттеу орталығыжұмысы. Отанға деген сүйіспеншілігін 
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ұлы істерімен дәлелдеген Алаш қайраткері, «өзі музей, өзі архив, өзі мектеп» 

болған Қайым Мұхамедханов еңбектерін оқу және болашақ ұрпаққа жеткізу – 

бізге парыз. 
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ІЗГІЛІК ПЕН АДАМДЫҚТЫҢ ЖЫРШЫСЫ- ЖАМБЫЛ АҚЫН 

Қатысушы:Муканова Дана, Қабылбекқызы Аружан 

                                Жетекшісі: Нурпеисова Еркеш Болатбековна 

«М.О.Әуезов атындағы педагогикалық колледжі» КМҚК 

 

Аңдатпа. Мақалада Жамбыл шығармаларының өміршеңді, жырдан 

салтанатты шаһар тұрғызған дара ақынның данышпандығының бір қыры – 

өзімен қанаттас, замандас шәкірттер тәрбиелеудегі өзіндік ақындық мектеп 

қалыптастыруы жайлы сөз етіледі. Тірек сөздер: ақын шәкірттер, ақындық, 

терме, атақты, аударма 

Жамбыл Жабаев- импровизаторлық шығармашылықтың, толғау өлеңнің, 

эпикалық дастан шығарудың шебері. Қазақ халқының рухани дүниесіне қуатты 

да өміршең жырлары арқылы мәңгі өшпес үлес қосты. Жамбыл қазақ халқының 

ауыр тұрмысын шынайы жырлап, ел тағдырына уайымдайды, әділдіктің 

орнауын, адалдықты, адамдықты, ерлікті, елдікті жырлайды. 

Тұңғыш Президентіміз Н.Ә.Назарбаев  ұлы жырау жайлы былай дейді: 

«Егер біз Жамбыл даналығын тәу етіп, ұлылығын ұлағат тұтып жатсақ, оның 

себебі, Жамбыл арманының адамзаттық арман-аңсарымен ұласып 

жатқандығында. Сондықтан да, қазақтың Жамбылына адамзаттың Жамбылы 

ретінде құрмет көрсетіп, өлмес рухының алдында басымызды иеміз. Қазақ 

халқы барда, оның тілі мен діні аман тұрғанда, адалдық пен адамдықтың, 

әділеттілік пен ізгіліктің жаршысы – Жамбыл да мәңгі жасай бермек». Ендеше 

қазақ халқы барда Жамбыл өлеңдері мен шығармалары өшпейді. 

 Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы 

Тоқаевтың 2021 жылы 5 қаңтарда жарияланған «Тәуелсіздік бәрінен қымбат» 

атты мақаласында айтылған ұлттық құндылықтарды таным мен тағылым 

тұрғысынан бағамдап, келешек ұрпаққа сақтап жеткізу туралы ойларымен де 

тұспа-тұс келіп отыр. Жырау шығармашылығындағы көтерілген негізгі идея ел 

бірлігі мен тұтастығын жырлау екендігі айқын. Осы тұрғыдан алып қарағанда 

қуатты, тегеурінді жыр алыбы Жамбылдың шығармалары тәуелсіз 

Қазақстанның жасампаз істерімен үндесіп жатыр. 

https://infourok.ru/ayim-mhamethanov-abaytanushi-alim-1073331.html
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Жамбыл Жабаев – қазақ поэзиясының қай жанрында жырласа да, өзінің 

дария диапозонды тынысымен тереңнен тербеп, шалқар шабытымен шымырлап 

ағатын дария сынды талант иесі. Ақын шығармашылығы парасатқа, 

философиялық терең ұлттық құндылықтарға өте бай. Халық поэзиясы қандай 

құнарлы болса, сол қайнардан қанып ішкен оның өлеңдері де сондай нәрлі де 

нақышты. Оның жырларында замананың телегей-теңіз тынысы, дәуірдің 

дидары бар. Ақиқаттың ақ алмасындай сөздері елдің ойы мен арманына тұтас 

үндеседі. 

Өлең кірген түсіне 

Жөргегінде мен болам, 

 – деп өзі айтқандай, Жамбыл өмірге өлең болып өрілген далалық 

мәдениеттің қайталанбас жыршысы. Далалық ой ағысы мен сөз қағысы 

бағзыдан тартып, баянын айтып, қазақ поэзиясының бастау қайнарларына 

қайыра назар аудартады. 

Сүйінбайды пір тұтып: 

Менің пірім – Сүйінбай, 

Сөз сөйлемен сыйынбай,  

– дейді. Бұл – ұстаз бен шәкірт арасындағы ғана ынтымақшыл көзқарас 

емес, ұрпақтар сабақтастығындағы ұлағатты дәстүр. Ақындық-жыраулық 

мектептің сындарлы сыйластығы. Не болмаса, өзінің ақындық құдіретін 

«Жолбарыс киесімен» байланыстырады. Бір сөзбен айтқанда, Жамбыл – 

мифпен астасқан жұмбақ та киелі тұлға. 

Жамбыл өзі өмір сүрген кезең шындығын, өз автобиографиясын өзі 

өлеңмен өрнектеген ақын. «Менің өмірім» деген өлеңінде:  

Көз аштым, сорғалаған қанды көрдім, 

Қамыққан қанды жасты жанды көрдім. 

Ел көрдім, еңіреп босқан таңды көрдім, 

Қойнында Алатаудың зарды көрдім, 

десе, ол - зар заман ақиқаты. Екі ғасырды, екі–үш қоғамдық формацияны, 

түрлі қарама-қайшылықты сеңше соғысқан саяси жүйені басынан өткерсе де 

ойы сәулелі, көкірегі даңғыл, сөзі–жебе ақын арнау айтса да, тарих тереңінен 

толғаса да, айтысса да, ұзақ сонар жырласа да тақырыбының темірқазығына 

айналған халық тағдырын, ел мүддесін айтуда ақиқаттан айнымады. Ерлікті, 

батырлықты, татулықты ту көтерген, берекелі елді, ел қорғаны ерді емірене 

шабытты шағында жай тастар шағырмақ бұлттай шамырқана толғайтын 

ақынның сүйенері де, сүйінері де, тірегі де, тілекшісі де халқы болды.  

Еріксіз он сегіз жас мінгізді атқа, 

Бір Жамбыл бөлінгендей екі жаққа. 

Бір жағы қайнап өскен қалың елім, 

Бір жағы атқа мінген бай мен датқа, - 

десе осы бай мен датқа, манапты жырлағанда: 

Аз сөзім бай-манапқа арналғанда, 

Жалтақтап ел не дер деп алаңдадым- 
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деуі ақын көңілінің халқына адалдығы. Біз Жамбылдың Құлманбетпен 

айтысын да кезінде таптық тұрғыдан бағалап, бір жақты пікір айтып келдік. 

Шындығында, Жамбыл өзі айтқандай: «Құлманбет ақын да жырдың бетін елдің 

тілегіне қарай бейімдеп, көбі атқамінерлерге шаншу болып келген ақын еді» .  

Құлманбетпен салыстым, 

Күшті ақынмен алыстым. 

Итермелеп манаптар, 

Жыртуын жырттым намыстың – 

деуі Жамбылдың Құлманбетті мойындауы, бағалауы. «Руының, жерінің, 

ерен батырлары мен дуалы ауыз бишешендерінің, билік тізгінін ұстаған 

атқамінерлер жақсы жайсаңдарының ерекшеліктерін асырып айту- айтыс 

өнерінің негізгі алғышарттары»  болғаны белгілі. Жыр алыбының заман 

шындығын толғаған, өмірдің өзінен туған қоспасыз таза ақындық мұрасының 

көркемдік-эстетикалық мәні мен маңызы – ақын дүниетанымының кең 

тыныстылығында, реалистік бейнелілігінде. Ақын жырларының өзегіндегі 

өміршең идеялық тұғыр халық тағдыры, заман келбеті, өз бейнесі арқылы 

айқындала түседі. Қазақ елінің көне сүрлеуінен, тәлейлі тарихынан сыр 

тартатын, халқының басынан өткен теңсіздікті, қоғамдық қайшылықтарды 

толғаған, қайырсыз қарынбайларды, барақ батырларды емес, «ақындықты, 

ерлiктi, батырлықты, ел бiрлiгiн сақтаған татулықты» өнеге тұтқан айтыстары 

мен толғау жырлары - ақын есімін ерте танытқан туындылар- өткен өмір 

шежіресі, көне замандағы қилы күндер хикаясының деректі белгісі.  

Сәлем айт, барсаң Абайға деп, басталатын өлеңі - Әбдірахман қазасынан 

кейін Абайға жолдаған жұбатуы болса, Кенесары баласы Сыздық Сұлтанға 

арнауы - ел қамын жеген ерлердің ерлігін әрқашан ұлықтаған ақынның батырға 

көрсеткен сыйы мен ырзалығы. «Жамбыл қай заманда болса да, шындықты 

батыл айта білді».  

Профессор Е.Ысмайылов: «Сүйінбайдың бүкіл Жетісу ақындарына, 

әсіресе, ең талантты шәкірті, келешегінен зор үміт күткен Жамбылға берген 

ақындық, ұстаздық жолында екі үлкен ерекшелік бар. Бірі — айтыста болсын, 

шындықты жеткізіп өткір, шешен, тапқыр тілмен тыңдаушыны құмарландырып 

сөйлеуі, екіншісі -тарихта болған батырларды үнемі жырға айналдырып 

айтуы»,-деп атап көрсетеді. 

Жасынан ел аузындағы өлең-жырдың, терме-толғаудың, шешендіктің 

уызына қанған, «Жетісу айтыс өнерінің бесігі,  Сүйінбайдай жыр сүлейіне 

сыйынған Бақтыбай, Құланаяң Құлманбет, Майкөт пен Бөлтірік сынды жыр 

жампоздарының алдын көрген Жамбылдың ақындық ортасы қазыналы еді. 

Сонымен бірге Жамбыл туысқан қырғыз елінің де сөз өнерін жетік біліп, 

Тоқтоғұл, Мұраталы, Әлімқұл, Балық, Тыныбек, Қатаған сияқты дүлдүлдермен 

өнер сайысына түскен жыр алыбының қай өлең, қай толғауын, айтысы мен 

жыр-дастанын алсаңыз да халық тілінің қаймағын қалқып алар едіңіз. «Шын 

қызсам, сөзім - жалын, домбырам – найза», «Ұстауға күн мен айды жуықтау, 

«қара сөзді қамшы қылып, қуды мініп, құланды құрықтау», «Құйындап көпке 

шапқан мен бір пырақ», «Мен қорғасын сақамын, сен ұтылғыш кенейсің», 
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«Мен бір соққан дауылпаз», «Өткір қылыш алмаспын» тәрізді метафоралар 

ақын дүниетанымының кеңдігі мен тереңдігін аңдатар келісті көркемдік. 

Жамбыл өзі де ақындық өнер жайында: 

Ақын деген ат болмас, 

Қытығын таппай сұратпай. 

Қандырмай мейір суаттай, 

Досың болса, күлдіріп, 

Жыры болмай бұлақтай. 

Жамбыл жырларының халық жадында кесек-кесек, түйдек-түйдегімен 

жатталып қалуы, жасампаздық сыры неде? Алдымен-заманының көкейкесті 

күйін, халқының тарихи тағдырын, арман-тілегін, мүдде-мұратын, мұң-

мұқтажын, дер сәтінде жалтақтамай, жасырмай, жасқанбай айта білуінде, 

екіншіден – ел қорғаған ерлерін, елдік, бірлік, татулық тақырыбын ту етіп 

көтеруінде, үшіншіден ел мен жер тарихының шежіресін шешендікпен 

толғауында. Жамбыл шығармаларының күші-оның шығармашылығының 

халықтың сипатында.  
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«М.О.Әуезов атындағы педагогикалық колледжі» КМҚК 

 

Қазақтың біртуар азаматы, ардақты ақыны Қасым Аманжоловтың өмірі мен 

шығармашылығын зерттеуде қазіргі зерттееушілер ақын шығармашылығының 

бастауы ретінде Оралдағы өмірін, Алматыда атқарған шығармашылық 

қызметтерін атап, зерттеулер жүргізуде. Біз бүгін осы мақаламызда Қасым 

Аманжоловтың Семей қаласымен байланысын, оның  осы қалада жүргенде 

айналысқан, жазған өлеідеріне, шығу тарихына тоқталмақпыз. 

      Алдымен Қасым Семейге қалай, кіммен, қашан келді деген сұрақтарға 

жауап іздеп көрелік. 

      Қ.Аманжолов өмірі мен шығармашылығын зерттеумен айналысып 

жүрген М.А.Азбанбаев өзінің «Қасымның Оралдағы өмірін зерттеу мәселесі» 

атты мақаласында  былай дейді: «Қасымның Семейге кету уақытын бір жерде 

1921 жыл десе, Есмағамбет Ысмайылов бала Қасымды ағасы Ахметжан 1923 

жылы Семейге алып кетті деп хабар береді».  
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 Одан әрі архив материалдарына сүйене отырып, М.Азбанбаев Қасымның 

неге ағалары Ахметжан мен Нығметжан араларының соншалықты 

алшақтығына көңіл аударады. Әкесінен 5 жасында айрылғаннан кейін, анасы 

Айғаншаны төркіні алып кетіп, күйеуге беріп жібергені ақын өмірбаянында 

айтылады. Енді жетімдік тауқыметін тартқан Қасымның қалай Семей 

қаласындағы жетім балаларға арналған мектеп-интернатына келгенінен 

деректер келтіреді. «Естеліктер бойынша Қасымның ағасы Ахметжан 1920 

жылдары Семейде өмір сүрген, ағайындылардың жастарына қарай отырып, 

бізге мынадай пікір айтудың реті келіп тұр, Ахметжан мен Нығметжан әкелері 

Рақымжанның бірінші әйелінен туған ба деп те ойлайсың, олай деуге дәлел - 

Қасымның Ахмеетжанның үйінен жеңгелерінің өгейлік көрсеткендігінен 

Семейдегі интернатқа кетіп қалуы. Қасымның туған анасы Айғаншаны 

төркіндері алып кетіп, басқа біреуге әйелдікке беріп жібергенде, Ахметжан мен 

мен Нығметжандар Семейде болған да, бұл іске тікелей араласа алмаған 

сыңайлы. Қасым бес жаста әкеден айрылса, ол 1916 жылға түсіп тұр, Ахметжан 

оны 1923 жылы Семейге ала келген».  

 Бізге бұрыннан белгілі болғандай, ағасы Ахметжан тұрмысы түзу, қолы 

ашық, өнерге жақын адам болған. Сондықтан Семейдегі көзі ашық, оқыған 

азаматтар осы үйде жиі бас қосатын болған. Сол үйде Қарқаралы жақтың 

тумасы  Зәйтүн Сыздықовпен танысқан болуы керек. З.Сыздықов 1923 жылы 

Семейге келіп Советтік-партиялық мектепке оқуға түсіп, курсант атанып, үш 

жыл 1926 жылға дейін оқиды.1926-1957 жылы Семейдің Қызыл таңында, 

Павлодардың Қызыл ағашында қызмет атқарады. 1932-1934 жылдары Орал 

қаласына кетеіп, «Екпінді құрылыс» газетінде редактор, обком мүшсі болады. 

Міне, Қасымның Оралға Зәйтүннің ізімен келгенін растайтын деректер осы 

екені сөзсіз. 

 Алғашында ауыл молдасынан сауатын ашқан Қасымды ағасы Семейдегі 

интернатқа орналыстырады. Қасым онда 1927 жылға дейіін тәрбиеленеді. Одан 

әрі Семей малдәрігерлік техникумында оқиды.  

  Семей қаласының Қасым өмірінде алатын оны қандай деген сұраққа 

келетін болсақ, Семей- Қасымның қара танып, мектеп қабырғасын көріп, 

сауатын ашқан, білім мен мәдениет ордасы. Жастық, бозбала шағы өткен ыстық 

мекені. Алғашқы өлеңдерін Семейде жаза бастаған. Олар қабырға газеттерінде 

жарияланып жүрген. Бірақ, өкінішке орай, сол алғашқы өлеңдері жазылған 

дәптерін жоғалтып алған.  

 2021 жылдың 15 сәуірінде Шығыс Қазақстан облыстық әмбебап 

кітапханасында өткен кеездесуде М.Азбанбаев Қасымның 1911 жылы 

Қарқаралы уезі, Темірші болысында, ол Семей губерниясының құрамына 

кіреді, дүниеге келегенін, сондықтан ақын Семей облысының тумасы деп 

айтуға толық қақымыз бар дейді. Сол кезде мәдениет пен білімнің ошағы 

болған Семей қаласын ақынның тұлға болып қалыптасуына зор еңбек 

сіңіргенін ата көрсетеді. 

 Семей архивтерінің деректеріне сүйене отырып, Марат Ақторғғайұлы 

Қасымның 1922 жылдан 1927 жылға дейін Семей қаласында өмір сүргенін 
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айтады. Қасымның домбыра, баян, скрипка, мандалинде жақсы ойнағаны 

белгілі, оны осы қалада меңгергніне дау жоқ. 

 «Қасымның ақындық өмірінен» атты зерттеу мақаласында белгілі 

әдебиетанушы ғалым, қаламдас досы Есмағанбет Ысмайлов суреткер өмірін 

толық қамтып жазған. Ақын өмірі мен шығармашылығының өнермен 

қиылысатын сәттеріне көз салсақ, жастайынан, әуес болған Қасымға ерекше 

әсер еткен уақыт Семей қаласына тұратын ағасы Ахметжанның үйіне келіп 

тұрған кезі екен. Осы жерде ол қаладағы ел аузында жүрген қазақтың белгілі 

тұлғаларын, әнші, жыршы өнерпаздарын жиі көріп, олардың өнерімен 

сусындайды, өнерін үйренеді. Өзі де соларға еліктеп өз бойындағы өнер мен 

шығармашылық бұлақ көзін ашып, «мектептегі, қаладағы жастардың ынта-

жігерімен қойылатын сауық кештерінің,спектакльдердің бірталайына белсене 

қатынасады. Ойын-сауыққа алғаш араласқан кездегі жолдасының бірі- Шәкен 

Айманов болған екен. Ш.Айманов - Семей педтехникумының түлегі. 

 Осы ортадағы өнерпаздар арасында ол домбыра, скрипка секілді 

музыкалық аспаптарды жетік меңгеріп, өзі де көпшілікке өнерімен таныла 

бастайды. Ақынның қарымды поэзиясы өнердің ерекше саласы – музыкамен, 

оның табиғатымен қатар өрілуі, бірі екіншісінен ажырамастай болып ғұмыр 

кешуі жайлы зерттеуші орынды пайымдау жасаған. 

 Ақынның 1943 жылы жазған «Ертіс» өлеңі осы бір Семейде өткен 

жылдарына деген алғысы, махаббаты іспеттес. 

Арқада аққан күміс алтын арна, 

Ер ерке Ертісімдей өзен бар ма? 

Суылдап, сабырлы оймен жатыр ағып, 

Жарқырап көз жіберіп айналаға. 

Күй төгіп, кернейлетіп ағады Ертіс, 

Лебімен балқытады даланы Ертіс. 

Ертісім – еркіндіктің бесігі бұл, 

Ер жігіт, ертетұр да, Ертіскетүс. 

Жерімніңжатқанбұлбіркөкжойқыны, 

Өзінің ер көңілді, асқақ та еркін мінезін Ертістен алғандай, өрлікті содан 

үйренгендей. 

 Міне, осындай тума таланты мен әртістік, ақындық қабілеті шыңдалып, 

азамат ретінде қалыптасқан Қасым 1930 жылы Алматыға келіп, біраз уақыт 

«Лениншіл жас»  газетінде істейді. Осы кездерде көптеген өлеңдері әртүрлі 

баспасөзде жариялана бастайды. 

 Әншілік, әртістік өнерге бейім, музыкалық аспаптарда еркін ойнайтын ақ 

көңіл, жайсаң жанды «ерке Қасым» Оралға келеді. Оралдағы қазақ театрында 

жұмыс істеген шағы нағыз шығармашылық қабілетінің қалыптасқан, қызықты 

да қымбат шағы болып қалады. 

  2021 жылдың 19 қазаны күні Семей қаласына Қ.Аманжолов өмірінен 

деректер іздеуге белгілі заңгер, әдебиет зерттеушісы М.Азбанбаев 

шығармашылық іссапармен келді. М.О.Әуезов атындағы педагогикалық 

колледжіне арнайы келіп, студенттермен кездесіп, өзінің ақын өмірбаянын 
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зерттеудегі жаңалықтарымен, болашаққа жоспарымен, жалпы әдебиеттану 

мәселелері туралы ой бөлісті. Алдағы уақытта М.Азбанбаев ағамыздың Қасым 

Аманжолвтың Семейдегі өміріне қатысты ғылыми мақаласы шығады деп 

сенеміз. Әлі де зерттелмей, тарих тылсымында жатқан шындық шығады деп 

ойлаймын. 

 

 
 

 
 Қорытындылай келе айтқым келгені, Қаасым Аманжоловтың 1930 жылға 

дейінгі жазылған өлеңдерінің еш белгісі қалмауы мүмкін емес. Келешекте 

Семейде өткен өміріне байланысты тарихи деректер, естеліктер, құжаттар 

табылып жатса, нұр үстіне нұр болар еді.  Жастардың міндеті- ардақты 

ақынның болашаққа аманат етіп қалдырған шығармаларын оқып, зерттеп 

келешекке жеткізу. 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 

1.М.Азбанбаев. «Қасымның Оралдағы өмірін зерттеу мәселесі».  

2.Қ.Аманжолов. Өмірдерек. Қарағанды ОҒӘК, 2011 

3.Ғ.Қайырбеков. «Ана тілі» газеті, 15 қазан, 1991 жыл 
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М.ӘУЕЗОВ ӨМІРІНІҢ СЕМЕЙ КЕЗЕҢІНІҢ ЗЕРТТЕЛУІ 

Баяндамашы:Нұрланбек Жансая 

Жетекшісі: Нурпеисова Еркеш Болатбековна 

 «М.О.Әуезов атындағы педагогикалық колледжі» КМҚК 

 

 Әр адамның тағдыры да, танымы да өзі дүниеге келген, көкірегі оянып, 

қалыптасқан ортасымен сабақтас. Ұлы Абай шыққан ортада тәрбиеленіп, Абай 

өлеңдерін жаттап, құдіретіне тәнті болыпөсуі де Әуезовтің биік белестерге 

көтерілуіне ықпал етті. Ол- бесікте көрген тәрбиесін санасына сіңдіріп, ойына 

түйгендерін өмір тәжірибесінде шебер пайдаланған адам. Бала  Мұхтар Абай 

өскен өлкенің тіршілік болмысы, тарихы, ертегі-аңызы, қисса-дастанына қанық 

болып сусындап өсіп, туған жерден жиған бұл байлықты болашақ 

шығармаларына арқау етті.  Мұхтар Омарханұлы Әуезов 1897 жылдың 28 

қыркүйегінде дүниеге келген. Тоғыз- он жасқа келгенде немере ағасы 

Қасымбек орысша оқуына қарсылық білдіргендер пікіріне қарамастан Семейге 

алып келеді. 

Ерте кезде-ақ сауда орталығына айналған Семей қаласының рухани 

тіршілігіне айдауда жүрген Е.П.Михаэлис, Н. Долгополов, С.Гросс, А.Блек, 

П.Лобашевский сынды прогрессивті бағыт ұстанған орыс интелли-генция 

өкілдері айрықша әсер еткені, олардың жұмылған әрекетінен бай кітапхана, 

Ресей Географиялық қоғамының Семейдегі бөлімшесі ашылып, қаланың 

мәдениеті өркендей түскені мәлім. Қаланың рухани мәдениеті озған шақта, 

қазақ ояну дәуірін басынан өткерген ХХ ғасыр басында, бала Мұхтар да Семей 

қаласына келді[1].                                                                                                                                                            

 Әуезовтің Семейдегі күндеріне қатысы бар естелік деректердің, 

құжаттардың мәніне үңілсек, біршама сәйкессіздіктерді ұшыратамыз. Жазушы 

“ 1915 жылы городское училищесін бітіріп, күз семинарияға түстім” деп, 

училищені аяқтаған жылы мұғалімдік семинарияға түскенін айтады. 

Мұрағаттан оның 1915 жылы Семейдің 1-ші ер балаларға арналған жоғарғы 

бастауыш училищені аяқтағаны туралы аттестат та табылған. 1915 жылдың 22 

мамырында толтырылған бұл аттестатта Әуезов Мұхтардың үш сабақтан 5, 

төрт сабақтан  4 деген баға алып, училищені үлгілі тәртіппен аяқтап отырғаны 

жазылған. 

Әуезов оқыған училище Семей қаласындағы Абай көшесі бойында 

орналасқан ғимарат маңдайшасында: “ Мұнда 1909-1915 жылдар аралығында 

жазушы, академик Мұхтар Омарханұлы Әуезов оқыған” деген жазуы бар.  Ал 

Қ. Мұхамедханов болса, архив деректері арқылы М. Әуезовтің жылдары 

училищенің бірінші курсын тәмәмдағанын дәлелдейді. Егер Әуезов 1913 жылы 

семинарының бірінші курсын аяқтаса, оқу орнын 1916 жылы бітірсе керек еді. 

Өз өмірбаянында арасында ауырып қалғанын айтады. 1912 жылы дүниеден 

өткен анасы Нұржамалдың, 1914 жылы дүние салған ағасы Қасымбектің 

қайғысы, отбасына түскен ауыртпалық Мұхтардың оқуының үзілуіне әкеп 

соғуы мүмкін, сондықтан да үзілген уақыттар әсерінен оқуын жалғастыру үшін 

қалаға 1915 жылы келсе керек[2].                                                                                                                                                            
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 Өзінің тұтасы, семинарияда бірге оқып, шәкірт кездерінде де бір пәтерде 

тұрған 

 Ж. Аймауытов Семейдің мұғалімдік семинариясына 1914 жылы түсіп, оны 

1919 жылы тәмәмдайды. 1915 жылы “ Приказчиктер клубында” өткен Абай 

кешіне екеуі де қатысып, 1916 жылы “ Алаш” газетіне “ Қазақтың өзгеше 

мінездері атты мақаласын жариялайды, ал, 1918 жылы “ Абай” журналын 

бірлесе шығарады. Яғни, бұл деректерге сүйенсек, Әуезов 1915-1919 жылдар 

аралығында Семейде болғанға ұқсайды. 

 Семей семинариясының оқытушысы В. Полов: “ Мен Әуезовпен тұңғыш 

рет 1916 жылы таныстым. Ол кезде Әуезов бірінші курсында оқып жүр еді” 

десе З. Кедрина өз зерттеуінде Мұхтар Әуезовтің мұғалімдік семинарияны 1915 

жылы бітіргендігі жайлы айтады.  

 Жазушы К. Оразалин “ Абай ауылына саяхат” атты кітабында 1914 жылы 

26 қаңтарда Абайдың қайтыс болуына байланысты әдеби кеш өткізіп, оған 

Семейдің 5 кластық қалалық училищесінде оқитын Әуезовтің қатысқанын, 

келесі жылы Семей мұғалімдік семинариясының оқытушылары ерлі -зайыпты 

Нәзипа және Нұрғали Құлжановтардың ұйымдастыруымен және бір кештің 

өткендігін айтады. М. Сәрсекенің Абай қызметіне қойылған екінші сауық 

кешінде М. Әуезов суфлер қызметін атқарын айтады.  

 5 кластық қалалық училищеде оқып жүрген кезінде М. Әуезов футбол 

ойынына қатты қызығушылық танытып, “ Ярыш” атты жасөспірімдер 

командасы құрамында болған. Мұхтар өзінің достары Ишар, Қасым, Дәуке 

атты қазақ балаларын да футболмен достастырган. Оның құрамында 24 адам 

болған. Мұхтар командаға 1913 жылы күзінде келген. Өте ерекше ынтамен 

ойнайтын бәрі білген[3].                                                                                                                                                            

 М. Әузеов 1923 жылы “ Шолпан” журналында жарияланған “ Қазақ 

әдебиетінің қазіргі дәуірі деген әдеби-сын еңбегінде: “ Қазақ” газетінің мезгілі 

әдебиетке ұлтшылдық туын көтерген мезгілмен тұтас. Ол уақытты қазақ 

жұртының 1905 жылдың өзгерісін өткізіп, ел дертінің себебін түсініп, емін 

біліп, енді қазақты оятып, күшін бір жерге жиып, патша саясатына қарсылық 

ойлап, өз реттелігіне келді.  

1917 жылы тамыз айында халық зиялыларының белсенділігі нәтижесінде 

Алаш партиясы, ал 1917 жылдың желтоқсанында Алаш үкіметі құрылып, ортақ 

мұдделі азаматтар бір жалау астына топтасқан, халықтың ояну шағында, М. О. 

Әуезовтің шығармашылық жолы басталды. 1917 жылы классикалық дүние 

«Еңлік – Кебектің» Шыңғыстыңқойнауында, дала сахнасында қаршадай 

Мұхтардың режиссурасыменқойылуы қазақ драматургиясының тарихындағы 

айшықты мезет еді.Академик Р. Нұрғали, профессор  

Т. Жұртбай еңбектерінде «Еңлік – Кебек»пьесасының шежіресі 

ақтарылғанымен, әлі де анықтап, тәптіштей түсетін жерлері баршылық екенін 

жазады. 

 1918 жылдың қазан айында басқа ұйымдармен салыстырғанда әжептәуір 

беделі бар “ Бірлік” ұйымының ықпалымен жалпы жастар съезі өтеді. М. 

Әуезов бұл сьезде төрағалық еткен. Семей губерниялық атқару комитетінің “ 
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Қазақ тілі” газетінде редакторлық қызметте жүргенде және 1920 жылдың 

желтоқсанында Халық соты кеңесінің төрағасы боп қызметке 

тағайындалғандағы анкеталарында да “ Жас Азаматтың” ісіне араласқандығын 

айтады.  

 “ Бірінші жалпы жастар съезі” атты хабарда Омбы қаласында 5-13 мамыр 

аралығында жалпы қазақ жастарының сьезі, Омбы жастарының “ Бірлік” атты 

ұйымның ұйымдастырылғаны, съезге қазақ жеріндегі барлық ұйымдардан 

өкілдер келгендігі айтылады[4].                                                                                                                                                            

 М.О.Әуезов 1921 жылы қараша айында Қазақ АКСР-і Орталық атқару 

комитетінің (ОАК) төралқа мүшелігіне сайланып, онда кадр мәселесімен 

айналысады. Сол жылы «Қорғансыздың күні» әңгімесі «Қызыл Қазақстан» 

журналының №3 – 4 сандарында жарияланды. 1922 жылы күзде Ташкенттегі 

Орта Азия университетіне тыңдаушы болып оқуға түседі әрі «Шолпан» және 

«Сана» журналдарына жұмысқа орналасады. Осы басылымдарда «Қыр 

суреттері», «Қыр әңгімелері», «Үйлену», «Оқыған азамат», «Кім кінәлі», 

«Заман еркесі» («Сөніп-жану») әңгімелері жарияланады. 1923 жылы маусым 

айында Ленинград (қазіргі Санкт-Петербург) мемлекеттік университетінің 

қоғамдық ғылымдар факультетінің тіл-әдебиет бөліміне оқуға ауысады. 1924-

1925 жылы Семейдегі мұғалімдер техникумына оқытушылыққа қалдырылды. 

Сонда жүріп «Таң» журналын шығарады. Онда «Кінәмшіл бойжеткен», 

«Қаралы сұлу», «Ескілік көлеңкесінде», «Жуандық» әңгімелері жарияланды. 

1925 жылы Ленинградқа қайтып барып, оқуын жалғастырады. 1926 жылы жаз 

айында Семейге арнайы ғылыми экспедиция ұйымдастырып, оның 

материалдары негізінде жазылған «Әдебиет тарихы» монографиясы 1927 жылы 

кітап болып шығады. 1927 жылы жазда Жетісу өңіріне сапармен келіп, Ілияс 

Жансүгіровпен бірге болашақ шығармаларына материал жинайды. Ленинградқа 

қайтып оралысымен, осы материалдар негізінде «Қараш-Қараш оқиғасы» 

повесін, «Қилы заман» романын, «Хан Кене» пьесасын жазады. 1928 жылы 

Орта Азия мемлекеттік университетінің аспирантурасына қабылданды әрі 

Қазақ ағарту институтында сабақ берді. 

 1930 жылы идеялық көзқарасы үшін тұтқынға алынады. Тергеу ұзаққа 

созылып, 1932 жылғы сәуір айында үш жылға шартты түрде бас бостандығынан 

айыру туралы үкім шығарылады. Осы жылғы 10 маусым күнгі «Социалистік 

Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде М. Әуезовтің «Ашық 

хаты» жарияланады. Онда Мұхаң өзінің қазақ әдебиетінің тарихы және Абай 

туралы зерттеулерінен, «Қарагөз», «Еңлік-Кебек», «Хан Кене», «Қилы заман» 

сияқты шығармаларынан бас тартатынын мәлімдеуге мәжбүр болды. Сонан 

кейін ғана ол түрмеден босатылып, оқытушылық жұмыспен айналысуға рұқсат 

алды.Мұхтар Омарханұлы Әуезов 1934-61 жылдар аралығында университетте 

ұстаздық қызмет атқарды. Қазақ әдебиеті кафедрасының негізін қалады. Осы 

жылдары студенттерге арнап «Қазақ халқының ауыз әдебиеті», «Қазақ 

әдебиетінің тарихы», «Қазақ халқының суырыпсалма айтыс енері», «Туысқан 

халықтар әдебиеті», «Абайтану» секілді жалпы және арнаулы курстардан дәріс 

оқыды, бұл курстардын оқу бағдарламалары мен оқу құралдарын, оқулықтарын 
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жазды. Жазушы Абайдың өмірі мен шығармашылығы туралы бұл еңбегінің 

ҚазМУ-да бірнеше жыл бойы оқыған абайтану атты курстан құралып келген 

көлемді монография екендігін 1954 жылы 27 тамызда бұрынғы Семей 

облыстық «Екпінді» газетінің редакциясы қойған сұраққа жауап ретінде арнайы 

айтты[5].                                                                                                                                                            

 Қорытындылай келе, М.Әуезов өмірі мен шығармашылығында Семей 

қаласының алатын орны зор. Алғаш білім алып, азамат ретінде, тұлға, өз елінің 

болашағын ойлаған ұлтжанды азамат ретінде өсуіне қаладағы білім мен 

мәдениет ошақтары, мұғалімдер семинариясы, газет-журнал басылымдары, 

қоғамдық ұйымдар оң әсерін тигізді деуге әбден болады. Біз Әуезовтей әлемдік 

тұлғаның өз жерімізден шыққанына мақтанамыз, әдеби мұрасын көзіміздің 

қарашығындай сақтап, оқып-үйренуге міндеттіміз. 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 
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А. Байтұрсынов-қазақ ғылымы мен мәдениетінің жарқын көрінісі. 1872 

жылы 5 қыркүйекте Қостанай облысы Жангелді ауданы Ақкөл ауылында 

дүниеге келген, 

Қазақ тіл білімінің негізін қалаушы , ағартушы Ахмет Байтұрсыновтың 

туған күніне орай қазақ халқының тағдыры мен тілі үшін күрескен Тілдер 

мерекесі атап өтіледі. 1913 жылы Байтұрсынов көптен күткен арманын жүзеге 

асырды — ол алғашқы жалпыұлттық "Қазақ"газетінің ұйымдастырушысы және 

редакторы болды. Газет беттерінде Байтұрсынұлы өзінің пікірлестерімен бірге 

қазақ тілін дамыту мәселесін көтеріп, халықты бірлік пен саяси күреске, 

сондай-ақ білім жарығына шақырды. 

Ол ұзақ өмір сүрмеді, бірақ өте лайықты өмір сүрді, осы жылдар ішінде көп 

нәрсеге қол жеткізе алды . Өйткені ол қазақ ағартушысы, саяси қайраткер, 

лингвист ғалым, түркітанушы, ақын және аудармашы,сонымен қатар Алаш 

Орда үкіметінің белсенді ұйымдастырушылары мен жетекшілерінің бірі болған. 

Байтұрсынов тамаша әдебиетші болған, қазақ тілі мен әдебиетінің дамуына баға 

жетпес үлес қосқан Ұлт ұстазы болған. Оның қосқан үлесі: әліппе бойынша 

жұмыс істегені; араб графикасының принциптеріне негізделген әліпбиді 

ұсынғаны. Қазақ тілінде қолданылмайтын араб әріптерін алып тастау және 

қазақ тіліне тән әріптерді қосу.Педагогикалық қызметін 1895 жылы бастады . 

Ақтөбе қаласының ауылдық және болыстық училищелерінде сабақ берді, 
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Қарқаралы қаласының училищесін меңгерді. Кейінгі жылдары ол Қазақ жазуын 

реформалау принциптерін әзірлеуге кіріседі, қазақ грамматикасының 

санаттарын анықтау үшін ғылыми терминологияны, оның қазақ тіл білімі 

саласындағы ғылыми ізденістерін және ана тілін оқыту әдістемесін 

әзірлейді.Оның "өз тілінде сөйлейтін, өз тілінде жазатын ұлт ешқашан 

жоғалмайды"деген сөздері оның сөзіне қалай сілтеме жасайды. 

Көп қырлы жетістіктеріне қарамастан, А .Байтұрсыновтың таланты 

мұнымен тоқтаған жоқ. Ол тек ғалым, аудармашы, этнограф қана емес, 

сонымен қатар жас буын балалары үшін көптеген өлеңдердің авторы. Ол қазақ 

балаларына бар күш – жігерімен білім беру-өзінің алдына игілікті мақсат 

қояды. "Басқалардан артта қалмау үшін біз білімді және мықты болуымыз 

керек. Білім алу үшін оқу керек", – деді ол. 

Осылайша өскелең ұрпақты адал және еңбекқор, Отанға адал, қазақ 

халқының ғасырлар бойғы дәстүрлерін жалғастыруға шақырады. "Жастар-

халықтың жарқын болашағына деген үміт. Жаңа ұрпақ жаңа оқытылған 

мұғалімдердің қолында болуы керек, оларда жаңа ойлар мен білім бар", – деп 

жазады автор өз еңбектерінде. 

Өз шығармаларында жастарға арнаған сөзінде Ахмет Байтұрсынов өзін-өзі 

дамыту үшін өзін-өзі қамтамасыз етуге ұмтылу қажет екенін атап өтті.  

Қорытындылай келе, Ахмет Байтұрсыновтың қазақ халқы үшін қосқан 

үлесі шексіз деп айтқым келеді. 

 

ҚАЗАҚСТАН  ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯСЫНЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫ: АЛАШ 

ҚОЗҒАЛЫСЫНДАҒЫ СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ОРНЫ 

Қатысушы:Сарқытова Индира 

Жетекшісі:Нурпеисова Еркеш Болатбековна 

«М.О.Әуезов атындағы педагогикалық колледжі» КМҚК 

 

Қай халық болса да, өз тарихын, төл дәстүр-салтын, ауыз әдебиетін, тілін 

қастерлейді. Тарих, этнография, фольклор, тіл-халықтың жан-дүниесі, оның 

барша әлем алдындағы айнасы. Құмық халқында «Кіші жұлдыздар да аспанның 

сәнін келтіреді» деген мақал бар. Сол сияқты әлем тарихына әр халық өзінше 

үлес қосады.  

Тарихымызда елеулі орын алатын маңызды оқиғалардың бірі – Алаш 

партиясының құрылуы. «Алаш» деген қазақ халқы деген ұғым. Алаш-еліміздің 

ежелгі аты. Ендеше, Алаш қозғалысы – ұлт-азаттық қозғалысы. Ол ғасырдың 

басындағы ұлттық ана өсуі процесінің құрамды бөлігі»,- деп баға берген 

болатын кезінде тарихшы, ғалым М.Қозыбаев[1]. 

Осы қозғалыстың басында – саяси мәдениеті әлемдік деңгейге көтерілген, 

оқыған, сауатты, кәсіби даярлығы заманына сай адамгершілік-имандылық 

қасиеттері ата-бабамыздың сан ғасырлық қастерлі құндылықтарымен 

сусындаған Ә.Бөкейханов, А.Байтұрсынов, М.Дулатов, М.Тынышбаев, 

Ж.Ақбаев, Б.Қаратаев сияқты дүлдүлдер тұрса, солардың ізін басқан 

болашақтың нарқасқа ұлдары – Ж.Досмұхамедов, М.Жұмабаев, С.Сейфуллин, 
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М.Шоқай, Т.Рысқұлов, С.Сәдуақасов, Ж.Аймауытов, М.Әуезов тағы басқалар 

одан әрі дамытты. 

Алашорда партиясының құрылуы-қазақ елінің тарихында ерекше орын 

алатын ұлы оқиға болса, сол партияның алғашқы астанасы болған Семей 

қаласының аты ұмытылып қала беретіні өкінішті.Семейдің әр көшесінде, 

көнеден қалған әр ғимаратында ұлы тұлғалардың ізі қалғаны, сол іздің 

ұмытылып, келешек ұрпақтың ол туралы мүлдем бейхабар екендігі жанға 

батады. 

Алғаш ұйымдасқан «Алаш» партиясының қысқаша тарихына көз жіберсек, 

«Алаш» партиясының облыстық ұйымдары 1917 жылдың қазан айынан 

қалыптаса бастайды.[2] Мәселен, Ә.Бөкейхановтың тікелей 

ұйымдастыруымен  және басшылығымен қазан айының шамамен 12-20 

жұлдызы аралығында партияның облыстық ұйымдары алдымен Семейде, сонан 

соң Омбыда, ал қарашаның 10-на қарай Орынборда ашылады. «Алаш» 

партиясының Семей облыстық комитетінің ашылуы Ә.Бөкейхановтың Тамда 8-

10 қазан аралығында болып өткен Сібір автономистері съезінен қайтар 

сапарында іске асырылады. Ол қайтар жолында Семей қаласына тоқтап 12-13 

қазан күндері қала жұртшылығымен кездесулер  өткізіп, баяндамалар жасайды. 

Ал оның соңы «Алаш» партиясының 15-кісіден тұратын уақытша 

комитетін  ашумен аяқталады. Комитеттің төрағасы болып Халел Ғаббасов, 

хатшысына Сыдық Дүйсенбин, қазынашы Әнуар Молдабаев сайланды. 

Комитет мүшелері оған құрметті төраға етіп Әлихан Бөкейхановты сайлайды. 

«Қазақ» газеті өзінің 1917 жылғы 14 желтоқсандағы санында «Алаш» 

партиясының Орынборда Торғай облыстық комитетінің ашылғандығын 

мәлімдейді. Комитетке мүшелікке Орынбор қаласында «тұратын 10 қазақ һәм 4 

уезден 4 қазақ, барлығы 14 адам» сайланады. Комитеттің төрағасы болып 

Ә.Бөкейханов, төраға серігіне А.Байтұрсынов, хатшысына М.Дулатов, 

қазынашысына Ж.Жәнібеков сайланады. «Алаш» партиясының 

жарияланбағанымен, белгілі дәрежеде дайындалып қойған шартнамасы (жарғы) 

да болған. Ол жөнінде партияның Семейдегі облыстық комитетінің құрылуына 

байланысты «Қазақта» жарияланған материалдан мынадай деректі оқимыз: 

«Алаш» партиясының толық шартнамасы Орынборда жасалатын болды, дайын 

болғанда жұртқа жария қылынады. Қазіргі шарты-комитеттің айтқанын екі 

қылмайтын, бұйырғанын дәл орындайтын «Алаш» партиясының программасын 

жақтырып, жөн көрген программадағы мәселелерді іске айналдыруға 

тырысатын кісі кіреді. «Алаш» программасынан таймайтын, өтірік айтпайтын, 

шышынан қайтпайтын, жақындық, туысқандыққа бүйрегі бұрмайтын, 

дүниелікке қызығып сатылмайтын, шыншыл, әділ, тура кісі осы партияға 

кіреді. Сыртын берсе іші басқа, тіліп берсе жүрегі басқа болатын, сөзіне ісін 

үйлестірмейтін, «Алаш» жолынан ауып, айтысып-тартысуға жарамайтын, 

айнымалы мінезі бар кісі «Алаш» партиясына кірмейді. «Алаш» партиясына 

кіремін деген кісі осы айтылған шарттарды ойлап, толғап, жүрегі қалайтын 

болса ғана кіруге жөн»[3]. 
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Семей шаһарын Алаштың астанасы деп бертінде атап жүргенімізбен, оның 

тарихы тым тереңде жатқаны белгілі.  

1917-1920 жылдар арасында 3 жыл Семей қаласының Алаш-қала атанып, 

Алашорданың астанасы болғанын бүгінде біреу білсе, біреу білмеуі- тарихқа 

жасалған қиянат емес пе? Қазірде көненің көзіндей болған, кезінде 

ұлтымыздың арыстары кеңесіп, ордаға айналдырған көне ғимараттардың 

кейбірі адам танымастай өзгеріп, жаңартылып жатса, кейбірі мүлдем жер 

бетінен жоғалып барады. Осы тарихи сәттердің куәсі болған мідени ошақтарды 

көзіміздің қарашығындай сақтап, мұражайға айналдырып, тек қағаз жүзінде 

ғана айтпай, болашақ ұрпаққа мұра етіп етсек,табыс етсек нұр үстіне нұр болар 

еді.  

Тарихи мақалалар мен зерттеулерден ішінара кездесіп қалатын деректер 

бойынша, Ертістің сол жағалауына орналасқан ,қазірде  Жаңа Семей аталатын 

жағы Алаш партиясының астанасы болды. Алаш партиясы құрылғанға дейін 

жарты жыл бұрын қала Алаш-қала болып өзгертілген. Сөйтіп, тағдыр өзі Семей 

қаласына қазақ халқының мемлекеттігінің символындай  жаңа астанасы болу 

бақытын маңдайына жазған  екен. 

Семей барлық кезеңде  де Қазақстанның рухани орталығы болып  келеді. 

Ол әдебиет, өнер және ғылымдағы  аса көрнекті ұлы тұлғалардың Отаны  

болып саналады. Абай, Шәкәрім, Мұхтар сынды даналар - тек ұлт қана 

емес, адамзат мақтанышы. Ал көне Семейде олардың жүріп өткен табанының 

ізі күні бүгінге дейін сайрап жатыр. Сонымен бірге Семей екі ұлттың алыбы – 

Шоқан Уәлиханов пен Федор Достоевскийдің ұлағатты достығына куә болған 

қала. Сондай – ақ мұнда өлкеміздің рухани өміріне үлкен үлес қосқан 

Михаэлис, Долгополов, Гросс, Лобановский сынды саяси жер аударылушылар 

тұрды, міне, өз кезінде ұлы Абай олармен жиі қарым – қатынаста болды. 

Осыдан  - ақ біз Семей  - халқымыздың мәдени – рухани байлығының алтын 

бесігі екенін көре аламыз. 

Семей қаласы ХІХ ғасырдың басында-ақ қазақ даласының ірі аймақтық 

әкімшілік орталығына айналып үлгерген болатын. Ол білім мен мәдениеттің 

орталығы болды, оның бірден-бір себебі М.Әуезов, Қ.Сәтбаев, Ж.Аймауытов, 

С.Дөнентаев, Ә.Ермеков сынды тұлғалар білім алған мұғалімдер 

семинариясының  Семейде орналасуы еді. Семейдің бай кітапханасы-білім мен 

мәдениеттің ошағы еді. Семейде ағартушылық бағытта ғана емес, діни-

мұсылмандық білім алуға да мүмкіншілік зор еді. ХІХ ғасырдың ортасында 

Абай білім алған Ахмет-Риза медресесі- соның айғағы. Сондай-ақ Семейде 

өзндік өрнегімен ерекше, сол кезде Башқұртстан мен татарстанда жиі 

кездесетін 12 ірілі-ұсақты мешіттер, тас мешіт, кірпіш, ағаш мешіттер болған. 

Солардың бірі Стамбулдан келген архитектор Абдолла әпенді салған мешіт еді.  

Қазақстанда бірінші болып құрылған футбол командасы да Семейден шыққан 

еді [4]. 

Мәдени – ағартушылық  және рухани іс – шаралардың кең  етек жаюы 

тарихи үрдіс болып табылады. Қоғамның даму кезеңдері өзгерген сайын 

мәдени – ағарту шаралары да дамып,өркендейді. Мұның өзі білім беру және 
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мәдени мекемелердің пайда болуына әкеледі. Ол кезде қоғамдық ойлар мен 

мүдделер халықтық оқулар арқылы таратылып, киелі Семей жерінде училище, 

мектеп, кітапхана, мұражайлар ашыла бастады. 

Сөзсіз, прогресс пен дамудың қозғаушы күштері суда-экономикалық 

қызмет болды. Қытаймен шекралас орналасқандықтан әрі Сібірмен 

шектескендіктен, Семей  керуен жолына айналып, Орталық Қазақстан мен 

Қытайдың Ресейге таар тасымалдаушы қақпасына айналды. Тоғыз жолдың 

торабына айналған Семей солайша сауда істеген саудагердің де, білім іздеген 

жастардың да қаласына айналады. Бұл қалаға бақытын іздеп, байдың малын 

айдаушы боп, тағдыр айдап  құдіретті әнші Ә.Қашаубаев та келген, теміржолды 

салуға келген белгілі қоғам қайраткері Мұхаметқали Тәшеновтың да ізі 

қалған[5]. 

Тағы бір жарқын мысал – Абыралыдан шыққан ағайынды Төленовтер, 

жоқшылықтың зардабынан Кузбасс шахтасынан жұмыс істеуге мәжбүр болған 

олар ақыры Семейге жүк тасушы болып келеді, ақырында көп бейнеттен соң, 

екі революцияны бастарынан өткерген соң  Жақсылық Төленов «Жұмсат» атты 

жұмысшылардың қоғамдық-саяси қозғалысын ашады, бұл қозғалыс қазақ 

халқының өмірінде  маңызды орын алатын «Алаш», «Үш жүз», «Шора-

исламия» сияқты саяси қозғалыстар аясында жеке қарастыруға тұрарлық 

тақырып. Жақсылық Төленовтің есімі алашорда қозғалысы контексінде, оның 

ақын ретіндегі шығармашылығы, оның інілері – кейіннен елге оралған темір 

ұстасы Сүйіндік Төленов , балуан Игілік Төленов, екі бірдей жоғары білім иесі, 

химия өнеркәсібінің инженері және геолог, есімі Қ.Сәтбаев, Д.Қонаевтармен 

қатар аталатын Жармағамбет Төленовтердің есімі жеке-жеке ғылыми 

еңбектерге тақырып болуға тұрарлық. Жалпы, Семей пролетариаты мен 

жекелеген тұлғалар алашорда қозалысының қызметіне кез келегн буржуазия 

мен зиялыларымен тең қызмет етті. 

Сонымен қатар Семейдің атын шығарып, даңқын аспандатқан оқиғалар – 

біртұтас Алаш идеясына ұйыған ұлт зиялыларының бір мүддеге жиналуы[6]. 

Тарихы 1905 жылдан бастау алатын ұлт-азаттық күрестің белортасында Алаш 

қайраткерлерінің ұмтылысы тұрғаны анық. Белгілі алаштанушы ғалым Тұрсын 

Жұрбайдың айтуынша, «бір түп көдеден бастап аспан аясындағы алаш 

кеңістігін тұтас қамтыған атаулардың басын біріктіріп, жер дауы, жесір дауы, 

ру тартысы деген түсініктерді ұлттық сана, ұлттық ойлау жүйесі, ұлттық идея, 

ұлттық мемлекеттік құрылым, тәуелсіз үкімет алқасы, Алаш кеңесі, ұлттық 

саясат, ұлттық мүдде, ұлттық саяси экономика, ұлттық тіл, ұлттық ғылым, 

ұлттық қорғаныс, алаштың ортақ отаны, ұлттық намыс, ұлттық мойынсұнбау, 

ұлттық әдеби тіл, ұлттық ғылым тілі деген ұғымдардың дәрежесіне дейін 

қасиеттендіре көтеріп, мұқым қазақты Біртұтас Алаш идеясы деген киелі тудың 

астына біріктірді». Біріккен орталықтың ордалы ұйықты мекені Семей болғаны 

анық.  Алаш ұлттық әскерінің құрылуының бастауы да осы қасиетті шаһардан 

басталады.  
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  Осы айтылған жайттардың бәрі, орын алған  тарихи оқиғалар Қазақ 

автономиясы ресми астанасы Семей шаһарының қандай тарихи рөл атқарғанын 

аңғартатын тағы бір айғақ болады.  
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Широкое понятие культуры непременно включает в себя то, что называют 

культурой общения. Речь формирует впечатление о человеке не меньше, а то и 

больше, чем внешний вид. Чтобы владеть речевыми нормами, важно понимать 

сущность речевого этикета.  

Сравнение речевых культур разных народов на примере стандартных 

ситуаций речевого этикета – основа данной работы.  

Изучая историю русской речевой культуры, сопоставляя особенности 

речевого поведения разных народов, я задалась вопросом: владеют ли учащиеся 

нашего колледжа нормами русского речевого этикета.   

 Сейчас, в начале ХХI века, это исследование считаем весьма актуальным в 

силу ряда причин:  

- расширились межнациональные контакты;  

- активизировался интерес к межкультурной коммуникации и 

межкультурному пониманию, национальной самобытности разных народов;  

- снизился общий уровень культуры, в частности, языковой. 

Объектомисследования является речевой этикет и его формулы, 

используемые в социально-культурной общности носителей русского языка 

(студенты первого курса нашего колледжа). 

Предметом исследования стали пять тематических групп формул речевого 

этикета: приветствие, прощание, обращение, извинение и благодарность. Эти 

группы были выбраны для исследования, так как они являются, на наш взгляд, 

основными, самыми употребляемыми и необходимыми в межличностной 

коммуникации. 

Цель исследования - изучение русского речевого этикета и сравнение его с 

особенностями этикета других стран; обозначение важности соблюдения норм 

речевого этикета; выявление степени владения нормами речевого этикета 

студентов первого курса нашего колледжа 

Для достижения цели требуется решение следующих задач: 

1. Познакомиться с литературой об исторических особенностях русского 

речевого этикета. 
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2. Изучить и проанализировать правила и нормы речевого этикета на 

каждом  этапе общения. 

3. Исследовать национальную специфику речевого этикета. Сделать 

сравнительный анализ типичных формул речевого этикета в русском, 

английском и казахском языках. 

4. Выявить уровень владения нормами речевого этикета студентов первого 

курса нашего колледжа (с помощью анкетирования, тестирования, интервью). 

Исходная гипотеза работы заключается в следующем:формированиенорм 

речевого этикета – живой процесс, отражающий самобытность народа, его 

культурные традиции, реагирующий на социокультурные изменения. Методы 

исследования: описательный,сравнительно-сопоставительный, анкетирование. 

 Практическая значимость работы: 

- полученные результаты  являются иллюстративным материалом на 

уроках и внеклассных мероприятиях, имеющих своей целью пропаганду 

нормированной речи, привитие уважительного отношения к языку.В разное 

время этикетные требования были различными. Сегодня остро стоит вопрос не 

только об утрате норм этикета, но и об общем снижении культуры 

общения.Речевой этикет — это зеркало, отражающее уровень внутренней 

культуры человека. У каждого народа он свой.  

У всех цивилизованных народов основными принципами речевого этикета 

являются тактичность, вежливость, доброжелательность. 

Национальная специфика речевого этикета в каждой стране чрезвычайно 

ярка и неповторима. Каковы национальные отличия речевого поведения в 

разных странах? Этомувопросу я посвятила свое исследование. 

Наблюдая за русскими людьми на улице, в магазинах, в школе, в 

общественном транспортея сделала выводы, чтов русском общении не принято: 

- улыбаться незнакомым 

- автоматически отвечать на улыбку улыбкой; 

- улыбнуться человеку, если случайно встретился с ним взглядом; 

- улыбаться при исполнении служебных обязанностей; 

Наблюдая за итальянцами и англичанами во время просмотра телевидения 

и сравнивая их с русскими,я постаралась выявить особенности национального 

характера в каждой стране и показали, как эти особенности отражаются в 

речевом этикете.                                                                                                                                                   

У русских громкий разговор на улице не вызывает возмущение 

окружающих, если, конечно, речь не идет о хулиганских выходках. Итальянцы 

же ведут себя в ресторанах гораздо шумнее русских. Если кто-то говорит так, 

что его хорошо слышат окружающие, то, с точки зрения англичан, он ведет 

себя нескромно, как человек низкого социального уровня. 

В общественных местах русские довольно легко и непринужденно 

вступают в беседу с незнакомыми людьми.   

Отношение к разговору у разных народов разнится. Так, для русских важен 

так называемый «разговор по душам», что отражается в наборе следующих 

изречений: «душевно поговорили», «отвести душу». 
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Результаты исследования:  

1.Основной чертой русского национального характера признается 

непостижимая для европейцев «загадочная» русская душа. А, например, 

русское «Здравствуйте» говорит о доброжелательности русских.  

2. Уникальная система обращений ты/вы говорит о том, что уважение к 

личности и его социальному статусу культивировалось в России активнее и 

основательнее, чем в других странах. 

3. Выбор формы приветствия, прощания в русском речевом этикете 

определяется отношениями между собеседниками, в отличие от английского. 

4.Итальянские многочисленные этикетные формулы говорят о вежливости 

и эмоциональности итальянцев. Итальянцы – люди очень открытые и веселые. 

Они действительно проявляют искренний интерес к чужестранцам, при этом 

свято верят в то, что их родная страна – самая лучшая.  

5.Английские универсальные этикетные формулы с оттенком 

официальности говорят о сдержанности и консервативности англичан. Можно 

сказать, что во многих отношениях англичане одновременно и самый 

вежливый, и самый неучтивый народ в мире. 

Русская речевая культура переживает сегодня далеко не лучшие времена. В 

последние годы остро стоит вопрос о снижении культуры общения, особенно 

среди молодёжи.Употреблять жаргонные слова стало признаком стиля. Русский 

язык медленно исчезает под натиском иностранных слов. А речевой этикет – 

это зеркало, отражающее уровень внутренней культуры человека. 

Чтобы увидеть, какие нормы речевого этикета знакомы учащимся нашего 

колледжа, как они соблюдаются, и чтобы выявить уровень владения речевым 

этикетом мною было проведено анкетирование.Вопросы анкеты: 

1.Нужно ли быть культурным человеком и для чего? 

Порадовал факт, что все студенты уверены, что культурным человеком 

быть необходимо (100%)! Но вот на вопрос «Для чего?» ответы были разные: 

- чтобы легко общаться (14.-68 %; 15 - 64%; 16 .-58%) 

- чтобы грамотно выражать свои мысли (.-10%; -13%;-16%) 

- чтобы «притягивать» людей; культурный человек – «душа» компании (.-

19%, -16%, 14%) 

- чтобы «провожали по уму» (6кл.-2%; 7кл.-4%; 8кл.-7 %) 

- чтобы повысить общую культуру (-1%; .-3%;.-5%) 

Результаты показали:  

1) 12%-18%набрали от 14 баллов, т. е. они владеют этикетом общения и 

ведения беседы. Они всегда принимают во внимание мнение и интересы 

собеседника. 

2) Большинство набрали от 10 до 12 баллов, они достаточно хорошо 

знакомы с правилами речевого этикета, однако далеко не всегда 

руководствуются ими в повседневном общении. 

3) И, наконец, несколько (5%-13%) человек набрали менее 8 баллов, их 

нельзя назвать внимательными слушателями и хорошими собеседниками. К 
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сожалению, они часто прерывают говорящего, стремятся, во что бы то ни стало 

высказать своё мнение. 

Таким образом,мы видим, что наши ребята учатся общаться на хорошем 

уровне, повышая его с возрастом.Практическая значимость исследования: во 

время проведённых занятий по речевому этикету (анкетирование)  улучшился 

микроклимат в группе, лучше стали отношения другс другом, меньше слышно 

оскорбительных выражений и ненормативной лексики. Многие поняли, что 

современному подростку необходимо  умение общаться. 

По результатам нашего исследования «Национальные особенности 

речевого этикета» я сформулировала следующие выводы: 

1. Каждая из исследуемых мной наций имеет свои неповторимые 

особенности, которые очень ярко отражаются в речевом этикете.  

4. За последние годы произошёл сдвиг русского речевого этикета в сторону 

европейского. 

3. Речевой этикет - сложное явление, связанное с особенностями 

воспитания; с местом рождения и обучения, со средой, в которой человек 

привычно общается. 

5. Такт, вежливость, сердечное отношение, улыбка ценятся в любой стране. 

6. По тому, как человек знает речевой этикет, соблюдает его, судят о нем 

самом, его воспитании, общей культуре. 

8. Сленг, конечно, засоряет язык, но избавиться от него невозможно. Из 

него можно только вырасти.. 

Современный мир характеризуется набирающими силу процессами 

глобализации и интеграции. Поэтому изучение основных особенностей 

речевого этикета другой культуры представляется нам перспективным и 

важным направлением. Но чтобы в нашем сложном мире оставаться самим 

собой, нельзя терять своей собственной культуры. Необходимо собрать и 

сберечь веками накопленные сокровища вежливости! 

Использованные литературы: 

1.Балакай А.Г. Доброе слово: Словарь справочник русского речевого этикета и 

простонародного доброжелательного обхождения XIX - XX вв.: В 2 т. 

Кемерово, 1999.  

2.Винокур Т.Г. Говорящий и слушающий (Варианты речевого поведения). М., 

1993.  

3.Гойхман О.Я. «Речевая коммуникация». Издательство: Москва «Махаон», 

2012. 

4.Гойхман О.Я., Гончарова Л.М., Лапшина О.Н. Русский язык и культура речи: 

Учебник – 2009. 
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ПСИХОЛОГИЯ  ЦВЕТА. МОЖЕТ ЛИ УЛУЧШИТЬ ПАМЯТЬ? 

Участник:Еділкызы   Бакыт 

Руководитель: Искаков Артур Николаевич 

 КГКП «Семейский финансово-экономический колледж  

Имени Рымбека Байсеитова»  

 
 

Человеческое познание включает в себя множество тесно взаимосвязанных 

психических процессов, таких как восприятие, внимание, память и мышление. 

Важным и основным когнитивным процессом является память, которая обычно 

связана с хранением и запоминанием информации об окружающей среде.  

Интересным вопросом в исследованиях памяти являются способы 

улучшения производительности памяти и, следовательно, запоминания 

информации: Может ли цвет улучшить память? Данное дело разделило людей 

на два лагеря: одни думают, что это очередной спонтанный миф, а другие 

напротив верят данную теорию. Известно, что зрительное восприятие 

составляет более 70% всего человеческого восприятия, при котором цвет 

распознается раньше формы. Я решила провести эксперимент и доказать 

данную теорию.  

Участники 

Участники для исследования - учащиеся колледжа СФЭК. Было выбрано 15 

учеников, которые были имели оценку B по английскому языку. Участники 

были случайным образом распределены в группы 

зеленого, желтого или розового цвета. В группе “Зеленых” 5 участников 

(группа А), 5 в группе желтых (группа В), 5 в группе розовых (группа С) 

 В исследовании применялись такие инструменты как: желтая, зеленая, 

розовая,белая бумага и черный маркер. 

Далееучастникамбылипредставленыдваспискапо 10 английскихслов: 

“aberration, abrupt, account, blunder, corpse, cripple, curiosity, deception, 

immersion, obtain” ивторойсписок: “ 

abolish,civilian,ambulance,arrogant,.immature,commision,disappointment, 

embarrassment, maintain, superstition.  Oдин на цветном фоне, а другой на белом 

фоне.  
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Так как ученики имеют уже школьное среднее образование английского 

языка, были специально подобраны усложненные слова, которые знает не 

каждый человек изучающий английский по школьной программе. Для 

запоминания давалось 90 сек, после чего участников попросили запомнить и 

вспомнить слова на каждом фоне. Далее для отчета было подсчитано среднее 

число. В результате мы имеем такую картину: 

 

группа 

цветно

й фон 

белый 

фон 

A 4 3.6 

B 5.6 4.2 

C 3 3.4 

Результат показал, что  

● участники вспоминают слова, которые были представлены на зеленом и 

желтом фоне лучше, чем те, что на белом фоне,  

● но вспоминают меньше слов на розовом фоне по сравнению с его 

аналогом на белом фоне. 

 Эти результаты показали, что не только любой не-белый цвет фона 

улучшает обучение, но правильно выбранный цвет фона может бессознательно 

для ученика улучшить его/ее скорость удержания. Но как же это работает?  

Уровни обработки Крейга и Локхарта 

Теория, которая подчеркивала, что внимание имеет решающее значение в 

кодирование информации в память, высший уровень внимания приводит к 

лучшей, более прочной памяти и разный уровень забывчивости. В целом можно 

сделать вывод важно, чтобы стимулы, доступные в окружающей среде,быть 

достаточно сильным, чтобы захватить внимание и активировать более глубокий 

уровень психического обработка для того, чтобы стимулы лучше усваивались. 

Предыдущие исследования показали доказательства того, что цвет является 

одной из переменных, обладающих таким потенциалом (Dzulkifli&Mustafar, 

2013). Цвета могут влиять на уровень внимания, а также вызывать 

эмоциональное возбуждение, которое способствует процессам контроля, 

которые в дальнейшем улучшат производительность памяти.   

Однако стоит вопрос, как это можно использовать на практике? Где же эта 

теория может быть актуальна? Я предлагаю использовать эту технику для 

использовать цвет для обучения математике учащихся с СДВГ. Использование 

цвета помогает улучшить удержание и привлекает внимание ребенка. А в 

Казахстане в медицинской карте каждого третьего ребенка стоит запись: 

"Синдром дефицита внимания с гиперактивностью" (СДВГ). Да и в целом, в 

клинических условиях могут быть введены специальные вмешательства с 

использованием цветов для решения проблем, связанных с памятью, таких как 

трудности в обучении, аутизм, дислексия и другие. Использование цвета во 

время вмешательства может помочь пациентам лучше следовать и понимать 
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программу обучения. А для обычных студентов данная теория хорошо скажется  

на успеваемости и сможет повысить обучаемость предмета. 

Литература:  

1. Dzulkifli. M. &Mustafar. M. (2013). The Influence of Colour on Memory 

Performance: AReview. 

2. https://art-nto.ru/raznoe/temno-sinij-czvet-6-bukv-temno-sinij-czvet-6-shest-

bukv.html 

3.https://text.ru/rd/a 

 

ЖОҒАРҒЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫНДАҒЫ ШЕШЕНДІК ӨНЕРДІ ҮЙРЕТУ 

ӘДІСТЕМЕСІНІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ПРАКТИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 

Қатысушы:Кайлаова Айтоты Ардаковна 

Жетекшісі:Бейсембаева Назира Оразбеккызы 

«Семей» Колледж»мекемесі 

 

Студенттің шешендік сөз құрай білу білік-дағдыларын қалыптастыруды 

нәтижелі болуы шешендік өнерді үйрету әдістемесінің теориялық негіздерін 

терең анықтаумен тікелей байланысты.Өйткені шешендік өнерді үйрету 

әдістемесінің мазмұны тек әдіс-тәсілдер жиынтығынан ғана тұрмайды.Бұл 

жүйеде шешендіктану (риторика) лингвистика, логика, психология, дидактика 

ғылымдарының қажетті мәліметтері де маңызды қызмет атқарады.  «Шешендік 

өнерді үйрету» риторика заңдылықтарын меңгертуді оларды практикада 

тәжірибесімен қатар жүргізу басты орында болады. Студенттердің болашақ 

кәсіби қызметінің ерекшеліктеріне сәйкес, шешендік өнердің заңдылықтары 

мен шешенге қойылатын көптеген талаптардың қажеттіліктері теориялық 

тұрғыдан талданып, сараптама жүзінде дәлелденіп, әдістемелік бірізділікпен 

жүйеленіп орналастырылуы.Қазіргі кезеңдегі Қазақстанның жоғары білім беру 

жүйесінде шешендік өнерді үйрету сабақтарына деген сұраныстың өсіп келе 

жатқанына ғылыми – әдістемелік әдебиеттерді талдау арқылы көз жеткізу. 

Ғылыми-зертеулер мен басылымдар, баспасөз беттеріндегі мақалалар шешендік 

өнерді үйрету мәселелерін жан-жақты қарастырады. Жоғарғы оқу 

орындарының қазақ бөлімінде «Шешендік өнерді үйрету» пәнін жүргізу 

мүмкіндіктері бар екенін дәлелдейді. Ол мүмкіндіктер ғылыми түрде 

тұжырымдалған, сараптамалар негізінде дәлелденген әдістемелк жүйе жасау 

арқылы жүзеге асырылады.  

Зерттеу жұмысының міндеттері: 

• Студенттерге берілетін шешендік сөз өнерінің  теориялық негіздерін анықтау 

және жүйелеу: 

• Студенттерге  жүргізілетін шешендік сөз өнеріне  үйрету әдістемесінің көлемін, 

мазмұнын, жүйесін анықтау; 

• Шешендік өнер туралы және оның әдістемесіне қатысты ғылыми әдебиеттерге 

және бұрын жарық көрген оқулықтарға шешендік өнер әдістеме тұрғысынан 

талдау жасау; 

https://art-nto.ru/raznoe/temno-sinij-czvet-6-bukv-temno-sinij-czvet-6-shest-bukv.html
https://art-nto.ru/raznoe/temno-sinij-czvet-6-bukv-temno-sinij-czvet-6-shest-bukv.html
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• Шешендік өнерге үйрету әдістемесін жүргізудің ғылыми негізделген әдіс-

тәсілдер жүйесін жасап, оны тәжірибеде қолдану. 

Зерттеу жұмысының мақсаты:  

 Шешендік өнерге үйрету үшін дәстүрлі шешендіктану заңдылықтарын 

жүйелеу, оның әдістемесі туралы пікірлерді бір арнаға тоғыстыру, қазақ 

халқының «Өнер алды – қызыл тіл» деген қағидасын бүгінгі күнге тірек ету;  

 «Шешендіктану» пәнін оқыту арқылы студентті тұлға ретінде қалыптастыру; 

 Шешендіктану пәнінің жоғары білім беру жүйесіндегі орнын тану және 

нақтылау; 

 Шешендіктің негізгі әдістері мен шешендіктанудың ғылыми негіздерін 

анықтау. 

Зерттеу жұмымының жоспары: 

1. Шешендік өнердің тарихына шолу 

2. Шешендік өнерді  үйрету әдістемесінің шешендіктану және лингвистикалық 

негіздері.   

3. Шешендік өнерді үйрету әдістемесінің дидактикалық негіздері «Ескендір» 

поэмасы. 

4. Шешендік өнерге үйрету пәнінің мақсатын талдау барысы 

5. Пайдаланылған әдебиеттер тізімі. 

Шешендіктану (риторика) – ең көне замандарда қалыптасқан ғылым саласы. 

Жазба әдебиеттер оның мыңдаған жылдарға созылған тарихы бар екенін 

көрсетеді. Адамзат тарихының түрлі кезеңдерінде бұл сала бірде жоғарылап, 

бірде бәсеңдеп өмірден өшпей, ұдайы даму үстінде болды. Шешендіктануда 

басқа ғылым салаларына қарағанда, дәстүрлер жалғастығы, тарихилық, ұлттық 

ерекшеліктерді қамту, сонымен бірге әлемдік рухани құндылықтарға үлес қосу 

сияқты ерекшеліктер айқын байқалады.   

        Шешендіктанудың негізі қайдан басталады деп білеміз? 

Тарих фактілер шешендік өнердің шарықтап дамуын Көне Грек және Рим 

империяларының гүлденген кезеңіне байланыстырып көрсетеді.     

Риториканың гүлденуі афиналық құл иеленуші демократияның даму кезеңіне 

тура келеді. Бұл кезде Афина мемлекетінде жетекші рөлді үш мекеме – халық 

жиналысы, бес жүздік кеңесі, халық соты атқаратын. Осы үш мекеменің 

үшеуінде де шешендік өнердің маңызы жоғары болды: істің мәнісін ашу және 

оны ойдағыдай шешу үшін әсерлі сөздің ықпалы, күші пайдаланылды. Ал сотта 

ділмарлық арқылы қажетті үкімге қол жеткізуге болатын еді.  

Ежелгі шешендік өнер туралы толық түсінік беретін деректер, еңбектер Перикл 

заманынан (б.д.д. V ғасыр) бастап жазыла бастаған. Перикл – мемлекет 

қайраткері. Оның шешендік сөздері тыңдаушыларға орасан зор әсер еткен. 

Мәселен, оның Пелопонесс соғысының  алғашқы жылында қаза болған 

афиналықтарды жерлеу кезінде сөйлеген әйгілі «Қабір басындағы сөзі» бұған 

дәлел бола алады.Софистер (б.д.д. V ғасыр) өздерінің теориялық және 

практикалық дәрістерінің мақсатын жастарды шешендікке баулу оларды 

қоғамдық өмірге әзірлеу деп білді де, кәсіпқой шешендерді, риторларды 

дайындады. Олар (софистер) пікірталас өткізуді өрбіту арқылы дәлелдер 
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құруды дамытты, қисынды ойлау (логикалық ойлау) мәдениетін көтерді.  

Шешендік теориясы дамуында Аристотель еңбектерінің алатын орны ерекше. 

Ол риториканы ғылым ретінде дамыта отырып, өзіне дейінгі қөзқарастарды 

жаңа белеске көтерді. Аристотельдің айтуынша, риторика жеке пән ретінде  

тұйықталып қалмайды. Ол барлық басқа пәннің мүдессі үшін кез келген пәннің 

ережесін дәлелдеу үшін жұмсалады. Оның өзге пәндерден, мәселен, 

арифметика, геометрия, т.б. айырмашылығы да осында. Аристотель 

риториканың мақсатын айқындап және оның жалпылама сипатын көрсетіп, 

шешен мақсатына жету үшін нені пайдалану керек екенін атап айтады. 

Шешен өз ойын дәлелдеу әдістеріне қарай риториканы үш бөлімге бөледі:  

      - Бірінші бөлімде шешеннің тындаушыны әлденеге итермелеу, көндіру 

принциптеріне талдау жасайды.  

      - Екінші бөлімде шешен тыңдаушылардың  сеніміне кіріп, сол арқылы өз 

мүддесіне қол жеткізуге себін тигіетін жеке қасиеттер мен ерекшеліктерді 

сипаттайды. 

      - Үшінші бөлімде ол риториканы техникалық жағына, яғни сөйлеу әдістері 

мен сөз құрылымдарына көңіл бөледі. 

      Аристотель сөйлеудің төрт бөлігін атап көрсетеді, олар: алғы сөз, әңгімелеу, 

дәлелдеу, шешім. Сөйлеген сөздің тианақты болуы үшін бұлардың 

әрқайсысының мән-маңызына тоқталады. 

Ресейде шешендік өнер теориясын дамытуға батыл қадам жасаған ғалымдар 

тобы болды. Мәскеу университеті мен Ресей Ғылым академиясының іргетасын 

қалаған М. В. Ломоносовтың (1711-1765жж) «Ділмарлыққа қысқаша 

басшылық» деген еңбегі орыс риторикасының негізін қалаған алғашқы құрал 

болды. Ломоносов ділмарлықтың шарты ең алдымен рухани дарындылық  

(өткір ой мен еске сақтау қабілеті) және тән ерекшеліктері (зор дауыты, терең 

демді, еңселі де келбетті) деп есептеді. Алайда шешен болу үшн табиғи 

қасиеттер аздық етеді. М. Ломоносов сөздің төрт бөліктен - кіріспе, түсініктеме, 

пайымдама және қорытындыдан құралғаны жөн деп санады. Әр бөліктің өз 

мақсаты және қалай айтылу қажеттігі туралы да кеңес берді. 

Қазақ халқының шешендік өнер тарихы Түркі қағанаты мен сонау 

караханидтер, моңғолдар, қыпшақтар, т.б. мемлекеттері дәуірінен бастау 

алады.Зерттеуші ғалымдарымыз айтып жүргендей (VI-Ixғасырлардағы) түркі 

тілдес халықтарға ортақ саналатын Орхон-Енесей жазба-ескерткіштеріндегі 

(Күлтегін, Білге қаған, Тоныкөк ескерткіштері) қашалып жазылған жылдардан 

бері тартылады.Жүсіп Баласағұнидің «Құтадғу білік» (Құтты білік), Махмұд 

Қашқаридің  «Диуани лұғат-ат-түрік» («Түркі сөздігі»), Қожа Ахмет Иасауидің  

«Диуани хикмет» («Даналық кітабы»), Ал Ахмет Үгінекейдің «Һибат ул-

хақаиқ» («Ақиқат сыйы») сияқты көптеген кемеңгерлер  еңбектерінің (X-XIII 

ғғ.) өркениет әлеміндегі орны ерекше.  

          Әбу Насыр әл-Фарабидің «Риторика» атты трактатында, түркі 

халықтарына ортақ шешендік сөз өнеріне алғаш рет ғылыми-теориялық 

талдаулар жасалынған. Оның пікірінше, егер де диалектика тек шынайы білімге 

негізделген қисынды дәлелдер арқылы тұжырымдалған ой қорыту тәсілі болса, 
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риторика шешендік қисынға, ой пікір жүйелілігіне,  ұғымдар үйлесімдігіне 

негізделеді; сонымен қатар,  көз жеткізу, көкейге ұялату, дең қойып тыңдау, 

дәлелді пікір айту, шыншыл көзқарас. Тиянақты білім, сөйлеушінің бет-жүзі, 

қимыл-әрекеті сияқты жіктеп, тиянақты түсіндіреді. Әл-Фарабидің айтуынша 

адам – сөйлеуші, сөйлеушінің түбірі – сөз, ал «сөз» деп тіл арқылы пікір айтуды 

білдіреді. Адам өзінің ойында барды тілмен айтып жеткізеді және оның 

дұрыстығының құралы деп сипаттайды. 

        Қазақ әдебиеті мен мәдениетін зерттеуші ғұлама ғалым, әйгілі Алаш 

қайраткері Ахмет Байтұрсынұлы «Әдебиет танытқыш» атты еңбегінде шешен 

сөзге тұңғыш рет жан-жақты сипаттамада береді. Оның түсіндіруінше, шешен 

сөздің басты нысанасы – баяндап, сипаттап, анық түсіндіріп беру. Шешендік 

сөзге алғаш теориялық тұрғыдан келіп, оның бөліктерін беске бөліп теориялық 

пайымдар жасай отырып, өнер атаулыны тірнек және көрнек өнері деп екі 

топқа бөледі. Көрнек өнерін іштей бес тарауға жіктеді. А. Байтұрсыновтың 

пікірінше, көсем сөзінен жазылған шығарма бір пікірді қуаттап, толықтырып 

баяндаса, баяндауын түрлі сипаттармен дәлелдесе, ондай шығапрма пайымдама 

деп аталады. Шешендік сөзді бастамасы, ұсынбасы, мазмұндамасы, 

қыздырмасы, қорытпасы деп беске бөліп көрсетеді. 

      Шешендік өнер мен шешендік сөз бен оның түрлері. Шешендік өнер мен 

шешендік сөз бір-бірімен тығыз байланыста болғанмен, екеуі екі басқа түсінік 

атаулары. Шешндік өнер деген ең алдымен актінің, іс-әрекет ұғымының атауы, 

яғни шешен сөйлеу дегеді білдіреді, ол әлеуметтік қызмет атқарады. Ал 

шешендік сөз – сол шешендік өнерде қолданылатын материал, яғни шешендік 

өнер иелерінің шаршы топ алдында сөйлейтін сөзі.Риториканың негізгі ұғымы 

– шешен (оратор – латынша, orare – сөйлеу) көпшілікке немесе шаршы топқа 

сөз сөйлеуші адам. Оның сөзі кімдерге арналса, солар көпшілік сөзді 

тындаушылар (грекше, rheio – тыңдау) болып табылады. Шешен мен оның 

аудиториясы сөйлеу барысында бір-бірімен тығыз қарым-қатынаста, 

байланыста болып, соның негізінде бұқаралық сөз пайда болады. 

Шешендік сөздің негізгі  белгілері мен оған қойылатын шарттар қандай? 

Олар мынадай: 

 Шешендік сөздің белгілі бір әлеуметтік мәні болуы керек; 

 Әңгіме өзегінің дәлелі (аргумент) болу керек; 

 Тыңдаушыға әсер ететін эстетикалық қасиеті болуы керек; 

 Тыңдаушының ақыл-ойы мен еркіне ықпалын тигізіп, оларды белгілі бір іс-

әрекетке ұмтылдыратын сөз болуы керек; 

 Айқындылық пен түсініктілік. 

Бұл айтылғандар риториканың өзгермес заңдылықтары деп қарастырылады. 

     Мектептегі бастауыш сыныптарда өтілетін «Тіл дамытуды»  шешендік өнер 

тұрғысынан жетілдіріп, ғылыми тұрғыдан негіздеу қажеттілігі туындап отыр. 

Өйткені ол тілді дамытып қана қоймай, байланыстырып сөйлеуге өз 

қатарларымен және үлкендермен дұрыс тілдік қарым-қатына жасауға, 

шығармашылыққа баулуға үйретеді. 



 

 

196 

 

Орта мектепте «Шешендік өнер» пәні жүргізіле бастады. Мұндағы басты 

мақсат – оқушылардың  логикалық  ойлау қабілетін дамыту, тіл байлығын 

молайту, сөздік қорын кеңейту, өз ойын дұрыс, анық, тілдік, сөздік нормаларды 

сақтай отырып, ауызша және жазбаша түрде көркем жеткізе білу, 

шығармашылықпен айналысу жолдарын қарастыру. 

      Жоғарғы оқу орнында «Шешендік өнер» пәнінің енгізілуіндегі мақсат – 

студенттерге тіл мәдениетін, сөз мәдениетін игерту. 

      Сөз мәдениетін игерту – алдымен әдеби тілдің грамматикалық, лексикалық, 

стилистикалық, орфоэпиялық, орфографиялық нормаларын меңгерту, сонымен 

бірге бейнелеуіш, көріктеуіш амал-тәсілдерді қарым-қатынас  жасаудың 

мақсаты мен мазмұнына сай етіп қолдануға үйрету. 

Қазақтың жоғарғы деңгейдегі өнері деп бағалатын шешендік сөздер денегіміз - 

шаршы топ алдындағы сөздердің бірден-бір көрінісі. Қазіргі шешендік сөздер – 

негізінен шаршы топ алдында айтылатын сөздер. Шаршы топ алдында сөз айту 

– сөйлеу нормаларын бұзбай, дұрыс пайдалана отырып, көпшілікке үйрету, 

тарату, орнықтыру, бекіту.  

     Бұл күнде шешендік өнерді көтеру – тіл мәдениетін көтерудің бір шарты. 

Әсіресе әдеби тілдің ауызша түрін дамыту бүгінгі күннің үлкен міндеті болып 

тұр. 

      Ауызша сөздің жазбаша сөзден ерекшелігі неде? 

      Психологтардың зерттеулеріне қарағанда, адамдардың басым көпшілігі  

жазып өқығаннан гөрі тыңдағанды, сөйлегенді ұнатады. 

      Дыбысталу арқылы тіл өмір сүрудің ең бір шынайы формасына ие болады. 

Жоғарғы мектеп саласындағы болашақ мұғалімдерді даярлау ісінде 

студенттердің кәсіпкерлік сөйлеу шеберліктерін шыңдаудың бір жолы ретінде 

өнерге баулу әдістемесін ұсынамыз. Мұндай әдістеме, бір жағынан, жоғары 

мектептегі оқудың жалпы мақсаттарымен тығыз байланыста болса, екіншіден, 

оның өзіндік ерекшеліктері де бар.  

Шешендік өнердің дүниетанымдық рөлінің бірінші орынға шығатының айта 

кету қажет. Өйткені студенттің тіл байлығы неғұрлым мол, өткір, шешендік 

қабілеті мол болса, ол солғұрлым дүниедегі нәрселер мен құбылыстардың 

белгілері мен қасиеттерін де толығырақ тани алады. Ол белгілер мен 

қасиеттердің айқындығы мен ішкі мүмкіндігі басқа нәрселер мен 

құбылыстардың бойындағы белгілермен ұқсастығы жағына тереңдеп бойлай 

түседі, соның  әдістерін меңгереді, сөйтіп, шешендіктің сыры ғана ғана емес, 

ойлаудың да тереңдей түсуіне мүмкіндік жасайды. Осыған орай, біздің 

ойымызша, шешендік өнерге үйретудің мақсатын былайша анықтауға болады. 

Бұл ойымызды кесте түрінде беріп көрейік.  

Білімділігі Тәрбиелік  Дамытушылық 

Бастауыш сынып 

мұғалімі ретінде сөйлеу 

мәнерінің қалыптасуы; 

Сөйлеу барысында 

адамгершілік 

заңдылықтарын 

сақтауға дағдылану; 

Логикалық ойлау 

заңдылықтарын сауатты 

қолдану жолдарын 

меңгерту 

Қазақ тілінде сөйлеуші Этика (әдеп) мен тілдің Жадын, тілін дамыту; 
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ретінде ұлттық 

шешендік сөз үлгілерін 

мегеруі; 

арақатынасын тану; 

Демократиялық 

қоғамның мүшесі 

ретінде сөз бостандығы 

дегеннің табиғатын 

білу. 

Сөз арқылы ұлттық 

қасиеттерді тануы мен 

сақтауы; 

 

Ұлттық ойлау 

заңдылықтарын танып, 

меңгерту 

 Әлемдік сөз этикетінің 

байланысын тануы;  

барлық әлеуметтік 

деңгейдің сөз мәнерін 

тануы. 

Жан-жақты дамыған 

тұлға ретінде танылуы. 

 

Дидактиканың тағы бір басты талабы – ұлттық шеңберге етене таныс болып 

келуі. Бұл тұрғыдан да қазақ халқының құндылықтары деп аталатын ауыз 

әдебиеті үлгілеріндегі, жыраулар пөэзиясындағы, жазба ескерткіштеріндегі 

насихаттардың барлығы дидактикалық негізге енеді. 

Студенттерге шешендік өнерді үйрету білімнің барлық ғылыми 

салаларының нәтижелеріне, әсіресе жаңа салаларына (лингвипрагматика, 

стилистика, лингвоэтология, коммуникативтік лингвистика, психолингвистика, 

әлеуметтік лингвистика, т.б.) ерекше көңіл бөле отырып, дидактикалық 

талаптарға сай меңгерту жолы көзделді. Шешендік өнерді меңгертуді тиімді 

ұйымдастыру студенттердің ойлауын дамытып, ана тіліне деген сүйіспеншілік, 

патриоттық сезімін дамытады. 

Қорыта айтқанда, шешендік өнердің табиғатын тану барысында студенттердің 

шешендік өнер туралы алған білімдері жүйеленуі қажет. Бұл ретте жүргізілетін 

жұмыстардың өзін дидактика ғылымы екі деңгейге бөліп қарастырады. 

Алғашқы деңгейде студенттер шешендіктің өзіне тән белгілерді байқап, 

шешендікке берілген түрлі анықтамалармен танысады, «шешендік әлемін» өзі 

үшін «ашады», сөйтіп, ұғымдар тіздегін жасап алады. Екінші деңгейде 

студенттер өзіндік ойлау операцияларын қамтитын түрлі жаттығулар арқылы 

танылған заңдылықтарды өзара салыстырады, өзінің ойының нәтижесін 

солармен сәйкестендіреді, сөйтіп, шешендік өнердің табиғатын өзі «ашқандай» 

болады. Соңғысы – жемісті кезең, яғни білімнің түйсікке жеткен, санаға 

орныққан кезеңінің алғашқы сатысы болып табылады. Бұл процестің ерекшелігі 

сонда, студенттің өз бетімен жұмыс істеу әрекеті белсенді түрде жүргізіледі. 

Соның нәтижесі ретінде студенттің алған білімі теориядан практикаға 

(тәжірибеге) ауысады.  

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 
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2.Қалимұқашева б.Д. Шешендік сөз өнерінің тарихы. – Алматы, 1998. 
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ДАМЫҒАН ЕЛДІҢ БОЛАШАҒЫ – ПАРАСАТТЫ  ЖАСТАР 

Қатысушы: Бурханова Камила Сериковна 

Жетекшісі: Қуанышева Шынаргүл Қуанышқызы 

 «Семей колледжі» мекемесі 

 

Жастық шақ! Бұл – адам баласының ересек өмірге көшу кезеңі, 

экономикалық-қаржылық тәуелсіздікке ұмтылу мен әлеуметтік-саяси 

мәселелерге қатысуға барынша ынталы дәуірі. Мұндай ынта жеке адам мен 

қоғам үшін ғана маңызды емес, сол елдің дамуы мен елдегі жастар саясатын 

қалыптастыруда да өзекті. 2016 жылдың 15 шілдесі күні Біріккен Ұлттар 

Ұйымы жариялаған «Дүниежүзі жастары туралы репортажда» бүкіл әлем 

бойынша жастардың экономикалық-қаржылық жағдайының көңіл 

көншітпейтіні, саяси істерге қатысуға деген ынта-пейілі төмен екендігі айқын 

көрсетілді. 

Бірақ жастар кәсіпкерлік процесінде несие мен қаржыландыру тұрғысынан 

қиындыққа кезігеді, бұл мәселеде олар көбінесе отбасы мен достарының 

көмегіне иек артуға мәжбүр. Мемлекет жастардың кәсіпкерлігіне қолдау 

көрсетумен ғана шектелсе, жұмыспен қамтудың кешенді стратегиясы арқылы 

жұмысқа орналасуына жеткілікті жағдай жасамаса, кәсіпкерлікті 

ынталандырудан бәлендей нәтиже шыға қоюы екіталай. 

Әлемдік ауқымда жастардың институционалды саяси процестерге және 

елдегі стратегиялық шешімдерді қабылдауға қатысу деңгейі айтарлықтай төмен 

екен. Мемлекеттік қызмет, Парламент, саяси партиялар және сайлаулар секілді 

ресми саяси құрылымдар мен саяси науқандарда жастар өте аз. Наразылық 

шерулерінде жастар билікті өзгертуші, қуатты да белсенді күш болғанымен, 

билік ауысқаннан кейін жастар баяғысынша саяси процестен сырт қалып 

қояды. 

Дегенмен, елімізде тәуелсіздіктің алғашқы жылдарынан бері қарай 

жастардың тағдыры мен болашағына жеткілікті мән беріліп келе жатыр деуге 

толық негіз бар. Соның жарқын бір мысалы, ҚР Тұңғыш Президенті, Елбасы 

Н.Ә.Назарбаевтың тікелей бастамасымен қолға алынған «Болашақ» 

бағдарламасы. Тәуелсіздіктің алғашқы жылынан бастап, елдегі экономикалық 

қиыншылықтарға қарамастан, Н.Назарбаев Қазақ елінің ертеңі үшін «Болашақ» 

атты ауқымды бағдарлама жасап, талантты жастарды әлемнің озық елдерінен 

ғылым-білім алуға, өнер үйренуге жіберді. Аталған бағдарлама аясында 

мыңдаған қазақ жасы арман-мұратына жол ашып, жарқын болашағымен 

қауышқаны өз алдына, соңғы жылдары Қазақ елі осы «Болашақ» бағдарламасы 

бойынша білім алып келген жастардың игілігін көріп, жемісін жей бастады.  

Негізгі бөлім. 

Президент Қ.Тоқаев өз қызметіне кіріскелі бері елдегі жас буынға ерекше 

көңіл бөлді. Елімізде жастарды жалпы қоғамдық үдерістерге қосу мақсатында 

ынталандыру іс-шаралары іске асырылып, олардың өзін-өзі көрсетуі мен өз 

армандарын жүзеге асыруы үшін мемлекеттік деңгейде кешенді саясат жасала 

бастады. Қ.Тоқаевтың жастар жөніндегі көзқарасы мен ұстанымы, тіпті ол 
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президенттік қызметке кірісуден бұрын-ақ белгілі болған болатын. 2019 жылы 

6 ақпан күні Жастар жылының басталуына байланысты ҚР Парламентінде 

өткен жиналыста сол кездегі Сенат Төрағасы Қ.Тоқаев: «Алға қойған 

мақсаттарына қол жеткізіп, өзін-өзі дамытуға талпынған жастарға шынайы 

қолдау қажет. Қазақстандық жастар өз болашақтарына сеніммен қарауы тиіс, 

олар үшін Қазақстан мемлекеттік басқарудан бастап, ғылым мен 

шығармашылыққа дейін сан алуан салаларда табысқа жетуге мол мүмкіндіктер 

беретін ел болуы тиіс» деп, жастарды Парламенттің және жергілікті өкілетті 

органдардың жұмысына кеңінен тарту және белсенді жаңа буын өкілдерін 

қолдауға шақырғаны есімізде. 

Қ.Тоқаев Президенттік қызметке кіріскеннен кейін, әр жас азаматтың 

толыққанды дамуына арналған жан-жақты тетіктер жасақтаудың жолдары 

қарастырыла бастады. Мәселен, әлеуметтік-экономикалық тұрғыдан, мемлекет 

жастар мен жас отбасылардың экономикалық ахуалын жақсарту мен табыс 

деңгейін көтеру, ұзақмерзімді несие берудің кезеңдік жүйесін енгізу, басқа да 

экономикалық көмек түрлері арқылы білім алу мүмкіндігін кеңейту, іскерлік 

белсенділігін арттыру, тұрғын жайы мен үй шаруашылығын толыққанды 

жабдықтау үшін құқықтық, ұйымдастырушылық жағдай жасаудың барлық 

шаралары қолға алынды. 

Еліміздегі жастар саясаты жөнінде осындай игі бетбұрыстар жасалатыны 

Қ.Тоқаев Президенттік қызметіне кіріскен алғашқы күндерде-ақ белгілі болған 

еді. 2019 жылдың 23 наурыз күні Қасым-Жомарт Кемелұлы Қазақстан 

Республикасының Президенті ретінде ел ішіндегі ең алғашқы жұмыс сапарын 

Түркістан облысынан бастап, облыс орталығы Түркістан қаласында 

жұртшылықпен кездескені белгілі. Сол кездесуде сөйлеген сөзінде ол 

Қазақстандағы жастар жылын өткізу барысына ерекше екпін беріп: «Біз жастар 

үшін жаңа мүмкіндік беруіміз керек. Соның ішінде олардың бизнеспен 

айналысуына, білім алуына, жұмысқа орналасуына, табыс табуына жол ашу 

қажет.  

Қасым-Жомарт Тоқаевтың Мемлекет басшысы ретінде жастардың тағдыры 

мен болашағына елдегі белгілі әлеуметтік топ ретінде ғана емес, оларға елдің 

болашағы, ұлттың тағдыры, елдің ертеңгі егесі ретінде қарап, саналы және 

стратегиялық тұрғыдан ерекше мән беріп отырғанын аңғару қиын емес. 

Қ.Тоқаевтың 2019 жылдың 2 сәуірі күні республикалық «Egemen Qazaqstan» 

және «Aiqyn» газеттеріне берген сұхбатындағы: «Жастар саясатында, жастар 

тәрбиесінде науқаншылдыққа, тиімділігі төмен шараларды ұйымдастыруға жол 

бермеу керек. Сондықтан кез келген шараны ғылыми негізге сүйеніп, жүйелі 

түрде жүзеге асырғанымыз жөн. Жастардың алға қойған мақсат-мүдделерін 

білу үшін науқаншылдық емес, нақты зерттеулер қажет. Жүйелі әрі кешенді 

әлеуметтік зерттеу жүргізу арқылы жастардың мұң-мұқтажын, мақсат-

мүдделерін анықтап, жастар саясатын сол қажеттіліктерге жауап беретін 

деңгейде ұйымдастыру маңызды. Біз жастарға білім беруді алдыңғы қатарға 

қоямыз. Тек білім ғана емес, отансүйгіштік рухта тәрбиелеу ісін де басты 

назарда ұстау керек» деген жолдар сөзімізге дәлел. Жастар саясатын 
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науқаншылдыққа, жеңіл-желпі шоуға айналдырмай, зерделеп барып жүргізуді 

талап етуі оның жастар жөніндегі тұғырнамасының саяси салмағын аңғартса 

керек 

Қасым-Жомарт Кемелұлы айтқандай:  «Әр заманда кез келген халықтың 

білімді және білікті азаматтарының ортақ мүддеге топтасатын кезеңі болады». 

Әр дәуірдің өз ерекшелігі, өз әуені, өз ұраны болады. Жастар өздерінің өткір 

идеяларымен, тың ойларымен, жігерлі және шапшаң қимыл-әрекетімен, 

креативті рухымен ылғи да өз дәуірінің көшбасшылары әрі мұзжарғыштары 

болады. Арғы дәуірлерге бармай-ақ, Қазақ хандығы заманына көз жіберсек, 

қазақ халқы Жоңғар шапқыншылығына қарсы ерлікпен күрескен XVIII 

ғасырдың бірінші жартысында қазақтың жастары ерікті түрде бірігіп, Жоңғар 

басқыншыларына тойтарыс беріп, майданда шешуші жеңіске жеткен болатын. 

«Жаужүрек мың бала» – сол тарихи шындықтың жалғыз ғана жаңғырығы. Ел 

басына күн туған қиын сәтте жастар өздері ұйымдасып, оған өздері басшылық 

еткен. Өткен ХХ ғасырдың басында қазақ жастарының белгілі бір бөлігінің ірі 

саяси орталықтарда оқуы, сол тарихи кезеңдегі саяси оқиғаларды тікелей 

көзімен көріп, куә болуы, қоғамдық жаңғыру жолына қадам басқан орыс 

қоғамындағы демократиялық күштер мен ағымдардың ықпалын басынан кешуі 

– олардың қоғамдық көзқарастарының кемелденуіне, саяси белсенділігінің 

артуына әсер етпей қоймады. Олар осы тарихи кезеңдегі әртүрлі саяси 

оқиғаларға қатынасып, қазақ халқының арасында үгіт-насихат жұмыстарын 

жүргізді және алғаш рет қоғамдық ұйымдарға топтаса бастады. XX ғасырдың 

басында қазақ халқын өрге сүйрер, ұлт қамы үшін өмірлерін сарп етер зиялы 

қауымның шоғыры қалыптасты. Олар өздері құрған «Алаш» партиясы және 

қозғалысы арқылы ұлтты ояту мен өркениетке жеткізудегі жастардың шешуші 

рөлін толық көрсетіп берді. Алашшыл жастардың арқасында қазақ елінің 

шекарасы айқындалып, қазақ автономиясы құрылды. Бүгінгі қазақ 

мемлекеттілігінің түп тамыры, негізі сонда жатыр. ХХ ғасырдың басында 

«халықтың білімді және білікті азаматтары ортақ мүддеге топтасып», сауатты 

түрде белсенді қарекет қылмағанда не болар еді?! Ол туралы ойлаудың өзі 

қорқынышты. Міне, жас буынның құдіреті! 

Ал 1986 жылғы желтоқсан көтерілісі қазақ жастарының тоталитарлық жүйе 

мен отаршылдық езгіге төзбейтін, бостан рухтың егесі екенін жаһанға көрсетті. 

1991 жылдан бастап Қазақстан жаңа кезеңге аяқ басты, ол қазақ 

жастарының еркін өсуіне кең жол ашып, жастарға өз өміріндегі асқақ арманын 

жүзеге асыруға мол мүмкіндік берді. Өз дәуірінің миссиясын сезіну мен 

мойындау негізінде жаңа дәуірді қабылдау әрі жаңа Қазақстан құруға ұмтылу – 

бұл тарихтағы қазақ жастарының отаншылдық және еңбексүйгіштік рухын алға 

жылжытудың сөзсіз талабы, сонымен қатар жаңа дәуірдегі жастардың бай-

бақуатты болып өсіп-өнуінің бірден-бір шығар жолы. 

Мемлекет басшысы 2019 жылы 10 желтоқсан күні Жастар жылының 

жабылу және Волонтерлар жылының басталу салтанатында сөйлеген сөзінде: 

«Тәуелсіздігімізді нығайтып, елімізді одан әрі өркендету – қазіргі ұрпақтың 

қасиетті борышы. Сондықтан біз сіздерге зор үміт артамыз. Мемлекетіміздің 
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келешегі – өздеріңіз! Бүгінгі жастар – еліміздің ертеңі, ұлтымыздың болашағы, 

мемлекетіміздің мәртебесі. Ұрпағын аялай білген халық іргелі жұртқа 

айналатыны белгілі. Біз халқымызды әлемге танытқан ең асыл қасиеттерді 

сіздердің бойларыңыздан көргіміз келеді» деп жас буынға ағынан жарылды. 

Қазақ елінің жаңа Президенті және ұлттың адал перзенті ретінде ресми биік 

мінбеден айтылып отырған Қасым-Жомарт Кемелұлының бұл маңызды 

пайымы мен алғаусыз үміті, қазақ жастарының саяси мәртебесін ерекше 

жоғары бағалауы және жастарға деген шексіз сенімі. 

Жастар қай кезде де, қай елде де өз заманын оятушы һәм өз дәуірінің 

жалаугері. Бір жаңа дәуір ең әуелі қоғамдық ой-сананың оянуынан басталады. 

Бұл тұрғыдан келгенда, аға буынға қарағанда жастардың ой-санасы қағілез 

болатыны белгілі. Олар жаңа идеялар мен тың тұжырымдамаларды оңай 

қабылдайды, сөйтіп, өз дәуіріндегі ерте оянған топқа айналады. Жастар өз 

заманының жауапкершілігін арқалаушы негізгі күш. Бір дәуірдің 

жауапкершілігін, негізінен, сол дәуірдің жастары арқалайды. Бұл мемлекеттің 

өркендеуі мен ұлт дамуының қозғаушы күші, сондай-ақ тарихи сабақтастықты 

қамтамасыз етудің басты ұйытқысы.  

Қорытынды. 

Жастар қай дәуір, қай қоғамда да барлық әлеуметтік топтардың ішіндегі ең 

белсенді, ең рухты, ең креативті күш. Жауапкершілігін тез сезінетін жастық 

сезімталдықтың, арман-қиялға бай, жасампаз рух пен тасқындаған күш-

жігерлерінің арқасында мемлекеттік даму мен ұлттық өркендеудің авангард 

қосынына айналады.  

Мемлекет басшысы президенттік кадрлық резервіне енген жастармен 

кездесуде өз сөзін «ХХІ ғасырдағы Қазақстанды биік белестерге сіздер сияқты 

білімі озық, ойы ұшқыр жастар бастауы керек» деген үлкен үмітпен және 

алғаусыз сеніммен аяқтаған екен. Негізінде, Президенттің жастарды қолдауы 

бір басқа, ал ұлттың «ұрпағым» деп күн кешуінің жөні тіптен басқа. Сондықтан 

мына заман бізден тұтас ел болып «ұрпағым!» деп күн кешуді талап етіп отыр. 

Ендеше, біз де бүгінгі баяндамамызды  «Ұрпағым дейтін ұлт болмаса,Ұлтым 

дейтін ұрпақ қайдан туады?!» деген ұлы Ахаңның, ұлт ұстазы Ахмет 

Байтұрсынұлының уәжімен аяқтауды жөн көрдік. 

Әдебиеттер тізімі: 

1.«Ана тілі» газетасы№ 10,9 Желтоқсан, 2020 жыл. 

2.Н.Ә.Назарбаев «Қазақстан — 2030 " Жолдау. 

3.Қазақстан Республикасының Білім заңы. 
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ДАРЫНДЫ ЖАСТАР- ҚОҒАМНЫҢ  ҚАРҚЫНДЫ ДАМУЫНЫҢ 

ҮЛЕСКЕРЛЕРІ 

Қатысушы: Имангалиева Еркежан Ерлановна 

Жетекшісі:  Аусарбаева Марина Қайыпжанқызы 

             «Семей колледжі» мекемесі 

 

Бүгінгі қоғамдағы жастардың басты  мақсаты жан-жақты білімді, іскер, 

өздік ойлау жүйесі дамыған, адамгершілігі жоғары, қабілетті тұлға қалыптаса 

біліуінде. Дарынды және талантты бағытта  оқыту жастардың жеке дара 

ерекшелігіне байланысты. Білім алушы шығармашылық қабілетін ашу, оны 

алға қарай дамыту үшін ең бастысы  жан-жақты даму жұмыстарымен айналасу 

қажет.Сондықтан, мұғалімдер балаларды оқытуда барынша жоғары 

жетістіктерге қол жеткізу үшін қолайлы ортаны жасауға тырысады. Дарынды 

адамдар - бұл жоғары интеллектке, керемет шығармашылыққа және өте 

қызығушылыққа ие адамдар. Осының бәрі бұл адамдарды ерекше 

қажеттіліктері мен қажеттіліктері бар адамдарға айналдырады. Сол сияқты, 

дарындылық пен ерекше нақты қабілеттері бар адам арасындағы 

айырмашылықты жасау керек, өйткені біріншісі туа біткен болып саналады 

және оған тәжірибе арқылы қол жеткізу мүмкін емес, ал соңғысына оқыту және 

немесе қайталау арқылы қол жеткізіледі. Алайда, дарындылық жалпы деңгейде 

болуы шарт емес, ол белгілі бір білім саласында пайда болуы мүмкін. Адам 

математикадан емес, музыкадан ерекше қабілеттерімен немесе ерекшелігімен  

туылуы мүмкін. 

Дарындылық – адамның ой – өріс деңгейі мен өзіндік іс-әрекеттің 

ерекше өрістеуіне себепкер болатын, жан – жақты дамудың нәтижесі болып 

табылады.Көбіне балалық шақта байқалатын табиғи нышандарды ойдағыдай 

үйлесіп келуінен туындайтын қабілеттіліктің түрі. «Дарындылық» деген ұғым 

«қабілеттілік» деген ұғымға өте жақын.Қабілеттілік – адамның жеке басына тән 

белгілі – бір іс-әрекетті орындауда жетекші рөл атқаратын ерекшелік.  
Дарындылық  мәселесін  зерттеушілердің  еңбектері  көп  болғанымен,  дар

ындылықтың мән  мағынасы  жөнінде  олар  ортақ  бір  пікірге  келе  қоймады.  

Негізгі бөлім. 

Дарындылық  әрбір  баланың  ақылсана,  оқу,шығармашылық,  көркемөнер,

  адам аралық қатынастар түзу және психомоторлық қызметтерінде көрініс бере

ді.  Дарындылық — "табиғаттан берілген ерекше қабілет" деп түсіндіріледі. 

Адами ойлау — табиғаттын адамзатқа берген тамаша сыйы. Дарындыларды 

іздеу, оларды оқыту мен тәрбиелеу қоғам үшін бүгінгі күні өте кажет. Себебі, 

әрбір талантты адам енбекке бейім келеді. Қазіргі кезде ғылым мен техниканын 

даму деңгейі әрбір оқушыға сапалы және терең білім мен іскерліктің болуын, 

олардың шығармашылыкпен жұмыс істеуін, ойлауға қабілетті болуын талап 

етеді. Мамандардың пайымдауынша, кез келген баланың бойында бұғып 

жатқан талант пен дарын болады. Тек оны дер кезінде ашып, дұрыс бағыт-

бағдар сілтеу керек. Дегенмен елімізде ерте жастан өз ерекшелегін, бойындағы 

дарынын көрсете білген ұлдар мен қыздар жетіп артылады. Қазақстандағы 



 

 

203 

 

қазіргі білім беру реформалары балалардың дарындылығын қалыптастыруды 

дамыту мәселесін шешуге бағытталған білім беру мекемелерін көбейтуге үлкен 

көңіл бөліп отыр. Дарындылық адамдардың қабілеттерін жете жақсы дамуының 

жоғары сатысы. Осы қабілеттілік арқылы адамдар көптеген жақсы 

жетістіктерге жете алады. Дарындылық – сапалы қабілеттердің өзіндік бірлесуі: 

оның арқасында іс-әрекет жақсарады. Көптеген ғылымдардың ойынша 

дарындылық, қабілеттілік және талант бір ұғымды білдіреді. Оларды бірдей 

негізде сәтті іс-әрекетте топтастыруға әрекет жасады. 

Нышандардың іс-әрекеттік негізінде қабілеттілік қалыптасады.          

Әдейленген дарындылық-сапалы өзіндік қабілеттердің бірлесуінде іс-әрекет 

сәттілігі құрылады. Дарынды  мәпелеп, қамқорлық алу – баршамызға ортақ, 

бүкіл халықтық шара, өйткені таланттар қай кезде де қандай да іздесе 

таптырмайтын ұлттың рухани байлығы. 

В.Крутецский өзінің математикалық қабілеттіліктің құрылымын зерттеген 

еңбегінде: «Егер қабілеттіліктер деген ұғымды жеке психикалық қасиеттер деп 

түсінсек, онда дарындылық дегенді адамның ерекше қабілетінің жиынтығының 

бірлігі деуге болады»,-деп тұжырымдады. 

Дарындылық ұғымымен қатар шығармашылық, талант, данышпандық, 

қабілеттілік ұғымдары да бар. 

    Шығармашылық-өзінің жаңашылдығымен, өзгешелігімен ерекшеленетін 

өнім алуға мүмкіндік жасайтын, жеке тұлға бойындағы қабілеттіліктің, білім 

мен біліктіліктің болуы. Талант-қабілеттіліктің ең жоғары деңгейі. 

      Данышпандық-қоғам өмірінде тарихи маңызы бар, шығармашылықпен 

сипатталатын дарындылықтың жоғары деңгейі. 

Қабілеттілік – белгілі бір іс-әрекетте ең тәуір нәтижеге жетуге мүмкіндік 

беретін адамның жеке-дара психологиялық ерекшелік деңгейі. 

Дарынды баланың бойынан табылатын асыл қасиеттердің, өмірге 

құштарлық, биік ізгіліктің бәрінің кілті – мыңды жығатын білімде. 

Адами ойлау, ізденімпаздың-табиғаттың адамзатқа берген тамаша сыйы.     

Бұл қабілет барлық адам бойынан табылары да сөзсіз. Қабілет іс-әрекеттің 

белгілі бір түрін ойдағыдай нәтижелі етіп орындауда көрінетін адамның жеке 

қасиеті. Дегенмен табиғат оның бәріне бірдей етіп бөлмей, біреуге көптеу, 

біреуге аздау, ал үшіншілеріне мүлдем жарапай тарататыны анық. Қазірге дейін 

ғылым мен тәжірибеде дарындылық туралы екі түрлі көзқарас бар. Біреулері 

кез келген бала дарынды, тек уақытында нақты қабілетін анықтап дамыту 

керек. Ал қарсы көзқарастар дарындылық өте сирек құбылыс, жалпы 

адамдардың өте аз тобына ғана тән. Сондықтан, дарынды балаларды іздеу 

алтын түйірін іздегенмен бірдей дейді. Бұл көзқарастар тұқымқуалаушылық 

пен тәрбиенің дарындылықтың дамуындағы рөлін талқылаудың жауабы. 

Мемлекеттің тұрақты дамуының негізі – бәсекеге қабілетті жастар буыны,    

ал бұл тікелей жас қазақстандықтардың білім мен білік сапасына, олардың 

ұмтылысы мен ынтасына байланысты. Сондықтан да мемлекеттік саясаттың 

негізгі бағытының бірі - жастар секторы. Жастар секторына Қазақстанда 

айрықша назар аударылады. Жас қазақстандықтар қазіргі таңда «Болашақ» 
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бағдарламасы бойынша шетелде білім алуда, елімізде жоғары білім алу үшін 

білім гранттары бөлінуде. Жастарды түрлі саладағы қызметтермен қамту 

мәселесі бойынша бағдарламалар жүзеге асырылуда. Мысал ретінде, 

«Дипломмен ауылға», келісімшарттық негіздегі әскери қызметтері атап өтуге 

болады. Мемлекеттік бағдарламалар жастарды жұмыспен қамтып қана 

қоймайды, сонымен қатар біліктілігін арттыруға, мамандығын ауыстыруға, 

жаңа мамандықтарды игеруіне де көп көңіл бөледі. Елбасының тапсырмасы 

бойынша, осы жылдан бастап, мамандығы бойынша қызмет еткісі келетін 

адамға мемлекет барлық жағдайды тегін ұсынады. Бірінші кезекте, бұл шара 

жұмыссыз және өздігінше жұмыспен қамтылған жастарды қолдауға 

бағытталған.«Жастар практикасы», «Дипломмен ауылға», «Жасыл ел» секілді 

бағдарламалар жастарды тұрақты және уақытша жұмыспен қамтуға мүмкіндік 

береді. Табысты нәтиже көрсетсе, мемлекеттік жастар саясаты жаңа белгілі 

нәтижелер алатыны айқын, ал жастар өмірі сапалы жаңа деңгейге көтеріледі, 

бұл өз деңгейінде мемлекеттің гүлденуіне және азаматтардың жарқын 

болашағына кепіл болады. 

Дарындылығы әлемге әйгілі болған  Димаш Құдайбергенов  әндерімен  

қазақ эстрадасына,өнерніне өз үлесін орасан деңгейде қосты.  Рахат –Биді 

«қазақстандық Моцарт» 18 жастағы әлемге ең үздік композитор,Абзал Мырзаш 

ерекше қабілетінің арқасында Қазақ –Британ техникалық университетінде білім 

алады.  Азамат Нуркаев  7жасар менталды арифметикадан 1 орын 

алған.Темірлан 17жаста.Ол Халықаралық математика олимпиадасының  қола 

жүлдегері. Бұл әлемге танымал жастар.Әлі қаншама жастар өз арамызда 

жетістіктерге жетуде. Мақтанышпен айта алатын өз қатарластарысыз  

колледжіміздің   «Дизайн» мамандығы бойынша дарынды студенттеріміз  

Дәулетханова Наргүл Талғатқызы, Огизбаева Ясмина Ренатовна, Ржевская 

Анна Вячеславовна ,Повесьма Анастасия Алексеевна әрбір шығармашылық 

сайыстарда  жүлделі. 

«Халықты халықпен, адамды адаммен теңестіретін – білім» деп М. Әуезов 

айтқандай, тәуелсіздік туын тіккен елімізді өркениетке жеткізер бастауы – 

қабілетті де дарынды ұрпақтарымыз  болмақ. 

Қорытынды.   

Арыстандай айбатты,  

 Жолбарыстай қайратты.  

Қырандай күшті қанатты,  

Мен жастарға сенемін!  

деп М.Жұмабаевтың «Мен жастарға сенемін» өлеңінде жырлағандай білім алу 

жолы көптеген күрделі және қисынды жолдардан тұратынын біле отырып, мен 

өзімнің болашағымды айқын көру, білім нәрімен сусындатып, білім шыңына 

жетелеу үшін өзімнің мамандығымды ерекше жақсы көріп таңдадым. Ия, осы 

мақсатқа жету үшін қоғамға тиімді маман болу үшін үнемі біліктілігімізді 

арттыруымыз қажет. Ол үшін жақсы оқып әлеуметтік және тұлғалық дамуы 

жолында жауапкершілікті сезінуі керек.Жас маман әрдайым жаңашыл болумен 
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қатар, креативті, әрі қоғамда орнын таба алатындай жеке тұлға болуы нұр 

ұстіне  

     Қоғамның негізгі өзегі – жастар. Қазақстанның болашағы жастар 

еншісінде екенін ескерсек, сол жастардың сапалы білім алып,тәрбиелі, 

парасатты азамат болып қалыптасуына қоғамның да ықпалы зор екені анық. 

Саналы қоғамда білімді азаматтармен бірлесе өмір сүрген жастар өз бойында 

білімге деген құштарлық пен ізгі сезімдерді қалыптастыратыны сөзсіз. 

Елбасымыз жастардың сапалы білім алып,саналы азамат болуы үшін де қазіргі 

заманда білім – ғылымға және мәдениетке аса көп назар аударатыны, ғылыми 

прогрессті дамыту үшін көптеген қызмет атқарып, еліміздің дамуындағы 

білімнің манызын айтып, нұсқау беруі – бәрі де еліміздің экономикасының 

қарыштап дамуындағы бірден – бір өзгеріс екені баршамызға айқын. 

Пайдаланылған әдебиеттер: 
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ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ ӨМІРІ ЖӘНЕ    «ҮШ ЖҮЗ» 

ПАРТИЯСЫНЫҢ ҚЫЗМЕТІ (1917 ж.) 

Қатысушы: Серікбол Сая 

Жетекшісі: Аманова Жулдуз Кыдыргазыновна 

 «Семей» Медициналық колледжі» мекемесі 

 

1917 жылы қазан-қараша айларында Қазақстанда дүниеге келген саяси 

ұйым «Үш жүз» партиясы еді. Партияның әлеуметтік жағынан ұсақ 

буржуазияшыл демократтардың саяси партиясы болды. «Үш жүз» саяси 

партияны басқарған лидерлер журналист, қорғаушы және драматург Көлбай 

Тогісов, фельдшер әрі тілмаш болған Шәймерден Әлжанов, Әбілхайыр Досов, 

Ысқақ Кобеков, Мұхан Айтпеновтер болды. Орталық комитеттің ең алғашқы 

төрағасы Мұхан Айтпенов, төрағасының орынбасары Көлбай Тогісов, хатшысы 

Ысқақ Көбеков сайланды. Орталық комитеттінде шығарылған  «Үш жүз» 

газетінің редакторы Көлбай Тогісов болды. «Үш жүз» партиясында лидерлер 

арасында әрдайым идеялық күрес жүріп отырды. 

Қазіргі таңда көптеген айтулы пікірлерге қарамастан, «Үш жүз» саяси 

партиясы құрылған күнінен бастап социалисттік партия болған жоқ. 1917 

жылы Мұхан Айтпенов партия төрағасы сайланып, партия өз газетінде 

русофобтық саси ойлар айтқаны үшін 1918 жылы Мұхан Айтпенов төрағалық 

қызметінен босатылды. М.Айтпеновтың орнына К.Тогісов төрағалыққа 

тағайындалып, Сталинмен тілдесе бастады. К.Тогісов тілдесудің нәтижесінде 

эсерлерді қолдауымен қатар олармен бірігуді ойластырды./1/  
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Қазіргі шыққан жаңа басылымдарда  Көлбай Тогісовтың қоғамдық-саяси 

қызметімен оның құрған «Үш жүз» партиясының қызметі туралы зерттеу 

жұмыстары толық емес. Көптеген зерттеу жұмыстарында екі партияның  бір-

біріне деген наразылығы  айтылады. Партиялардың бір-біріне деген 

қарсыластығына байланысты қате пікірлерді туындатуға жол бермей, зерттеу 

жұмыстарын жүргізу міндетіміз.  Партия арасындағы  күрес билік үшін емес, 

қазақ халқының тәуелсіздігі, азаттығы үшін болғандығын туралы қазақ халқы 

жақсы біледі. Сол себепті де екі саяси ұйымның тарихын обьективті зерттеу 

қажеттілігі туындап отыр. Сол кездегі Қазақстандағы екі саяси-ұлттық 

партияның қалыптасу трихының болуы елімізде демократиялық  

бастамалардың тууына, көппартиялық   жүйенің құрылуына мүмкіндіктердің 

тууына жол ашты. «Алаш» партиясы лидерлерінің ұлт-азаттық және 

Қазақстанның демократиялық қозғалысының дамуына қосқан үлестерін бүгінде 

біз барлық жағынан жан-жақты бағалай аламыз. Қазақ социалистік 

партиясының құрылу маңыздылығын зерттей отырып, ол партияның ұсақ 

буржуазиялық демократтардан құралғанын анықтауға болады. 

Әлихан Бокейхановтың ұйымдастыруымен құрылған «Алаш» партиясы 

жайлы ақпараттар мол. Ал, 1917 жылы қазақ жерінде «Үш жүз» партиясы 

құрылып, партияға жетекшілік еткен Көлбай Тоғысов. Осы екі саяси ұйымның 

бір-біріне бәсекелес болғаны рас па? 1917 жылы қазан-қараша айларында «Үш 

жүз» ұйымы құрылып,  партия өз жұмысын ұлттық-саяси ұйым ретінде 

бастады.  Партия мүшелері өздерін «Қазақтың социалистік партиясы» деп те 

атаған болатын. «Үш жүз» саяси партиясының жетекшісі адвокат, журналист 

және драматург Көлбай Тогісов, партияның алғашқы төрағасы Мұхан Айтпенов 

болды. Шәймерден Әлжанов партияның рухани жетекшілік етуінде ерекше 

еңбек сіңірген. «Үш жүз» атты газетттің редакторы Көлбай Тогісов болды. 

Партияның саяси идеясын сол заманның қазақ зиялылары Әбілхайыр Досов, 

Ысқақ Кобековтер де қолдады. «Үш жүз» партиясының лидерлері ұйымның 

құрылуының бастапқы тұсында «Алаш» партиясымен бірлесуді 

ойластырғанымен, кейіннен саяси жағдайларға байланысты большевиктер мен 

солшыл эсерлерге жақындай түсті. Қазан төңкерісі жеңіске жетіп, «Алаш» 

ұйымына қарсы ашық күреске шығып, ол партияның оппонентіне айналды Үш 

жүз алғашқыда Алаш партиясымен жақындасқысы келгенімен, кейін өкімет 

үшін күрес шырқай шегіне жетіп, тақтық жіктелу үрдісі күшейген жағдайда 

«Үш жүз» іргесін Алаштан аулақ салып, Алаш партиясына қарсы шықты, оның 

оппоненті болды. 1917 жылы «Үш жүз» партиясы өз газетінде «Алаш» 

партиясы туралы: «Орыстардың бәрі «сары», «сарылардың» бәрі орыс. «Алаш» 

орыстарды ағасы қылғысы келеді. Егер алдыға сақалы бар мәңгі тақыр еркекті, 

ал артқа тек қана жұмсақ орындыққа отырып үйреніп қалған қазақты қойсақ, 

бұрынғы қышыманы қатерлі шиқан қыламыз. Қазақ Ғаламның Жаратушысы 

Құдайды танып білді. Тек қана қазақ» деп жазды. Жазылған сөздерінде Үш жүз 

«Алаш» партия мүшелерінің орыстарға жақындығын сынап жазған болатын. 

1918 жылы көктем айында орыс эсерлерімен жақындасқаннан кейін,  

партияның құрылтайы болып өтті, оған  200-ге жуық адам қатысты.  
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"Үш жүз" партиясы алты ай өмір сүрді, басты ыдырау себептеріне 

ұйымдастырушылықтың болмауы, партия лидерлерінің саяси идеяларының 

тұрақсыздығы, ішкі саяси күрес және тәртіптің нашарлығы еді. Ішкі саси күрес 

нәтижесінде партия лидерлерінің біраз бөлігі Көлбай Тогісовке қарсы шықты, 

оны партияның пайдасы үшін салықтарды заңсыз жинады және  қызметтін 

теріс пайдалануы туралы айып тағылды. Батыс-Сібір Комитеті президиумының 

басшылығымен 1918 жылғы 11 мамыр айындағы кеңес отырысында «Үш жүз» 

партиясының төрағасы Көлбай Тогісов және оның достарына  айып тағылмады, 

"тергеу барысында айтарлықтай дәрежеде растау алған жоқ" деген ой-пікірлер 

айтылды. Өкініштісі,  Батыс-Сібір кеңесі өз үкімін шығара алмады, билік 

контрреволюциямен бірлесіп партия басшыларын басып алды. 1919 жылы 

наурыз айында Омбы, Петропавл және Александр каторж түрмелеріндегі "Үш 

жүз" партиясының басқа да басшыларын жойды. Осы замандағы еліміздегі 

саяси күштердің қалыптасуы және олардың қызметінің  барлығы қазақ 

мемлекеттін құруға бағытталған болды. 

«Үш жүз» партиясының қызметі туралы ой- пікірлерді «Очерки историй 

Коммунистической партии Казахстана» атты еңбегінің авторларынан қарауға 

болады. Бұл еңбекте «Үш жүз» партиясы «Алаш» партиясының ұлттық-

буржуазиялық саясатына қарсы шығып,  қазақ халқының әрбір жіктерге бөліп, 

өз қатарына қосуға ниет білдірді деп жазған еді. Партияның саяси 

платформасының идеологиясы пантюркизм, панисламизм, эсерлерді, 

анархизмді және  ұлтшыл буржуазияны айқындады. /2/ 

Қоғам және мемлекеттік ірі қайраткер тұлға, заңгер ғалым Салық Зиманов 

«Үш жүз» партиясының саяси идеологиялық позициясына байланысты өзінің 

көзқарасын білдіріп, «Үш жүз» партиясы сонау бастан социалистік позицияда 

болды және барлық жағынан большевиктер партиясын қолдады» деп жазды. 

Партия мүшелері социалистік бағытты ұстанып, кеңес өкіметі шығарған 

декреттер мен жарлықтарды қабылдап, жергілікті кеңес өкіметінің жүргізген 

саяси істеріне белсене қатысты.отырды. Сонымен қатар буржуазиялық 

ағымдармен күрес жүргізе отырып,  ұлтаралық келісімді сақталуын қамтамасыз 

етуге жағдай жасады. /3/. 

«Үш жүз» партиясы большевиктермен, кеңес өкіметімен бірлесе  жұмыстар 

жүргізгенімен, партияның ерекшелігін және саяси позициясының 

эволюциясына көңіл бөлмеген. Атақты советтік тарихшы  Григорий Фёдорович 

Дахшлейгер бұл мәселе жөнінде өзінің  ой-пікірін «В. И. Ленин проблемы  

Казахстанской историографии» атты еңбегінде жазды. 

«Үш жүз» партиясының түрік-татар федерациясын құру туралы 

мәселелеріне Г. Д. Дахшлейгер көп көңіл бөлді. Автор үш жүздіктердің саяси  

идеологиялық тұсынан эсерлермен мұсылман фракция бағдарламасына ұқсас 

деген  қорытындыны айтты. Автор осы еңбегінде  үш жүздіктердің 

эволюциялық іс- қимылдарын олардың бүкіл мұсылмандарды біріктіруге 

атсалысқандығы туралы көрсетуге тырысады. /3/ 

 П.Пахмурный мен В. Григорьевтің «Октябрь в Казакстане» атты біріккен 

еңбектерінде  «Үш жүз» партиясының қызықты деректер мен ақпараттарды 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%92%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%BC
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алуға болады.  Екі автордың еңбектерінде «Үш жүз» партиясының құрылуы 

мен қалыптасуындағы қиыншылықтардың туындауы жайлы мәселелерді 

қарастырады. П. Пахмурный және В. Григорьев өз еңбектерінде «Үш жүз» 

партиясының бағдарламаларында байқаған кейбір қателіктерді көрсете отырып, 

сонымен қатар «Үш жүз» партиясы мен оның жетекшілерінің қызметін 

біржақты қарастыруға болмайтындығы туралы жазады. «Үш жүз» партиясы 

ауыл-шаруашылықтағы жұмысшыларға маңызды және ең  қажетті аграрлық 

бағдарламаны ұсына алмағандығын айтады. Қазақ қоғамындағы сол кезеңдегі 

дін мәселесәне кқп назарларын аударғандығы туралы да атап көрсетеді. /4/ 

Дегенмен өте дәл деректерді көрсете отырып, авторлар бұл партияның қарама-

қайшы саяси идеялық ұстанымының күрделілігіне көп тоқталады. 

  «Большевики  Казахстана в революции 1905-1907 г.г.»  атты еңбегінде П. 

Пахмурный «Үш жүз» партиясының лидері Көлбай Тогісовтың эволюциялық 

көзқарасы жайлы суреттейді. Ол Көлбай Тогісовтың Ресейдегі революциялық 

дамудың әсерінен біртіндеп революциялық - демократиялық позицияға 

ауысқандығын жазды.  /4/ 

 1917 жылдың қараша – желтоқсан айлары«Үш жүз» партиясының қарама-

қайшы шешімдерді қабылдау кезеңінде шатасқан, күрт тербелісті бастарынан 

өткерді. Осы кезеңнің қызметін екіге бөліп қарастыруға болады. Бірінші кезеңі: 

1917 жылдың қараша мен желтоқсан айларындағы ұйымдастыру кезеңі деп 

атасақ, осы уақытта Қазан төңкерісінің азаттық идеялары таралып, оның 

ықпалы арқылы ұсақ буржуазиялық, революциялық- демократиялық ұйым 

ретінде қалыптаса бастады. Екінші кезеңі: бұл ұзақ кезең қаңтар айынан 1918 

жылдың ортасына дейінгі аралықты қамтыйды. Бұл мерзімде партия 

К.Тогісовтың басшылығымен кеңес өкіметіне жақындап, "Үш жүз" қазақ 

социалистік партиясының бағдарламалары мен тезистері "Үш жүз"газетінде 

1917 жылы 24 желтоқсанда басылып шықты. К. Б. Бейсембиевтің  «Очерки 

истории общественно-политической и философской мысли Казакстана»  

монографиясында «Үш жүз» партиясының идеологиялық мәселесі және оның 

жетекшісі Көлбай Тогісовтың қоғамдық-саяси көзқарастары мен қызметі 

қарастырылады. К.Б. Бейсембиевте «Үш жүз» партиясына бір жақты қарауға 

болмайды деген ойды  айтады. Партия жетекшілерінің жеке көзқарасын ескере  
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Currently, the need for creative activity of a specialist is sharply increasing. The 

solution to this problem depends on the technology of training future specialists. The 

technology of learning will be called a certain way of learning, in which the main 

function is performed by a means of learning under the guidance of a teacher. The 

new requirements of society to the level of professionalism presuppose the so-called 

innovative technologies in vocational education. Innovative technologies in 

vocational education, as well as technologies in education in general, assign a leading 

role to learning tools, which, thanks to the development of information and 

communication technologies, are quite diverse. 

Innovative technologies in vocational education also imply the introduction of 

new methods of organizing vocational education at various levels. The method can be 

briefly called a way of approaching the truth. Currently, there are 5 teaching methods. 

This is an explanatory and illustrative method, a reproductive method, a method of 

problem presentation, heuristic and research methods. Innovative technologies in 

professional education are the most acceptable for use in research activities. At the 

same time, the research method smoothly transitions from direct academic work into 

research activities. 

Whatever methods we use in teaching, it is important to create such 

psychological conditions in which the student would take an active position and 

could fully express himself as a subject of educational activity. Innovative 

technologies in vocational education contribute to improving the quality of education. 

Innovations in the activity of the vocational education system are a set of new 

knowledge, approaches and technologies for obtaining results in the form of 

educational services. Let's try to figure out what innovative technologies are currently 

used in vocational education. 

Innovative technologies in education include: 

                     - personality-oriented learning; 

                     - problem-based learning; 

                     - block-modular training test forms of final knowledge control; 

                     - project method and credit-modular knowledge assessment system; 

                    - distance learning technologies. 

Innovative technologies in vocational education increase the effectiveness of 

personal education and upbringing and are aimed at training highly qualified 

specialists who have received fundamental and applied knowledge. 

Active teaching methods and tools 

The active method is a form of interaction between students and teachers, in 

which the teacher and students interact with each other during the lesson and the 

students here are not passive listeners, but active participants in the lesson. If the 

teacher was the main actor and the lesson manager in the passive lesson, then here the 
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teacher and the students are on equal rights. If passive methods assumed an 

authoritarian style of interaction, then active methods assume a democratic style 

more. Many people put an equal sign between active and interactive methods, 

however, despite the commonality, they have differences. Interactive methods can be 

considered as the most modern form of active methods. 

Currently, the most common are the following active learning methods: 

The project method is a form of organization of the educational process focused 

on the creative self-realization of the student's personality, the development of his 

intellectual and physical abilities, strong-willed qualities and creative abilities in the 

process of creating new products with objective or subjective novelty, having 

practical significance. 

Group discussions - group discussions on a specific issue in relatively small 

groups (from 6 to 15 people). 

Brainstorming is a specialized method of group work aimed at generating new 

ideas that stimulate the creative thinking of each participant. 

Business games are a method of organizing active work of students aimed at 

developing certain recipes for effective educational and professional activities. 

Role-playing games are a method used to acquire new knowledge and practice 

certain skills in the field of communications. The role-playing game involves the 

participation of at least two "players", each of whom is invited to conduct targeted 

communication with each other in accordance with a given role. 

The basket method is a method of teaching based on imitation of situations. For 

example, the student is invited to act as a guide to the museum of computer 

technology. In the materials for preparation, he receives all the necessary information 

about the exhibits presented in the hall. 

Trainings - training in which, in the course of living or modeling specially 

specified situations, students have the opportunity to develop and consolidate the 

necessary knowledge and skills, change their attitude to their own experience and 

approaches used in their work;raining using computer training programs. 

Analysis of practical situations is a method of teaching decision-making skills, 

its purpose is to teach students to analyze information, identify key problems, 

generate alternative solutions, evaluate them, choose the optimal solution and form 

action programs. 

Application of ICT.The choice of active learning methods depends on various 

factors. It is largely determined by the number of students (most teaching methods 

can be used in small groups). But first of all, the choice of method is determined by 

the didactic task. To select a specific active method, you can use the above 

classification of active learning methods. 

Interactive forms and methods of teaching 

Interactive learning is a special form of organization of the educational process, 

the essence of which consists in the joint activity of students on the development of 

educational material, in the exchange of knowledge, ideas, ways of activity. 

The purpose of interactive learning is to create comfortable learning conditions 

in which the student feels his success, his intellectual perfection. 
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The educational process with the help of interactive learning provides for the 

active interaction of all students. This is based on cooperation, mutual learning. At 

the same time, the teacher and the student are equal, equivalent subjects of training. 

Interactive interaction excludes the dominance of one participant of the educational 

process over another, one thought over another. During such communication, 

students learn to be democratic, communicate with other people, think critically, 

make informed decisions. 

The leading role in interactive learning is given to developing, partially-search, 

search and research methods. To do this, individual, pair and group work is organized 

in the lessons, research projects, role-playing games are used, work with documents 

and various sources of information is carried out, creative works are used. The lesson 

is organized in such a way that almost all students are involved in the process of 

cognition, they have the opportunity to think, understand and reflect. 

Interactive methods can include the following: discussion, heuristic 

conversation, brainstorming, role-playing, "business" games, trainings, case method, 

project method, group work with illustrative material, discussion of videos, etc. Let's 

consider the most important, in our opinion, interactive methods from the point of 

view of the formation of key competencies in the study of disciplines. 

Based on the above, it can be concluded that it is advisable for a student to 

combine various methods and forms of organizing the educational process in order to 

achieve the greatest effect from their use. 

The considered interactive methods can be applied in teaching various 

disciplines in professional educational institutions, both secondary and primary, and 

higher professional education for the formation of competencies. And in its 

conceptual basis – in the design of innovative pedagogical technologies that provide 

training of highly qualified professional personnel. 

Interactive learning plays a significant role in the implementation of the 

competence-based approach in teaching and, therefore, contributes to improving the 

quality of professional training of graduates. [1] 

In our country, education probably does not meet the current needs of society. It 

does not fully prepare the younger generation for a successful, high-quality life. But it 

is precisely this result of education, and not just getting a good certificate, that is the 

main evidence of the effectiveness of the school as a social institution. 

The competence approach is an approach that focuses on the result of education, 

and the result is not the amount of information learned, but the ability of a person to 

act in various problematic situations. 

What does a competency-based approach give to a teacher and a student? 

- we can coordinate the learning goals set by teachers with the students' own 

goals; 

- prepare students for conscious and responsible study at the university and 

college; 

- prepare students for success in a life that develops according to unpredictable 

laws. 
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a person's competence is knowledge, skills, experience, the ability to mobilize 

them. 

That is, the competence of the individual. 

Competence reflects the complex result of activity and includes not only 

knowledge, skills, skills (competencies), but also personal qualities.[2] 

During the practice, I realized that a teacher is required to master the techniques 

of verbal and nonverbal communication, the ability to create socio-pedagogical 

situations in which students practice establishing contacts with others, asking them 

for help, advice, building proper communication. 

I am in the practice of teaching English at school No. 23. Of course, an intern or 

a teacher should be able to use techniques. But not all schools have equipment. And 

in the 23rd school it was the same. We learned more and more, practiced, tried. My 

first lesson was in the 9th grade on the topic "Fun racing". And to understand the 

topic, I chose the most common method of "Association". I showed some pictures in 

connection with the topic to the students. But working with the dictionary was the 

easiest, because there were very few new words. I wanted to play a game and 

connected it with new words. We all know the game "Crocodile". I told one of the 

students a new word, and he showed it. Others tried to find a translation in English. In 

reading and working with the text, I tried to find a way to attract everyone. And I was 

telling interesting facts. In reflection, I used questions such as: What did you like the 

most? What was unclear? 

Innovative training increases the motivation of participants in solving the 

discussed problems, which gives an emotional impetus to the subsequent search 

activity of participants, encourages them to take concrete actions. 

In addition, innovative training forms the ability to think in an extraordinary 

way, to see a problematic situation in its own way, to justify its positions, its life 

values; develops such traits as the ability to listen to a different point of view, the 

ability to cooperate, enter into partnership communication, while showing tolerance 

towards its opponents, the necessary tact, goodwill to participants in the process of 

finding ways of mutual understanding, the search for truth. 

Thus, it can be noted that modern teachers should increasingly use innovative 

technologies, in particular active and interactive teaching methods when working 

with students of secondary vocational education, since they are more productive, 

there are opportunities for organizing forms of training and tools for evaluating 

results. 

Based on the analysis of the theory and practice of using innovative teaching 

methods in the process of preparing students, a number of conclusions can be drawn: 

firstly, innovative teaching methods complement and develop already known 

scientific pedagogical methods, therefore, their active introduction into the 

educational process takes place; 

secondly, innovative teaching methods can be used to prepare students for 

vocational education more effectively if their use is based on a modern scientific 

approach, technical means; 



 

 

213 

 

thirdly, the need to use innovative methods is associated with a new paradigm of 

the development of educational information technologies. 

Innovative teaching is undoubtedly an interesting, creative, promising direction 

of our pedagogy.[4] 
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ОҚУШЫ ПСИХОЛОГИЯСЫНДАҒЫ ҚАРЫМ – ҚАТЫНАСТЫҢ 

МАҢЫЗЫ 

Қатысушы: Ертілеу Ақнұр Жаңабергенқызы  

Жетекші:Нұрғазы Мадина  Тұрсынғазықызы 

«М.О. Әуезов атындағы педагогикалық колледжі» КМҚК 

 

Зерттеудің мақсаты: қарым-қатынастың түрлерін, формаларын, 

деңгейлерін зерделеп, тапсырмалар мен тренингтерді пайдалана отырып, 

оқушылардың бойындағы қарым-қатынас қабілетінің дамуына психологиялық 

зерттеу. 

Зерттеудің міндеті:  

 Қарым-қатынас түсінігін және оның формалары мен түрлерін, 

деңгейлері мен функцияларын түсіндіру; 

 Қарым-қатынастағы кері байланыс және коммуникативті процессін 

зерделеу; 

 Тренингтер арқылы балалардың бойындағы қарым-қатынас 

мүмкіндіктерін дамыту. 

Зерттеудің объектісі: бала дамуындағы қарым-қатынастың орны. Мектеп 

оқушыларының қарым-қатынасын зерттеу. 

  Қарым-қатынас – бұл адамдардың бір-бірімен тілдесу, мәлімет алмасу, 

эмоция бөлісу мақсатындағы өзара әркеттестігі, адамның өзгелермен күнделікті 

тілдесуін қажет ететін жай-күйі. Қарым-қатынас сипаты адамдардың мінезіне, 

талғамына, ұстанымына, наным-сеніміне, жас ерекшеліктеріне байланысты 

әртүрлі болып келеді. Адамдардың өзара қатынасы олардың тұрмыстық 

жағдайына, еңбек өнімділігіне әсер етіп қана қоймай, олардың жеке тұлғалық 

өзгеруіне ықпал етеді. Бірақ адамдардың қарым-қатынасына қоғамдағы 

әлеумметтік, саяси-экономикалық, т.б. факторлар үнемі әсер етіп отырады. Осы 

факторларды ескергенде, қарым-қатынас – адамдардың бірлескен іс-әрекеттері 

арқылы өз қажеттіліктерін қанағаттандыру, көздеген мақсаттарына жету жолы. 

Өйткені, қарым-қатынас кезінде адамдар бір-бірінен қажетті деректерді алып, 

https://moluch.ru/archive/181/46478/
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бір-бірін қабылдап, түсініп, бірлесіп жқмыс жасау үшін ортақ жоспар 

құрастырады [2]. 

Қарым-қатынас мазмұны адамның ғылыми және тұрмыстық білімдер 

жүйесінен, дағдылар мен іскерліктерінен, сыртқы келбеті мен мінез-құлық 

ерекшелігінен, өзін-өзі ұстау мәнерінен, шешім қабылдау тәсілдерінен, 

қоршаған ортаға, өзіне, өзгеге көзқарасы мен қатынасынан құралады.  

Бір-бірімен қарым-қатынас жасай отырып, яғни өзара әрекет арқылы 

адамдар әдетте нақты мақсаттарды көздейді:  

Ақпарат алмасу немесе беру; 

Кәсіби дағдыларды қалыптастыру, жеке және іскерлік қасиеттерін дамыту; 

Өзін-өзі, басқа адамдарға, жалпы алғанда қоғамға деген қарым-қатынасты 

қалыптастыру; 

Қызметтің алмасуы, инновациялық техника мен әдістер, құралдар мен 

технологиялар; 

Түзетуді жүзеге асыру, мінез-құлықты мотивациялауды өзгерту; [3] 

Қарым-қатынас түрлерінің үш жағы болады  

Коммуникативтік жағы – қарым-қатынас арқылы адамдар бір-бірінің ойын, 

мақсатын, өмірлік бет алысын айыруға тырысады. 

Интерактивтік жағы – бұл адамдардың бірігіп қызмет жасау мақсатында 

стратегиялық жоспар құруы.  

Перцептік жағы – қарым-қатынасқа түсіп тұрған адамдардың бір-біріне 

сеніп, өзара түсінісіп, бірін-бірі адекватты қабылдауы. Бұл қарым-қатынастың 

өте маңызды жағы [4]. 

2. Мұғалім мен оқушы арасындағы психологиялық қарым-қатынастың 

маңызы 

 Жалпы мектептегі сабақтың тиімділігін арттыру барысында педагогтардың 

әдістемелік озық тәжірибесінің шындалып дамуының ғана емес, оның жеке 

басының, өзін-өзі ұстауының, мінез-құлқының атқарар рөлі өте зор. Себебі 

мұғалім мен шәкірттің арасындағы ынтымақтастықтың жағымды қалыптасуына 

әсер етеді. Жасөспірімдерді тәрбиелеуде әрбір педагог педагогикалық этика 

талаптарына сүйеніп, ұстаздар ұжымы мен оқушылар қарым-қатынасында 

жағымды моральдық-психологиялық ахуалдың орнығуы үшін ықпал жасауы 

керек. Жалпы оқу-тәрбие жұмысы емес, жеке сабақтың тиімді өтуіне де мұндай 

ахуалдың әсері бар. Осы орайда үлкен маңызы бар жағдай – педагогтың 

оқушылар алдындағы беделі. Мемлекет қоғамдағы педагог қызметкерлердің 

ерекше мәртебесін таниды және кәсіптік қызметін жүзеге асыруы үшін 

жағдайлар жасалады [1]. Ең батасы шәкірт мұғаліміне қалтқысыз сену керек. 

Сондықтан да педагог үшін маңызды нәрсе – оқушыны алдамау, айтқан сөзіне 

берік болу. Педагог бұл принциптен ауытқыса, оқушының өзіне деген сенімін 

жояды. Ол үшін істейтін іс пен айтатын ойды алдын ала ойластырып алу керек. 

Егер, орындалмайтын жағдайда,  себебін айтып, өзара түсінісуі қажет [9]. 

Педагог маманның балаға жақын бола білуінің маңызы зор. Оқушылармен 

қарым-қатыната педагогтың өзін салмақты ұстай білуінің үлкен мәні бар және 

де әдептілік пен сыпайылықтың үстемі болғаны жөн. Оқушыларға педагог 
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тарапынан қойылатын талаптардың нақты әрі орынды болуына көп көңіл 

аудару керек. Сонда ғана сабақтың тиімділігін арттыруға, педагогикалық 

этиканы сақтауға, моральдық-психологиялық климаттың әсерлі болуына негіз 

қаланады. «Сіздер баланы сөйлескен кезде ғана, оған ақыл айтқанда немесе 

бұйрық берген кезде ғана тәрбиелеймәз деп ойламаңыздар, - деп жазды А. С. 

Макаренко, - сіздер оны өмірлеріңіздің әрбір минутында, тіпті өздеріңіз жоқ 

уақытта да тәрбиелейсіз.сіздер қалай киінесіздер, сіздер балалармен қалай 

сөйлесесіздер және басқа адамдар үшін сіздер қалай қуанасыздар және 

ренжисіздер, сіздер досьарыңызбен қандай қарым-қатынаста боласыздар, сіздер 

қалай сөйлеп күлесіздер, осылардың бала үшін үлкен маңызы бар». Сондықтан 

да қазіргі кезеңдегі жас өскендер және жасөспірімдермен қарым-қатынаста 

педагогикалық этиканы сақтаудың, моральдық-психологиялық ахуалдың игі 

әсері болатынын әрқашан есте ұстаған жөн [6]. 

Зерттеу жұмысының тақырыбы бойынша практикалық бөлімінің жұмысын,  

Қызылорда қаласы, Арал ауданы, Ақбай ауылы №63 орта мектебінде жүргіздім. 

Осы мектептегі орта сынып 5-сыныпты  эксперимент және бақылау сыныбы 

ретінде алынды. 

Мұндағы эксперимент сыныбы 5. Сыныпта  барлығы 10 оқушы бар.       

Эксперимент барысында эксперимент сыныбындағы оқушылардың 

қабілеттерін анықтап алған соң, әрқайсымен жеке жұмыс жүргіздім. 

Социометрия әдісі 

Мақсаты: сынып оқушылар арасындағы қарым-қатынасты зерттеу. 

Зерттеу барысы: оқушыларға мынандай сауалнама үлестіріледі:  

Туған күніңізге кімді шақырар едіңіз? 

Топ басшысы етіп кімді таңдар едіңіз? 

Таңдау матрицасы:  

 Аты-жөні Кімді таңдады? 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Руслан  ++ + ++ ++ ++ + ++ + ++ 

2 Ерхан +  +   +  +  + 

3 Балнұр    ++ ++  ++  +  

4 Жайна  + + +  ++ + ++ + ++ + 

5 Нұрайлым ++ + ++ ++  + ++ + ++ + 

6 Еркебұлан + + + +    +  + 

7 Мөлдір + + + ++ +   + ++ + 

8 Ернұр + +   + ++    + 

9 Гүлімзат   +    +    

10 Еркебұлан  +    +  +   

Қанша рет таңдалды? 15 5 7 12 14 6 10 6 2

 3 

Өзара қанша адам таңдады? 6 4 4 5 5 5 5

 2Топта лидер оқушы Нұрайым, қалыс  қалған оқушы Гүлімзат және 

Еркебұлан. 
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Оқушылардың қарым-қатынасын анықтап алған соң сыныппен тренинг 

жүргіздім. 

Мақсатым: Қалыс қалған оқушыны лидер оқушылардың қасына қосу, 

қарым - қатынастарын жақсарту. 

Тренингтер: «Мен-мен», «Мен – басқа адамдар», «Мен – әлеуметтік топ», 

«Мен – мамандық». 

«Мен-Мен» - жеке өсу тренингтері, ең алдымен қатысушылардың 

жұмысына, қарым-қатынас жүйесіне, рефлексиялық қабілетін дамытуға 

бағытталған. Осы мақалада топ қолдау құралы және кері байланыс көзі ретінде 

жұмыс істейді. Бұл тренинг ең жастар тарапынан сұранысқа ие. 

«Қарым-қатынас» тренинг  

Біздер әрқайсымыз әр нәрсені жақсы көреміз, махаббатымызды әр түрлі 

білдіреміз. Енді біздер жүрегімізден шыққан жылы сөздермен алақан жылуы 

арқылы «бір-бірімізге» білдірейік. Әркім өз сөзін айтып, алма-кезек алақанға-

алақан қояды. Мысалы: Мен сіздерді құрметтеймін. 

«Сиқырлы сөз» тренинг  

Жақсы қарым-қатынас жасай алатын әр адамда сыпайы сөздер сөздік 

қорында көп болуы керек. Мұндай сөздер достық  жақын қарым-қатынас 

орнатуда , тіпті «тарс жабылған есікті» қайта ашуға көмектеседі. Әр топ 1 

минут ішінде үлгергенше неғұрлым көп сыпайы сөздерді жазып шығу керек. 

«Сыйлық» тренинг  

Мақсаты: рефлексия процесін күшейту, ұжымда жағымда психологиялық 

ахуал орнату, топ мүшелерінің бір-бірін түсінуге, ұжымда тұлға аралық қарым-

қатынастың маңызды сапаларын ашу. Ойынға қатысушылар шеңбер құрып 

тұрады. Қазір сіздер бір-бірлеріңізге, яғни өзіңіздің сол жақта тұрған көршіңізге 

(сағат тілімен) сыйлық сыйлайсыз. Көршіңізге қандай сыйлық жасайсыз, 

сыйлықты үнсіз (вербальды емес) ым-ишара арқылы көрсетіп бересіздер. Сіздің 

көршіңіз нендей сыйлық сыйлап жатқанын түсінетіндей жасау керек. Барлығы 

сыйлықтарын алып болғанша ештеңе айтылмайды. Барлығы үнсіз жасалады. 

Осы жүргізілген әдістерден кейін социометрия әдісі қайта алынып, сыныптан 

қалыс қалған оқушылардың қарым-қатынасы жақсарғанын байқауға болады. 

Қорытындылай келе: Қарым-қатынас балалардың психологиялық дамуы 

қасиеттерінің деңгейлерін арнайы тиімді жоспарлаумен жүргізілгенде, 

бақылағанда көрінеді. Соның негізінде ғылыми-теориялық негізделген 

жұмыстың құндылығы балалардың психологиялық дамуы қасиеттері 

деңгейлерінің дамуына ықпалы дәлелденді. 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 
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2.Молдахметова Г «Психология», Фолиант, Нұр-Сұлтан, 2019 жыл 584 бет 

3.Мұхтарова Ш. «Оқушылардың қарым-қатынасындағы қиындықтарды ойын 

арқылы түзету» //Мектептегі психология №2, 2015 жыл. 46 бет 
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ДАРЫНДЫЛЫҚ ҚАБІЛЕТТІҢ ДАРА ЕРЕКШЕЛІГІ 

Қатысушы: Найзағұл Димаш Найзағұлұлы 

Жетекшісі:Нұрғазы Мадина  Тұрсынғазықызы 

«М.О.Әуезов атындағы педагогикалық колледжі» КМҚК 

 

Зерттеудің мақсаты: дарынды оқушымен жұмыстың тиімді әдіс-

тәсілдерін анықтау, әдістемелік бағыт-бағдар дайындау, дарынды оқушылармен 

жұмысты насихаттау. 

Зерттеудің міндеттері:  

 Қабілет және дарындылық ұғымдарына сипаттама бере отырып, 

өзіндік ерекшеліктерін сипаттау. 

 Дарынды оқушылардың  шығармашылығын дамыту жолдарын ашып 

көрсету.  

 Теориялық және практикалық жасалған тұжырымдарды іске асыру. 

 Дарынды оқушылармен жұмысты әдістемелік, ұйымдастырушылық, 

тәжірибелік тұрғыда баяндау. 

Зерттеу объектісі: мектептің қабілетті және дарынды, шығармашылық 

жағынан бейімділігіне қарай оқушыларымен жұмыс. 

Балалар ерте кезден бастап белгілі бір іс-әрекетке қабілеттілік байқатады 

(сурет салады, билейді, өлең айтады, белгілі бір музыкалық құралда ойнайды, 

мүсін салады т.б.). 

Бірақ бұл қабілеттілікті қалыптастырып, жүйелі дамытып отырмаса, ол 

қасиет жас өскен сайын бірте-бірте жойыла бастайды, жас жеткіншектің 

болашақ кәсіби өміріне бағыт-бағдар бере алмайды.  

Міржақып Дулатов қазақ арасында көбіне көзге түспей, түссе де еленбей 

жүрген ғылым-білімге, өнерге зерек, дарынды балаларды оқытып тәрбиелеудің 

мәні жайында сөз ете келіп, дарындылықтың кейбір психологиялық астарына 

үңіледі.  

М.Дулатов: «Туысында қанша зеректік болса да- ғылымсыз, тәрбиесіз 

кемеліне жетпейді.». Қазақ халқы «ерден ердің несі артық, бір-ақ шөкім ойы 

артық» деп, бекер айтаса керек[3]. 

  Нышанның ықпалымен қалыптасқан қабілеттің түріндарындылық дейді. 

Адамның дағдылығы оның жоғарғы нерв қызметінің тума типіне (мида 

уақытша байланыстардың тез жасалынып, берік орнығуы, нерв процесінің 

қозғалғыштығы динамикалық стериотиптердің шапшаң жасалынып, оңай 

өзгеруі т.б.) байланысты болып келеді.  

  Сонымен, «Дарындылық – адамның белгілі бір іске деген айрықша 

қабілеттілігі, өмірдің қандай да біәр саласында өзін ерекше қырынан көрсетуі» - 

деп, Ә.Алдамұратов тұжырымдама бергендей, мұны мынандай белгілер 

бойынша айқынырақ түсінуге болады. Қазақ даласында өздерінің ақындық 

қасиеттерімен танылған дарынды адамдарымыз Біржан сал, Әсет, Сара және 

т.б. есімдер бүгінгі күнге дейін ел есінде.[4-5] 
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Баланың дарындылығын байқағанда не істеу керек? Бала дарындылығының 

өзіндік қырларын білген педагог оны оқыту үрдісінде тиімді пайдалануына 

болады. 

 Талантты және дарынды балаларды оқытуда барлық мұғалімдер балаларға 

білім беруде барынша жоғары жетістіктерге қол жеткізу үшін қолайлы орта 

жасауға тырысады. Дарынды және талантты балаларға қатысты  бұл – ойлауды, 

талқылауды және мұқият жоспарлауды талап ететін едәуір күрделі мәселе. 

Әртүрлі теориялар мен стратегиялар балаларды оқытудың мазмұнын анықтау 

үшін тиісті бағдарлама шеңберінде қолданылады. Тәжірибеге жасалған талдау 

оқушылардың қажеттіліктерін қанағаттандыруда мектеп бүкіл оқушылар үшін 

мектеп стандартын күрделендіре отыры, бастауыш буын деңгейінде 

«жалпымектептік саясат» және орта буын деңгейінде «кеңейтілген» мектеп 

тәсілін құраған жағдайда анағұрлым жоғары нәтижелерге қол жеткізе алатынын 

көрсетті [1] 

Дарынды балалардың оқу әрекетіндегі ерекшеліктері 

Мақсат  Оқу үрдісіндегі іс-әрекеті Іс-әрекет 

нәтижесі 

Білім  Оқушы нақтылы оқу бірлігін (термин, дерек, 

ұғым, принцип, процедура) есте сақтайды 

және еске түсіреді. 

Есте сақтайды, еске 

түсіреді, біледі.  

Түсіну  Оқушы оқу материалын айтылу формасынан  

басқасына ауыстырады (өзі айтып береді, 

түсіндіреді, қысқаша баяндайды, басқаша 

болжайды). 

Түсіндіреді, 

суреттейді, 

түсіндіріп береді. 

Қолдану  Меңгерілген материалды нақты жағдайда 

және жаңа жағдаятта қолдануын көрсетеді. 

Қолданады, 

қойылған нәтижеге 

қол жеткізеді. 

Анализ  

(талдау) 

Оқушы бүтінді бөлшектерге бөліп, олардың 

арасындағы өзара байланысты тауып, бүтінді 

құрастырудың принциптерін білетін болады. 

Бүтінді бөлшектерге 

бөледі. 

Синтез  

(қорыту) 

Оқушы бүтін затты алу үшін элементтерді 

құрастыра алады (мәтін есеп құрады, 

проблемалық тапсырмаларды орындайды). 

Жаңа бүтін пайда 

болады.  

Бағалау  Осы нақты мақсат үшін оқушы оқу 

материалының мәнін бағалайды. 

Шешетін есеп 

құнын және мәнін 

ашады. 

2.  Дарынды баланы анықтауға қажет әдістер. 

 Дарындылықты анықтау әдістемелері баланың қабілеттеріне жасалған ұзақ 

уақыт бойғы бақылаулардың нәтижесін растай түсу үшін, сондай-ақ күшті және 

әлсіз психологиялық сапаларын дәлірек анықтаумен қажетті психо-

педагогикалық көмекті ұйымдастыру үшін қажет.  

Дарынды баланың психикасын анықтауда кең ауқымды түрлі әдістер 

қолданылады: 

 - арнайы психологиялық сұрақнама, әдістемелер; 
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 - баланың іс-әрекетін мұғалімдер, ата-аналар, психологтар тарапынан экспертті 

бағалау; 

 - түрлі танымдық әрі пәндік олимпиада, конференция, спорт жарыстары, 

шығармашылық байқау, фестиваль және т.б, ұйымдастыру; 

  Зерттеу жұмысының тақырыбы бойынша практикалық бөлімінің жұмысын  

Қызылорда қаласы, Арал ауданы, Ақбай ауылы №63 орта мектебінде жүргіздім. 

Осы мектептегі жоғары сынып 8-сынып  эксперимент және бақылау сыныбы 

ретінде алынды. 

Мұндағы эксперимент сыныбы 8 . Сыныпта  барлығы 19 оқушы бар.   

Зерттеу барысында дарындылықты анықтау сауалнамасы жүргізілді. 

Сауалнама 10 сұрақтан тұрды 

Сұрақ парағы 

Әрбір сұрақ «сізге ұнайды ма?» сөздерімен аяқталады. 

1.Логикалық және ойлануға арналған тапсырмаларды шешу сізге ұнайды 

ма? 

2.Өз бетіңізбен (сізге біреу оқыса) әңгіме, повестерді оқу сізге ұнайды ма? 

3.Ән айтып, әуендету сізге ұнайды ма? 

4.Дене шынықтырумен шұғылдану сізге ұнайды ма? 

5.Басқа балалармен ұжымдық топтық ойындар ойнау сізге ұнайды ма? 

6.Табиғат туралы әңгімелер оқу(сізге оқыса тыңдау) сізге ұнайды ма? 

7.Ас бөлмесінде жұмыс істеу(ыдыс жуу, ас дайындау) сізге ұнайды ма? 

8.Техникалық нобайлағышпен ойнау  сізге ұнайды ма? 

9.Тілді меңгеру, жаңа сөздерге қызығу мен қолдану сізге ұнайды ма? 

10.Өз бетіңізбен сурет салу сізге ұнайды ма?  

       11.Спорт, қозғалыс ойындарын ойнау сізге ұнайды ма? 

12.Өз бетіңмен оқиға, ертегі, әңгіме құрастыру сізге ұнайды ма? 

13. Күн тәртібін жасап, таңертеңгі жаттығу жасау сізге ұнайды ма? 

       14.Бөгде адамдармен әңгімелесу сізге ұнайды ма? 

15. Үй аквариумын, құстар, жануарлар(мысық және т.б.) ұстау сізге ұнайды 

ма? 

Сауалнаманың қорытындысы 

Білім көрсеткіші 

Эксперимент тобы 

8 сынып 

Пәнге деген қызығушылығы 8 

Өз бетімен жұмыс жасауға ынтасы 6 

Логикалық ойлау қабілеттері 5 

 Сыныпта  19 оқушы 
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Оқушылардың қабілеттерін анықтап алған соң, сауалнама нәтижесі бойынша 

оларды бірнеше топқа бөлдім: 

1-топқа танымдылық, эмоциялық қабілеттері дамыған; 

2-топқа әлі де болса өз мүмкіндіктерін көрсете алмай жүргенде 

3-топқа ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізуге ынталы; 

4-топқа өте дарынды оқушылар; 

5-топқа өз шығармасын ұсына алатындар (суретші, ақын, т.б.) 

Әр топқа сабақ жүргізу барысында деңгейлік тапсырмалар беріп отырдым. 

1. Әртүрлі сыныптан тыс жұмыстар. Бұл сыныптан тыс жұмыстар, шаралар, түрлі 

кездесулерде, ертеңгіліктерде өз өнерін ортаға салуы. Мысалы: интеллектуалды 

ойындарға, жарыстарға қатысу. Осының ішінде шығармашылық қабілеті жоғары 

дарынды оқушы Үсенов Ернұрды  «Бабалар үні» фестиваліне дайындап 

қатыстырдым. 

Едіге батыр дастанынынан үзінді мәнерлеп оқыды. 

2.Қабілеттің нышандарын жетілдіру барысында арналған баланың қабілеттілігіне 

қарай ой шапшаңдығы, оған тақырыпқа сай жұмбақтар мен қысқа 4 - 8 шумақты 

өлең құрастырту. Осы нышанды дамыту барысында қазақ әдебиеті сабағында 

«Бес жолды өлең» стратегиясын, «Микс жаттығуы» әдісін қолданып 

шығармашылық қабілеттерін дамыттым. 

Қорытындылай келе: 

Дарынды оқушымен жұмыс істеудің негізгі мақсаты: олардың шығармашылық 

жұмыста өзінің қабілетін іске асыруға дайындығын қалыптастыру. Ал мақсат 

қажет оқу бағдарламасын тереңдетіп, оқыту және оқушының танымдық 

белсенділігін дамыту арқылы жүзеге асады. 

Дегенмен, әліде болса бізді ойландыратын, толғандыратын істер жетерлік. 

Пайдаланған әдебиеттер тізімі: 

1.Қазақстан Республикасы педагог қызметкерлерінің біліктілігін арттырудың 

деңгейлі бағдарламасының негізінде әзірленген гуманитарлық колледждердің 

бітіруші курс студенттеріне арналған қосымша кәсіби білім беру бағдарламасы 

//Астана, 2018. – 65 б. 

2.Абдарсилова Г. Дарындылық мектебі //Ұлт тағлымы. –2016. -№3.-7-9б 

3.Алиева Л.Б. Дарынды оқушыларды тәрбиелеу //Білім. – 2016.-№2.-34-36б. 

4.Арынов М. Дарынды оқушылардың ақыл-ойын дамыту //Қазақ тілі мен 

әдебиеті. – 2008.-№2. -3-4б. 
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ХХІ ғасыр табалдырығын білім мен ғылымды инновациялық технология 

бағытымен дамыту мақсатымен аттауымыз үлкен үміттің басты нышаны болып 
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табылады. Ұрпағы білімді халықтың болашағы бұлынғыр болмайды дегендей, 

жас ұрпаққа саналы, мән- мағыналы, өнегелі тәрбие мен білім беру бүгінгі күннің 

талабы.                                                                                                        

Еліміздіңбасқа мемлекеттермен қарым-қатынасы артып отырған шақта 

ағылшын тілін еркін меңгерген, келешекте білімін түрлі саладағы қарым-қатынас 

жағдайында пайдалана алатын адамды мектеп қабырғасынан оқытып шығару-

біздің казіргі кездегі міндетіміз. Ағылшын тілін оқытудың мақсаты–

оқушылардың ағылшын тілінде қарым-қатынас жасай алу негіздерін меңгеруі 

болып табылады. Ерте жастан шетел тілін оқыту оқушылардың коммуникативті 

даму біліктілігін, оқушылардың қызығушылығын ұйымдастыруға мүмкіндік 

береді, бірден көп тілдерде сөйлеуге мүмкіндік алады. Бүгінгі қоғам мұғалімнің 

біліктілік деңгейіне де, ішкі жан дүниесіне де жаңаша талап қойып отыр, өйткені 

қазіргі күні ХХІ ғасыр ұрпағынан үлкен үміт күтілуде.                              

   Шетел тілін үйрету қиын да, қызықты жұмыс. Қазіргі кезде ұстаздарға 

қойылып отырған талап жаңа технологиялық әдістерді қолдана отырып сапалы 

терең білім беру, оқушылардың ойлау, есте сақтау көру қабілеттерін жетілдіру. 

Шет тілін оқыту процесінде тілді дұрыс үйрету ауызша сөйлеу, сауатты жазу, 

мәнерлеп оқыту өте маңызды. Шетел тілін оқытудағы білімділік мақсаты - шетел 

тілінде сөйлеуді үйрету, байланыста бола алу мен ортақ тіл табысып, қарым - 

қатынасты нығайтуға ұмтылу болса, тәрбиелік мақсаты - өзге адамдарды тыңдау 

мәдениетін қалыптастыру негізінде өз пікірін айта алу және қорғауға үйрету.                                                                                                                

«Оқушылардың дүние тануын кеңейтетін, ойлау қабілетін дамытатын 

тартымдыда, қызықты сабақты қалай ұйымдастыруға болады? –деген сұрақ шет 

тілі пәнінің мұғалімдерініңде алдында тұр. Оның бірден-бір жауабы –сабақты 

жүйелі түрде түрлендіріп әр-түрлі әдіс-тәсілдерді қолдану. Оқушылардың шет 

тілінде сөйлеуін, шет тілінде оқуға дегенынтасын арттырып, белсенділігін 

көтеретін - ойын. Бастапқы және кейінгі этаптарда ағылшын тілін оқытудағы бір 

негізгі аспект ол ойын элементтерін тиімді пайдалану қажет болып табылады. 

Мұғалім үшін ойын- дидактикалық әдіс, оқыту, білім беру. Шет тілі сабағында 

ойын сол тілде қарым-қатынасты тудыратын үдеріс қана болып қоймай, оны 

барынша табиғи түрде жақындатады. Ойын оқушылардың белсенділігін 

арттырады, мұғалім мен оқушының арасындағы психологиялық кедергіні бұзып, 

теңдік сезіледі. Ұялшақ, жасқаншақ оқушылар ойын барысында белсенді серік 

болуға мүмкіндік алады: 

- ойын шынайы қарым-қатынас жағдайын туғызады, қарым-қатынас жасаушы 

адамдардың негізгі назары әңгіменің мазмұнында ғана болады, бұл ұғымды 

фактор;                                                                                                                                        

- ойын тілді жан-жақты әлеуметтік қолдануда маңызды рөл атқарады, ол болашақ 

заңгер үшін пайдалы;                                                                                                     - -   

ойын барысында оқушылардың бойында әңгімені бастау, қолдау керек жерінде 

әңгімелесуші адамды бөліп жіберу немесе оның пікірімен келісу бар назарын қоя 

отырып тыңдау, анықтайтын сұрақтар қоя білу және тағы басқа дағдылар 

қалыптасады. Ойын шеберлік мүмкіндіктерін ашады, олар оқушылардың 

танымдық және кәсіби қызығуларының қалыптасуына әсер етеді;                                       
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- ойын тілді түсінбей есте сақтау емес, саналы түрде меңгеруге мүмкіндік 

туғызады, меңгеру ешбір күш салусыз болады, меңгерілген материал жадында 

ұзақ сақталады.                                                                                                                

  Қоғамдағы ойын іс-әрекетінің обьективті маңыздылығын білімді, 

шеберлікті, дағдыны қалыптастыру бағытынан көрінеді. Бұл туралы орыс 

педагогы А. Макаренконың айтылған сөздері орынды: «Оқушы өмірінде ойының 

маңызы зор, ересек адам үшін еңбектің, жұмыстың, қызметтің қандай маңызы 

болса, нақ сондай маңызы бар [2]. Жеке адам ойында қандай болса, өскесін 

жұмыста да көп жағынан сондай болады. Сондықтан келешек қайраткерді 

тәрбиелеуалдымен ойында басталады. Кәсібитілдікқарым-қатынасты 

алыптастыру үшін ойынды жиі қолдану тек тәжірибелік міндеттерді ғана шешіп 

қоймай, сондай-ақ тәрбиелік міндеттерді де шешеді.Ойын-жасқаншақ, сенімі жоқ 

оқушыларға мамандықтарына қатынасты сөйлеуге мүмкіндік беретін оңтайлы 

құрал.Сабақ-мектептегі оқу-тәрбие жұмысының негізгі формасы. Оны 

шеберлікпен ұйымдастыру арқылы ғана табысқа жетуге болады. Әрбір сабақ оқу 

үрдісіндегі шешуші буын және ол оқытуды жетілдіру, қажетті технологиялық 

түсіндірулер мен мақсатты нәтижеге жетуді ойластыратын орталық, сонымен 

бірге жоғары шеберлікті үнемі қажет ететін, дамудың керектігін талап ететін, 

даму үстіндегі сапалы оқуды іздестіретін үрдіс. Шет тілі сабағында оқушылардың 

жас ерекшелік психологиясын, ойынның дидактикалық ерекшеліктерін ескере 

отырып тіл дамыту, жаттықтыру ойындарын немесе ойын элементтерін жиі 

жүргізген жөн. Кейбір қызықсыз материалды балалардың санасына ойын арқылы 

әсерлі етіп жеткізуге болатыны ұстаздардың іс-тәжірибесінде дәлелденген. 

Ағылшын тілі сабағында ойын технологиясын пайдалану арқылы оқушы 

құзыреттілігі дамиды. Құзыреттілік - оқу нәтижесінде өзгермелі жағдайда 

меңгерген білім, дағдыны тәжірибеде қолдана білу, проблеманы шешу, дайындық 

сапасының құрылымдық сипатын анықтайтын жаңа сапа. Ойындар көбінесе көңіл 

сергітерлік қысқа жаттығулар ретінде немесе сабақ соңында азғантай бос уақыт 

қалған кезде ойналады. Әйтседе, Лидің пайымдауы бойынша, «ойын оқушы мен 

оқытушының сабақ уақытында істейтін ісі қалмаған кезде қолданылатын тыс 

жаттығу ретінде бағаланбауы керек. Ойындар шет тілдік үйретудің жүрегі болуы 

керек» [4; 52]. Риксон «Ұқыпты әрі үйлесімді таңдалған ойындар дәрістердің 

барлық деңгейінде қолданылуы керек» [4; 54] деп, кеңес береді. Сабақтың әр 

түрлі кезеңдерінде ойынға байланысты мұғалімніңмақсаттары түрленуі мүмкін. 

Шет тілін оқытуда ойындарды                                                                                                                   

қолданудың себептері төмендегідей: 

1.Оқушының назарын арнайы грамматикалық құрылымдарға аударады.                                    

2. Тілді және ойды нығайту, қайталау және байыту қызметтерін атқарады.      

3. Қабілеттері әр түрлі деңгейдегі оқушыларды қатыстырады.                                        

4.Үйренушілердің жасына және тілдік білім деңгейіне байланысты өзгертуге 

болады.                                                                                                                           

5.Сыныпта қызықты тартысты атмосфера болуына ықпал етіп, тілді тиянақты, 

тапқыр, әрі емін- еркін қолдануды қалыптастырады.                                                        
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6. Кез келген тіл оқыту жағдайларында, дәлірек айтатын болсақ, оқу, жазу, сөйлеу 

және тыңдау бағыттарында қолданыла алады.                                                       

7.Оқушының тақырыпты түсініп-түсінбегенін бірден анықтайды.                                            

8.Оқытушының көп еңбегін қажет етпей, бүкіл оқушылардың қатысуына кепіл 

болады. 

Ағылшын тілі сабағында ойнатылатын ойындардың сан алуан түрлері бар. 

І. Стол үсті ойындары. 

Оқушылардың зейінділігін дамытатын, ой-өрісін кеңейтетін құрал. Сыныпта 

стол үсті ойындарын топтық және дара жұмыста қолдануымызға болады. Бұған 

ребус, кроссвордтар жатады, оларды тақтада, ватман қағазында, қима қағаздарда 

немесе компьютерде орындауға болады. Бұл ойындарды қорытынды, білімді 

тиянақтайтын сабақтарда қолданған тиімді. 

ІІ. Дидактикалық ойындар. 

Оқушылардың таным белсендігін жандандыратын, өздігінен ойлауын 

дамытатын тәсілдердің бірі. Олар кез-келген оқу материалын қызықты да 

тартымды қылып, оқушылардың көңілді күйін көтеруге, өздерінің жұмыстарына 

қанағаттануға және білім үрдісін жеңіл меңгеруге көмектеседі. 

ІІІ. Қозғалыс ойындары. 

Бұл ойындар оқушылардың іс-әрекеттерін бір түрінен басқа түріне тез 

ауысуға көмектеседі және ешқандай арнайы дайындықты талап етпейді. Бұларды 

жабық бөлмеде немесе ашық аланда да өткізе аламыз. 

IV. Іскерлік ойындар. 

Оқушылардың оқу мазмұнын терең меңгеруге және пысықтауға ықпал етеді. 

Олар саяхат сабақтарда белсене қатысуымен, ауызша мәлімдеуімен, күйзелуімен 

білімдерін жандырады. Іскерлік ойындар оқушылардың қиялын дамытады, 

салыстыруға және дәлелдеуге үйретеді. 

V.Интеллектуалдық ойындар. 

Бұл ойындар оқушылардың зор белсендігін оятады. Бұл категорияға 

«ұғымталдыққа, жүйріктікке, зеректікке» бейімделген тапсырмалар – шарадалар, 

жұмбақтар, бас қатырғыштар жатады.   Мен өзімнің іс-тәжірибе барысында 

сабақтақолданып жүрген бірқатар ойындарыммен бөлісе кетсем.                                                                                           

«Пазл» ойыны.  Қағазға әртүрлі түспен 3-5 сөйлем жазылады, содан кейін 

парақ барлық сөз тіркестерін ажырататындай етіп қиылады. Сөздерді 

араластырып, шляпаға бүктейді. Сынып 2-3 командаға бөлініп, әрқайсысы өз 

кезегінде ұсыныстар жинайды. Түпнұсқа сөйлемдерді алу үшін барлық сөздерді 

дұрыс ретпен жылдам орналастырған команда жеңеді.  «Музыкалық қорапша».  

Оқушыларды ортаға шығарып шеңбер бойымен орналаластырамыз. Ішінде 

сұрақтар, аударуға арналған сөздер немесе тапсырмалар салынған қорап 

дайындап оқушыларға береміз. Осы кезекте көңілді, әрі жылдам ән қосып 

қорапшаны оқушылар бір-біріне береді. Ән тоқтаған кезде қорапша кімнің 

қолында қалса, сол оқушы ішінен бір тапсырманы алып орындайды. Бұл ойынның 

бір ерекшелігі - фонетикалық, лексикалық, тіпті грамматикалық тапсырмаларға 

оқушылардың жылдам ойланып жауап беруіне және білімдерін тексеруге 

мүмкіндік туғызады.  
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 «Көңіл-күй» ойыны. Ортаға бір оқушыны шығарып 5 түрлі смайлик 

таңдатамыз. Қысқаша сөйлем беріп, сол сөйлемді өзі таңдаған смайликтер 

бойынша 5 түрлі көңіл күйде айтып беруін сұраймыз. Бұл ойынды көбінесе 

жоғары сынып оқушыларына қолданған өте тиімді. Бір жағынан өте қызықты, әрі 

оқуышалар ағылшын тілін сөйлеуде өз эмоциясын көрсетіп, сөйлемдегі сөздерге 

екпін қойып үйренеді.                    

Одан басқа «Сөз жарысы»,«Крокодил», «Қар кесегі», «Сымсыз телефон» 

«Саймон айтады», «Кім жылдам», «Hangman», «Pictionary», «Mims», «Hot Seat», 

«Running Dictation», «Memory Game», «Speed train» сияқты  қызықты да, тиімді 

ойын түрлерін өз тәжірибемде пайдаланып жүрмін. 

Қорыта келе, оқушылардың білім, білік шеберліктерінің дамуына, 

қалыптасуына, тілдік материалдарды жақсы түсініп, сөз іскерліктерін меңгеруіне 

ойындар технологиясы көп көмек береді. Ойындар арқылы т.рлі дағдыларды 

меңгеру барысында оқушылар белсенділікке, өз бетінше жұмыс істеуге, 

қорытынды жасауға үйренеді. Шетел тілі сабақтарында дұрыс ұйымдастырылып, 

пайдаланылған ойындар технологиясы оқушылардың таным-түйсігіне жағымды 

әсер етіп, алған білімдерін әртүрлі жағдайларда шығармашылықпен қолдана 

алуына ықпал етеді.   
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Actuality of the work: Homonymy is a linguistic phenomenon that represents the 

coincidence of the spelling or sound of linguistic units with different semantic 

meanings. Therefore, when learning English, it is especially difficult for many students 

to learn to understand speech by ear. Homonymy is a certain hindrance in the process of 

communication, when it is necessary to determine which meaning of a word 

corresponds to the context of speech. Therefore, the above determines the relevance of 

my research, because the creation of cards, on the basis of which the difference in the 

lexical meaning of homonyms will be clearly visible, will facilitate the memorization of 

these words. Knowledge of homonyms is simply necessary in the practice of the English 

language, in which their number is much higher than in Russian. Homonymous words 

are also a problem for the speaker, who is forced to choose words in order to understand 

his statements unambiguously. The study of homonyms is extremely interesting from 

the point of view of tracking the historical meaning of a word and its changes in the 

process of language development. In turn, this leads to difficulties and problems with 
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translation. All these factors determine the relevance of the study of the phenomenon of 

homonymy, as well as the problems associated with the translation of homonyms. 

Based on the above, the object of the study is lexical homonyms in English.  

I believe that one of the biggest difficulties of the English language that everyone, 

without exception, faces is that words that are the same in spelling or sound can have 

completely different meanings. The practical significance of my work consists in the 

possibility of using its results in lessons and facultative, as well as for compiling a 

student dictionary of homonyms. 

Homonyms are words that are identical in sound and spelling, or at least in one of 

these aspects, but differ in their meaning. (e.g. write, n. — form letters and words; right, 

n. —correct or proper; ball, n. — a sphere; any spherical body ball, n. — a large 

dancing party). The term is derived from Greek (homos 'similar' and onoma 'name') and 

thus excises very well the   sameness of name combined with the difference in meaning. 

Their identical forms are mostly accidental: most homonyms have coincided due to the 

phonetic changes they have undergone in the course of their development. The 

description of a homonym covers that of both a homograph and a homophone. The 

English language is rich in such words, so it is very important to fully understand the 

meaning of what is said or written, since the same word in the context of a sentence can 

have completely different meanings, in addition, with the same spelling, some words 

can be both verbs and nouns. However, no matter how significant the number of 

homonyms may seem, even in English, in which, according to the observations of 

researchers, there are much more homonymous units than in Russian, in general 

homonymy is not as widespread as polysemy, despite the fact that it permeates not only 

vocabulary, but also morphology, word formation, syntax. In total, homonyms in 

modern English make up no more than 16-18% of the total vocabulary, and the number 

of homonyms within the same part of speech (such as those given earlier) does not 

exceed 8-9%. Probably, it is the lack of connections between the meanings of 

homonyms that makes homonymy an undesirable phenomenon for the language, at the 

same time limiting the scope of its distribution. In addition, it is also important that in 

speech homonymy can be an obstacle to understanding and recognizing the exact 

meaning of the utterance. 

Homographs (literally "same writing") are usually defined as words that share the 

same spelling, regardless of how they are pronounced (e.g. bark - the sound of a dog 

and bark -the skin of a tree). Homophones (literally "same sound") are usually defined 

as words that share the same pronunciation, regardless of how they are spelled.  There 

are several ways by which homonyms come into being. They are those connected with 

convergent sound development and those connected with divergent meaning 

development. Convergent sound development is the process when 2 or more words of 

different origin accidentally coincide in sound: as a result of phonetic changes; a 

borrowed word may, in the final stage of its phonetic adaptation, duplicate in form 

either a native word or another borrowing. Divergent meaning development - the 

process when different meanings of the same word move so far from each other that 

they come to be regarded as two separate words. Full lexical homonyms - always 

belong to the same part of speech, have similar syntactic functions, are the same both in 
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their sound composition and graphic design. They are both homophones and 

homographs. Partial lexical homonyms - in which only the initial forms coincide, 

since they belong to different parts of speech and have different syntactic functions. 

Simple grammatical homonyms-belong to one part of speech, in which the initial form 

of one homonym coincides with one of the word forms of another homonym. Complex 

lexico-grammatical homonyms-belong to different parts of speech. False homonyms-

having the same graphic design, but completely different sound composition. There is 

no universal criterion for the distinction between polysemy and homonymy. Scientists 

offer different solutions but none of them is accepted as universal. The solution offered 

by V.I. Abayev is related to etymology. According to etymological criterion homonyms 

are those words that have different sources and only accidentally coincide phonetically. 

During the linguistic and etymological analysis, it was found that the increase in the 

number of homonyms in the English language is significantly influenced by 

borrowings, mostly from Latin and French. As a result of borrowings, 30.7% of 

homonyms appeared in English. 28.7% of homonyms arose morphologically as a result 

of the coincidence of noun and verb forms and by conversion. Phonetic processes 

recorded in various periods of the history of the English language caused the formation 

of 19.5% of homonymic units. According to the results of the study, 6.6% of homonyms 

appeared as a result of an abbreviation, and in some cases the abbreviation of a word led 

to homonymy with an ordinary word of the language, and in others two abbreviated 

words became homonyms. Word-formation processes such as affixation and word 

composition caused the occurrence of 4.6% of homonyms. In the course of my own 

research, I interviewed students of my college and 80% have difficulties with the ability 

to distinguish homonyms in context, also 70% have problems with the pronunciation of 

homographs. Therefore, in order to improve the knowledge of the English language and 

a greater understanding of the text by the teacher, it is necessary to create cards with 

homonyms, and for students to read a book of homonyms and write a transcription of 

words. Since I am passionate about learning English, and homonymy is one of its most 

difficult aspects, I decided to try to create flashcards that will help me and other people 

to remember and understand some homonymous words. On these cards you can see 

homonymous owls, the context of their use, translation and pictures illustrating these 

words. In the course of our work, we decided to find out the effectiveness of using the 

cards I created in practice. To do this, we conducted a survey by means of a 

questionnaire. Fellow students of my group took part in the survey. Thus, as a result, it 

can be concluded that cards with pairs of homonymous expressions contribute to their 

faster differentiation. As a result of another of my own research, I read the work of      

E. Hemingway "Fiesta" and identified 4 pairs of complete lexical homonyms-

homophones, 3 pairs of complete lexical homonyms that are both homophones and 

homographs, 39 pairs of lexico-grammatical homonyms and 2 interlanguage 

homonyms. 33 homonymous pairs were found in R. Kipling's fairy tales: 3 pairs of 

complete lexical homonyms-homophones, 30 pairs of lexico-grammatical homonyms 

and 1 interlanguage homonym. In S. Maugham's novel there were 7 complete lexical 

homonyms, 30 lexico-grammatical and 2 interlanguage homonyms. I also analyzed the 

number of homonyms in the book Alice in Wonderland by Lewis Carroll. Lewis 



 

 

227 

 

Carroll used homonyms to create the humourous effect, some dialogues are based on 

the play upon words, and it causes misunderstanding. Here are the extracts from the 

book where homonyms are used on this purpose. "Mine is a long tale!" said the Mouse, 

turning to Alice, and sighing. "It is a long tail, certainly," said Alice, looking down with 

wonder at the Mouse's tail; "but why do you call it sad? This way L. Carroll realizes the 

unwanted mistake of Alice, caused by homonymy of the words "tale" and "tail": and 

there appeared the verse in the shape of mouse's tail. 

Conclusion: In my opinion, homonymy does not harm the language, but to some 

extent makes it difficult to obtain information, requires additional study of words. 

Qualitative and quantitative study of homonyms and their influence on the language 

system as a whole is an important direction in modern linguistics of the English 

language. An important issue that needs to be discussed is the generalizability of the 

results from written to spoken language. The study of homonymy is especially 

important for understanding a foreign language, since in it different grammatical forms 

may have the same sound or spelling. In the native language, this is usually ignored. 

Also, knowledge of homonyms is simply necessary in the practice of the English 

language, in which their number is much higher than in other languages. Homonymous 

words are also a problem for the speaker, who is forced to choose words in order to 

unambiguously understand his statements. The study of homonyms is extremely 

interesting from the point of view of tracking the historical meaning of a word and its 

changes in the process of language development. To make sure that homonymy is a 

widespread phenomenon in the English language, I conducted a study of literary works.  

I have come to the conclusion that homonymy is a difficulty when learning English. 

However, now we can say with confidence that this difficulty is surmountable. The 

more a person reads in English, watches movies and shows, and communicates with 

foreign friends, the richer his vocabulary will become, the more words he will know, 

and the less likely it is to misuse homonyms in speech. 
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ҰЛТТЫҢ ҰЛЫ ҰСТАЗЫ 

Қатысушы: Степанова Валерия 

 Жетекшісі: Ауелейсенова Райхан 

«Риддер аграрлы- техникалық колледжі» КМҚК 

 

Ахмет Байтұрсынов Ұлттың нағыз ұстазы болған, ол "аруақ" сияқты 

тынымсыз қазақ халқын оятуға тырысқан, ол қазақтарға қазақты сүюді үйреткен, 

Ахмет Байтұрсыновтың қазақ халқы үшін қосқан үлесі шексіз. Ол-ақын, ол — 

қоғам қайраткері, ол-алғашқы қазақ әдеби теоретик-лингвист, ғалым-ағартушы. 

Ахмет Байтұрсынов-Алаш идеясының көшбасшыларының бірі. Қазақ халқы үшін 
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ол бес рет қамауға алынып, " асықпа! Бізде судья бар...", кейін ол өлім жазасына 

кесілді. Оның өмір жолын, қызметін, идеяларын білу және бағалау — біздің ортақ 

парызымыз. 

А.Байтұрсыновтың педагогикалық қызметі 1895 жылдан басталады.Ол 

Ақтөбе, Қостанай және Қарқара уездерінің ауылдық және болыстық мектептері 

мен училищелерінде мұғалім болып жұмыс істейді.Сонымен бірге ол өзін-өзі 

тәрбиелеу және әдеби қызметпен белсенді айналысады. 

А.Байтұрсыновтың шығармашылық қызметі фантастикадан 

басталды.Өлеңдерінде ол қазақ халқының қажеттіліктері мен ұмтылыстарын, 

жарқын болашақ туралы армандарын білдірді, шенеунік аппаратының 

екіжүзділігін әшкереледі, білім жарығына, мәдениетке шақырды. 

А. Байтұрсынов-алғашқы қазақ әліппесінің авторы. Ғалым Байтұрсыновтың 

құрметіне аталған жаңа қазақ әліпбиі кезінде жазу реформасын жүргізу кезінде 

барлық түркітілдес халықтар үшін жақсы үлгі болды.Сондай-ақ, автор "Ана тілі 

бойынша нұсқаулық", "Қазақ тілі курсының экспозициясы", "грамматиканы оқуға 

арналған нұсқаулық", "сөйлеуді дамыту", түрлі хрестоматиялар жазды. 

Ахмет Байтұрсыновтың сан қырлы дарыны оған поэзияда, публицистикада, 

ғылымда және мәдениеттің басқа да салаларында қаламның күшін сынап көруге 

мүмкіндік берді. Ол ғалым, аудармашы, этнограф, көптеген оқулықтардың 

құрастырушысы ғана емес, сонымен қатар жас балаларға арналған көптеген 

өлеңдердің авторы. Ахмет аға балалар мен ересектерге арналған үлкен ұстаз 

болды. Ол халықтың жадында қазақ ғылымы мен мәдениетінің шырағы болып 

қала берді. 

"Егер халық үшін басты байлық-денсаулық, жан үшін басты байлық – білім 

мен өнер болса. Тек олардың көмегімен халықтар өркениет қатарынан өз орнын 

табады. Басты міндет – жастарға білім беру, қолөнерге үйрету, оларға мамандық 

беру. Осы міндеттерді жүзеге асыру үшін қазақ даласында барлық ауылдарда 

қазақ мектептерін ашып, қазақ тілінде сабақ беру керек. Бұл біздің басты 

мақсатымыз және міндетіміз", - деді Ахмет Байтұрсынов. 

 

ЕЛІМІЗДІҢ ҚАРҚЫНДЫ ДАМУЫ ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕ 

Қатысушы: Аликбаева Аида Асқарқызы 

Жетекшісі: Бағдат Құралай Жанарбекқызы 

«Семей Медициналық колледжі» мекемесі 

 

Мақсаты: Жастар – келешегіміздің негізі ретінде өз білімімен, жасампаз 

еңбегімен және күш-жігерімен өз болашағын құрудың жаңа мүмкіндіктерін 

айқындау.Қазақ тілі дамуының қоғамдағы орны. 

Жоспар:  

1) Білімді ұрпақ – еліміздің болашағы, ертеңі. 

2)Ұлтымызды танытудағы қазақ тілінің  маңыздылығы 

3) Еліміздің қарқынды дамуындағы жастардың ықпалы         

«XXI ғасыр – білім мен біліктің дәуірі. Әр адам өзін үздіксіз жетілдіріп, жаңа 

кәсіптерді игеріп, үнемі заман ағымына бейімделу арқылы ғана бәсекелік 
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қабілетін арттыра алады. Білім мен технология, жоғары еңбек өнімділігі ел 

дамуының басты қозғаушы күші болуға тиіс» деп Мемлекет басшысы Қасым - 

Жомарт Тоқаев айтқандай, 2022жылды «Жастар жылы» деп жариялануы тегін 

емес. 

«Өмір бойы білім алу» әрбір қазақстандықтың жеке кредосына айналуы тиіс. 

Адамдардың өмір бойы білім алуын оңтайландыру үшін жастардың жеке 

қабілетін жан – жақты дамытып, оларға сыңдарлы білім беру шеңберінде тиімді 

ойлау қабілетін сіңіру қажет екен сөзсіз.Кез – келген мемлекеттің болашағы – 

білімді жастар. Білімсіздің күні қараң.  Көзі ашық, көкірегі ояу білімді ұрпақ өз 

Отанының даму жолында аянбай тер төгеді. Қаймағы бұзылмаған қазақ халқының 

қарқынды дамуы ел болашағының кепілі. Даму барысында негізгі рөл жастарға 

артыларын ескерсек, сол жастар өз қара басының қамын қамдамай, ел 

болашағының беріктігін қалқалап жүру қажет. 

Ұлы Абайдың: «Адам баласы адам баласынан ақыл, ғылым, ар, мінез деген 

нәрселермен озады» - деген сөздері бүгінгі күні ұрпақтың әлемдік ғылыммен 

прогресс заңдылықтарына сәйкес бәсекеге қабілетті болып қалыптастыру 

үрдісінде де өзекті болып отыр.  

Білімді ұрпақ – еліміздің болашағы, ертеңі. Тәуелсіз еліміз қанатын кере 

жайып, ел мәдениеті өркендеген қазіргі заманда тек білімді жастар ғана 

ұлтымызды асқақ, елімізді көкке көтереді. Қоғамның негізгі өзегі – жастар. 

Қазақстанның болашағы жастар еншісінде екенін ескерсек, сол жастардың сапалы 

білім алып, тәрбиелі, парасатты азамат болып қалыптасуына қоғамның да ықпалы 

зор екені анық. Саналы қоғамда білімді азаматтармен бірлесе өмір сүрген жастар 

өз бойында білімге деген құштарлық пен ізгі сезімдерді қалыптастыратыны сөзсіз. 

Елбасымыз жастардың сапалы білім алып, саналы азамат болуы үшін де қазіргі 

заманда білім – ғылымға және мәдениетке аса көп назар аударатыны, ғылыми 

прогрессті дамыту үшін көптеген қызмет атқарып, еліміздің дамуындағы білімнің 

маңызын айтып, нұсқау беруі – бәрі де еліміздің экономикасының қарыштап 

дамуындағы бірден – бір өзгеріс екені баршамызға айқын. Сондықтан, 

Қазақстанның жарқын болашағы тек білімді жастармен ғана қалыптаспақ! 

Еліміздің қарқынды дамуы қазақ тілінде. Тіл қай жерде, қай елде, қай ұлтта 

болмасын қадірлі де құдіретті. Себебі әр ұлттың ұлылығы мен биік парасатын 

көрсетіп, танытуда тілдің алар орны ерекше. Біз әр кезде болмасын еліміздің 

дамыған 30 елдің қатарына қосылуына ат салысудамыз, алайда өз тіліміздің 

қолданылу аясы шектеулі болса, еліміздің басқа елдер арасындағы абырой-

мәртебесі қандай болмақ? Осы туралы ойланамыз ба? Менің ойымша, әрбір 

мемлекеттің қуаттылығы тек даму деңгейімен ғана емес, сонымен қатар мәдени 

өрісімен айқындалады. Себебі мәдени өріс халықтың ақыл ойының көрінісі – тіл 

екендігі анық. Тіл – біздің тарихымыз, мәдениетіміз және әдебиетіміз. “Адамның 

адамдық, ұлттың ұлттық ең жоғарғы қасиеті – тіл өткірлігі мойымасын, тіл 

сұлулығы кемімесін”-деп қоғам қайраткері, қаламгер жазушы Ғабиден Мұстафин 

атамыз айтқан. 

Тіл мен ойдың біртұтас екендігін ғылым әлдеқашан дәлелдеп қойған. Адам 

баласының нені қалай ойлайтыны, қандай дәрежеде пайымдайтыны оның әрбір 
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сөзі арқылы айқындалмақ. Сондықтан да, қазақ баласының кімді болса да бірауыз 

сөзінен танып-білуінің өзінде терең мән бар. Белгілі бір тұлғаның қаншалықты 

ақылды немесе ойсыз пенде екендігін ең алдымен оның аузындағы сөзі, тіл 

мәдениетінің дәрежесі анықтап береді. Тіл мәдениеті дегеніміз – оқыту  үрдісінде, 

отбасында, жалпы адамдардың өзара қарым-қатынасы негізінде жазбаша және 

ауызша тілді игеру деңгейі. Ойды дұрыс, түсінікті, анық, дәл, әсерлі әрі әдеби тіл 

нормасын сақтай, тіл тазалығын сақтай жеткізе білу шеберлігі.  

Баланың тіл мәдениетін қалыптастыруда отбасының орны ерекше. Қазақтың 

ұлы жазушысы Мұхтар Әуезов: «Ұлт болам десең — бесігіңді түзе деп бекер 

айтпаған. Ал балаға ана тілінің құдіретін ана сүтімен беретін отбасының балаға 

тигізер әсері, басқа  ықпалдардан биігірек тұратыны белгілі. Қазіргі таңда сөздің 

қадіріне жетуді, қазақ тілінің тазалығын сақтауды назардан тыс қалдырып 

көпшіліктің, тілді оңды-солды қойыртпақтауының, жастардың тіл мәдениетінің 

төмен болуының себептерін сараласақ: 

·       Тілдік ортаның әсері;(Көше тілі) 

·       Сөйлеу    дағдыларының    жоқтығы;   

·        Көркем  әдебиет  оқуға деген  балалардың  қызығушылығының 

төмендігі,  сөздік қоры аздығы, өз ойын жеткізе алмауы; 

·        Ата-аналардың  балаларының тіл мәдениетіне жете мән бермеушілігі; 

·        Бастауыш   сыныпта   казақ   алфавитін   терең   меңгертпей, басқа тілдерді 

қосып үйретудің ауыр тиетіндігіне көңіл бөлінбеу; 

·        Кей оқытушылардың өздерінің тіл мәдениетінің төмендігі; 

·        Отбасы тәрбиесінде ұлттық педагогиканың, халық ауыз әдебиеті 

үлгілерінің тар шеңберде қолданылуы; 

Тіл – асыл қазына, рухани мұра. Халық үшін тілден асқан байлық бар деудің 

өзі астамшылық болса керек. Олай болса, ана тіліміздің жарымжан сөздермен 

былғанбай таза сақталып, сауатсыздыққа жол бермей, өркендеп өсуіне үлес қосу 

кез-келген қазақ азаматының міндеті. 

Жастар яғни біздер мемлекетіміздің көк туының көк аспанда еркін 

желбіреуінің кепіліміз. Елімізде өсіп келе жатқан жас теректердің қисық емес тік 

болып, тамырының тереңге жайылып өсуі бағбанға және оның жасап жатқан іс-

әрекетіне тікелей байланысты. Барлық ерекшеліктерді есекере отырып, 

жастардың дұрыс қалыптасуында бүкіл адамзаттың болашағы жатқанын байқауға 

болады.Себебі, адамнан «адам» туылатыны секілді қоғам да жастардан құрылады. 

Арыстандай айбатты, 

Жолбарыстай қайратты. 

Қырандай күшті қанатты, 

Мен жастарға сенемін! 

– деп Мағжан Жұмабаев өзінің «Жастар» өлеңінде айтып кеткендей, 

ұрпағына зор үмітпен қараған. Намысы биік, айбынды, рухты жастар бар кезде, 

елдің іргетасы мықты болады. Олай болса, менде иманы мықты, сыйластығы 

жарасымды еліміздің жастарына сенімім мол. Осының бәрі еліміздің келешек 

жастары үшін жасалған керемет мүмкіндіктер. Өйткені еліміздің ертеңі – білімді, 

зейінді ұрпақ. 
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Руководитель: Алканова Зауре Сабыржановна 

КГКП «Педагогический колледж имени М.О.Ауэзова» 

 

Проблемой данной работы является постепенное снижение 

мотивацииобучения иностранному языку. 

Цель работы - рассмотрение проблемы повышения мотивации при 

использовании интегрированного обучения. 

Актуальность данной проблемы продиктована новыми социальными 

запросами, предъявляемыми к обучению. Современная система образования 

направлена на формирование высокообразованной, интеллектуально развитой 

личности с целостным представлением картины мира, с пониманием глубины 

связей явлений и процессов, представляющих данную картину. Интегрированные 

уроки способствуют формированию целостной картины у обучающихся, 

пониманий связей между явлениями, помогают получить умения применять 

знания одной из дисциплин к знаниям другой. 

Говоря об актуальности и новизне, хотелось бы отметить следующее. 

Глубокие изменения в общественной, политической, экономической жизни 

оказывают большое влияние на развитие системы образования. Перед системой 

образования встает задача подготовки школьников к культурному, 

профессиональному и личному общению с представителями стран с иными 

социальными традициями, общественным устройством и языковой культурой. 

Данная задача должна решаться с самого детства. Интегрированное обучение 

иностранному языку обусловлено разнообразными педагогическимии 

методическими факторами. Язык, являясь основным средством общения, 

используется во всех видах деятельности субъекта. Задача же педагога – 

определить главное учебное действие и подчиненные интегрированные действия, 

смоделировать условия, при которых последние могут стать усвоением первого. 

Уроки иностранного языка предоставляют педагогу большие возможности для 

осуществления межпредметных связей. Синтез знаний происходит в процессе 

исследования таких фундаментальных объектов познания, как природа, общество, 

человек, труд, техника, язык. 

Одна из проблем современной школы состоит в том, что в ней недостаточно 

развиты межпредметные связи. Часто ученик успешно занимающийся в рамках 

одной дисциплины не может применить имеющиеся у него знания не то что 
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в реальной жизни, но и в других предметах. Проблемы интеграции обсуждались 

учеными, педагогами. И. Г. Песталоцци так раскрыл многообразие взаимосвязей 

учебных предметов. «Приведи в своём сознании все по существу связанные 

между собой предметы в именно ту связь, в которой они действительно находятся 

в природе». О дидактической значимости межпредметных связей 

говорил К. Д. Ушинский. «Знания и идеи, сообщаемые какими бы то ни было 

науками, должны органически строиться в светлый и, по возможности, обширный 

взгляд на мир и его жизнь»  

Английский язык выступает средством общения в современном мире. В связи 

с этим уже на средней ступени обучения необходимо работать над 

формированием, а в дальнейшем над повышением уровня коммуникативной 

компетенции. Это позволит воспитать готовность к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию, 

предоставит возможность мыслить, решать какие-либо проблемы, рассуждать над 

возможными путями решения этих проблем, приведет к самосознанию и 

профессиональному определению. 

Предмет иностранный язык, как никакой другой, способствует 

формированию ключевых компетенций, в том числе коммуникативной. Предмет 

иностранный язык очень хорошо интегрируется практически со всеми учебными 

предметами: русским языком, литературой, историей, географией и даже 

физикой, биологией и психологией. Имея своей задачей развитие 

коммуникативных возможностей обучающихся, иностранный язык предполагает 

общение по вопросам из самых разнообразных областей знаний, поэтому в нем 

давно и прочно сочетаются знания из других дисциплин. 

Самые «близкие», на мой взгляд, для иностранного языка предметы – это 

русский язык и литература. Преподавателям этих дисциплин есть, чему поучиться 

друг у друга. Объясняя то или иное грамматическое явление, учителя 

иностранного языка очень часто опираются на знания, уже имеющиеся у 

обучающихся по русскому языку.  

Интеграция английской и русской литературы, сопоставление жизни и 

творчества писателей, знакомство с их творчеством воспитывает чувство 

толерантности у ребят, что в свою очередь, приводит к повышению мотивации 

при изучении английского языка, углубляет знания о фольклоре, развивает 

интерес к произведениям художественной литературы, расширяет кругозор, 

раздвигает рамки читательской и личностной культуры ученика.  

Изучение иностранного языка невозможно без интеграции обучающихся в 

культурную среду страны изучаемого языка. При этом участники 

образовательного процесса постоянно сравнивают различные факты и явления 

страны изучаемого языка с подобными событиями в своей стране. 

Интегрированным урокам присуще значительный образовательный, 

развивающий и воспитательный потенциал, который реализуется при следующих 

дидактических условиях:   

1. Правильное вычленение междисциплинарных объектов изучения.  

2. Рациональная организация совместной работы учителей.  
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3. Согласованность действий учителей и обучающихся.  

4. Активизация познавательной деятельности школьников на всех этапах занятия.  

5. Разнообразие форм учебной деятельности и обеспечение преемственности 

между ними.  

6.Оперативное использование обратной связи для регулирования педагогического 

процесса. [1] 

Каждому человеку свойственно стремление к целостному мировосприятию и 

к системе ценностей, которыми он руководствуется в своей повседневной жизни, 

потому что духовно-нравственное благополучие человека зависит от 

многогранного пространства культуры, и от того, какими языками он владеет. 

Задача образования в этом случае видится в том,чтобы научить  юное поколение 

ориентироваться в мире идей, образов, развивать его мышление и восприятие 

действительности. Интегрированные уроки, как раз, и преследуют цель развития 

образного мышления.  

Преимущества интеграции на уроке:  

1. Мир, окружающий детей, познается ими в многообразии и единстве, а 

зачастую предметы школьного цикла, направленные на изучение отдельных 

явлений этого единства, не дают представления о целом явлении, дробя его на 

разрозненные фрагменты.  

2. Интегрированные уроки развивают потенциал самих обучающихся, 

побуждают к активному познанию окружающей действительности, к осмыслению 

и нахождению причинно-следственных связей, к развитию логики, мышления, 

коммуникативных способностей. В большей степени, чем обычные, они 

способствуют развитию речи, формированию умения сравнивать, обобщать, 

делать выводы.  

3. Форма проведения интегрированных уроков нестандартна, увлекательна. 

Использование различных видов работы поддерживает внимание учеников на 

высоком уровне, что позволяет говорить о развивающей эффективности таких 

уроков. Они снимают утомляемость, перенапряжение обучающихся за счет 

переключений на разнообразные виды деятельности, резко повышают 

познавательный интерес, служат развитию воображения, внимания, мышления, 

речи и памяти школьников.  

4. Интеграция дает возможность для самореализации, самовыражения, творчества 

учителя, способствует раскрытию способностей его учеников. Интеграция 

является источником нахождения новых фактов, которые подтверждают или 

углубляют определенные выводы, наблюдения обучающихся в различных 

предметах. [2] 

Таким образом, интегрированные уроки дают ученику достаточно широкое и 

яркое представление о мире, в котором он живет, о взаимопомощи, о 

существовании многообразного мира материальной и художественной культуры. 

Основной акцент в интегрированном уроке приходится не столько на усвоение 

знаний о взаимосвязи явлений и предметов, сколько на развитие образного 

мышления. Интегрированные уроки также предполагают обязательное развитие 

творческой активности обучающихся. Это позволяет использовать содержание 
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всех учебных предметов, привлекать сведения из различных областей науки, 

культуры, искусства, обращаясь к явлениям и событиям окружающей жизни. 

Изучение английского языка на сегодняшний день очень востребовано самой 

жизнью. Интегрированные занятия способствуют развитию и воспитанию у 

школьников любви и уважения к английскому языку, данные уроки повышают 

интеллектуальный и культурный уровень личности, расширяют кругозор. Я 

создала план интегрированного урока на тему «Местоимение» 

 Работу учащихся на уроке я хочу направить таким образом, чтобы «не 

перегрузить» учеников информацией, использовать разные технологии, виды 

деятельности. 

Целью данного урока является не только повторение и обобщение знаний о 

местоимении в русском языке, но и повторение темы о местоимении в 

английском языке, сопоставить эти два факта, найти сходства и различия между 

местоимениями русского и английского языка. Благодаря тому, что урок 

интегрированный и обе темы гармонично сочетаются между собой, их усвоение 

пройдет на соответствующем уровне.Основным методом обучения для данного 

типа урока является исследование с целью обобщения, систематизации и 

закрепления полученных ранее знаний и учебной информации. 

Выбранная форма проведения урока способствует повышению мотивации 

обучения, формированию познавательного интереса учащихся, целостной 

картины мира и рассмотрению явления с нескольких сторон, в большей степени, 

чем обычное занятие способствуют развитию речи, формированию учащихся 

сравнивать, обобщать, делать выводы, снимать перенапряжение, перегрузку, 

расширяют кругозор. 
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ИНКЛЮЗИВТІ БІЛІМ- ӨМІР ҚАЖЕТТІЛІГІ 

Қатысушы: Қизатқызы Гүлім 

Жетекшісі: Нургазы Дария Акатаевна 

«Шығыс Қазақстан технология колледжі» КМҚК 

 

  Қазіргі таңда барлық әлем жұртшылығының назарын аударып отырған өзекті 

мәселелердің бірі  балалардың жеке сұраныстары мен ерекшеліктеріне ортаның 

және отбасының қатысуымен білім беру үрдісіне толық қосуды қарастыратын 

инклюзивті білім беру. Осы жаһандық мәселеге әлем ғалымдары мынадай 
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анықтама береді: инклюзивтік білім беру дегеніміз - барлық балаларды, соның 

ішінде мүмкіндіктері шектеулі балаларды жалпы білім үрдісіне толық енгізу және 

әлеуметтік бейімдеуге, жынысына, шығу тегіне, дініне, жағдайына қарамай, 

балаларды айыратын кедергілерді жоюға, ата-аналарын белсенділікке шақыруға, 

баланың түзеу-педагогикалық және әлеуметтік мұқтаждықтарына арнайы қолдау, 

яғни, жалпы білім беру сапасы сақталған тиімді оқытуға бағытталған мемлекеттік 

саясат.Инклюзивті (франц. inclusif – өзіне енгізетін, лат. include – ішіне аламын, 

енгіземін) немесе енгізілген білім беру – жалпы білім беру мекемелерінде ерекше 

қажеттіліктері бар балаларды оқыту үрдісін сипаттау үшін пайдаланылатын 

термин. Инклюзивті білім берудің негізіне балалардың кез келген кемсітушілігін 

болдырмайтын, барлық адамдарға тең қарым-қатынасты қамтамасыз ететін, бірақ 

ерекше білім алу қажеттіліктері бар балалар үшін ерекше жағдай жасайтын 

идеология жатады. 

II. Негізгі бөлім 

Инклюзивті білім беру- мүгедек пен дамуында сәл бұзушылығы мен 

ауытқулары бар балалардың дені сау балалармен бірге олардың әлеуметтендіру 

және интеграция процестерін жеңілдету мақсатындағы бірлескен оқыту.  

Инклюзивті оқытудың түрлері қандай? 

Инклюзивті оқыту біріктірілген (оқушы дені сау балалар 

сыныбында/тобында оқиды және дефектолог-мұғалімнің жүйелі көмегін алады), 

жартылай (жеке балалар күннің бір бөлігін арнайы топтарда, ал екінші 

қарапайым топтарда өткізеді), уақытша (арнайы топтардағы балалар және 

қарапайым топтардың оқушылары бірлескен серуендерді, мерекелерді, 

сайыстарды, жеке істерді өткізу үшін біріктіріледі), толық(дамуда ауытқулары 

бар 1-2 бала бала бақшаның, сыныптың, мектептің, колледждің немесе жоғарғы 

оқу орнында қарапайым топтарына енгізіледі, мамандардың бақылауы бойынша 

түзету көмегін ата-аналар көрсетеді) болады. 

Инклюзивті оқыту – ерекше мұқтаждықтары бар балалардың жалпы білім 

беретіннемесе кәсіптік білім беретін мекемелердегі оқыту үрдісін сипаттауда 

қолданылады. Демек, инклюзивті оқыту негізінде балалардың қандай да бір 

дискриминациясын жоққа шығару, барлық адамдарға деген теңдік қатынасты 

қамтамасыз ету, сонымен бірге оқытудың ерекше қажеттілігі бар балаларға 

арнайы жағдай қалыптастыру идеологиясы жатыр. Осы бағыт балаларды оқуда 

жетістікке жетуге ықпал етіп, жақсы өмір сүру жағдайын қалыптастырады. 

Мүмкіндігі шектеулі балалардың білім алу құқықтары «Қазақстан 

Республикасының балалардың құқықтары туралы», «Білім беру туралы», 

«Мүмкіндігі шектеулі балалардың әлеуметтік және медициналық-педагогикалық 

түзетуге ықпал ету туралы», «Арнайы әлеуметтік қызмет туралы» Қазақстан 

Республикасының Заңдарында, Қазақстан Республикасының Конституциясында 

бекітілген. Инклюзивті білім беру немесе «білім баршаға» бағдарламасы - барлық 

балаларға мектепке дейінгі оқу орындарында, мектепте, орта-арнаулы, жоғарғы 

білім мекемесінде жәнебілім мекемсінің өміріне белсене қатысуға мүмкіндік 

береді. Бұл бағдарламаны Біріккен Ұлттар Ұйымының Бас Ассамблеясы 

мақұлдап, БҰҰ-ның Конвециясына 2006 жылдың 13 желтоқсанында енгізілді. 
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Инклюзивті білім беру дегеніміз – балалардың жынысына, жас 

ерекшеліктеріне, географиялық тұратын жеріне, қимыл-қозғалыстық және ақыл-

есінің жағдайына, әлеуметтік-экономикалық жағдайына қарамастан, сапалы білім 

алу және өздерінің потенциалдық дамыту мүмкіндігіне ие болу.Инклюзивті 

оқытуды ашқан мекемелерде оқыған балалар адам құқығы туралы білім алуға 

мүмкіншілік алады, өйткені олар бір - бірімен қарым - қатынас жасауға, танып 

білуге, үйренеді. 

Инклюзивті оқыту -бұл балалардың даралығын ескеретін тәсіл, онда түзету, 

білім беру және дамыту жұмыстарының жоспарлары мен мақсаттары олардың 

қабілеттері мен қажеттіліктеріне сәйкес келеді, яғни инклюзивті оқытуда әр 

баланың өз қабілеттері мен қажеттіліктері ескеріліп, бағалануы үшін өзін 

қабылдауға ықпал етуі керек. 

Ерекше қажеттілігі бар балаларға арнайы жағдай қалыптастыру мақсатында 

еліміз бір неше қырларынан дами түседі. Мысалы Шығыс Қазақстан облысында 

инклюзивті білім беру жүйесімен екі колледж жұмыс атқарады. Соның бірі 

Өскемен қаласында, ал екіншісі Семей қаласының Шығыс Қазақстан технология 

колледжі болып табылады.  

Мен қазіргі таңда осы колледжде инклюзивті топта білім алудамын, біздің 

топта ДЦП(детский церебральный паралич) ауруына шалдыққан балалар бар. Сол 

достарыммен тілдесу барысында не болмаса сабақ өту процесінде олардың ой  –

өрісінде бізден еш айырмашылық жоқ екенің байқадым, оларды да өз елінде, яғни 

Қазақстан Республикасындағы болып жатқан барлық мәселелер алаңдатады. 

Менің көргенім, білгенім бойынша, олар өте мейірімді, ақыл-есі жоғары дамыған, 

өмірсүруге құштарлығы жоғары, жауапкершілігі мол, сезімтал, адал жандар.  

Біздің білім алып жатқан мекемемізде: 

1.МШБ (мүмкіндігі шектеулі балалар) оқыту мен тәрбиелеу үшін жағдай 

жасалуда;  

2. физикалық тұрғыдан (пандус, арнайы техникалық жиһаздар); 

3. техникалық құрал - жабдықтармен қамтамасыз ету (есту - кохлеарлық имплант 

және – арнайы сурдо-аудармашы педагогтарымыз бар, көру – брайлер тақтасы); 

4.  психологиялық- педагогикалық қолдау жасалады; 

Инклюзивті МШБ көп мүмкіндік береді,  мысалы;  

 мүмкіндігі шектеулі әр бала өзінің мүмкіндіктері мен қажеттіліктеріне 

бейімделген сапалы білім алу құқығын жүзеге асыра алады; 

 олар қоғамда бейімделуді үйренеді; 

 олардың өз-өзіне сенімділігі артады; 

 өзінің өмірлік мүмкіндіктері мен әлеуетін жүзеге асыра алады; 

 жалпы айтқанда өмірде өз орнын табады. 

Осындай мүмкіндіктерге жете білу үшін бұл балалардың даралығын ескере 

отырып психологиялық қолдаужүргізілуіде: 

1) Психологиялық ағарту-инклюзивті білім беру туралы білім тапшылығының 

орнын толтыру, мүмкіндіктері шектеулі баланы қабылдаудың психологиялық 

мәдениетін қалыптастыру;  
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2) психологиялық алдын-алу - инклюзивтік білім алушылардың барлығының, 

психикалық немесе жеке денсаулығында жақсаруының бақылауға болады; 

3) психологиялық-педагогикалық консилиум (кеңес) – әлеуметтенудің 

оңтайлы деңгейіне қол жеткізу үшін "ерекше" баланың және сыныптас 

ұжымының мүмкіндіктерін жан-жақты бағалау; 

4) психологиялық диагностика-инклюзивті процеске қатысушыларды 

"ерекше" баланың даму мүмкіндіктері туралы хабардар ету; 

5) психологиялық түзету – құрдастар ұжымында "ерекше" баланы алып 

жүрудің жеке бағытын әзірлеу; 

6) психологиялық кеңес беру – білім беру процесінің барлық 

қатысушыларының көзқарасы тұрғысынан инклюзивті білім беруді іске асыру 

мәселелерің айқындау. 

Мүмкіндігі шектеулі әр адам, ол біздің қоғамымыздың бір мүшесі 

болғандықтан, біз оларға қол үшін беруіміз қажет. Олар ерекше қажеттіліктері бар 

адамдар болса дағы, олар да Қазақстан Республикасының экономикасын көтеруге 

бейім адамдар, ол жандардың қолдарынан келетін әр-түрлі өнерлері мен идеялары 

көп.Біз оларды үнемі қолдап, өз ортамызға дұрыс қабылдап, оларға деген көз 

қарасымыз оң болу керек. Мүмкіндігі шектеулі жандар қазіргі  заманға сай 

дамыған жандар, олар да компьютерді жетік меңгерген, барлық қоғамдық 

сайттарда тіркелген, әлемдегі әр-бір жаңалықты бақылап жүрген жандар. Бақылау 

барысында менің курстас достарым қарым-қатынасқа құштар екеннің байқадым. 

Олардың ата-анасының айтуынша, қарым-қатынасқа түскен сайын, қоғам оларды 

қабылдаған сайын олардың көңіл-күйлері мен денсаулықтарының жоғары 

дамуына әсер етеді. 

III. Қорытынды бөлім 

Инклюзивті білім беру мәселесі шет елдерде 1970 жылдан бастау алады, ал 90 

жылға қарай АҚШ пен Еуропа өздерінің білім беру саясатына осы бағдарламаны 

толық енгізді. Ал, біздің елімізде инклюзивті білім беру жүйесінің дамуы туралы 

ресми дерек «Қазақстан Республикасының Білім беруді дамытудың 2010-2020 

жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында» көрсетілді. 

Қорытындылай келе, «Жұмыла көтерген жүк жеңіл» дегендей менің беретін 

ұсынысым МШБ-ға бізден, яғни қоғам тарапынан психологиялыққолдау керек, ол 

дегеніміз біз  олармен қорықпай, жеңіл қарым-қатынас жасай алсақ олар да бізбен 

емін-еркін қарым-қатынас құрай алады және  қоршаған ортаға тез бейімделіп 

кетеді.  Мемлекет тарапынан барлық оқу орындарында, сонымен қатар кез-келген 

мекемегефизикалық тұрғыдан, яғни жүріп-кіруіне ынғайлы пандустар жасалса, 

арнайы техникалық жиһаздар қарастырылса, техникалық құралдардан брайлер 

тақталары ілінсе, біздерден қарапайым халықтан жылы қабақпен жанына 

жағымды сөздер естісе, оларды біздің ортаға бейімделуге қолдау көрсетіп, 

қиындықтарын шешуге ат салысуымыз керек. 

Пайдаланған әдебиеттер тізімі: 

1. А. А. Байтұрсынова «Арнайы педагогика проблемаларымен даму болашағы» 

Алматы 2008 ж. 



 

 

238 

 

2. Мүмкіндігі шектеулі балалаларды әлеуметтік және психологиялық 

педагогикалық түзетуге ықпал ету туралы . ҚР 2002 ж. №343 заңы. 

3. Инклюзивті білім берудің психологиялық ерекшеліктері. С.Н Сорокоумова  

4. «Психология»Республикалық ғылыми –тәжірибелік журнал Алматы қ. №3 

(63)2016 ж. 
 

Д.А.ҚОНАЕВТЫҢ САЯСИ ПОРТРЕТІ  

Қатысушы:Жанузакова Айдана Аманжоловна 

Жетекшісі: Жолдина Диана Ғизатбекқызы  

«М.О. Әуезов атындағы педагогикалық колледжі» КМҚК 

 

Баяндаманың өзeктiлiгi. Дiнмұхaмeд Aхмeтұлы Қoнaeвтың eсiмi әpбip 

қaзaқстандық үшiн қaстepл eкeнi сөзсiз. Кeңeс өкiмeтiнiң тұсындa талай eл 

aғaлapының бaсты apмaны — ұлтын сaқтaп қaлy бoлды. Oлap тәyeлсiздiк үшiн 

күpeс жoлындa жaн aлысып-жaн бepiстi. Дәл oсындaй aзaмaттapдың бipi 

Дiнмұхaмeд Қoнaeв eдi.  

Тyғaнынa биыл 110 жыл тoлғaн Димaш Aхмeтұлы Қoнaeв жaйлы көзi 

тipiсiндe дe, өмipдeн өткeн сoң дa aйтылып, жaзылып кeлe жaтқaн жылы пiкip, 

жүpeкжapды лeбiздepдiң тoлaссыздығы жapaсымды, тaбиғи. Өйткeнi, oл eң 

aлдымeн бүгiнгi ұлaн-бaйтaқ жep иeсi – қaзaқ eлiн» күpдeлi, қaйшылықты 

жылдapдa бaсқapып, хaлқына өлшeyсiз eңбeк сiңipгeн, қoлынaн кeлгeн 

қaмқopлығын aямaй, қaлың қayымның шынaйы құpмeтiнe иe бoлғaн aйтyлы 

тұлғaлapдың бipi. 

Жapық әлeмгe жaсaнды iс-әpeкeт, apзaн aтaқ-aбыpoй үшiн жapaлмaғaн, тaзa 

ниeттi ұлт жaнaшыpының тұpып жaтқaн өзгe ұлт пeн ұлыс өкiлдepiнe дe opтaқ. 

Сoндықтaн, тapихи тұлғa өмip сүpгeн кезеңге өз бaғaсын бepiп, тoтaлитapлық 

жүйe aясындa қызмeт aтқapғaн қайраткердің қызмeтiнe әдiл бaғa бepy – бүгiнгi 

күндeгi өзeктi мәсeлeлepдiң бipi бoлып тaбылaды. 

Мақсаты: Дiнмұхaмeд Қoнaeвтың қoғaмдық-сaяси қызмeтiнiң мaңызды 

жaқтapынa, яғни oның қoғaмдық көзқapaсының қaлыптaсyының aлғышapттapын, 

қoғaмдық-сaяси қызмeтiн aйқындaп, тapихи тұpғыдaн тaлдay жaсay apқылы 

көpсeтy зepттey жұмысының бaсты мaқсaты бoлып тaбылaды. 

Міндеттері: 

1. Дiнмұхaмeд Қoнaeвтың тyып-өскeн opтaсы мeн бiлiм бaспaлдaқтapын 

сипaттaп aшy; 

2.  Қaйpaткepдiң пapтия жәнe Кeңeс қызмeткepi peтiндe мeмлeкeттiк қызмeт 

aясын нaқты aшып, мaңыздылығын көpсeтy; 

3.  Дiнмұхaмeд Қoнaeвтың ғылыми eңбeктepiнe тaлдay жaсaп,  Қaзaқстaн 

ғылымының дaмyынa сiңipгeн eңбeгiн қapaстыpy;  

4.  Қaйpaткepдiң Қaзaқ eлiнiң eгeнмeндiгiн ұстанымын aшy. 

Баяндаманың дepeктiк нeгiзi. Диплoмдық жұмысымыздың дepeктiк нeгiзiн 

қaйpaткepдiң өз қолынан шыққан «Aқиқaттaн aттayғa бoлмaйды», «Өттi дәypeн 

oсылaй», «O мoeм вpeмeни», «От Сталина до Горбачева» дeп aтaлaтын eстeлiк 

кiтaптapы, қайраткерді жақын білген араласқан еңбектес болған адамдардың 
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естеліктері және Қaзaқстaн Peспyбликaсы Пpeзидeнтi apхивiнiң №708 

«Кoммyнистичeскaя пapтия Сoвeтскoгo Сoюзa, Цeнтpaльный кoмитeт Кoмпapтии 

Кaзaхстaнa» aтты қopының 131-тiзбeгi, 234-iсiндeгі құжaттap құрайды. 

   Қaзaқ хaлқының көнe зaмaннaн бepi тapихындa бoлмысы бөлeк, тepeң бiлiмдi, 

aқыл-пapaсaттылығымeн дapaлaнғaн тұлғaлap өмip сүpдi. Сaқ-ғұн зaмaнындa 

Тoмиpис, түpкi кeзeңiндe Бyмын, Күлтeгiн, opтaғaсыpлapдa Жәнiбeк пeн Кepeй, 

Қaсым, Хaқнaзap хaндap, бepтiн кeлe Әз-Тәyкe мeн Aбылaй хaнды aйтyғa бoлap. 

Aл, ХХ ғaсыpдың aлғaшқы шиpeгiндe қaзaқ хaлқын oтapлық eзгiдeн бoсaтyды, әpi 

мәдeниeттi хaлықтapдың қaтapынa қoсyды apмaн eтiп, хaлқының бiлiм-ғылымғa 

дeгeн сayaтын aшyды өзiнe пapыз сaнaғaн Ә. Бөкeйхaнoв, A. Бaйтұpсынoв, М. 

Дyлaтoв, М. Шoқaй, Х. Дoсмұхaмeдoв, М. Тынышбaв сынды қaзaқтың oқығaн 

aзaмaттapы тapих сaхнaсынa шыққaны бeлгiлi.  

Oсы тұстa Дiнмұхaмeд Aхмeтұлы Қoнaeвтың aтa-тeгi тypaлы oбъeктивтi 

көзқapaсымызды бiлдipyдi дұpыс дeп тaптым. Өйткeнi, ХХ ғaсыpдa қaзaқ eлiн 

әлeмгe тaнытқaн, көpнeктi мeмлeкeт жәнe қoғaм қaйpaткepi, жapты ғaсыpғa жyық 

peспyбликa бaсшылығындa, шиpeк ғaсыp мeмлeкeттiң бipiншi бaсшысы бoлғaн, 

aкaдeмик, үш мәpтe Сoциaлистiк Eңбeк Epi aтaнғaн Дiнмұхaмeд Aхмeтұлы 

Қoнaeвтың aтa-тeгi, тәpбиe aлғaн opтaсы жaйлы eл apaсындa aлyaн-aлyaн 

«әңгiмeлep» aйтылып, «Қoнaeвтың ұлты қaзaқ eмeс eкeн» дeгeн сияқты aсыpa 

сiлтeп жaзып тa, aйтып жүpгeндepi жaсыpын eмeс. 

Дiнмұхaмeд Қoнaeв aтындaғы мyзeйдiң диpeктopы Б.Бaттaлхaнoв пeн 

Қaзaқстaн жaзyшылap oдaғының мүшeсi Н. Төлeпбepгeнұлының «Д.A. Қoнaeвтың 

aтa-тeгi жaйлы» aтты мaқaлaсы көптiң күмәнiн жoққa шығapып, aқиқaттың бeтiн 

aшaтындaй. Төмeндe сoл мaқaлaдaн үзiндi кeлтipсeк. 

«Дiнмұхaмeд Aхмeтұлы өзiнiң «Өттi дәypeн oсылaй» aтты eстeлiк-эссe 

кiтaбындa өз aтa-тeгi тypaлы былaй дeп сыp шepтeдi: «Н.Apистoвтың дepeктepiнe 

сүйeнсeк, Үйсiннeн – Aқсaқaл (Aбaқ), oдaн – Қapaшa би, oдaн Бәйдiбeк тyaды. 

Бiздiң aтa-бaбaмыз сoл Бәйдiбeктiң үшiншi әйeлi Зepeптeн тyғaн Жaлмaмбeттiң 

Ысты дeгeн бeл бaлaсынaн тapaйды. Aл eндi өзiмe дeйiнгi жeтi aтaмды қyaлaп 

aйтсaм былaй: Жoлын – Нұpымбeт – Aзынaбaй – Қoнaй – Жeтiбaй (Жұмaбaй) – 

Мeңлiaхмeд – Дiнмұхaмeд».  

Қaйpaткepдiң бaлaлық жәнe жaстық шaғы ayмaлы-төкпeлi кeзeң: хaлықтың 

бaсынa қapa бұлт үйipiлгeн 1916 жылғы ұлт-aзaттық көтepiлiс, 1917 жылғы aқпaн 

жәнe қaзaн төңкepiсi, aзaмaт сoғысы, 1921-1922 жылдapдaғы aшapшылық, 

Гoлoщeкиннiң кeзiндeгi жұтпeн тұспa-тұс кeлсeдe, мoйымaй сaпaлы бiлiм aлып, 

өзi apмaндaғaн мaмaн иeсi бoлып шықты.  

1942 жылдың сәyip aйындa Қaзaқстaн Кoмпapтиясы Opтaлық Кoмитeтiнiң 

Бipiншi хaтшысы Н.A.Сквopцoв Лeнинoгop қaлaсынaн Дiнмұхaмeд Қoнaeвты 

Opтaлық Кoмитeттiң  қapaмaғынa шaқыpтып aлaды дa, Қaзaқ КСP Хaлық 

кoмиссapиaты төpaғaсының opынбaсapлығынa ұсынaды [1]. Дiнмұхaмeд 

Қoнaeвтың жaсы сoл кeздe нeбәpi 30-дa eдi.  

Жoғapыдa aйтылғaндaй, 1942–1952 жылдapы Қaзaқ КСP Министpлep 

Кeңeсiнiң төpaғaсының opынбaсapы қызмeтiн aбыpoймeн aтқapып шықты. 
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Дiнмұхaмeд Қoнaeв 1955-60 жж. жәнe 1962-64 жылдapы Қaзaқ КСP Жoғapғы 

Кeңeсiнiң төpaғaсы, aл 1960-1962 жәнe 1964-1986 жылдapы Қaзaқстaн 

Кoммyнистiк пapтиясының Opтaлық Кoмитeтiнiң Бipiншi Хaтшысы қызмeттepiн 

aтқapды. Бipнeшe мәpтe КСPO Жoғapғы Кeңeсiнiң дeпyтaты бoлып сaйлaнды. 

Қaйpaткep өз зaмaнының ұлы сaясaткepi бoлa бiлдi. 1960-шы жылдapдың бaсындa 

Н.С.Хpyщeвтiң oзбыpлығымeн Өзбeкстaнғa бepiлiп кeткeн қaзaқ жepiнiң бipaз 

бөлiгiн, aтaп aйтсaқ, eкi сoвхoз бeн 500 мың қoйдaн бaсқa жepлepдiң бapлығaн 

қaйтaдaн қaйтapып aлyы сoның aйқын бip дәлeлi eдi [2, 250б]. 

Oның көмeгiмeн химия, мeттaллypгия инститyттapы aшылды. Aлмaтыдaғы 

құpылыс пeн қaлaның өpкeндeyiнe дe oл aз нәpсe жaсaғaн жoқ. Қaйpaткepдiң 

бaстaмaсы бoйыншa бoй көтepгeн Peспyбликa сapaйы, Дoстық дaңғылындaғы 

тұpғын үйлep, «Мeдey» спopт кeшeнi, Бaлyaн Шoлaқ aтындaғы спopт жәнe 

мәдeниeт Сapaйы, Peспyбликa aлaңы, Қaзaқстaн, Жeтiсy, Aлмaты, Aлaтay 

мeймaнхaнaлapы, циpк, aэpoвoкзaл, әyeжaй жәнe көптeгeн ipi ғимapaттap қaзipгi 

yaқыттaдa Қaзaқстaн Peспyбликaсының визиттiк кapтoчкaсы бoлып қaлды. Кeңeс 

зaмaнындa eл aстaнaсының көpкeюiнe жұpттың бәpi мүддeлi дeсeк тe, сoл кeздe 

oны жүзeгe aсыpy қиын eдi. Ipi құpылысты сaлy үшiн opтaлық Мәскeyдiң pұқсaты 

кepeк. Aл opтaлықтaғылap бoлсa бaсқa жaқтa, әсipeсe мәдeни-ұлттық 

нысaндapдың бoй көтepгeнiнe oншa құлықты eмeс eдi. Aлмaтыдa бipaз 

нысaндapдың бoй көтepyiнe Дiнмұхaмeд Қoнaeвтың бeдeлi, тiптi тaпқыpлығы 

көмeктeстi. Мысaлы, Лeниннiң 100 жылдық мepeкeсiн aтaп өтy үшiн көп aдaм 

сыятын әсeм ғимapaт кepeк дeгeн сeбeптi aлғa тoсып, Peспyбликa сapaйын 

сaлдыpды. Сoл ұлы көсeм aтындaғы дaңғылды көpкeйтeмiз дeп, oның бoйынaн 

бipaз мәдeни-тұpмыстық нысaндap тұpғызды: 25 қaбaтты «Қaзaқстaн» қoнaқ үйi, 

М.Әyeзoв aтындaғы aкaдeмиялық дpaмa тeaтpы, М.Лepмoнтoв aтындaғы opыс 

дpaмa тeaтpы, Қaзaқ циpкi, жaстapдың Нeкe сapaйы, Ұлттық кiтaпхaнa, «Apaсaн» 

мoншaсы, жaбық Көкбaзap кeшeнi, тoғыз қaбaтты Бaспaсөз үйi, Aлмaты тeмip жoл 

вoкзaлдapы, peспyбликaлық Пиoнepлep сapaйы жәнe т.б.     Oғaн КСPO-дaй aлып 

дepжaвaның eң жoғapы — Сoциaлистiк Eңбeк Epi aтaғы үш peт бepiлдi, eң жoғapы 

opдeнi — Лeнин opдeнiмeн 8 peт мapaпaттaлды. Oны бұpынғы тoтaлитapлық eлдiң 

нaгpaдaлapы дeп кeмсiтyдiң eш қaжeтi жoқ. Бұл ұлы тұлғaның eңбeгiн 

бaғaлaғaндық қaнa eмeс, oны мoйындay дeп тe қaбылдaғaн жөн» [3, 12б].  

Үлкeн Aлмaты өзeнi бoйыншa сeл тaсқынынaн қopғaныс жұмыстapы 1975 

жылы бaстaлып, 1980 жылы сәттi aяқтaлды. Сeл тaсқыны бөгeтi жaнындa, тay 

eтeгiнiң тұсындa зaмaнayи «Мeдey» мұз aйдыны бoй көтepдi. 

1985 жылы СOКП Opтaлық Кoмитeтiнiң Бaс Хaтшысы бoлып 

М.С.Гopбaчeвтiң кeлyiнe бaйлaнысты 1986 жылы 16 жeлтoқсaндa Д.A.Қoнaeв 

Қaзaқстaн Кoмпapтиясы Opтaлық Кoмитeтiнiң Бipiншi Хaтшылығынaн 

бoсaтылды. Бұл әйгiлi Жeлтoқсaн көтepiлiсiнe ұлaсты. 

1987 жылдың бaсындa қaлaлық жypнaлистiк ұйымның плeнyмындa Г. Кoлбин 

жeлтoқсaн oқиғaсын ұйымдaстыpғaн Дiнмұхaмeд Қoнaeв жәнe oның жaнындaғы 

A.Г.Стpeнин, М.И. Aкyeв сияқты жaқын aдaмдapыдыдa aйыптaды. Бipaқ, 

қaйpaткep өз eстeлiктepiндe бұл aйыптayлapмeн кeлiспeйдi. Eкiншi хaтшы O.С. 

Миpoшхин 1986 жылы 17 жeлтoқсaндa aлaңдaғы жaстapғa OК шeшiмiн түсiндipiп, 
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сөз сөйлeyгe қaйpaткepдi шaқыpaды. Дiнмұхaмeд Қoнaeв кeлiсiп, Г.Кoлбиннiң 

кaбинeтiнe кeлeдi. Бipaқ eкi сaғaтқa жyық тoсқaннaн кeйiн Г. Кoлбин жaстapдың 

aлдындa сөйлeyдi бaсқa бipeyгe жүктeп, қaйpaткepдi үйiнe қaйтapaды [5, 291б].   

1987 жылдың бaсындa Мәскeyдe КOКП Opтaлық Кoмитeтiнiң Плeнyмы 

бoлып, oндa Дiнмұхaмeд Қoнaeв Сaяси Бюpoдaн, сoл жылдың жaзындa КOКП OК 

құpaмынaн шығapылды.  

Қopытындылай айтқанда Д.A. Қoнaeв тeктi oтбaсының ұpпaғы. Бaлaлық 

шaғы Aлмaты қaлaсындa өтiп, бiлiктi ұстaздapдaн бiлiм aлды.  

Oсы opaйдa, жoғapыдa aйтылғaн сөздepгe сүйeнe oтыpып кeлeсiдeй 

қopытындығa кeлyгe бoлaды.  

Бipiншiдeн, Д.A. Қoнaeв бaй, мaзмұнды жәнe өз хaлқы үшiн пaйдaлы 

қызықты өмip сүpдi. Жoғapы лayaзымдap, мapaпaттap, бiлiм, дәpeжeлep 

қaйpaткepдiң бaсын aйнaлдыpмaды жәнe өзiнiң өмipiндe бaсқaлapдaн жoғapы 

тұpғaн мopaльдық ұстaнымдapын өзгepтпeдi.  

Eкiншiдeн, Д.A. Қoнaeв бiзгe үлкeн pyхaни жәнe мaтepиaлдық мұpa 

қaлдыpды. Бұл ұлттық экoнoмикaны бaсқapy әдiсiнe қaтысты ғылыми-тeopиялық 

тұжыpымдap, бұл opaсaн зop мaтepиaлдық жәнe мәдeни құндылықтap, мыңдaғaн 

зayыттap мeн фaбpикaлap, сoвхoздap мeн кoлхoздap, oқy opындapы, бapлық 

сaлaның мaмaндapының кәсiбилiгi oның aстындa құpылғaн тұpмыстық 

oбъeктiлepдiң үйлeсiмдi жeлiсi.  

Үшiншiдeн, Д.A. Қoнaeв бaяндaмaлapы мeн сөйлeгeн сөздepiндe 

экoнoмикaның жәнe мәдeниeттiң бapлық сaлaлapын oдaн әpi дaмытy бoйыншa 

peспyбликaның aлдaғы жылдapғa apнaлғaн нaқты мiндeттepiн бeлгiлeдi, aлғa 

қoйылғaн мiндeттepдi opындay үшiн өткeн кeзeңдi қopытындылaды.  

Төpтiншiдeн, бiз Д.A. Қoнaeв сияқты көpнeктi тұлғaның қазақ ұлтынан 

шыққандығын мaқтaнa aлaмыз. Сонымен бірге қайраткердің қазақ елінің 

тәуелсіздігін үлкен қуанышпен қарсы алғандығын көреміз.  

Д.A. Қoнaeвтың көп қыpлы қызмeтi тoлық зepттeлді деу қиын, oғaн әліде 

болса шынaйы тepeң жәнe oбъeктивтi бaғa беру қажеттілік болып табылады.  
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THE IMPORTANCE OF KNOWLEDGE OF WORDS WITH FOREIGN 
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Руководитель: Оразбаева Гаухар Долдашевна 

КГКП «Геологоразведочный колледж» 

 

The purpose of this article is to determine the importance of words with foreign 

roots for future competitive professionals. To identify the knowledge of words with 

foreign roots was conducted a survey among students of Geological Prospecting 

College. 

First of all it should be given the definition of foreign words. Definition of foreign 

word: 

1. a word of a foreign language  

2.  a word taken from another language, pronounced and written as alien, and in 

English usually printed in italics  

3.  a word adopted from another language  

 This "borrowing" got a special name. Anglicism - is the borrowing of words from 

English into another language. Anglicisms began to appear in the language at the turn of 

the 18th-19th centuries, but nowadays it is an intensive process of borrowing. The main 

reasons for borrowing words are the need to name things and concepts; the need to 

distinguish between those that are close in content. Another reason for the borrowing of 

Anglicisms is the tendency to replace the descriptive phrase with one word.  

Today we experience some discomfort due to the large number of foreign words 

mainly from the English language. They are often simply incomprehensible. It is 

important to know them, not only their synonyms but also their meaning in native 

language. The future professionals to be the part of global world should use them in 

communication; on the other hand they should know their analogies in mother tongue. 

 We live in the conditions of global culture. In this situation, the active development 

of future professionals’ vocabulary turns out to be effective. Therefore we have to 

enrich our vocabulary including words with foreign roots to enter the globalization. 

What is the situation with knowing and understanding of such words by students as 

future professionals?  

We have noted the fact that from the English language are increasingly borrowed 

words. There are some examples of the most used words with foreign roots. 

The respondents were given the task to complete the column 3 with the Synonyms 

in mother tongue. 
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Table 1 The most used words with foreign roots 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An online-survey was conducted among students of the Geological Prospecting College 

on the knowledge of these words. Frequently used borrowed words in professional 

sphere were included in the list.  

The participants are second year and third year students of specialty «Geological 

survey, prospecting and exploration of mineral deposits», future geologists. It should be 

 Word in English 
 

Words with foreign 

roots 

Synonyms  

1.  Authenticity  Аутентичность 
 

подлинность 

2.  Attribute  Атрибут 
 

признак 

3.  Creativity  Креативность 
 

творчество 

4.  Consolidate  Консолидироваться 

 

Укреплять 

5.  Default  Дефолт 

 

недостаток 

6.  Deadline  Дедлайн 

 

конечный срок 

7.  Defect Дефект 
 

недостаток 

8.  Distributor Дистрибьютер 
 

распределитель 

9.  Diversification  Диверсификация 
 

многообразие 

10.  Evolution Эволюция 
 

развитие 

11.  Empathy Эмпатия 
 

сочувствие 

12.  Generate Генерировать 
 

вырабатывать 

13.  Infection  Инфекция 
 

заражение 

14.  Loyalty  Лояльность 
 

благосклонность 

15.  Procrastinator Прокрастинатор  
 

Человек, 

откладывающий дела на 

завтра 

16.  Proportion Пропорция 
 

соотношение 

17.  Segregation  Сегрегация 
 

разделение 

18.  Taxonomy Таксономия  
 

систематика 

19.  Technique  Техника 
 

способ 

20.  Tolerance Толерантность 
 

терпение 

21.  Transparency Транспарентность  
 

прозрачность 
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pointed out the students taking part in the survey are studying in groups with Kazakh, 

Russian and English languages of instruction. 

More than74% of students do not know the correct meaning of given words, even 

those words that they use in their everyday life, and only 16 % of respondents 

understand  words with foreign roots. What is the problem? We highlighted the main 

reasons: 

1. Due to the fact that Anglicisms are used not only in Russian, but also in 

many other languages, people may know the meaning of a word from another language, 

which will be similar, but not exact 

2. The Anglicisms in Russian have similar pronunciation, so people do not 

use synonyms for borrowed words and cannot always accurately use or explain meaning 

3. "Slang" among teenagers has become very popular. Now, to show that they 

are "modern", many teenagers use slang expressions that came from English. And they 

are used most often not in the right meaning that is quite familiar to us.    

The result of the survey is that students do not know exactly the meaning of words 

with foreign roots in their mother tongue. But it should be stressed that some meanings 

given by respondents are close to the right meaning. 

Therefore, 80% of students use Anglicisms to express their thoughts more clearly, 

14%- because they did not find a similar concept in Russian, 6% - to follow fashion.      

We come to conclusion that it is necessary to know Anglicisms for advanced 

training, because they are now used in all spheres of human activity. That is why we 

believe that it is necessary to popularize this topic among students as future competitive 

professionals, because we are increasingly confronted with this kind of words. Common 

words, but few respondents know the direct meaning in native language: 

o Transparency - lack of secrecy, availability of information; openness, 

transparency (отсутствие секретности, доступность информации; открытость, 

прозрачность). 

o Creativity - "Creative abilities" — the ability of a person to make creative 

decisions, understand, accept and create fundamentally new ideas ("Творческие 

способности" — способности человека принимать творческие решения, понимать, 

принимать и создавать принципиально новые идеи). 

o Default - non-fulfillment of monetary obligations in due time; non-payment of 

debts, financial insolvency (невыполнение денежных обязательств в установленный 

срок; неуплата долгов, финансовая несостоятельность). 

o Empathy - conscious empathy with the current emotional state of another person 

without losing the sense of the origin of this experience (осознанное сопереживание 

текущему эмоциональному состоянию другого человека без потери ощущения 

происхождения этого переживания). 

o Tolerance - tolerance is a sociological term denoting tolerance for a different 

worldview, lifestyle, behavior and customs. Tolerance is not equal to indifference 

(толера́нтность — социологический термин, обозначающий терпимость к иному 

мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям. Толерантность не 

равносильна безразличию). 
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In conclusion, we would like to emphasize that, knowledge of borrowing words 

increases vocabulary, and also serves as a source of new roots and word-building 

elements. In learning process English teachers should pay more attention to the words 

with foreign roots. Future professionals should know the meaning of such kind of words 

and use in the right way in communication.  
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In the last decade, due to the increasing cultural openness in the age of social 

communication, the interest of young people in the idea of studying English has 

increased. The reason why the vast majority of adolescents prefer to learn English as a 

second language is that English is the language of international communication. 

Furthermore, many of the world’s prestigious universities are situated in English 

speaking countries such as the United States, England and Australia. To earn a position 

at one of these prestigious universities it is paramount to be able to read, write, and 

listen in English. Degree opportunities at these institutions will become available once 

you are at the advanced stage of the English language which in turn will likely improve 

your career. So it means nowadays young people mostly try to study abroad. 

 According to a recent survey, more than 5 million students studied outside their 

countries of origin in 2014 compared to 2.1 million in 2000. Studying abroad brings 

people many advantages. Below I'll list a couple of examples to support my point of 

view. First of all, studying overseas will widen youth's eyes to the whole world. It can 

help the students comprehend cultures, customs, thinking modes and ways of behavior 

which are quite different from their home countries. Secondly, it's undeniablethat a 

bright spot in your resume increases job opportunities at home and abroad because the 

certificates they have got in foreign universities are highly appreciated in several 

countries. As it can be noticed, studying in English speaking countries not only can 

make students professional, but also let them contribute to their country. 

 Nowadays studying abroad is popular among youth of Kazakhstan too.The head of 

the parliamentary faction of the People's Parties of Kazakhstan, Aikyn Konurov, is sure 

that the import of educational services in Kazakhstan is growing, as well as travelling to 

study at foreign universities. “Today, 14% of our students study abroad. This is a very 

https://languages.oup.com/google-dictionary-ru/
https://lingvomania.kz/1768-anglitsizmy-zaimstvovannye-anglijskie-slova-v-russkom-yazyke
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high figure. In OECD countries, it ranges from 1% to 8%,” the deputy said, assessing 

the results of the pre-pandemic 2019. 

 As a person who belongs to the young socially active generation and studies in the 

English group of Geological Prospecting College I can consider that my experience is 

able to introduce others the thoughts of youth about the importance of English.SGPC is 

located in Semey and since 2011 plenty of students have been taught their profession in 

English. Geology is the study of the Earth, the materials of which it is made, the 

structure of those materials, and the processes acting upon them. It's a really necessary 

occupation in my country because it's a well-known fact that Kazakhstan has been 

blessed with a variety of minerals and holds vast mineral reserves which are largely 

undeveloped.There are a lot of advantages to studying geology in English. 

 Graduates of English groups have more chances to go overseas and enhance their 

knowledge and qualification. In the last century, the number of scientific papers written 

in English has started to outweigh the number of papers written in the native language 

of the researcher. In the Netherlands, for example, the ratio is a surprising 40 to 1. For 

this reason, having knowledge of English is incredibly important to those working in the 

scientific field. In geology, a lot of essential information is also given in English. In 

many cases these manuals are not translated. Moreover, it's a well-known fact that 

necessary geology equipment usually produced abroad. Therefore, we need 

professionals who can at the same time translate terms or rules into our native language. 

Knowledge of English makes it possible to enter universities with higher geological 

education abroad.Caltech is the best school of geology in the world. It is located in 

Pasadena, California, USA. The school has about 2,200 students, of which 55% are in 

graduate school.Over the years, the school has awarded over 

254 undergraduate degrees, 122 master's degrees, and 180 doctoral degrees.One of the 

best colleges to offer degrees in geology at Harvard's Geological Department, Harvard 

offers outstanding opportunities for students who want to pursue their studies in Earth 

and Planetary Sciences (EPS).Students can focus on geological science, environmental 

earth science, solid earth geophysics, geochemistry, geobiology, atmospheric and 

oceanic science, and planetary sciencethis is a very big contribution to the development 

of the country and science. Of course, this will help the country's progress in the 

processing of resources. 

After students get higher qualification, they will be able to write an encyclopedia in 

their native language.  English is popular not only in the field of geology, but also in 

many other professions. The Bolashak program is an excellent opportunity for 

Kazakhstan's youth who want to expand their knowledge abroad.Bolashak is the 

program of Kazakhstan's first president for youth. It gives a good chance to study 

abroad for everyone. During the 20 years, there were studied thousands of students and 

most of them work at the state influential companies. In general, over 28 years of the 

scholarship implementation, 14,465 people from Kazakhstan got the opportunity to 

study at the most leading universities in the world, return to the country and use 

knowledge and experience for the benefit of our country. The number of graduates of 

the program is 11,399.842 graduates of the program, teaching at different levels of 

institutes, schools, trained 145 thousand schoolchildren and university students in one 
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year. Among 11329 graduates – 150 graduates have the academic title of professor. 

There are researches which were conducted on the effectiveness of the program, the 

contribution of graduates. Such studies were carried out in 2013, 2015 and 2017,” 

However, do not forget about backwards. For 20 year history of the program 333 

people could not complete training. Mainly because of their own poor progress while 

getting knowledge, and 47 students of Bolashak did not return to Kazakhstan. About 

300 graduates could not find work at home.This problem concerns not only the 

Bolashak program, as the number of those who prefer to stay and work abroad is 

increasing. This entails great losses to the country. Because the government 

allocated lots of funds for high-quality education of students. Another disadvantage is 

that qualified specialists who could develop medicine, the education system, robotics, in 

our country leave and do not return. While studying abroad tends to increase economic 

growth for many countries, the growth isn’t equal—richer countries often benefit more 

than developing countries.The Ministry of Education and Science also doesn't hide the 

alarm about the outflow of young people. The head of the Ministry of Education and 

Science Askhat Aimagambetov called educational migration a global epidemic.Below 

I'll list couple of reasons why «outflow» is happening. 

Over the 29 years of Kazakhstan's independence, we have had 13 ministers of 

education (on average, each worked 2.3 years). Because of the short period of their 

tenure, they made contradictory regulatory norms that lead to absurdity in the education 

industry in Kazakhstan. 

 There are good universities and excellent teachers in Kazakhstan, but education is 

still more traditional, with old foundations. Education in our universities, unlike foreign 

ones, is not sufficiently focused on the development of practical skills that allow the 

graduate to immediately get involved in the work process.    

According to a study by the International Program for the Assessment of 

Educational Achievements of Students (assesses the functional literacy of 

schoolchildren in different countries of the world and the ability to apply knowledge in 

practice), Kazakhstani schoolchildren were almost at the very bottom – in 69th place 

out of 78. 

 It is argued that in Kazakhstan there should be a ratio of 1 university per 300,000 

population. Whereas the experience of the United States shows that in America there is 

1 university for every 60,000 people. India and China open new institutes and 

universities every year, and we, on the contrary, reduce them. 

Last but not least reason is the low quality of life in Kazakhstan.Corruption and 

instability often influence the choice of youth.Last but not least reason is that in our 

country there is no opportunity to receive higher education using distance technologies, 

while foreign universities widely offer such training programs. 

To take everything in consideration, I want to suggest some ways to solve these 

problems: 

1)Development of a policy aimed at priority funding of studies that are responsible 

for scientific interests of the country, and support for scientific schools. 

 2)Improving Kazakhstan's labor market in terms of filling it with jobs for qualified 

specialists and scientists.   
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3)Bringing the training of specialists in line with the needs of the national economy 

4) Including in the rules of training programs the norms of mandatory return to 

Kazakhstan and work for a certain period in the specialty 

5)Obligation to pay fines if the student does not return to the country illegally. In 

that, his education was sponsored by the taxes of the residents of the country 

 6) Increasing the availability of higher education, open branches of reputable 

foreign universities in Kazakhstan.  

The purpose of these initiatives is quite obvious – if Kazakhstan's youth study here, 

they will be more likely to continue working here too. 

 In conclusion,I want to say that knowledge of English opens up great opportunities 

and perspectives for every young person who is filled with innovative ideas and energy. 

At the same time, the country's economy will considerably improve thanks to the youth 

who have successfully taken advantage of the opportunities that were provided to them 

by their knowledge of English. And the new universities and places of employment that 

have been built to provide jobs for young people will bring huge social benefits. Youth 

just need to properly distribute their knowledge and initiative and do not forget about 

the contribution to the future of their country. 
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Как известно, наши слова, произнесенные или записанные, влияют на наше 

сознание, являются сильным импульсом для нашего мозга.  К сожалению, не все 

задумываются над тем, что говорят, не придают значения тому, что слово имеет 

большую силу, и не знают, как могут слова влиять на нашу жизнь. Благодаря 

словам люди общаются, выражают свои эмоции, показывают свое отношение к 

другим людям. К примеру, оскорбительное  слово стоило жизни М. Ю. 

Лермонтову. Жизнь великого поэта оборвалась из-за язвительной реплики в адрес 
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Мартынова. Наверное, это тоже крайность, но она только подтверждает силу 

воздействия слова на человека. 

Уже давно немецкий врач НоссратПезешкиан доказал, что вредные речевые 

обороты программируют организм человека на несчастья и болезни. Причем эти 

выражения так безобидны, что мы не замечаем, какую энергетику они в себе 

несут. В буквальном смысле: как говорим, то и имеем. Обратите внимание, какие 

слова-разрушители мы употребляем в своей речи. Например: ничего себе,лопнуло 

мое терпение,я уже голову сломал,что-то меня гложет, всю плешь мне проели, 

сидит у меня в почках, все соки из меня выжали, много крови мне попортил, 

чихать я хотел, просто ножом по сердцу, меня уже колотит и т.д. Заметьте, уже 

сам факт присутствия таких слов в активной речи закладывает программу 

болезни! 

Когда мы произносим такие слова как: не могу, не умею, не уверена, не 

получится, это выше моих возможностей, не могу обещать, от меня не зависит, не 

возьму на себя такую ответственность, не могу себе позволить, никогда, не может 

быть, не дай бог - снижает скорость нашего движения к цели. Сколько раз в день 

мы говорим и слышим от своего окружения  эти слова?  А ведь мы не просто 

говорим - мы отчетливо заявляем самим себе и друг другу: «моя жизнь - 

беспросветная кабала». 

В последнее время часто говорят о том, почему важно быть осознанным в 

своих мыслях и словах, почему нужно отсекать негативные мысли, не пускать в 

них энергию, не давать им развиваться в нашей жизни. [2] 

Состояние нашего здоровья – это результат наших мыслей, слов и 

накопленных эмоций, обид, злости, страхов, сожалений. Наверняка вы замечали, 

что как только начинаете чего-либо бояться даже неосознанно, то это начинает с 

вами происходить, мысль стремится к материализации. Вот почему думать о 

«плохом» – значит давать повод пространству на создание негативной 

ситуации.[1] 

Я как-то читала, что в одном из парижских госпиталей молодой психолог 

Эмили Кьи, вменила в обязанность своим больным три раза в день вслух или 

мысленно повторять по 10 раз фразу: «С каждым днем я чувствую себя все лучше 

и лучше». И что вы думаете? Уже через месяц тяжелобольные выздоравливали, у 

некоторых даже исчезла необходимость в хирургическом вмешательстве. То есть 

подтвердилась догадка великого ученого древности Парацельса, который 

утверждал, что чудеса творит вера. «Лучшая защита от всех болезней, от любой 

инфекции — это твердая вера в собственное здоровье и положительные 

эмоции...[3] Например, злость вызывает болезни желудочно-кишечного тракта. 

Обида со временем приводит к болезням печени, поджелудочной железы, 

холециститу». [1] 

Таким образом, можно сделать вывод: здоровье, жизнь и судьба человека 

напрямую зависят от его мыслей. 

Поэтому, очень важно следить за своими словами и мыслями. Ограничьте 

свой круг общения позитивными, успешными людьми. Если вы хотите изменить 

свою жизнь к лучшему, измените свои мысли, убеждения. Почаще употребляйте 

http://potustorony.ru/blog/pjat_neobychno_vrednykh_myslej_prepjatstvij/2014-03-01-94


 

 

250 

 

такие слова: я могу, у меня всё получится и у вас действительно все получится! 

Будьте уверены в этом!Нельзя пренебрегать, к примеру, фразой «на здоровье». А 

произнося слова «я люблю»,  «благодарю», Вы позитивно влияете на клеточную 

структуру организма – своего или того человека, к кому обратились. Чаще 

говорите «спасибо». Если нам говорят «спасибо», значит, благодарят; значит, мы 

замечательные, и это меняет наше отношение к человеку, от которого мы это 

слышим.[1] 

Чудодейственную силу приписывают молитвам. Действие молитв на организм 

человека имеют колоссальный успех.Учёные считают, что во время молитвы 

разрушаются патологические связи между  нейронами мозга, потому что человек 

перестает думать о болезни. Порой это приводит к полному выздоровлению 

смертельно больных  людей. Науке известны случаи излечения онкологии. 

Молитвы лечат, избавляют от неприятностей и несчастий. Молитвами можно 

продлить жизнь. 

Информационные источники дали нам понимание того, что магическая сила 

слова с древнейших времён была известна людям, и в отличие от нас, наши 

предки понимали, каким грозным оружием может быть слово, знали, какое 

влияние оказывают слова на здоровье, и относились к его употреблению более 

внимательно. 

Слова обладают настолько мощной энергетикой, что действуют не только на 

всё живое, но также и на предметы неживой природы, например, воду. Причём 

своё влияние слова оказывают неодинаково. Всё зависит от того, какую 

эмоциональную окраску несёт слово: положительную или отрицательную. К 

примеру, я провела такой эксперимент:  налила обычную воду в две банки. Целую 

неделю над водой в одной банке говорила только отрицательные слова, а над 

другой – только добрые слова. На пятые сутки после проведения данного 

эксперимента я зафиксировала, что вода в 1 банке стала мутнеть. Во 2 банке 

изменений не произошло. 

Данный эксперимент ещё раз подтвердил то, что положительная или 

отрицательная энергетика слов влияет на структуру воды. Вспомните, как дома 

долгое время стоит и не портится вода, набранная в святом источнике во время 

Крещения! Возможно, это ещё одно подтверждение силы слов молитвы и его 

воздействия на воду. А поскольку вода – это основная составляющая 

человеческого организма, то я могу сделать предположение, что и влияние слов 

на него такое же. После проведения этого эксперимента я сделала вывод: надо 

вообще говорить друг другу больше приятных слов. Когда ты их произносишь, и 

сам будто добрее становишься, и людям удовольствие доставляешь. А начинать 

надо с простых вещей: чаще говорить родителям, друзьям, знакомым «Доброе 

утро», «Рад тебя видеть», «Спасибо за заботу». Даже когда произносишь эти 

слова, на лице появляется улыбка, а на душе становится как-то тепло и 

радостно.[4] 

Из всего сказанного хочу предложить еще один простой эксперимент, 

который может провести каждый из нас. К примеру, пять минут подряд громко 

повторяйте вслух слова: «Мне страшно!», а потом «Мне хорошо!» и почувствуйте 
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изменения, которые происходят с вашим телом. Тело будто начинает 

подстраиваться под энергию слова, отчего меняется состояние вашего организма. 

Такова сила слова! 
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                    ТӘУЕЛСІЗ ЕЛ ТАРИХЫНДАҒЫ МЕНІҢ ТАҒДЫРЫМ 

Қатысушы: Мұңал Ботакөз 

Жетекшісі: Кушанова Гулнур Джексембаевна 

Маңғыстау туризм колледжі, Ақтау қаласы 

 

Ел мен Елбaсы, Тәуелсiздiк пен Тұңғыш Президент атaуларының егiз 

ұғымдaрға айналуы тегiн емес. Қазақстанның дербес мемлекет болып 

қалыптасуына, әлемде өзiндiк орны бар ел болып орнығуына, қaрқынды дамуына 

елiмiздiң сыртқы және iшкi саясатындағы жетiстiктерiне Ұлт Көшбасшысы 

Нұрсұлтан Әбiшұлы Назaрбаевтың сiңiрген еңбегi орасан зор. Елбасымыздың 

жастaрға айтқан бір сөзінде: «Сіздер - елдің болашағысыздар. Сіздер мен біздің 

ұлы мақсaтымыз бар. Қазақстан ХХІ ғасырда қуатты әрі өздеріңмен бірге 

өркендейтін ел болуы үшін сіздердің күш-жігерлеріңіз, ынтымақтaрыңыз, 

табандылықтарыңыз бен таланттарыңыз жеткілікті екеніне сенемін» деген еді. 

 «Осы 30 жыл Тәуелсіздіктің ішінде көп нәрсе жасaдық.Көп жеңіске 

жеттік.Тәуелсіз Қазақстанды орнатып,бұндай мемлекетті дүниежүзінің кaртасына 

қойдық. Дүниежүзінің барлығы мойындаған, қадірлеген ел болғaнымыз жоқ. Ата 

бабамыздың арманын орындап,біздің буын тәуелсіздік орнатты. Елімізді құрдық. 

Экономиканы көтердік. Халықтың әл-ауқатын жоғарылаттық. Мәдениетін, 

денсaулығын барлығын көтердік. Дүниежүзі таңқалатын Астананы да 

салдық.Бірақ та ішіндегі ең негізгі жетістік ол-жаңа буын қазақстандықтарды 

тәрбиелеп шықтық» - бұл Елбасының жастар жылының ашылу салтанатты 

кешінде айтқан сөзі болатын.  Жаңа буын ішінде менде бармын, менде 

тәрбиелендім. Жастар ол- мен және менің қатарластарым. Жастар – елдің 

болашағы, бейнесі. Ұлттық болмысымызды, тарихымызды, салт-дәстүрімізді 

сақтап қана қоймай, жаңа заманға бейімделген, білімдар, жаңашылдықты 

қалайтын, жан-жақты дамыған жас азамат болу – ертеңгі еліміздің көрінісі. 

Жастар жылы - бізді көптеген жаңа бастамаларға итермелеп, мәңгілік ел болуда 

жас ұрпақтың рөлін айқындайды.Тұңғыш Президент Нұрсұлтан Назарбаев және 

Үкімет қазіргі толқынға, жастарға үлкен үміт артады. Елбасы жастардың 

біліктілік деңгейі, білім алу, , бос уақытты тиімді өткізуді ұйымдастыру, 

саламатты өмір салтын ұстану және рухани құндылықтарды қастерлеу сияқты 
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ұғымдарына ерекше назар аударады.Қазақстан қоғамының жемісті дамуындағы 

маңызды шарттың бірі еліміздің әлеуметтік-экономикалық, сындарлы саяси және 

қоғамдық өміріне жастардың белсенді қатысуы болып табылады. Ел тәуелсіздігі 

қалыптасуының алғашқы жиырма жылдығы барысында орын алған әлеуметтік-

саяси қайта жаңғыруда айтарлықтай дәрежеде «алғашқы нәтиже» болып 

табылатын жастар буыны ерекше мәнге ие. Тұңғыш Президент Н.Назарбаев өзінің 

халыққа Жолдауларында жастардың ел тағдырындағы шешуші күш екенін 

әрдайым айтып келеді. Болашaқта Қазақстанның бет-бейнесін айқындaйтын да 

солар болaды. Жaстарға туған елің мен жеріңді сүй деп aйту жеткіліксіз. Олaрға 

Отaнды сүйе алатындай тәлім беруіміз шарт.Жастар жайлы сөз қозғалғанда 

айтатын әңгіме де, көтеретін мәселе де ауқымды болып келеді. Бұл ретте олaрдың 

білім aлуларымен қатар, жұмысқа тұру жайы тағы бар. Жұмыссыздық мәселесін 

оңтaйлы шешу мақсaтында шағын және орта бизнестегі кәсіпкерлерге, соның 

ішінде жастарға қолдау көрсеткен дұрыс. Қай кезде де көрегендігімен дарaланған 

Елбaсы шағын және орта бизнестің өкілдеріне қолдау көрсетіп келеді. 

«Тығырықтан шығар жалғыз жол,жастарды кәсіпкерлікке баулу» дейді. 

Елбасының жастарға көңіл бөлуінің себебі: біздің потенциалымызды көтеруге, 

болашақ елімізге адал қызмет ету мақсатында биыл бір серпіліс берді. Тұңғыш 

Президент біздің елде жұмыстың көптігін, оны игеруге мамандардың 

жетіспейтіндігін алға тартты. Жастарға арналған тағы бір ұтымды бағдарлама 

«бизнестің жол картасы  2020» бағдарламасы. Оған енді берілетін грант саны  екі 

есеге ұлғайды. Жастар кәсіпкерліктің қыр сырын толығымен меңгеретін болады 

деп сендірді. Ол үшін бюджеттен 32 млдр тенге бөлінді. Бұл қадам  экономиканы 

дамытуға, ел ішіндегі жұмыссыздық мәселесін шешуге, сонымен бірге, екі қолға 

бір күрек таппай жүргендерге үлгі болып отыр.Бүгінде өз ісін ашып, кәсібін 

дамытқысы келетіндердің қатары көбейіп келеді. Демек, ел ертеңін нұрлы етуге 

бағыттaлған шаралар өз нәтижесін беріп жaтыр деген сөз. Бүгінгі таңда жaстар 

спорт пен мәдениет салaсында әлемді бағындырып, ғылым мен технологиядан да 

таласы бар талапкер жас ғалымдар қатары көбеюде. Әдебиетте де жастардың 

қолтаңбасы қалып үлгерді. Отaндық журналистика саласы жастардың жаңа 

креативті ойлары арқылы алға қарай қарыштап дамып келеді. Білім сaласында да 

білікті ұстаздардың орнын жaс мұғалімдер басуда. Қалай десек те, тәуелсіз елдің 

ертеңі жaстардың қолындa.Елбaсы мақаласында осы мәселелердің барлығы 

көтеріледі. Әсіресе,  «прагматизм» сөзіне көңіл бөлуді ұсынaды. Мақалaда 

«Прагматизм – өзіңнің ұлттық және жеке бaйлығыңды нақты білу, оны үнемді 

пайдаланып, соған сәйкес болашағыңды жоспарлай алу, ысырапшылдық пен 

астамшылыққа, даңғойлық пен кердеңдікке жол бермеу деген сөз» деген еді. 

«Асыл тaстан, ақыл жастан» шығaды деп жатaмыз. Елдің ертеңі нұрлы болсын 

десек, оған бүгіннен бaстап кірісуіміз керек. Жaстар ел тарихын біліп, тұлғасын 

танып, мәдениетін меңгеріп жатса, меңгеріп қaна қоймай өзінен кейінгі буынға 

аманат етсе нұр үстіне нұр. Еліміздің болашағы, мемлекетіміздің жaрқын болуы 

білімді де білгір жастардың қолында. Елдің болашақ сенімі де жaстардың 

мойнындa. Қай заманда болмaсын қоғамның қозғаушы күші ол – жaстар. Осы 

тұста Тұңғыш Президентіміз Нұрсұлтан  Әбішұлы Назaрбаевтың «Мен, сіздер, 
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бүгінгі жaстар ерекше ұрпақ екендеріңізді қайталаудан жалықпаймын. Сіздер 

тәуелсіз Қазaқстанда өмірге келдіңіздер және сондa ержетіп келесіздер.Сіздер 

жастық шақтарыңыздың уақыты – біздің еліміздің көтерілу және гүлдену уақыты. 

Сіздер осы жетістіктер рухын және тaбысқа деген ұмтылушылықты 

бойлaрыңызға сіңірдіңіздер», - деп айтқан сөзі Қазақстан мен жастар 

болашағымен тікелей көпір екендігін айтқан болатын. Айта кетелік 

республикамыздың барлық өңірлерінде жастар белсенділігі қарқынды дамып 

келеді. Жaстар қоғамдық және әлеуметтік өмірдің белортасынан табылып келеді. 

Елбaсының Қазақстан жaстарына деген сенімі жоғары екендігін әр сөзінде айтып 

келеді. Алдағы уақытта тәуелсіз Қазақстанымыздың тамырын 

тереңдетіп,отанымызды іргелі мемлекетке айналдыру біздің қолымызда, яғни 

жастардың жауапкершілігінде. Сондықтaн біз уақыттың кез-келген сынағына 

дайын болып, бәсекеге қабілетті болу керекпіз. Ойы сергек, заманауи 

технологияларды меңгерген Отанымыздың жүрек жұтқан патриоттары ғана 

бұндай сынақтардан еш сүрінбей өте алмақ. Бүгінгі таңда жaстар саясатына үлкен 

көңіл бөлуде. Жастар сaясатына қатысты сан түрлі пікірлер мен сынаулар 

мемлекеттік шеңберде, халықаралық дәрежеде талқылануы- оның қоғaм өмірінде 

айтарлықтай маңызды орын алатындағын аңғартады. Статистика агенттігінің 

бақылаған моноторинг қорытындысына сүйенсек мемлекетіміздегі адaм санының 

4,5 миллионнан астамы жaстардың үлесінде. Ол  халықтың 30 пайызы жaстар 

деген сөз. Еліміздің келешек болaшағы жaстaрдың бүгіннен бастап, қaндай тәрбие 

алуы мен патриоттық қaсиеттің дaмуы аса мaңызды. Ең бастысы жaстар бойындa 

рухaни aдaмгершілік, сaяси интелект, құқықтық тәрбие бaсым болғaны абзал. 

Қазіргі тaңда мемлекеттік деңгейдегі өтіп жатырған форумдарда белсенді қазақ 

жaстарының басы қосылып, ел алдында сөз сөйлеген жастарымыз ұлтаралық 

татулық пен қазақ халқының мәдени тіршігін және тілдік ерекшеліктерін сақтай 

отырып, ұрпақтар сабақтастығын жалғастырып жүргендері қуантарлық жағдай. 

Қазақстан болашағы- жастaрда. Жастар жас тал шыбық сияқты. Сондықтан 

жaстардың ойын да, бойын да түзу өсіру қоғамның– бaсты парызымыз. Дана 

халқымыздың бойындағы пaтриоттық құндылық ұрпақтан-ұрпаққа беріліп келе 

жатқандығы тарихтан мәлім. Жастарды жаңа әлемдегі жaңа Қазақстанның 

жасампаз үлгісін жаңғырта беру мақсатында жаңа ғасырғы еліміздің 

интелектуалды элитасын қалыптастыруға, мемлекетіміздің басты игілігі болып 

саналатын этносаралық келісімді,татулық пен бірлікті қорғауға шақыруымыз 

керек. «Біз күш-жігерімізді, жастық қайратымызды тәуелсіз Қазақстанның 

дамуына екі білекті сыланып тұрып жұмсауға тиіспіз.Ұлттық қағиданы сақтау 

мен ұлттық экономиканы – көтеру басты парызымыз».  Мыржақып Дулатовтың: 

«Алыстан алаш десе, аттанамын, қазақты қазақ десе мақтанамын», - деп 

айтқанындай арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты жастарымыз жаңа 

идеяларды жүзеге асырып, өміршең істердің бастауында тұрғанда бүгінгі жас 

ұрпақпен  әрқашанда мақтанамыз. Халық, ел жастарға сенеді. Елбaсымыздың 

Хaлыққа Жолдауында ХХІ ғaсыр білім ғасыры делінген. Олай болса, елімізді 

өркендету үшін білімді жaстар қажет, жaқсы оқып, жан-жақты білім мен ғылым 

алуымыз керек. Ел ертеңі – біздердің, келер ұрпaқтың қолында деп айтып та, 
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жaзып та жатыр. Елімізді көркейту, оны өзімізден кейінгі ұрпaққа жеткізу-біздің 

борышымыз деп білем.Ел болaмын десен, бесігіңді түзе,-дегендей, еңсесін енді 

ғана көтеріп келе жатқан біздің еліміз үшін дарынды, білімді, жігерлі 

ұрпақтардың орны бөлек қой. Ал барлық жігер, қайрат, еліміздің болaшағы тек 

жастардың қолында.Елбасымыздың Хaлыққа Жолдауында: Біздің ұрпақ алдында 

бабалар қол жеткізген игілікті сақтау, қайта қалпына келтірілген мемлекетімізді 

нығайту және дүниежүзілік қауымдастық талаптарына сай жаңа сапалық деңгейге 

көтерілу міндеті тұр,-деп , жастарға зор сенім мен үміт артып отыр. Сол сeнімді 

aқтaп, болaшaғымызды жapқын қылaйық. 

«Жастар қоғамның қозғаушы күші», «кемел келешек - келер буынның 

қолында» осы тектес тіркестер ел арасында айтылып-ақ жүр. Сұлу сөздер дерсің. 

Бірақ сүйексіз тілден төгілген сол  сөздер нақты іске асыратын кез жетті. 

Президент айтқандай, бағдары айқын бастамалар қажет. Жастар тап осындай 

мүмкіндік берер тұста, шашасына шаң жұқтырмай арғымақтай арындау 

қажет.Әйтпесе құр көлкөрсуден көлеңкеде жатқан көп  жайтты күнге шығарудан 

қаламыз 

Пайдаланған әдебиеттер тізімі: 

1.https://bilim-all.kz/jospar/1472-El-zhastarga-senedi 

2.https://elbasy.kz/kk/kitaptar-men-zhariyalanymdar 

3.«Жүз жылға татитын он жыл» - Президент Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан 

Республикасы тәуелсіздігінің он жылдығына арналған салтанатты жиналыста 

сөйлеген сөзі. (Атамұра, 2001) 

4.«Тарих толқынында» Н.Ә.Назарбаев (Атамұра, 1999) 

 

ӨЛЕҢ — СӨЗДІҢ ПАТШАСЫ, СӨЗ САРАСЫ 

                                 Қатысушы:  Аканова Дильназ Талгатовна                                               

Жетекшісі: Бейсенбаева Нургуль Калекетовна 

«Бизнес және сервис колледжі» КМҚК 

         Сөз өнері әр халықтың рухани өсуінің, өмірі мен тағдырының көркем 

шежіресі, жан сыры ретінде танылумен бірге оның мақтанышы, даңқы болып та 

табылады. Әр халықтың елдік сипаты, жарқын қасиеттері ең алдымен оның 

әдебиетінде терең елес береді. Поэзия — адам баласының мәдениетін дамытудағы 

ең қуатты, құдіретті кұралдардың бірі. Ежелден бері поэзия көктеп өсудің, күрес 

пен жеңістің, жаңғырып жасарудың белгісі болып келеді. Қай халықтың поэзиясы 

да бұған айқын мысал бола алады. Осынау тамаша қасиет біздің поэзиямызда да 

мол. Абай поэзиясына және одан кейінгі кезеңде реалистік арнада, жаңашылдық 

бағытта дамыған поэзиямызға мұның әсіресе жанасымдылығы бар. 

       Көркем өнердің қай түрін де, соның ішінде ән мен күйді, яғни музыка өнерін 

Абайдың айрықша бағалағаны жақсы аян. Ал оның сөз өнеріне, яғни поэзияға 

деген ықыласы мен пейілі тіпті ересен, ерекше бөлек. Оның ұғымынша сөз 

өнерінің қызметі мен маңызын, мән-мағынасын басқа еш нәрсе де өтей алмақ 

емес. Шын мәнісіндегі, нағыз қайталанбас көркемдік келісім мен қолдан келмес 

https://bilim-all.kz/jospar/1472-El-zhastarga-senedi
https://elbasy.kz/kk/kitaptar-men-zhariyalanymdar
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әсемдік пен сұлулық сонда. Бұл ретте Абай поэзияның эстетикалық сипатын ғана 

емес, әлеуметтік мәнін де ескерген. 

        Бүкіл адам баласына хас тақырыптарды Абай әлемдік поэзияның деңгейіне 

көтеріп жырлады. Өз шығармашылығына қажет мазмұнды ол сол кездегі қазақ 

шындығынан тапты. Абайдың дәуір көріністерін ғана емес, тұтас халықтың 

сипаты мен мінезін, адам бейнелерін жан-жақты әрі барынша шыншыл да терең 

қамтып жырлағаны соншалық, оның шығармаларын қазір оқығанда да көп 

күйлерді сезініп, көп бейнелерді айнытпай танып отырамыз. Жарқын жайларды 

көріп қуансақ та, жамандықтан түңіліп жиренсек те, ашу-ызамызды немесе ең 

абзал сезімдерімізді ана тілімізде білдірмек болсақ та, біз ең алдымен Абайға ден 

қоямыз, оның бәрін қамтыған поэзиясынан медет тілейміз. 

            Абай поэзиясы терең мазмұнымен, шалқар кеңдігімен құнды. Сол кездегі 

қазақ өмірі шындығының Абай шығармаларында көрініс таппаған қыры жоқ. Ол 

өз халқының тарихи өткеніне де үңілген, өзі айтқандай, ойланып, ойға батып 

үңілген, жүздеген жылдардың, яғни ғасырлар тереңіне үңілген. Бұл өткенге 

қарайлау, артқа айналсоқтау емес еді. Абай халқының өткені жайында ойлағанда 

оның елдік қасиетін танып білуді ғана емес, болашақты бағдарлауды да мақсұт 

еткен. Ал ол тарих тынысын, оның қан тамырларының соғысын қапысыз сезді, 

бұлтартпай білді. Бұған оның өмірге, тарихи дамудың барысына және өнерге 

деген көзқарасы мен ойлары — анық куә. Абай ақындығының жаңашылдық 

сипаты мен өзекті бағыты жайында сөз қозғағанда бұл жәйт әрдайым есте тұрады. 

Абай поэзиясы реализмімен кұнды. Реалистік сипаттар мен мезеттер халық 

поэзиясында да және жекелеген ақындардың шығармашылығында да 

ұшырасатын. Бірақ реализм көркемдік әдіс ретінде ең алдымен Абай, Ыбырай 

шығармашылығында қалыптасты. 

         «Өлең — сөздің патшасы, сөз сарасы». Абайдын ақындық кредосы, 

поэзиялық және философиялық тезисі осындай. Мұнда Абай тек поэзияны ғана 

емес, жалпы сөз өнерін, көркем әдебиетті айтып отыр. Барлай қарасақ, Абайдың 

меңзеп отырғаны — жалпы әдебиет атаулы емес, реалистік әдебиет. «Сөз сарасы» 

деу арқылы ол поэзиядағы айқындықты, реализмді бәрінен жоғары қоятындығын 

көрсетеді. 

           Ақын өз реализмінің принциптерін де бүгіп қалмай, аша кетеді. Бұл оның 

поэзияның іші алтын, сырты күміс болып келуін талап етуінен байқалады. Міне 

осындай поэзия ғана — реалистік поэзия, яғни Абайша айтқанда «жақсы сөз». 

Мұндай реалистік поэзияны, жаңашыл поэзияны Абайға дейін ешкім жасай алған 

жоқ. «Қазақтың келістірер қай баласы» деуі — Абайдың астамшылығы немесе 

нигилистігі емес, ащы шындықты мойындауы әрі суреткер ретінде өзіне тарих 

жүктеген міндетті терең сезінуі еді. Ол қиыннан қиыстыратын, шығармашылық 

ерен ерлік жасайтын дана-ақынға, классик-ақынға қазақ қоғамы мейлінше ділгір 

екенін көре білді және өзі сол деңгейге көтеріле алды. Ақындық шабыт пен 

шығармашылық актысын келістіріп жырлаған, жаңа ақынның типі мен тұлғасын 

жасаған өлеңдер Абайда мол екені аян.   
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            Абай поэзияға тереңдік пен шалқар кеңдік («алыстан сермеп») 

жарасатынын айтумен ғана тынып қалмайды, сонымен бірге ол поэзияның шын 

шабыттан, шын тебіреністен тууын шарт етіп қояды. Өйткені, сондай поэзия ғана 

адамның жан-жүрегіне әсер етпек, оның рухани-моральдық жағынан жаңғырып 

қалыптасуына септігін тигізбек. 

        Асылы, Абай поэзияның қуат-күшін, мүмкіндіктерін аса жоғары бағалаған. 

Оның ойынша, шын шамырқанған, толассыз ізденіп, қисынын тапқан ақын қандай 

кұбылысты болса да суреттей алады, яғни Абайша бейнелеп айтқанда, кандай 

тағыны да жетіп қайыра алады. Мұның өзі, бір жағынан, шығармашылық 

процесінде Абайдың стихиялыққа қарсы болғанын, суреткердің саналылығы мен 

ізденістерін айрықша бағалағанын да көрсетеді.                  Осыдан кейін барып 

Абай қызыл тіл тақырыбына ауысады. Қызыл тіл тақырыбы халық поэзиясында 

ежелден бар. Бірақ Абай оны барынша кең әрі барынша жаңа тұрғыда алады. 

Мына тұста ол «толғауы тоқсан қызыл тіл» деп айтады. Көркем тілдің, сөз 

өнерінің құдіретті күші мен ұшан-теңіз мүмкіндігін, оның бар толғауын бұдан 

артық жеткізіп айту қиын болар. Абай осы тұста шығармашылық еркіндігі туралы 

ойын да қоса танытады. Оның ойынша шын суреткер өз шабытын қыстамайды, 

зорламайды. Өйткені, уақыт рухымен бірге тыныстаған, оның талабына сергек 

құлақ тосқан суреткердің әр нәрсенің аңысын аңдып қана тымырайып тіл 

қатпауы, үнсіз қалуы мүмкін. емес. Бұл ретте Абай Белинскийдің шығармашылық 

еркіндігі туралы ойларының аңғарынан табылады. Ұлы сыншының айтуынша 

шығармашылық еркіндігі суреткердің өз дәуіріне қызмет етуімен үйлесе, орайласа 

отырады. Бұл үшін суреткердің шабытын, ой-қиялын зорлауы қажет емес. Ол өз 

қоғамының, өз дәуірінің перзенті болуға және өз бойына соның мұрат-мүдделерін 

сіңіруге тиіс. Қазақ классигі де өз дәуірінің осындай ұлы перзенті, ұлы ақыны еді.  

           Абайдың жаңашылдығы оның поэзиясының мазмұны мен түрінің бір-біріне 

сай, ажырамас тұтастық тапқандығында. Өйткені, сондай терең де бай мазмұнды 

сондай әсем түрге бөлеп бермесе, Абай классиктік дәрежеге көтеріле алмаған да 

болар еді. Проф. Құдайберген Жұбанов айтқандай: «Абай ойшыл ақын. Өлеңін 

пікір кернеп тұр. Оның сезімі — ойшыл сезім. Бірақ оның ойы да сезімшіл ой. 

Сондықтан Абай өлеңінің мазмұны түрін көрсетіп тұрады да, түрі мазмұнын 

көрсетіп тұрады. Абайдың тілінің сөздігі (лексикасы), грамматикасы, Абай 

өлеңінің өлшеуі, ырғағы, ұйқасымы, Абай суретінің бейнесі — бәрі бірге қосылып 

та, жеке тұрып та, негізгі тақырыптың күйіне билеп тұрады. Оның сөздері тек 

бермек ұғымын жеткізерлік амал болып, поэтикасы өлең қалыбына сиярлық қана 

болып қоймайды: бірі олай, бірі бұлай кетпейді, солардың әрқайсысы, үлкен 

симфония оркестріндегі жеке музыка аспаптары сияқты, өздері бір-бір күй тартып 

тұрады да, бәрі қосылып негізгі күйді шығарады. Тақырып соның бәріне дирижер 

болып тұрады»[1]. 

       Абайдың ақындық шеберлігін сөз еткенде оның реалистік поэзиясына тұнық 

мөлдірлік пен айқындық қана хас екенін, ал формализм атымен жат екенін 

әрдайым есте тұтуға, ұмытпауға тиіспіз. Сондықтан да біз Абай поэзиясына 
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музыкалық үйлесім, әуезділік хас дегенде оның саф тазалығын, ішкі гармониясын 

айтамыз, тұтқырлық пен тұтығу жоқтығын, татаусыздығын айтамыз. Мұның бәрі 

— Абайдың суреткерлік зор мәдениетінің де, қуатты ақындық шабытының да 

жемісі, анық белгісі. 

       Біз Абайдың сөз қолданысындағы және образ жасаудағы кейбір 

ерекшеліктеріне тоқталдық. Әрине, бұл екі проблема өзара байланысты және 

бірінен бірінің айырмашылығы да бар. Ең алдымен көркем образды тек сөзге ғана 

саюға, сонымен ғана шектеуге болмайды. Рас, көркем әдебиетте образ сөз арқылы 

жасалады, бірақ соның аясына түгел сыйып, жұтылып та кетпейді. Өйткені, 

образдың ішкі мәні, мазмұны шындықтан туады, өмірден алынады. Өмірге терең 

үңілген, шындықты шалқар күйінде танып, жіті ұғынған суреткердің сол 

аңдағаны мен байқағанын шынайы түрде, образды түрде бейнелеуге мүмкіндігі де 

мол. Ал сол мүмкіндік сөз арқылы ғана көркем образ тіліне түседі. Абай өмір 

құбылыстарын, шындықты образ арқылы танытуда да және соны сөз арқылы 

безендіруде де шын шеберліктің небір тамаша үлгілерін көрсетті. Ол ешқандай 

«өткірдің жүзі, кестенің бізі» сала алмайтын өрнектер, өшпейтін, ескірмейтін 

өрнектер салды, өзгеге ұқсатпай салды. 

         Халық поэзиясындағы өлең өрнектері мен өлшемдерін Абай мансұқ етпеді. 

Ол ауыз әдебиетінде мол тараған жыр үлгісін де, он бір буынды қара өлең 

өлшемін де сыртқа тепкен жоқ. Бірақ ол соларға терең мазмұн мен керемет 

көркемдік келісім берді, солардың бойынан суреттеушілік ғажайып қуат тапты 

және өлшеусіз өсіріп дамытты. Абай орыс классиктерінен реалистік әдебиеттің 

эстетикалық принциптерін ғана қабылдап қойған жоқ, сонымен бірге көркемдік 

форма, өлең өрнектері, ұйқас пен ырғақ саласында да мейлінше жемісті үйренді. 

Академик М.Әуезов осы жайында былай деп жазады: «Қазақтың ауыз әдебиеті 

мейлінше жетік білген Абай өз шығармашылығында қазақ тілінің бар байлығын 

мол пайдаланды. Бірақ ол халық поэзиясының қатып қалған канондық 

формаларынан мүлдем бас тартты. Ол поэзияда жаңашыл болды. Абай 

қазақтарды поэзияның бұрын-соңды көрмеген жаңа формаларымен таныстырды. 

Ақын оны орыстың классикалық әдебиетінен алды»[7]. 

        Абай қазақ поэзиясының лексикасын өлшеусіз байытты, поэзиялық 

фразеологияға да аса зор жаңалықтар енгізді. Ол өз шығармаларында халық 

поэзиясына хас шартты түрде келетін әрі дәстүрлі орам-айшықтармен 

байланысты поэтикалық бейнеліліктің шеңберінде қалып қойған жоқ. Ол сөзді, 

оның алуан түрлі тіркестері мен сөздік образдарын барынша жаңғыртып 

қолданды. Жаңа ақындық стиль қалыптастырудағы Абай еңбегі ересен зор[8]. 

       Белинский Пушкиннің форма саласындағы жаңашылдығын терең аша келіп, 

былай деп көрсетеді: «Пушкиннің поэзияда, әдебиетте орыс тілінде жасаған 

реформасының ұлылығын жалпылама жәйттермен сипаттау қиын… Пушкин 

өлеңінің қасиеті тек жеңілдігінде ғана емес. Жеңілдік — оның екінші қатардағы 

сапаларының бірі ғана; жоқ, оның өлеңінің қасиеті көркемдігінде, мазмұн мен 

форма арасындағы табиғи жанды сәйкестікте[9]. 
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       Абайдың ақындық жаңашылдығы жайында сөз еткенде де осы қағида негізге 

алынуға тиіс. Қазақ классигі шалқар да бай мазмұнға қай жағынан да сайма-сай 

кемел көркемдік форма тапты. Ол үшін көркемдік форма тек поэзияны әсемдеп 

безендірудің құралы болған жоқ. Ақын өлеңдік форманы өмір кұбылыстарын, 

шындықты реалистік калыпта бейнелеудің, соның ішкі мәнін ақтарып ашудың 

міндеті мен мұратына бағындырды. 

     Әдетте, Абайдың лирикалық поэзиясының көркемдік ерекшеліктері жайында 

сөз болады да, ал оның поэмаларының әралуан қырлары қағас қала береді. 

Шындап келгенде Абайдың поэмаларында, әсіресе «Ескендір» поэмасында 

тереңірек үңілуге, көңіл бөліп, көз тоқтатуға тұрарлық мезеттер мен көркемдік 

компоненттер аз емес. Ал Абай өлеңдерінің композициялық құрылысындағы 

ерекшеліктер мен шеберлік үлгілері жайында әлі күнге дейін қалам тартылмады 

десе де болғандай. 

       Абай шығармаларын оқи отырып, біз оның ақындық ойының түпсіз 

тұңғиықтығына, ақындық сезімдерінің әсерлілігі мен шексіз байлығына, тазалығы 

мен мөлдірлігіне таң-тамаша каламыз. Ол өмірге, шындыққа қыранша шырқау 

биіктен қарады. Бірақ оның көреген көзі ешнәрсені мүлт жіберген жоқ, оның 

үлкен жүрегі бәріне де сергек үн қатты, дәуір дүбіріне қоса жаңғырықты. Ол ұлы 

ойлар мен ілгерішіл идеяларға, ғажайып көркемдікке толы тұтас бір әлем 

тудырды. Әдебиет пен көркем өнерде гуманизм мен демократизмді, халықтық 

бағытты көксеген суреткерлерге уақыт сол әлемнің есігін айқара ашты. 

 Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 

1.Жұбанұлы Кұдайберген. Абай — қазақ әдебиетінің классигі. «Әдебиет 

майданы». 1934, 11—12, 33-бет. 

2.С. Мұқанов. Жарқын жұлдыздар. Алматы. «Мектеп» баспасы, 1964. 

3.Жүбанұлы Құдайберген. Абай —қазақ әдебиетінің классигі. «Әдебиет 

майданы». 1934. 11—12. 41-бет. 

4.Жансүгірұлы Ілияс. Абайдың сөз өрнегі. Әдебиет майданы. 1934. 11 — 12. 48-

бет. 

 

ТӘРБИЕ ЖҰМЫСЫНДА СТУДЕНТТЕРДІҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ 

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІН ЕСКЕРУ 

Қатысушы:Сығаева Динара Сағидоллақызы 

Жетекшісі: Кундукова Маншук Тлеугазыевна 

«Бизнес және сервис колледжі» КМҚК 

 

Зерттеудің өзектілігі: Тәрбие жұмысында студенттердің психологиялық 

ерекшеліктері үлкен әлеуметтік мағынаға ие. Оның басты бағыты - қоғамның аса 

маңызды салаларында қоғамға қажетті жоғары білімді мамандар даярлау, қоғам 

қажеттілігін қанағаттандыру.  

Зерттеудің мақсаты: 

студенттердің психологиялық ерекшеліктері қатарына мыналар жатады: 

- мақсаттың және нәтиженің өзгешелігі (өзіндік еңбекке даярлау, білім, дағды, 
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іскерлікті меңгеру, жеке тұлғалық қасиеттердің дамуы); 

- оқу нысанындағы ерекше өзгешеліктер (ғылыми білім, болашақ еңбек туралы, 

т.б мәліметтер); 

- студент іс-әрекетіндегі артық күш, яғни қиындықтар пайда болады (емтихан, 

сынақ тапсыру, бақылау жұмысын орындау, дипломдық жобаларды қорғау). 

Зерттеудің міндеттері: студенттердің оқуы әр курста өзіндік өзгешеліктерімен 

ерекшеленеді. Шындығында, орта мектепті оқу жоғары оқу орнындағы оқуға 

қарағанда ерекшелеу. Студент іс-әрекетіндегі ерекшелігін бірінші курстан бастап 

байқауға болады. Оқу материалы, оқытушылар құрамы өзгереді, ортасы ауысады, 

оқу орны, мекен –жайы өзгереді. Бұл барлық өзгерістер студенттің психикалық 

жағдайына әсер етеді.  

    Психологиялық жағынан қарағанда, студенттердің жеке тұлға болып 

қалыптасып, дамуына биологиялық, психологиялық, әлеуметтік факторлар әсер 

етеді. Жаһандану идеясы негізінде дүние жүзілік дамудың ішкі үйлесуі мен 

әлемдік кеңістікке бағытталған саяси, экономикалық, білімділік, ақпараттық, 

мәдени, ғылыми қозғалыстардың өзара ықпалдасуы жатыр. Кез-

келген мемлекеттің алдына қойған мақсаттарына қол жеткізуі жастарды толық 

қамтымайынша мүмкін емес. Шетел тілі сөздігінде «студент» деген латын сөзін 

(«қажымай-талмай жұмыс істеуші, білімге құштар адам») деп түсіндіреді. 

Студенттің басты мақсаты - оқу. Соңғы жылдары студенттердің оқуына, 

қоғамдық-саяси тәжірибесіне, тұрмыс жағдайларына, уақытты дұрыс пайдалану 

сияқты мәселелерге байланысты әлеуметтік зерттеулер жүргізіліп, арнайы 

еңбектер жүргізілуде. Мектеп жасынан студенттік жасқа өтуі өмірдің үйреншікті 

көзқарастың өзгеруі мен қарама-қайшылықтарымен сәйкес келеді. Бұл қарама-

қайшылықтар әлеуметтік-психологиялық сипатта болып келеді. Өзбеттілік - 

жатақханадағы өмірге үйрену, өзінің ақшасын ұстау, өз уақытын дұрыс 

қолданумен байланысты практикалық іске айналады. Аталмыш жас кезеңде 

идеалға, шындыққа деген бағыттылық мықты болады. Әр түрлі арнадан келіп 

жататын ақпараттың көптігі студенттің білімін кеңейтеді. Сонымен қатар, бұл 

ақпараттың шектен тыс көптігі уақыттың жеткіліксіздігі мен оны ойша өңдеуге 

құлықтың болмауынан білім мен ойлаудағы үстірттікке, өзінің өмірін 

ұйымдастырудағы қателіктерге әкеледі. Бұл іс-әрекеттегі профессионалдылық 

бөлек алынған еңбек және өмір субъектісінің, ұжымдағы жалпы әлеуметтік 

ұйымдағы байланыстар мен қатынастардың терең табиғатының сырын ашуға 

мүмкіндік береді. Осы негізде морфологиялық, психофизиологиялық, 

психикалық, әлеуметтік-психологиялық және әлеуметтік деңгейлерге нәтижелі 

әсер ету құралдары қолданылады.  

 Назарға алатын студенттердің проблемалары бар. Олар:  

- Өзін ұстай алмаушылық, қызба мінез, шыдамсыздық, ұрлыққа бейімділік. 

- Суицидке жақын болу, жастардың белсенді болмауы. 

- Топта орын таба алмай, өзін топтың көлеңкесінде ұстауы, бәсекелестік, т.б. 

Бұл мәселелерден оңтайлы шығу үшін топ жетекші мен психолог, пән 

оқытушылары бірлесе жұмыс атқару керек. Әр студенттің өзіндік ерекшеліктерін 

ескере отырып, жеке жұмыс жасаймыз. 1 ДП, 1 УОТ, 3 УОТ, 4УОТ, 3 ДП «А», 3 
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ДП «Б» топтарында «Дау-жанжалға жиі ілігесіз бе?», «Сіздің мінезіңіз қандай?», 

«Кеттел сауалнамасы» әдістері жүргізілді. Студенттерге мінездерінің қандай екені 

туралы айтылды. Ақымақтың өзі ғана ақымақ. Бұл сөздер таныс па? Бір-

бірімен қатты ұрсысып жатқан адамдар туралы осылай деуге болады. Бір адам 

тәрбие мен ұстамдылықты шетке ысырып қойып ұрысты бастайды, екіншісі оның 

ырқына көніп ұрысты қостайды. Екеуіне де жанашырлықпен қарауымыз керек.  

      Әрбір баланың мінезі жүре қалыптасады. Кейбір кездерде әр түрлі оқиғаға 

бала жүрегімен беріледі, өзінше қайғырады, содан барып түрліше мінез 

көрсететін  кездері болады. 

1. Әке-шешенің айырылысуынан, үлкендердің өз уайымы өздерінде болады, 

бұл балаға кері әсерін тигізеді, бала осы уақытта кез-келген нәрсені жүрегіне 

жақын қабылдайды. 

2. Жақын адамын жоғалту; бала өзіне жақын адамды жоғалтқандықтан мінезі 

өзгеріп, уайым пайда болады. 

3. Отбасына жаңа сәби келген кезде, балада қызғаныш пайда болады. 

Отбасындағы кері көзқарас: ұрсу, соғу, жәбірлеу, намысына тиетін сөз айту, 

баланың өзін басқа баладан кем сезінуі.  

Тәуекелге баратын жасөспірімдер: 

1. «Қиын» жасөспірімдер. 

А) Ата-анасының қарауынсыз қалған балалар; мүгедек балалар; 

Ә) Физикалық және психикалық даму кемістігі бар балалар; 

Б) Зорлық-зомбылық көрген балалар; 

В) Колонияларда тәрбиеленген балалар. 

2. Өзін-өзі бағалауы төмен балалар: 

А) Тез ренжігіш; 

Ә) Депрессияға жеңіл түсетін балалар. 

Көріп отырғанымыздай, суицидтік әрекеттер тамыры тереңге кеткен әр түрлі 

әлеуметтік жағдайлардан болатыны белгілі. Сондықтан осындай балаларға 

жекелей жұмыс, педагогикалық әдістеме керек. 

Суицидтің алдын-алу мақсатында жүргізілетін жұмыстар: 

1.Әлеуметтік педагог және оқушы арасында сенім қалыптастыру; 

2.Оқушы отбасымен үнемі тығыз байланыста болу; 

3.Баланың балалық шағын қорғау үрдістерін іске қосу; 

4.Әлеуметтік қорғау туралы мағлұматтармен танысу; 

5.Оқушыға жеке кеңес беру (құпия түрде көмек көрсету); 

6.Психодиагностикалық жұмыстар жүргізу (суицидтік әрекеттерді, көңіл-күйді, 

ойды анықтау мақсатында); 

7.«Сенім телефоны» немесе «Сенім жәшігінің» жұмыс істеуі. 

Әңгімелесу, бақылау, сауалнама, тест,  сұхбаттасу және әр түрлі тақырыпта 

(суицид вирусы, т.б.) семинар, тренингтер арқылы суицидтік әрекеттер мен 

ойларды зеттеуге болады.  

   Тәрбие жұмыстарын дұрыс ұйымдастыруға және топтың ұжым болып 

қалыптасуына топ жетекшілерге арналған  кеңестер: 
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- Топ белсенділерін дұрыс анықтау; үй тұрмысымен танысу; студенттерді 

қоғамдық жұмыстарға жұмылдыру; ата-аналармен бірлесе отырып жұмыс жасау; 

бос уақытын тиімді өткізу, әр түрлі үйірмелерге ат салыстыру; топ мақсатын 

дұрыс қою; т.б. 

    Студенттердің өзін-өзі бағалауын жоғары көтеру үшін және өзіне деген 

сенімсіздігін жою үшін мына жаднаманы орындау қажет: 

  Жадынама 

 Өз көңіл-күйіңді, сезіміңді, психикалық жағдайыңды,  қылықтарыңды, 

мінезіңді,   өзіңді-өзің жігерлендіру, өзіңе-өзің  көз жеткізу, өзіңе-өзің  бұйрық 

беру, өзіңді-өзің сендіру, аутогендік жаттықтырулар  қолдана отырып  басқару . 

 Өзіңді-өзің жігерлендіру  – өзіңе деген сеніміңді  нығайтуға арналады. 

Өзіңді-өзің  тыныштандыру, ісіңнің табысты болуына деген сенімділікті  сендіру-

бұл қолдан келетін іс. 

 Өзіңнің сенімді болуыңды  сендіру - мен  істей аламын,  сүйікті кейіпкеріңе 

теңелу - ол қандай  болып еді? Өзіңді мынадай  сөздермен жазғыру: не болды 

соншама босаңсып? Бос болма!  

 Өзіңе-өзің  көз жеткізу – бұл тиісті  дәлелдеулер  және аргументтер 

арқылы  өзіңді  сендіру. 

 Өзіңе-өзің бұйрық беру- өзіңе бұйрық беру. 

Студенттердің мәселелерін зерттейтін арнайы орталықтар жұмыс істей 

бастады. Біздің колледждегі қиын балалармен құқық бұзушылық кеңесі жұмыс 

атқарады: 

Қиын балалар тізімі: 

Р/с Ф.И.О. Группа Себептері: Атқарылған жұмыстар 

1 Алпысбай 

Ғалымжан  

2 УОТ Өзін ұстай алмауы. Әңгіме өткіздім. 

Оқудан шығарылды. 

2 Секенов Әсет  2 УОТ Сабақты үлгере алмау. Әңгіме өткіздім 

3 Серікбекқызы 

Аяулым 

1 МК Сабақты үлгере алмау, 

үн-түнсіз қалу. 

Әңгіме өткіздім 

4 Ерискина 

Анастасия  

1 МК Үйден кету. Әңгіме өткіздім 

5 Тортайқызы 

Қымбат 

2 ДП Ұрлық жасау, сөз 

көтере алмау. 

Әңгіме өткіздім 

6 Тулеуханова 

Альмира  

3 МК Мұғалімдерді бопсалау. Әңгіме өткіздім 

Әр баламен жеке әңгімелер өткіздім, сабырлылық, жігерлілік, ашудан тыйылу 

әдістерін көрсеттім, көбінесе аквариум әдісін пайдалану керектігін айттым. 

Әрқайсысының ерекшеліктерін ескеріп өзіндік сезімін, белсенділігін, көңіл-күйін 

анықтау мақсатында ӨБК (өзіндік сезім, белсенділік, көңіл-күй) әдістемесін 

өткіздім.  

ӨБК әдістемесінің типтік картасы 

Тегі, аты, әкесінің аты:             Жынысы:           Жасы:               Мерзімі: 

1. Өзіндік сезімі жақсы 3 2 1 0 1 2 3 Өзіндік сезімі жаман 



 

 

262 

 

2.Өзімді мықты 

сезінемін 

3 2 1 0 1 2 3 Өзімді әлсіз сезінемін 

3. Белсенсіз 3 2 1 0 1 2 3 Белсенді 

4. Аз қозғалмалы 3 2 1 0 1 2 3 Қозғалмалы 

5. Қуанышты 3 2 1 0 1 2 3 Мұңлы 

6. Көңіл-күйі жақсы 3 2 1 0 1 2 3 Көңіл-күйі жаман 

7. Жұмыс істеуге қауқар 3 2 1 0 1 2 3 Жұмыс істеуге қауқарсыз 

8. Күші көп 3 2 1 0 1 2 3 Күші аз 

9. Ақырын 3 2 1 0 1 2 3 Тез 

10. Қызметсіз 3 2 1 0 1 2 3 Қызметті 

11. Бақытты 3 2 1 0 1 2 3 Бақытсыз 

12. Өмірге риза 3 2 1 0 1 2 3 Өмірге қапалы 

13.Қысыммен сезіну 3 2 1 0 1 2 3 Бос сезіну 

14. Сау 3 2 1 0 1 2 3 Ауру 

15. Қатысусыз 3 2 1 0 1 2 3 Қызыққан 

16. Немқұрайлы 3 2 1 0 1 2 3 Уайымшыл 

17. Жайдарлы 3 2 1 0 1 2 3 Көңілсіз 

18. Қуанышты 3 2 1 0 1 2 3 Мұңлы 

19. Демалған 3 2 1 0 1 2 3 Шаршаған 

20. Балғын 3 2 1 0 1 2 3 Таусылған 

21. Ұйқышыл 3 2 1 0 1 2 3 Толқыған 

22. Демалғым келеді 3 2 1 0 1 2 3 Жұмыс істегім келеді 

23. Сабырлы 3 2 1 0 1 2 3 Ұстамсыз 

Нәтижесінде барлығы 5,0-5,5 ұпай арасында жинады. Көңіл-күйдің орташа 

жағдайы осы аралыққа тән. 

Шмишек сауалнамасы, Топ жетекшісі студент көзқарасымен, т.б. әдістемелер 

жүргіздім. Психокоррекциялық жұмыстар жүргіздім.  Психокоррекция дегеніміз 

адамның мінез-құлқы мен психологиялық қасиеттерін өзгерту мақсатымен оған 

арнайы әсер етіп, оның шытырман жағдайдағы өзін-өзі ұстау стилінің 

ыңғайсыздығын көрсетіп, бұл жағдайдан шығу жолын іздеп табу. 

Психологиялық коррекцияны ұйымдастыруға және психотерапия жүргізуге 

пайдаланылатын әдіс-тәсілдер өте көп. Қазіргі кезде жеке тұлғалық қасиеттерді 

коррекциялау тренинг топтарында жүргізіледі. Тренинг тобында жүргізілетін іс-

шаралар мен әр қатынасушының психологиялық проблемалары құпия сақталып, 

ешкімнің жан дүниесіне дақ түсірмейтіндей жағдай жасалды.  

Студенттер қоғамдық қатынастар әлемі мен өзінің ішкі әлемін тани алады. Ол 

тек ересектер мінез-құлықтарының үлгілеріне еніп қана қоймай өзі де ересектік 



 

 

263 

 

қарым-қатынасқа түсе бастайды. Балалармен ата-аналардың өзара сенімді қарым-

қатынасының негізгі мазмұны олардан белгілі бір ақпарат алу емес. Студент үшін 

қарым-қатынастағы басты нәрсе өздерін толғандырып жүрген басты мәселеде, 

сырлас және пікірлері маңызды деп есептелетін ересектерден түсіністік, 

тілектестік көмек алу. Бұл әсіресе, өзінің сезімдерін, қиналыстарын түсінуде және 

айналасындағылармен байланысы «тұйыққа» тірелу салдарынан амалсыздық 

сезімі пайда болғанда маңызды. 

      Студенттерге арналған «Жағымсыз эмоция кезінде балаға қалай 

көмектесеміз?» атты тренинг, тренингтің мақсаты: студенттердің қоғамда және 

қоршаған әлемде өздерін тануға, өзіндік баға мен өзіндік талдауға дайындықты 

қалыптастыру, «тұлға» түсінігімен танысу және де өзіндік ішкі сезімдерін 

шығару, қақтығыс барысындағы әр түрлі құралдар мен әдістер тәсілін үйрету, 

әдістемелік кеңесте   оқытушыларға арналған «Өз-өзіңді танысаң - істің басы» 

атты тренинг, топ жетекшілер бірлестігінде «Төтенше жағдайлардың нәтижесінде 

пайда болған  невроздың алдын алу шарасы» атты тренинг өткіздім. 

    Студенттермен жеке жұмыстар жасаймын. Қорытындысы арнаулы папкаға 

салынады. Жұмыстар әлі жалғасын табуда. 

Пайдаланылған әдебиеттер: 

1. Крутецский В.А. Психология. М.: Просвещение, 2010ж. 

2.Керімов Л.К. Қиын оқушылар және оларды қайта тәрбиелеу мәселелері. Алматы. 

2011ж.. 

3.Аймауытұлы Ж, Психология - Алматы , 2015ж. 

4.Бап-Баба С. Б. Жалпы психология Алматы, 2013ж. 

 

ҚАЗАҚ  ТІЛІН  ОҚЫТУДЫҢ КОММУНИКАТИВТІ ӘДІСТЕРІ 

Қатысушы:Мукашева Айгерім Ерланқызы 

Жетекшісі: Бахытбекова Малика Бақытбекқызы 

«Бизнес және сервис колледжі»КМҚК 

 

    Бүгінгі  таңда  еліміздегі  білім  берудің  мазмұны  жаңартылып, оқытудың жаңа 

тәсілдері мен технологиясы енгізіліп,  осыған орай білім беру сапасын көтеру 

қажеттігі өзекті мәселелердің бірі болып отыр. Қоғамдағы өзгерістер, жаңа 

бағыттар, қоғамның ашықтығы, оның жедел түрде дамуы мен  ақпараттануы білім 

беру талаптарын күрт өзгертті.  

Қазіргі таңдағы жаһандану үрдістері білім беру жүйесіне қойылатын жаңа 

талаптарды айқындауда. Соның нәтижесінде ғылыми – техникалық  прогресс 

қарқынды дамып келеді. Бұл өз кезегінде білім беру мазмұнын қайта қарау, 

оқытушының кәсіби біліктілігі мен оқу үрдісінің тұлғалық бағдарлауына 

қойылатын талаптардың арта түсуіне, қысқа мерзімде ақпараттың көлемді бөлігін 

тиімді түрде ұсынатын, сол ақпаратты жоғарғы деңгейде игерте алатын және 

практикада бекіте алатын әдістерді қолдануды талап етеді. 

Оқу материалдарын оқушылардың дайындық деңгейлеріне қарай сұрыптап 

ұсыну, сабақтың типі мен түрін оқытудың әдіс – тәсілдерін таңдау, мақсаттарды 
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және күтілетін нәтижені анықтау, оқу біліктілігін жетілдіру. Бұның өзі өз 

кезегінде қазіргі ұстаздардан шәкіртті оқытуда, білім беруде, тәрбиелеп өсіруде 

белгілі бір құзіреттіліктерді бойына сіңірген жеке тұлғаны қалыптастыруды талап 

етеді. 

Соңғы жылдардағы тілші, әдіскер ғалымдардың зерттеу жұмыстарының 

нәтижесі және мектеп мұғалімдерінің тәжірибесінде  жиі   кездесетін жайт – 

мектеп  оқушыларының  сөздік  қорының аз  екендігі, олардың  бір – бірімен   

қарым – қатынасқа түсу  деңгейінің  төмендігі,тіпті  өз  ойларын  да  жеткілікті  

түрде  жеткізе  алмайтындығы оқушылардың  сөйлеу  біліктілігінің  жоқ  

екендігін  аңғартады. Бұған  себеп, оқушылардың  пәнге  деген  

қызығушылығының  жоқтығы, оқушының сөйлеу формаларын игерудегі 

дағдысының әлі толыққанды  қалыптаспағандығы  және бүгінде мектептегі  қазақ  

тілі пәні  сабақтарында  оқушылардың коммуникативті сөйлеу  біліктілігін  

дамытуға жете  мән  берілмейтіндігі жайлы көп айтылуда. Осы себепті, қазақ тілін  

коммуникативтік  бағытта оқытудың маңызы  туралы мәселе зерттеу жұмысында  

қарастырылған. 

Тілді тек тілдік бірліктер мен олардың өзара байланысының қатаң 

құрылымды жүйесі деп түсінуге болмайды, тіл ең алдымен қатысым құралы 

болып табылады. Тіл адамдардың қарым – қатынас құралы болғандықтан, ол 

сөйлеу әрекетінің арқауы болып табылады. Тіл ұлт пен ұлтты жақындастыратын 

өзгеше қатынас. Тілмен сөйлесу адамзат баласы үшін тысқары бір дүние емес, ол 

ішкі құбылыс. Сөйлеу тек адамға ғана тән. Адам тіл арқылы  бір – бірімен  

қатынаса алады. Сөйлеу әрекетінің жан – жақты ғылыми тұрғыдан зерттелуі тіл 

білімінде ХХ ғасырдан бастау алады. Тіл білімі үшін сөйлеу әрекетін зерттеу 

үлкен мәселелердің бірі екендігін швед лингвисі Фердинанд де Соссюр алғаш 

болып көрсеткен. Бала тілін зерттеген ғалымдар: Л.Щерба, Е.Кубрякова, 

Е.И.Пассов, И.Л.Бим, И.Ф.Комков, А.А.Леонтьев, И.В.Рахманов, С.Канцнельсон, 

Н.И.Жинкин, Г.В.Колшанский, Э.П.Шубин т.б. Қазақстандық ғалымдар: 

Т.А.Аяпова, Э.Д.Сүлейменова, Ф.Ш.Оразбаева т.б.     Л.Щерба: «Сөйлеу әрекеті 

дегеніміз – үздіксіз үрдіс және ол сөйлеу үрдісі мен тыңдаудан тұрады»,- деген.   

Т.Аяпова «Адам баласының сөйлеуі – баланың алғашқы сөйлеуі және тілдік 

ортада түсінуі, белгілі бір жағдаятқа байланысты, мақсатты, қажетті болып 

табылатындығын айқындайды», – деді [1,10]. 

Біз  өз жұмысымызды коммуникативтік бағытта оқыту әдісіне назар 

аударып отырмыз. Себебі тілдік қатысым болмай, адамдар өзара түсінісе 

алмайды. Бұл - алғашқы қадам. Қазақ тіл білімінде бұл салаға алғаш бет бұрып, 

осы бағыттың дұрыстығын дәлелдеген ғалым, педагогика ғылымдарының 

докторы, профессор Ф.Ш.Оразбаева. Оның: Қазіргі жас ұрпақ XXI ғасырда 

Қазақстан Республикасына білімді тұлғамен қатар қазіргі әлемдік өркениетке сай 

мінезі, тапқырлығы, талабы мен таланты жетік өз ортасын жарып шыға алатын, 

бәсекеге төтеп бере алатын жеке тұлғаның қажет екенін   біліп,     мемлекеттік,   

шетел,   орыс   тілдерін   жетік білетін мамандарға ұмтылуда, - деген пікірі  біздің 

дипломдық жұмысымыздың   маңыздылығын айқындай түсері хақ. 
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Тілдің қарым – қатынас қызметі жеке бірліктер түрінде емес, өзара хабар 

алысатын саналы әрекет түрінде жүзеге асатыны белгілі.Сондықтан тілдің әртүрлі 

деңгейіндегі тілдік бірліктердің ерекшеліктері, сөйлеудің коммуникативті түрлері, 

сөйлесімдер мен мәтіндердің коммуникативтілігіне негіз болып отыр. Қоғам 

талабына сай қазақ тілін оқытуда берілетін білім мазмұны мен оқыту әдістерін 

жаңалау қажет ететіндігі айқындалды. 

Қазақ тілін оқыту барысында оқушының жеке тұлға ретінде қалыптастыруға  

әсер ететін қажетті дағды мен біліктің жаңашалануын қажет етеді.  Ол үшін қазақ 

тілін коммуникативті  оқытудың әдіс – тәсілдерін, сабақтар жүйесін әзірлеу мен  

қолданудың технологиялық болмысын жүйелеу қажет.  

Ондағы мақсат оқушыларды қарапайым болса да өз ойларын еркін жеткізіп 

қана қоймай, өзара тіл табысып, пікір алысуға үйрету, себебі жалпыға білім 

беретін орта мектеп білімнің негізгі мақсаты оқушының ана тілінде сөйлеу 

қабілетін жетілдіру.  

Егер мұғалім коммуникативтік оқытуды жеткілікті  деңгейде орындаса, 

яғни жақсы құрастырылып, тиімді әдістермен ұйымдастырылса, онда бұл әдіс  

практикалық, тәрбиелік және дамытушылық жағынан да  ең тиімді әдіс болып 

табылады.  

Біздің  ойымызша, коммуникативтік оқытуды сабақ  үрдісінде  қолданылуы  

туралы  зерттеулер  жетіп  артылады, бірақ  айта  кететін  жайт, зерттеу  

барысында  коммуникативті  оқытуды қолданудың әдістемелік  жағы қазақ  

тілінде  аз  қарастырылғандығы  байқалды, міне  сол  себепті  де  біз  өз  зерттеу  

жұмысымызда жоғарыда  айтылған  мәселелерді нақтырақ  қарастыруды  жөн  

көрдік. Сондықтан да бұл зерттеудің тақырыбы, ондағы қарастырылған 

мәселелері ғылыми жұмыстың өзектілігін айқындайды.  

Зерттеу жұмысының мақсаты. Жалпы білім беретін мектептің қазақ тілі 

сабақтарындағы   коммуникативті  оқыту  әдісін  теориялық  тұрғыдан  негіздеу  

және  оны  тәжірибелік – экспериментте  тексеру  арқылы  қорытынды  шығарып,  

тиімділігін  анықтау. 

Зерттеу жұмысының міндеттері. 

– білім беру жүйесінде коммуникативтік  бағытта оқыту әдістерін қолдану 

проблемасының жай – күйін талдау; 

 – орта буын сыныптағы қазақ тілін оқытуда коммуникативтік әдістерді 

қолдану маңызын анықтау; 

–  «коммуникативті оқыту» ұғымын ғылыми негіздеу, оның сабақтағы рөлін 

анықтау; 

–  қазақ тілін оқытуды жетілдіруге бағытталған коммуникативтік оқыту 

технологиясын тиімді қолданудың дидактикалық негіздерін жасау; 

–  орта буын сыныптың қазақ тілі сабақтарында коммуникативтік оқыту 

әдістерін жүзеге асыру жолдарының тәжірибесін талдау; 

–әдістемелік әдебиеттерді пайдаланып, ауызекі сөйлеуді қалыптастыруға 

байланысты талдаулар жүргізу; 
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–  оқушылардың қазақ тілі сабағында ауызша сөйлеу дағдыларын жаңа 

технологиялар негізінде меңгерту барысында қалыптастырудың технологиялық 

ерекшеліктерін анықтау; 

– оқушы тілін дамыту әдістемесінің ұтымдылығын эксперимент 

нәтижелеріне сүйеніп дәлелдеу. 

Зерттеу жұмысының нысаны. Коммуникативті оқыту технологиясын 

енгізе отырып, оқушылардың сөйлеу дағдысын қалыптастыру. 

Зерттеу жұмысының  пәні. Қазақ тілі сабағында оқушылардың ауызекі 

сөйлесу әрекеттерін белсендіру мен қарқынды дамытудың сапалы әрі тиімді жолы 

ретінде коммуникативтік әдісті тиімді пайдалану әдістері. 
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ШҚО ЖЕР-СУ АТАУЛАРЫНЫҢ  ЭТНОЛИНГВИСТИКАЛЫҚ СИПАТЫ 

Қатысушы:Жұмақан Жұлдыз 

Жетекшісі: Чакинова Асель Рахимгазыевна 

ШҚО «Бизнес және сервис колледжі» КМҚК 

 

Ғылыми зерттеудің мақсаты: Топырағы құнарлы, табиғаты көркем ШҚО 

өңірінің жер-су атауларының тұнып тұрған тарих екенін аңғару, тарихқа және жер 

атауларына өте бай екенін, және оны келешек ұрпақ жадына жеткізу. Жер-су 

атауларына аса мұқият қарап, жер тарихы мен ел тарихының біртұтас екендігін 

аса жауапкершілікпен сезу.  

Ғылыми жаңалығы: ШҚО кейбір қызықты атауларын зерделей келе, кең 

даланың табиғат ерекшеліктерін, әр төбенің, әр жыраның өзіндік сипатын жете 

танып, жер - су аттарының жануарлар мен өсімдіктер дүниесінен, климат 

ерекшелігінен, табиғат байлықтарынан мол мәлімет жинау.  

Деректерді жинау: Шағын зерттеуімізге қатысты деректерді жинау барысында 

жер-су атаулары жөнінде толыққанды мәлімет алу мақсатында аймақтағы 

ауылдарды аралап, көнекөз қариялармен сұхбаттасып, халық аузындағы жер-су 

атаулары, атауға қатысты аңыздар мен тарихи оқиғалар да жазылып алынды. 

Топонимикалық атауларға қатысты энциклопедия мен анықтамалық сөздіктер 

зерттеудің негізгі кілті етіп алынды. 

Пайдалану аймағы: Ономастика, этнолингвистика, тарих, өлкетану. Жер-су 

аттары жиі кездесетін құжаттармен күнделікті жұмыс істейтін мемлекеттік 

мекемелерге (ІІМ, СІМ органдары, төлқұжат орындары, картографиялық 

орталықтар және т.б.), мемлекеттік қызметкерлерге, БАҚ пен білім-ғылым 
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саласындағы мамандарға, сондай-ақ барша жұртшылықтың пайдалануына 

арналған. 

Кез келген тілдегі жер-су атаулары – халықтың ерте заманнан бастап 

мыңдаған жылдар аралығындағы ұжымдық шығармашылығының жемісі. 

Этнологиялық кеңістікте қалыптасқан халықтық атаулар ұрпақтан ұрпаққа 

жалғасып, оның ұлттық дүниетанымының, рухани болмысының, құндылықтар 

жүйесінің ажырамас құрамдас бөлігі, тарихи жәдігері, мәдени мұрасы болып 

табылады. Жер-су атаулары – адамзат пен оны қоршаған топографиялық ортаны 

тікелей байланыстырып отыратын, сол арқылы этностың тілдік, территориялық, 

этникалық сәйкестігін айқындайтын маңызды тілдік мәдени фактор. Осы ретте 

Біріккен Ұлттар Ұйымы жанындағы Географиялық атаулар жөніндегі сарапшылар 

тобы қандай да ұлттың тіліндегі жер-су атауларына байыппен, аса құрметпен 

қарауға үндейді [1,1]. 

Кеңістік пен уақыт, тілдік, мәдени, әлеуметтік шекаралар мен «кедергілер» 

өшіріліп, әлемдік ақпараттық кеңістік қауымдасып, бірегейленген «трансұлттық» 

кеңістік орнатуға ұмтылыс жасауда. Мұндай ұлттық стандарттау, атауларды 

нормалау (бірдейлестіру) бағдарламалары халықаралық қатынастан бастап, 

мемлекеттік басқару, жоспарлау саласының, қорғаныс, мемлекеттік қауіпсіздік, 

өнеркәсіп, сауда, білім беру және т.б. көптеген салалар жұмысын жылдамдатып, 

уақыт пен қаржыны үнемдейді. Бұл жұмыс нәтижелі болу үшін, ең алдымен, 

республика аумағындағы барлық топонимдерді (жер-су аттарын) қамтитын 

орталықтандырылған деректер қорын жасау аса маңызды. Осы мақсатқа орай 

еліміздің топонимдік кеңістігіндегі атауларды жинақтап, жүйелеу, ғылыми, 

ақпараттық сараптан өткізу жұмыстарын жүргізу қажет болып отыр. Бұл іс-

шараларды мемлекеттік басқару мен халық игілігіне жарату ісін қазіргі әлемдегі 

геосаяси жағдай, республикамыздың ішкі қажеттіліктері, жалпы замана талабы 

стратегиялық маңызы бар ісшаралар қатарына қойып отыр. 

Әр халықтың тарихында ерекше қадірлі, киелі жерлері бар. Ол – ел өмірінің 

ұлы белестерін айғақтайтын, бейне бір салқар көштей ұзақ тарихтың қадау-қадау 

оқиғалары өткен орындар мен сол халықтың ұлы перзенттерін дүниеге келтіріп, 

олардың ерлігі мен ғажайып талантының ашылуына куә болған мекендер. Дархан 

даламызда ондай жерлер өте көп. Еліміздің шығыс өңірінде тарихи және киелі 

жерлер көптеп кездеседі. Шығыс Қазақстандағы жер-су атауларының көбі орыс 

және моңғол тілдерінен енген [2,1].  

Жер-су атауларын жинастыру барысында байқағанымыз ШҚО өңірінде 

әрбір атауды бергенде сол жерде тұратын адамдардың әдет-ғұрып, салт-санасын 

және діни, идеологиялық жағдайларын сипаттайтын сөздерден қойылып, сол 

жердің ерекше бір белгісін білдіретіндей өте жоғарғы дәлдікпен белгілеуді де 

мақсат еткен [3,7]. 

Назарларыңызға ШҚО аймағындағы бірқатар топонимикалық атаулардың 

этномәдени ерекшеліктерін қарастыруды жөн көріп отырмыз. 

Зеренді – Катонқарағай ауданындағы көл. Алтайдың оңтүстігінде кездесетін 

еліктің бір түрін зерен деп атайды. Сол себепті «Зерен көп келетін көл» деген мән 

береді. 
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Қызылкесік – Тарбағатай ауылындағы ауыл. «Қызылдар кесіп (өлшеп) 

берген кесік жер» деген мағынасында. 

Шілікті – 3-алтын адам табылған Шығыс Қазақстан облысы Зайсан 

ауданында орналасқан елді мекен. "Шілікті" деген атауға байланысты халық 

арасында түрлі болжамдар бар. 1. Ауылда шіл құсы көп болғандықтан осылай 

атаған. 2. "Шілік" деп аталатын аласа бұталар көп болуына байланысты аталған.  

Шаған өзенінің жағасындағы Қоңыр әулие үңгірі табиғатың сирек 

кездесетін ескерткіші. Қараңғы үңгірдің түбі мөлдір сулы көлшікке тіреледі. Ол 

сy ары қарай созыла береді. Оның түбіне дейін әлі күнге дейін ешкім жетіп 

көрмеген. Бұл үңгірдің маңында қазақ руларының таңбалары қашалып салынған 

көптеген тас молалар бар. Қоңыр әулие атауына байланысты көптеген аңыздар 

кездеседі. Соның бірі мынау - «Қоңыр әулие» үңгірі жердің, жануарлар мен 

құстар әлемін қорғаушысы Нұх Пайғамбар заманынан бар. Бүкіләлемдік су 

тасқыны кезінде үш көріпкел Нұх Пайғамбардың кемесіне қалып қойыпты-мыс, 

бірақ кемеде орын болмай, үш бақанды жалғап байлап, бақанға отырып, ол 

пайғамбардың кемесіне байланыпты. Бүкіләлемдік ағыспен олар солтүстіктен 

оңтүстікке беттейді. Алғашқы болып үлкен әулие Құланның бөренесі тасқа 

соғылып, жұлынып кетеді. Бұл Қызыл Тау маңында болған. Екінші болып тасқа 

ортаншы бала әулие Қыранның бөренесі Ақбет тауына соғылады. Су қайта 

бастап, таулар мен шоқылар ашыла бастағанда, кенже әулие Қоңырдың бөренесі 

үңгірге жақындағаннан кейін, ол осы жерде қоныстанады. Сол себепті үңгір 

қажылықтың киелі жері саналған. Келесі деректер бойынша Қоңыр деген 

қазақтың батыры болған. Ол қалмақтармен соғыста атымен шауып келіп осы 

үңгірге кіріп кеткен, ол үңгірдің шегі жоқ болғандықтан қалмақтар батырды таба 

алмапты. Үңгірдің кіре берісінде тастың бетінде үлкен тұяқтың ізі бар, ол Қоңыр 

батырдың атының ізі деседі [4,2].  

Арқат (арық ат) – ШҚО Абай ауданындағы жер атауы. Аңыз бойынша Қозы 

Көрпеш Баян сұлуды іздеп бара жатқанда аты болдырып, сол жерде атын 

демалдырған, жайылтқан. Арық ат боп аталғаны содан екен-мыс. 

Мақаншы атауына қатысты бiрнеше болжам бар. Бiрiншiсiнде: "Мұқан 

есiмдi қаншы, яки адам ағзасынан қан алатын емшi осы жердi мекендеген. "Мұқан 

қаншы" тiркесi кейiн қысқара келе, Мұқаншыға айналған",- десе, екiншi деректе: 

"Осы шилi жердi Мұқан есiмдi адам мекендеген. Содан осылай аталып кеткен", - 

деген болжам айтылады. 

Сондай-ақ, қалмақша бiлетiн батыс қазақстандық ɵлкетанушы, марқұм Мақсот 

Жолжанұлы болса: "Мұқаншы - қалмақша, "кiшкене жыра" деген ұғымды 

бiлдiредi. Кɵбiнесе ол сайлауыт, жырашықта ағып жатқан ɵзеннiң бойына 

орналасқан мекенге қойылады",- деген тың мәлiмет ұсынды. Алдыңғы 

болжамдардан гɵрi М. Жолжанұлының айтқаны кɵбiрек қисынға келедi. Ɵйткенi, 

ауылды қақ бɵлiп ағып жатқан Қарасу ɵзенi бар.  

Қарасудың Мақаншы ауылынан ɵтетiн тұсы расында да сайлауыт, жыра, екi 

жағасы жарқабақ. Сондай-ақ, Қазақстан мен оған жапсарлас елдердегi жер-су 

аттарының бiлгiрi, белгiлi геолог-географ Серiкбай Молдияров ақсақал да осы 

пiкiрдi қолдайды. 
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          Ал ғалым А. Әбдiрахманов: "Қалмақша "махн-ет", моңғолша "мах-ет", осы 

"мах (а)н түбiрiне түркiше -шы жұрнағы қосылып, "мақаншы", яғни "етшi", "ет 

сүрлеуге, ет дайындауға маманданған" адамдар болуы ықтимал",-деген тағы бiр 

тың болжам айтады. 

          Дегенмен де, Мұқаншы қалмақ сɵзi болғанның ɵзiнде бiр кездерi жоңғарлар 

бiр бұтағы саналатын моңғол-тұңғыс тайпаларының Түркi қағанатына 

бағынғанын, ол кезде ортақ ұлтаралық тiл түркi тiлi болғанын естен шығармаған 

жɵн  [5, 4]. 

Таскескен атауының шығу тарихы Ақтанберді Сарыұлы заманынан 

басталған деседі ауыл қариялары. Биікқызыл, Шәуілдір тауларынан бастау алатын 

Қарақол өзенін егін шаруашылығына пайдалану мақсатында тауды кесіп ортасын 

жарып өзенді өткізген. Тасты кесу арқылы егістікке су жіберілген екен; 

Бақыркеткен – бұлақ, бақыр – ожау. Сол маңның суының екпіні ожау ағызардай 

қатты болғандықтан қойылған атау; Керегетас – тау, керегедей керіліп тұрған 

үлкен тау киіз үйдің керегесіне ұқсағандықтан қойылған атау, Кемпіртас – 

Таскескен ауылынан 7-8 шақырым орналасқан адамның бейнесі бар әжеге 

ұқсайты тастың атауы. Сол жерді Кемпіртас деп атайды. 

Топырағы құнарлы, табиғаты көркем ШҚО өңірінің жер-су атауларының 

тұнып тұрған тарих екенін аңғартып, тарихқа және жер атауларына өте бай 

екенін, және оны келешек ұрпаққа жеткізудің қажеттілігін тағы да дәлелдеді. 

Пайдаланылған әдебиеттер: 

1.Жер-су атауларының анықтамалығы – Алматы: «Арыс», 2009.- 568б. 
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Қатысушы: Биржанова Арай  

Жетекшісі: Бейсенова Айнаш Кызыркановна   

    «Бизнес және сервис колледжі» КМҚК  

 

Аннотация: Мақалада  жастардың  еліге деген патриоттық сезімін қалыптастыру,     

желбіреген  егеменді еліміздің болашақ ұрпағын тәрбиелеуде,  Отанына деген  

сүйіспеншілік, Мәңгілік ел концепсиясының қағидасын насихаттау,   ең  асыл 

қасиеттерді  қан мен  жанына  сіңіруде   осы ата-бабамыздың   салт-дәстүр негізін 

ұстансақ өте  ұтымды болар еді деп ойлаймын.Мақалада мен  отбасылық, ұлттық 

тәрбие туралы сөз қозғадым. 

Тірек сөздер: Тәуелсіздік, Мәңгілік ел, шешендік, егемендік, ұлттық тәрбие, Ата 

заң, халық даналығы, патриот. 

Ата-бабаларымыз ұлан-ғайыр қазақ жерін найзаның ұшымен, білектің 

күшімен сыртқы жаулардан қорғап келді. Ақтабан шұбырынды, алқакөл 

сұламаны бастан кешіп, сан қилы соғыста жан алысып, жан берісіп, қан төгісіп, ел 

басына төнген қаншама қатерден, сұрапыл соғыстан өтіп, Ресейдің отарында 70 
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жыл бодан болып, ұлт-азаттық көтерілістің талайын бастан өткерді. Отан деген 

сөз - баршамыз үшін қастерлі де, қасиетті сөз. Оның түпкі мәнінде туған 

халқымыздың тарихи кезеңдері, ел, мемлекет болу белестері жатыр. Осы жолда 

күрескен ата-бабаларымыздың ерліктері мен қаһармандық жолдары жатыр. Қазақ 

деген батыр халық. Ол еңкейгенге еңкейіп, шалқайғанға шалқайып жауап қата 

білетін қаһарман халық. Шіріне қалса, асқар-асқар тауларына сүйенеді, еңкейе 

қалса, иен елін көреді, қаз-қатар тұра қалса, дауласа қалса, азаматтығына, өзінің 

парасаттылығына сенеді. Сөйлесе Қазыбек данадай шешендігі бар, Төле бидей 

көсемдігі бар, айтысып, я дауласа қалса Бөгенбайдай мен Бауыржандай ерлігі бар, 

Қабанбайдай ірілігі бар, қолынан қиыстырып жол табар Абылайдай тірлігі бар ел. 

Өркениетке ұмтылған ел ғасырлар бойы аңсаған арманы - тәуелсіздікке қол 

жеткізді. Халқымыздың даламыз қандай болса, жүрегі де сондай кең, жер 

қойнауы қандай бай болса, жүрегі де сондай бай. Жүрегінің байлығы – сәбидің 

тазалығы, оның ешкімге жамандығының жоқтығы, бейбіт момындығы. «Отан – 

оттан да ыстық» деген рас екен-ау! 

 1991 жыл – еліміздің егемендік алып, Тәуелсіз Қазақстан деген атпен күллі 

әлемге танылған жыл екені баршаға аян. Содан бері, міне, 30 жыл уақыт өтті. Осы 

дербестік жолында  талай саңлақтарымыз алаш туы астында бүкіл қазақты ел 

болуға, тәуелсіз мемлекет құруға шақырды. Солардың бірі Қайраттай өр рухты 

қайсар ұлдарымыз бен Сәбира мен Ләззаттай батыр қыздарымыздың жігері мен 

батылдығы талай қазақ жастарына үлгі болып, патриоттық рухын оятты. Қазақ – 

батыр халық, ержүрек, намысшыл халық. Ел басына күн туса, ел үшін туған 

ерлеріміз намыс отын жағып, топырағын ақтық демі қалғанша қорғағанына  тарих 

куә, кешегі қиын-қыстау заман куә.  

Қазір біз сол батырларымыздың арманы орындалған, мемлекет құру 

мақсатына жеткен ашық аспан аясында өмір сүріп жатырмыз. Ендігі кезде 

Тәуелсіздік іргетасы толығымен қаланған егеменді еліміздің шаңырағы 

шайқалмай, көк туымыз көкте мәңгі желбіреуі үшін әрқайсысымыз еңбек етіп, сол 

жолда күресуге тиіспіз. Абыройы мен арына дақ түсірмей келген ұлтымыз, тіректі 

тіліміз, салт-дәстүріміз, мәдениетіміз, сарқылмас қазынамыз бүгінгі жастарға, 

келешек ұрпаққа аманат. 

Тәуелсіздік – көкжиектен атқан күн, жаңа бүр жарған гүл дер едім. Бұл 

егемендік – Алланың нұры, берген сыйы. Тәуелсіздіктің жолы қатты, татар дәмі 

тәтті. Сонда да ақкөңіл, дана қазақ аңсаған арманына қол жеткізді. Алдымызда әлі 

талай асу-асу белестер, биік шыңдар мен шыңыраулар бар. Тәуелсіздігіміздің 

тұғырында нық, тұрақты тұра беруі үшін халқымыздың барша еңселі азаматтары, 

еліміздің еселеп дамуына еңбекпен қызмет етуі зор міндет. 

Біз – тәуелсіз елдің ұрпағымыз, кешегі батыр бабалардың  жалғасымыз. 

Біздің міндетіміз – білім алып, мемлекетіміздің өркендеуіне өз үлесімізді қосу. 

Әр  ұлттың қай  кезеңде  болмасын  алдында   тұратын ұлы міндеттерінің   ең 

бастысы өзінің ісін,  өмірін жалғастыратын  салауатты  саналы  ұрпақ  тәрбиелеу 

емес пе? Ендеше, болашақ қоғам  иелерін  жан-жақты жетілген, 

ақыл  парасаты  мол, мәдени, ғылыми  өрісі  озық етіп 

тәрбиелеу  аға  буынның  қоғам алдындағы зор  борышы болып танылмақ. 
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Ал,  жастарды жан-жақты қабілетті  азамат  етіп өсіруде  халықтық салт -

дәстүрлердің  тәлім-тәрбиелік  білім-танымдық рөлі  зор.  Қазақ  халқы —  рухани 

зор байлықтың мұрагері. Ежелгі ата-бабаларымыздың күмбірлеген   күміс  күйі, 

сыбызғы-сырнайының  үні,  асқақтата салған әсем әні, ғашықтық 

жырлары,   мақал-мәтел,  шешендік  сөз, айтыс өлеңдерінің  сан ғасыр бойы  өз 

ұрпағын  сегіз  қырлы, бір сырлы,  өнегелі де өнерлі  адамгершілік  ар-

ожданы  жоғары  намысқой  азамат  етіп  тәрбиелеп келгені  тарихи шындық. 

Тәуелсіздік   туы желбіреген  егеменді еліміздің болашақ ұрпағын 

тәрбиелеуде,  олардың  бойына  ізеттілік,  қайырымдылық, 

кішіпейілділік,  әдептілік, елін, жерін,  Отанын  сүюшілік секілді  ең  асыл 

қасиеттерді  қан мен  жанына  сіңіруде   осы ата-бабамыздың   салт-дәстүр негізін 

ұстансақ өте  ұтымды болар еді деп ойлаймын. 

Бүгінгі  таңда ғасырлар қойнауында қалыптасқан ұлттық тәрбиені, озық 

өнегелі дәстүрді, адамгершілігі бар асыл қасиеттерді  жастар бойына 

қалыптастыру аса маңызды міндеттердің біріне айналып отырғаны 

даусыз.   Сондықтан ұлттық  мәдениеттің, әдебиеттің, 

тілдің,  халықтық  педагогиканың тарихы мен болашағы  да  мектептегі жас  ұрпақ 

тәрбиесіне  байланысты. 

Бала тәрбиесінің   алтын бесігі –отбасы. Бұл шағын  әлеуметтік  топ-бала 

үшін өмір мектебі. Қазақстан  Республикасы  Ата  заңының  9 

тарауы  «Отбасы»  деп аталып, оның  51  бабында  «Ата-аналардың  және 

олардың  орындарын-дағы  адамдардың міндеті-балаларды  асырау, 

тәрбиелеу  және оқыту»-деп  нақты  көрсетілген.  Ата-ана  баланың 

өмірлік  ұстазы  және  тәрбиешісі. 

Балалардың  болашағы  олардың   өмірден  татар  несібесі  мен   

еншісінің  үлессалмағы  ата-ананың  сіңірген  еңбегіне, тәлім-тәрбиесіне 

байланысты  болмақ. Сондықтан  әр  ата - ана   ұрпақ тәрбиесе баса назар 

аударып, өзінің  бала-сын  еңбекқор, елін, жерін сүйе білетін 

қамқоршы  азамат  етіп  тәрбиелеуге міндетті.   Үздіксіз  білім 

беру  жүйесінің  алғашқы сатысы  балабақша-дан  басталып, 

белгілі  бір  бағдарлама  негізіне сүйене  отырып,  мектеп  жасына 

дейінгі  балаларға  оқыту  мен  тәрбиелеу мәселесін  жоспарлап,  отбасына  педа-

гогикалық  көмек  беруді мақсат етті.   Ата-ананың  педагогикалық  білімінің  не-

ғұрлым жоғары  болуын  олардың  қоғам  алдындағы  өз  балаларының  тәлім-

тәрбиесі  үшін  жауапкершілігін  арттырады. Бала тәрбиесіне жан-жақты 

жауапкершілікпен қарап, білім ордаларындағы берілген тәрбие мен үй 

жағдайындағы тәрбие өзара ұштаса отырып, жүйелі түрде жұмыс жүргізілсе, 

туғанынан бесік жырымен сусындап, өз тілінде ананың әлдиін, әкенің 

қамқорлығын сезінген бала еш уақытта да батыстың мәдениетіне бой ілестірмей, 

қазақтың бай ауыз әдебиетінен сусындайтынына сенімім мол. Тек жоғарыда 

айтылған қағидаларды ескерсек қана, ұрпағымыз есіктегі тәрбиені ысырып, 

бесіктегі тәрбие жетегінде жүрері сөзсіз.  

Өз  ұлтының  өткені мен болашағына  бей-жай  қарайтын  тәрбиеден  тысқа-

ры  қалған  жастар  аз емес. Ата-ананы  сыйлау  үлкенге  құрмет  көрсету,   кіші-
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ге  ізет білдіру  әдеп   сақтаудан  хабарсыз  кей  жастардың  қылығы  әркімнің-

ақ  намысына тиері сөзсіз.  Халық  өнерін  игеру  жастарды  еңбексүйгіштікке, 

әсемдікке  бағыттап халқының  тарихын біліп, мәдени мұрасын  қадірлеп,  жақсы 

әдет ғұрыптарын жалғастыруға баулиды.  Ұлттық  тәжірибеміз  отбасы-

нан  басталып  кейінде   жалғасын  тауып жатса,  қазіргідей   қазақ  халқының  қа-

нында  жоқ ата-баба тәрбиесіне  жат  өзін  жарық дүниеге  әкелген ана-

сын,  әлпештеп  өсірген  асқар  тауы әкесін қарттар  үйіне  өткізген,  на-

шақорлықпен  маскүнемдікке  салынғандардың    шаңырағы  ортаға  түспес  еді. 

«Алтын  кездік  қап түбінде жатпайды»-дейді  халық  даналы-

ғы.  Бұл  ой  мен  сөздің   түпкі сырына ден  қойсақ, шын  асыл  қымбат   қа-

зына   қилы  кезең,  шытырман  уақытта  да  сыны мен  сипатын  өзгертпей-

ді.  Бала   жүрегін   жолды сөзбенде, айла  тәсілмен  де  балаға  деген  жү-

рек  сезімін  махабатпен  де  табуға  болады. Жылы-жылы  сөйлесең  жібімей-

тін  жүрек жоқ  тек  соған  апаратын  жолды  таба білуіміз  керек.   

Сондықтан да, отансүйгіштік бағытта тәрбиелеудің   мынадай жолдарын 

ұсынғым келеді: 

1.Патриоттық бағытта мектеп  пен отбасының  бірлескен  жұмыстары, 

сайыстар,  кештер, апталықтар өткізілсе; 

2.Имандылық сабақтарын өткзіп отыру; 

3.Ұстаз, ата-ана, отбасының  әдістемелік  жұмыстары жайлы  басқа мектеп, 

аудандармен пікір  алмастырып отырса; 

4.Еңбек пен оқуды  ұштастыра отырып, оларды  тәрбиелеу  жолдары 

кеңейтілсе  дер едім яғни, туған жердің, елдің, тілдің қадір-қасиеттерін түсіндіру; 

Болашақ   жастарға  тәлім  тәрбие  беруде Отанымыз  отбасы  мен  мектеп-

ке  үлкен борыш  артады.  Отбасы  болашақ  азаматтың   жеке басын  аяғы-

нан  тұрғызып, егеменді  еліміздің болашағын, негізін  жасайтын  іргетас. Бо-

лашақ   азаматтың   отбасында  алған  тәрбиесі,  мінезі, жақсы  мен  жаман-

ды  ажырата  білуі, үлкендерден  алған  өнегесі   уақыт өткен сайын 

берік  қалыпқа  түсіп,  оның  өмірінен  үлкен  орын алады.   

Мәңгілік Ел – болашақтың жобасы, сондықтан ол ұрпақтар сабақтастығы мен 

жалғасатыны мәлім. Ұлы Дала елінің ғаламат тарихы мен қайталанбас құнды-

лықтары туралы салиқалы ойлар айтып, ұрпаққа ұлағат болатындай игі істер 

атқару – бүгінгі ұрпаққа міндет, келешек ұрпаққа – аманат. 

Мәңгілік ел – бұл қазақтың өткен тарихынан бастау алуы тиіс. Тамыры 

тереңге жайылған тарихтан сыр шертер болсақ, біз қазақ не көрмедік, қанша қиын 

жағдайларды, ашаршылық, соғыс, елден жыраққа ауып кету, тілімізден айырылу, 

барлығын бастан кешірдік. Бірақ осының бірде-біріне мойымастан бүгінгі күнге 

де аманшылықпен жетіп отырмыз. Шүкір, міне осының өзі-ақ мәңгі ел керегесі. 

Әлемде жерінің кеңдігі жөнінен бірінші ондықта орналасқан қазақ жерін, 

қазақ елін  мәңгілік ел  болып қалуы үшін батыр ұлдарымыз жоңғарлармен бетпе-

бет келіп Қаракерей Қабанбай, Қанжығалы Бөгенбай, Шапырашты  Наурызбай 

қазақтың ұлтарақтай жерін жауға бермей, қызғыштай қорғаған, халық 

қорғаны  бола білді. Ендеше, бүгінгі ұрпақтың парызы кешегі өткен аға-

апаларымыздың ерен еңбегінің жемісіндей болып жеткен тәуелсіздігімізді қорғап, 
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жерімізді ұрпақтан-ұрпаққа аман-есен табыстау үшін ұлтымызды сүйіп, 

отанымызды құрметтеп, атамекенімізді аялап алақанға салып өтуіміз қажет деп 

ойлаймын. Яғни отансүйгіштік сезіміміздің оянуына ықпал етіп, патриоттық 

сананы қалыптастырғанымыз жөн.  

Өз ойымды мына бір өлең жолдарымен аяқтағым келіп отыр: 

Дербес елміз, Тәуелсізбіз. Құтты болсын  - тойларың, 

Еркіндігің мәңгі болып, орындалсын – ойларың. 

Әнұраның әуелесін, Елтаңбаң боп төріңде, 

Бейбіт күнде биік тұрсын, аспан түстес – байрағың.  

Ел іргесі бүтін болсын қолқалаған, ағайын -  

Құтты болсын байтақ жердің, бейбіт елі – тойларың. 
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Язык рекламы – это особое явление и особая область исследования 

массовой коммуникации в рамках современной науки. Его изучают специалисты 

разных современных научных отраслей: лингвисты, социологи, психологи, 

экономисты и др. Для современной цивилизации реклама начинает выполнять 

функцию, ранее принадлежавшую искусству. Это создание структур значений. 

Она занимается идеологической трактовкой себя и мира. Реклама выступает как 

структура, трансформирующая язык объектов в язык людей и наоборот. Ее целью 

является включить человека в свою структуру значений, побудить его к участию в 

декодировании своих лингвистических и визуальных знаков и получить 

удовольствие от этой деятельности декодирования. Д.Э. Розенталем и Н.Н. 

Кохтевым [1, 125] в работе «Язык рекламных текстов» были выделены основные 

черты, характерные для языка рекламы. Они определяют язык рекламы 

следующим образом: «Язык рекламы выполняет две коммуникативные функции – 

информирует и убеждает. Он должен быть литературно грамотным. Его отличают 

конкретность и целенаправленность – это помогает понять, чем рекламируемый 

объект отличается от себе подобных. При этом язык рекламных текстов должен 

быть доказательным (убедительным), логичным по форме и содержанию, 

понятным. Важная особенность – краткость и лаконичность. Оригинальность, 

неповторимость, занимательность отличают художественную сторону таких 
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текстов» [1, 125]. Однако данное определение затрагивает скорее основные цели и 

функциональные особенности языка рекламы, чем его языковые средства. 

 Существует определенная классификация, составленная с учетом 

категориальных характеристик рекламы в зависимости от канала восприятия 

информации:  

- аудиореклама - радиоролик (слуховой канал),  

- визуальная реклама двух видов: графическое текстовое рекламное объявление и 

рекламный плакат (зрительный канал),  

- видеореклама – видеоролик (слуховой и зрительный каналы) [2, 102]. 

В процессе обучения и изучения иностранного языка, безусловно, могут 

быть использованы все перечисленные виды рекламы, но наиболее используемой 

в силу своей доступности, является визуальная реклама. Основными 

составляющими данного вида рекламы является текстовый, изобразительный и 

социокультурный компоненты.  

Телевизионная реклама хорошо подходит для обучения дома без 

присутствия учителя. При аудировании нужно воспринимать звуки, удерживать 

их в памяти. А ведь в основном в рекламе названия продукции воспроизводятся 

на английском языке. Часто английское слово вставлено в казахское или русское 

предложение: 

«Представляем новый Tide»; 

«Old Spice всегда на пределе»; 

«Мыло сушит кожу, но Dove не мыло»; 

«Health Life – в жизни главное здоровье». 

Также английские фразы можно услышать в звучащих в рекламе мелодиях: 

“I am your fire, your desire” (в рекламе бритвы); 

“…yesterday you told me about the blue, blue sky” (в рекламе напитка). 

“It’s time for gold” (в рекламе стирального порошка). 

    Видеореклама – это особый вид рекламной коммуникации, соединяющий в себе 

визуальный ряд, вербальное сообщение и музыкальное сопровождение. С 

методической точки зрения под учебными рекламными видеоматериалами 

понимается «тематически организованное, адекватное ступени обучения аудио-

визуальное средство, представляющее собой видеоинформацию, направленную на 

реализацию практических, общеобразовательных и воспитательных целей» [3, 

162].  

Наиболее распространённым и хорошо известным жанром видеорекламы 

является рекламный ролик. Это «самостоятельное рекламное произведение, 

протяжённостью до 3-х минут с ярким, запоминающимся видеорядом» [5, 167]. 

Отличительной особенностью рекламного ролика является его генетическая связь 

с игровым кино. Создатели рекламного ролика оперируют тем же набором 

средств, что и постановщики кинофильма – это костюмы, декорации, реквизит, 

специальное освещение, графическое оформление экрана. В рекламных роликах 

нередко задействованы популярные актёры. 

Методические критерии отбора: 

1.Критерий аутентичности. 
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При формировании устной иноязычной речи используются аутентичные 

рекламные ролики, поскольку только аутентичный источник может быть 

достаточно достоверным как в лингвистическом плане. Из описанных 

Е.В. Носонович и Р.П. Мильруд [13] содержательных аспектов аутентичности нас, 

в первую очередь, интересуtт информативная аутентичность.  

Информативная аутентичность предполагает использование материалов, 

несущих значимую для обучаемых информацию, соответствующую их 

возрастным особенностям и личным интересам. Следует оговориться, что в 

некоторых случаях рекомендуется методическая адаптация аутентичных 

рекламных видеоматериалов для приведения в соответствие с целями обучения, 

поставленными задачами и уровнем владения иностранным языком.  

2.Критерий проблемности. 

Учёт данного критерия предполагает, что в содержании отбираемых 

рекламных роликов должны присутствовать некие ситуации проблемного 

характера, дальнейшее обсуждение которых имеет как образовательный так и 

воспитательный потенциал [14, 15]. Наличие проблемной ситуации побуждает 

обучающихся к рефлексии, а рефлексия, в свою очередь, способствует более 

глубокому проникновению в суть изучаемых  явлений. Проблемность связана с 

другим свойством видеоматериала – реактивностью, то есть способностью 

вызывать отклик и провоцировать обучаемых вступать в дискуссию. Например, 

имея обширный жизненный, социальный и профессиональный опыт, взрослые 

обучаемые всегда стремятся поделиться своим мнением и выслушать мнение 

коллег. Именно поэтому рекламный видеоматериал, отмеченный некой 

социальной или морально-нравственной проблематикой служит дополнительным 

источником мотивации и способствует вовлечению обучающихся в процесс 

коммуникации на иностранном языке.  

К дидактическим критериям отбора относятся: 

1. Критерий соответствия внеучебным интересам обучаемых. 

Содержание видеоматериала должно быть интересным и личностно 

значимым, ориентированным на потребности обучаемого. При отборе рекламного 

материала необходимо учитывать возраст обучаемых, их личные интересы и 

предпочтения [17, 21]. Основные сферы, вызывающие интерес среди обучаемых – 

это, как правило, путешествия, достопримечательности, покупки, массовая 

культура, фильмы, музыка.  

2. Критерий позитивной ценностной установки.  

Данное требование связано с реализацией воспитательной функции 

образования [18, 17]. Отобранные для использования в процессе обучения 

рекламные ролики должны соответствовать морально-этическим нормам, что 

подразумевает отказ от использования видеоматериалов, содержащих элементы 

насилия, жестокости и безнравственности. Необходимо отбирать такой 

рекламный материал, который не вызовет ярких негативных эмоций. Тем не 

менее, отметим, что в целях предупреждения межкультурных конфликтов, можно 

акцентировать внимание обучаемых на нравственных несоответствиях и указать 

табуированные сферы, которые присутствуют в родной и иностранной культуре.  
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Лингвистические критерии отбора: 

1. Критерий наличия национально-маркированных языковых единиц. 

С учётом названного критерия отбираемый рекламный материал должен 

содержать языковые единицы любых уровней с социокультурным компонентом 

содержания. В первую очередь, это могут быть лексические единицы 

(прецедентные феномены, безэквивалентная лексика, страноведческие реалии, 

фразеологизмы, пословицы, поговорки), поскольку именно в лексическом составе 

языка хранится значительный культурный потенциал. Культурно-маркированная 

лексика, представленная в рекламных роликах, должна быть известны 

большинству носителей иностранного языка и входить в сознание носителей как 

значимая и составляющая основу культурной памяти нации. К культурно-

маркированным языковым единицам могут также относиться специфические 

грамматические конструкции.  

2. Критерий языкового эталона. 

В соответствии с этим критерием необходимо отбирать такую 

видеорекламу, в которой употребление языковых средств соответствует 

современной социолингвистической норме. При этом, в контексте нашего 

исследования, допустимо и желательно использование рекламных роликов, 

демонстрирующих социальные и региональные варианты английского языка. 

Технологические критерии отбора:  

1.Критерий качества видеоматериала.  

Данный критерий диктует необходимость использования рекламных 

роликов с хорошими техническими характеристиками: чётким изображением и 

звуком.  

2.Критерий доступности.  

    Учёт названного критерия предполагает отбор рекламных роликов, которые 

транслируются по телевидению в текущий момент времени или представлены в 

свободном доступе на различных видеохостингах в качестве видеоархивов. 

Выполнение данного условия необходимо, в первую очередь, для того, чтобы не 

нарушать авторские права третьих лиц. Более того, работа с рекламным роликом 

предполагает многократное повторение, а также, в случае необходимости 

технической адаптации, некоторые элементы монтажа.  
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СЕМЕЙДІҢ МҰҒАЛІМДЕР СЕМИНАРИЯСЫ – ЕЛІМІЗДЕГІ МҰҒАЛІМ 

МАМАНДАРЫН ДАЯРЛАҒАН АЛҒАШҚЫ ОҚУ ОРНЫ 

Қатысушы:Мейрамбекова Лаура 

Жетекшісі: Мұқанов Төлеуғазы Камалұлы 

«М.О.Әуезов атындағы педагогикалық колледжі» КМҚК 

 

 ХІХ ғасырдың аяғы мен ХХ ғасырдың басында Ресей империясының 

халыққа білім беру ісі Қазақстандағы халық ағарту жағдайына өз ықпалын 

жасады. Қазақстан өлкесіндегі білімге деген сұраныстың өсуі, жергілікті ұлт 

өкілдерінің арасында оқытушы кадрлардың жетіспеушілігі, халық ағарту ісін 

жаңа сапалық деңгейге көтеру қажеттілігі т.б. тез арада шешілуі тиісті өзекті 

мәселенің  біріне айналды. Оқытушы кадрларды дайындау үшін Семей қаласында 

семинария ашу мәселесі туындай бастады. 

Жалпы семинариялар Батыс Еуропада ХҮІ ғасырдың екінші жартысында 

ашыла бастады. Ал мұғалімдер семинариясы алғаш 

Францияның Реймс қаласында 1684 жылы, Германияның Галле қаласында 1695 

жылы ашылды. Олар И.Песталоццидің идеясындағы элементарлық педагогика 

негізінде ашылып, бастауыш мектеп мұғалімдерін өндірістік типтегі оқытуға 

(есеп шығара білу, сурет сала білу, шығарма жаза білу) үйретуді басты принцип 

етіп ұстанды. Ресейде мұғалімдер семинариясының алғашқы жобасын 

К.Ушинский 1861 жылы жасады. 1870 жылы тұңғыш “Мұғалімдер 

семинариясының ережесі” қабылданды. Осы жоба бойынша қалалық және 

селолық семинариялар ашыла бастады. Ресей оқу ағарту комиссариаты 1875 

жылы бекіткен “Мұғалімдер семинариясының әдістемелік нұсқауын” арнаулы 

орта оқу орындары Қазан төңкерісіне дейін қолданып келді. Ол ереже бойынша 

үздік оқушыларға стипендия тағайындалды, жоғары оқу орнына емтихансыз 

қабылданды, ал жалпы семинария түлектері жолдамамен жіберілген бастауыш 

мектепте 4 жыл мұғалім болуға тиіс болды. 

Бастауыш мектептер үшін мұғалімдер дайындау үшін, Семей қаласында 

мұғалімдер семинариясын  ашу мәселесін алғаш Батыс Сібір оқу округінің 

попечителі П.И.Лаврентьев көтерді. Халық ағарту министрлігі 1902 жылы 1 

желтоқсанда Семейде мұғалімдер семинариясын ашу туралы шешім шығарып, 

оқу орны 1903 жылы 1 шілдеде өз жұмысын бастауы тиісті болды. 1903 жылы 1 

шілдеден мұғалімдер семинариясы мемлекеттік қазынадан қаржыландыра бастап, 

осы жылы оның қажетіне 12 мың рубль теңге бөлінді: оның 5,3–ұжым мүшелерін 

ұстауға, 3–тәрбиеленуші семинаристерге және олардың степендиясына, 3,7–

шаруашылық жұмыстарына бөлінуі тиісті болды [1, 5]. 

1903 жылы 23 қыркүйекте Семей мұғалімдер семинариясы ашылды. Мұнда 

оқуға түсем дегендер Томбы, Тоболь, Воронеж, Орлов, Виленск губернияларынан 

және Семей, Жетісу облыстарынан келді. Емтиханнан өткен тәрбиеленушілердің 

саны 35 болды: оның 13–дайындық сыныбына, ал 22–сі бірінші сыныпқа 

қабылданды. Келесі 1904 жылдан бастап 3 сынып жұмыс істеді: дайындық 

сыныбында және 1–ші және 2–ші сыныпта 59 бала тәрбиеленген. Әр 

тәрбиеленушіге 100 рубль көлемінде 60 қазыналық және 9 жеке стипендия 
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тағайындау мәселесі алға қойылды. 1904 жылы семинарияға қарасты үлгілі 2 

сыныптық училище ашылып, оған 24 ер бала оқуға түскен. [1, 5]. Тек 1905 

жылдан бастап мұғалімдерді дайындау барлық сыныптарда жүргізілді. Сол 

уақыттағы ереже бойынша семинарияның дайындық сыныбына 14 жастағы, 

бірінші сыныпқа 15 жастағы оқушылар қабылданып отырған. Семинарияның оқу 

жоспары бойынша мынадай пәндер оқытылған: дін сабағы және шіркеу–славян 

оқуы, орыс және шіркеу–славян тілі, педагогика, арифметика, геометрия, тарих, 

жаратылыстану және ауыл шаруашылығы, физика, көркем жазу, сурет және сызу, 

ән, гимнастика және дене шынықтыру, практикалық сабақтар және еңбек сабағы. 

Мұғалімдер семинариясы бастауыш училищелер мен бастауыш орыс-қазақ 

мектептеріне және ауылдық қазақ мектептеріне мұғалімдер даярлады. 

1904 жылы 6 желтоқсандағы үкімет қаулысы бойынша Семей мұғалімдер 

семинариясында 1905 жылы 1 шілдеден бастап қазақ тілі мұғалімі қызметі 

енгізілді. Семей мұғалімдер семинариясында қазақ тілінен алғаш сабақ бергендер 

Алаш қозғалысының көрнекті өкілі, ағартушы-ұстаз Имамбек Тарабаев, көрнекті 

ағартушы-ұстаз, қоғам қайраткері Нұрғали Құлжанов  болды.                  

Семинарияда сабақ берген оқытушылар Ресейдің таңдаулы жоғарғы оқу 

орындарын бітірген, прогрессивті пиғылдағы педагогтар еді. 1906 жылы 

маусымда мұғалімдер семинариясы алғашқы 15 түлегін шығарып, 

оларға  бастауыш училищесінің мұғалімі деген куәлік берілді. Семинарияға 

түскісі келетіндердің санының көп болуына байланысты, қатаң іріктеу 

жүргізілетін. Оны 1906 жылғы тамызда аяқталған қабылдау қорытындысының 

нәтижесінен білуге болады. Дайындық сыныбында оқуға 51 өтініш түссе, оның 

30–ы қабылданған, 1 сыныпқа–3 өтініш түссе оның 1–і қабылданған, 

семинариядағы үлгілі екі сыныптық училищенің бірінші бөліміне–41 өтініш 

түссе, оның 10-ны , 2–және 3–ші бөлімге 25 өтініш түссе, түрлі кемшіліктеріне 

байланысты олардың барлығынан бас тартылған, 4–ші және 5–ші бөлімге түскісі 

келетіндердің саны–20 болса, олардың 7–і ғана қабылданған.  

1913 жылы 14 қаңтарда мұғалімдер семинариясында «Шаруаларды 

крепостнойлықтан босатудың 50 жылдығына байланысты Император ІІ 

Александр атындағы» стипендия тағайындалды. 1914 жылы 1 тамызда 

семинарияға Ұлы мәртебелі император Алексей Николаевичтің есімі берілді. 1916 

жылы семинариядағы тәрбиеленушілердің саны–107 болса, екі сыныптық 

училищедегі оқушы саны 104 болды [1, 6].  

1906 жылы 14 желтоқсаннан бастап, француз, неміс және латын тілдерінен 

сабақ енгізілді. Ол пәндерді әр семинарист өз қалауы бойынша таңдап, сабақтан 

тыс уақытта жұмасына екі рет сабақ алуы тиіс болды. 

Бүкіл Ертіс атырабындағы салиқалы білім ошағында халқымыздың 

зиялылары ерлі–зайыпты Нұрғали, Нәзипа Құлжановтар, ағайынды Н.Н. және 

А.Н. Белослюдовтар, Н.Я.Коншин, Әбікей Сәтбаев, И.Я.Малахов, В.Н.Попов 

сынды саңлақ оқытушылар да  білім берді.    

Семинария оқытушылары Н.Я.Коншин, Б.Герасимов, Нұрғали және Нәзипа 

Құлжановтар, ағайынды Н.Н. және А.Н Белослюдовтар педагогтық жұмыспен 
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ғана емес, өлкеміздің тарихын, мәдениетін зерттеуге қомақты үлес қосып, Ресей 

географиялық қоғамының Семейдегі бөлімшесінің құрметті мүшелері болды.  

Қазақтың талантты жастары оқыған Семей мұғалімдер семинариясы 

шәкірттеріне жан–жақты білім берумен бірге олардың рухани–эстетикалық 

дамуына да ерекше көңіл аударып, қаладағы мәдени шараларды, оның ішінде 

ұлттық ойын–сауықтарды ұйымдастырудың ұйытқысы болды. Сол тұстағы қазақ 

халқының мәдени өмірінде елеулі орын алған алғашқы ойын-сауықтарды 

семинария мұғалімдері мен семинаристтер  ұйымдастырып, қазақ топырағындағы 

сахналық өнердің көшін тартты. 1914 жылы Семейде Абайдың қайтыс болғанына 

10 жыл толуына арналған әдеби–этнографиялық, музыкалық өнер кешін өткізуге 

семинария мұғалімдері Нәзипа мен Нұрғали  Құлжановтардың және семинарияда 

оқитын қазақ жастарының ұйтқы болғандығын «Айқап» журналындағы 1914 

жылғы №4 санында жазылған мақала айғақтайды.  

Мұғалімдер семинариясында Әбікей Сәтбаев, Мұхтар Әуезов, Жүсіпбек 

Аймауытов, Қаныш Сәтбаев, Қазы Нұрмұхаметов, Биахмет Сәрсенов, Ахметолла 

Барлыбаев, Абдулкәрім Дүйсебаев, Имам Әлімбеков, Құрманбай Мұздыбаев, 

Тұрсын Жарқынбаев т.б. алаш зиялылары білім алып, ағартушылық, қайраткерлік, 

жазушылық, ғалымдық қадамдарын бастады.  

Заманымыздың заңғар жазушысы, оқу орнымыздың түлегі М.О.Әуезов 1912–

1919 жылдары мұғалімдер семинариясында оқып, алғашқы шығармашылық-

ағартушылық ізденістерін осы оқу орнының қабырғасынан бастады. 1917 жылы 

Шыңғыстау жеріндегі Ойқұдық жайлауында «Еңлік–Кебек» оқиғасын 

драматургиялық үлгіге түсіріп, оны ауыл жастарының күшімен Әйгерімнің киіз 

үйінде қойды. Жүсіпбек Аймауытовпен бірге 1918 жылы «Абай» журналын 

шығарып, халқымыздың қоғамдық-саяси және мәдени санасын оятуға зор үлес 

қосты. 

Жүсіпбек Аймауытов 1914–1919 жылдары семинарияда оқыған жылдары 

оқумен бірге қоғамдық-саяси, шығармашылық жұмыстармен шұғылданды. 1915 

жылдың 13 ақпанында Семейде өткен «Қазақтардың әдеби-музыкалық 

қайырымдылық кешінде» - «Біржан мен Сара айтысын» сахналық жүйеге түсіріп, 

қойды. Осы спектакльде Біржан салдың рөлін сомдады. «Абай» журналының 

бетінде  Жүсіпбек Аймауытовтың бірнеше мақалалары: «Абай» («Абай». 1918, 

№1), Мұхтар Әуезовпен бірігіп жазған «Абайдан соңғы ақындар»  («Абай». 1918, 

№5), т.б. жарияланды. 

Оқу орнының жарқын бір беті–Қазақстан Ғылым Академиясының тұңғыш 

президенті, геология ғылымының ХХ ғасырдағы аса көрнекті ғалымы, 

академик  Қ.И.Сәтбаев есімімен тікелей байланысты. Семинарияны бітіргеннен 

кейін Қ.Сәтбаев қазақ педагогикалық техникумына қарасты қазақ 

мұғалімдеріне  арналған екі жылдық педагогикалық курстарда жаратылыстану 

пәндерінен сабақ берді. Қаныш Сәтбаев дәл осы жылдарда қазақ мектептеріне 

арналған алғашқы математика оқулықтарының бірі–алгебра оқулығын жазды.  

Семей мұғалімдер семинариясының көрнекті тұлғаларының бірі– Қазы 

Нұрмұхамбетұлы. Семинарист Қазы Нұрмұхамбетұлы Алаш милициясының 

басшысы болып, соғыс өнеріне жаттықтырып  жүргенде, большевик 
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солдаттарының қолынан  қапыда қаза болады. Семинарист Қазының өлімі туралы 

газет беттерінде материалдар жарияланған: «Қазының денесін қабірге қойып, 

құран оқылып болған соң, Шәкәрім ақсақал: - Әлеумет! Мына жатқан кім, 

білесіңдер ме? Бұл ұлты үшін шыбын жанын құрбан қылған Алаш азаматының 

тұңғышы. Мұны өлді демеңдер, бұл өлген жоқ. Бұл бүгінгі және мұнан соңғы 

“ұлтым” деген азаматтар, мына мен сияқты болып,  “ұлтым” деңдер деп өзінің 

ұлтшылдығын сөзбен емес, іспен көрсетті. Марқұмның аты да Қазы еді,  Қазы–би 

деген сөз. Қазы билігін айтып кетті. Қарағым Қазы! Өліміңе өкінбе! Арманың 

жоқ. Құдай алдында да, жұрт алдында да сенің орның бөлек. Оқығандар! Жастар! 

Мынау жолдастарыңды ұмыта көрмеңдер. Мұның үй–ішінің  міндеті сендердің 

мойындарыңда. Бір кішкентай көзінің қарашағы (бір жасар ұл баласы) қалыпты, 

соны тәрбиелеп адам қылу, бәріңнің, барлық Алаштың мойнына парыз. Және 

өздерің де бұл оқиғаға қажымаңдар. Құдай тағала Алашқа шын ұл бергеніне бүгін 

ғана көзім жетті. Алпыс жасқа келгенде, мұндай ұлты үшін жанын қиып, құрбан 

болған азаматты көремін деген үмітім жоқ еді. Көрдім. Енді бүгін өлсем де, 

арманым жоқ. Қарағым Қазыжан! Қадіріңді біліп, құрметтей алмасақ, кешу қыл, 

қош! Қабірің нұрлы болсын!»–деп тебіреніп сөйлеген еді. 

Қорыта айтқанда белгілі қоғам қайраткері, ғалым, жазушы Мұрат Әуезовтің 

«Сіздердің оқу орындарыңыздың ерекше қасиеті бар. Мына соқпақ, әр баспалдақ, 

әр қабырға тұнып тұрған тарих сырлары. Ұлыларға білім бесігі болған шаңырақ 

шежіресі сіздерді білімге, құштарлыққа, ұлы аруақтар алдындағы борыш, 

парызға, адалдыққа міндеттейді» деген ұлағатты сөзі әрдайым көкейімде тұрады. 

«Алаштың білім ордасы» атанған оқу ордасында білім алып жатқанымды 

мақтаныш етемін.  

Пайдаланған әдебиеттер тізімі: 

1.  Алаштың білім ордасы. Семей: М.О.Әуезов атындағы педагогикалық колледжі, 

2013. 

2.  Алаштың білім ордасы. Семей: М.О.Әуезов атындағы педагогикалық колледжі, 

2018. 

3.  Ерлан Сыдықов. Алаш қаласының тарихы. -Семей, 2010. 

4.  Ш.Жанаева. Өткені – тарих, бүгіні – кемел  Семейдегі М.Әуезов атындағы 

педагогикалық колледжге – 110 жыл // Егемен Қазақстан,  24 қыркүйек,  2013 

жыл. 

 

ЖАСТАРДЫҢ БІЛІМІ МЕН БАСТАМАСЫ-ЕЛДІҢ ҚАРҚЫНДЫ 

ДАМУЫНА ҚЫЗМЕТ ЕТУ 

Қатысушы: Кусаинова Алтынгүл Берікқанқызы 

Жетекшісі: Қабимолдина Айгүл Қайырбековна 

«М.О. Әуезов атындағы педагогикалық колледжі» КМҚК 

 

Кез келген мемлекеттің болашағы – білімді жастар. Көзі ашық, көкірегі ояу 

кез-келген білімді ұрпақ өз Отанын дамыту жолында аянбай тер төгеді. Қазіргі 

бой жарыстыратын емес, ой жарыстыратын заманда «жалқаулықты жанға серік 

етіп жатудың» өзі әбестік. Жалын мен жігерді, ізденіс пен талпынысты талап 
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ететін жастық шақта ел болашағы үшін еңбек ету жастардың басты міндеті. 

Бүгінгі жас болашақ Қазақстанның жарқын бейнесі. 

Тәуелсіздіктің  31  жылындағы жетістіктерді бекіте отырып, Қазақстан XXI 

ғасырдың үшінші он жылдығында әлемнің дамыған 30 мемлекетінің қатарына 

кіруге ниет білдіреді.Бұл жағдайларда аға буынның жасампаз істерін 

жалғастыруға, ұлттық бәсекелестікке қабілеттіліктің деңгейін одан әрі 

жоғарылатуға, Қазақстанның XXI ғасырда гүлденуі мен әлемдік танылуын 

қамтамасыз етуге тиіс жастарға үлкен үміт пен жауапкершілік жүктеледі, алдыға 

мақсат қойылады. 

Мақсатқа жету жолындағы талаптар: 

 Қолжетімді және сапалы білім беруді қамтамасыз ету; 

 салауатты өмір салтын қалыптастыру;  

 құқықтық мәдениетті арттыру және жастар бойында мемлекеттіліктің негіз 

қалаушы құндылықтарына деген құрмет қалыптастыру; 

 жастарды жұмысқа орналастыру үшін жағдайлар жасау; 

 жастарға арналған қолжетімді тұрғын үй жүйесін дамыту; 

 жастарды мәдени құндылықтарға тарту; 

 жастардың азаматтық және патриоттық сезімдерін өздігінен дамытуын 

ынталандыру; 

Мұндай ауқымдағы мемлекеттік жастар саясатының міндетін жастардың 

ойдағыдай әлеуметтенуіне, мемлекеттілікті дамыту басымдықтарына қол 

жеткізуге бағдарланған жобалық тәсілді қолдану арқылы ғана шешуге болады. 

Мұның бәрі, сайып келгенде, жастар мен бүкіл халықтың өзіндік ұйымдасуы, 

Қазақстанның алдында тұрған міндеттердің ауқымына сай келетін бастамаларды 

дамыту – азаматтардың әл-ауқатының өсуі және қоғамдық қатынастарды 

жетілдіру үшін орнықты шарттарды қалыптастырады. 

✅ “Vouchercloud” порталының бағалауы бойынша Қазақстан жастарға білім 

беру деңгейі бойынша 9-шы орыннан көрініп, Швейцария, АҚШ, Норвегия және 

Финляндия сынды алпауыт елдерді басып озған.Осындай мәліметтерге сүйене 

отырсақ алдыға қойылған мақсаттар біртіндеп жүзеге асуда.Осы мезетте 

жастардың қандай қасиеттері бар болуы керек және қаншалықты маңызды? 

Ең әуелі жастар бойында рухани адамгершілік, саяси интелектілік, 

құқықтық тәрбие басым болғаны жөн. Қазіргі таңда мемлекеттік деңгейдегі 

форумдарда белсенді қазақ жастарының басы қосылып, жұртшылық алдында сөз 

сөйлеген жастарымыз ұлтаралық татулық пен қазақ халқының мәдени және тілдік 

ерекшеліктерін сақтай отырып, ұрпақтар сабақтастығын жалғастырып 

жатқандығы көңіл қуантарлық жағдай. 

Жастар – қоғамның неғұрлым ұтқыр, икемді, жігерлі бөлігі және нақ сол 

жастар ел экономикасының қозғаушы күшіне айналуға тиіс. Заманауи білім, 

қажырлы еңбек және жастар бастамасы қажет. Жастардың жанқиярлығы, 

еңбекқорлығы мен құлшынысы жағдайында ғана Қазақстан экономикасының 

мүмкіндіктері ол үшін шынайы игіліктерге айналуы мүмкін. 

Мемлекет басшысы Н.Ә. Назарбаев біздің буынның сүйіп оқитын кітабына 
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айналған "Қазақстан жолы" атты өз еңбегінде атап айтқандай, "Егер де жастар 

гуманизмді, білімді, жауапкершілікті, әділдікті таңдап алса және өзімшіл болмаса, 

онда олармен бірге табыс та ілесіп жүреді". 

Қазақстанның жарқын болашағы бар, ол – БІЗДІҢ ЖАСТАРЫМЫЗДЫҢ 

ҚОЛЫНДА! 

Арыстандай айбатты. 

Жолбарыстай қайратты  - 

Қырандай күшті қанатты. 

Мен жастарға сенемін!  

 

САКРАЛЬНЫЕ МЕСТА ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Участник:Абих Олеся 

Руководитель: Ертаева Райгуль Болатовна 

Электронный колледж имени Жакия Чайжунусова  

 

История культуры и искусства кочевых народов, населявших в древности 

территорию нынешнего Казахстана, до сих пор недостаточно изучена и 

представлена в трудах ученых. Тем не менее, многочисленные памятники 

культуры, обнаруженные в разных уголках нашей республики, наглядно и 

убедительно свидетельствуют в пользу того, что реальная история культуры 

казахского народа была богатой и многообразной. 

Казахстана, не создано единое поле, единая цепочка этих важных с точки зрения 

культуры и духовного наследия святых мест. Восточного Казахстана и 

сакральные места Семиречья, и многие другие места. Все они образуют каркас 

нашей национальной идентичности. 

Когда сегодня говорят о воздействии чуждых идеологических влияний, мы 

не должны забывать, что за ними стоят определенные ценности, 

определенные культурные символы других народов. А им может 

противостоять только собственная национальная символика. 

В программной статье «Болашаққа  бағдар: рухани  жаңғыру» Президент 

Республики Казахстан Н. А. Назарбаев выделил важный ориентир по 

формированию патриотизма среди детей и подростков через призму изучения 

в школах истории родного края: «Необходимо организовать серьезную 

краеведческую работу в сфере образования, экологии и благоустройства, изучение 

региональной истории, восстановление культурно-исторических памятников и 

культурных объектов местного масштаба». Сакральные места - это почитаемые 

среди населения страны памятники 

культурного наследия, светской и религиозной архитектуры мавзолей и 

природные ландшафты, кроме того, места с устойчивыми историческими 

ценностями связанные со значимыми политическими событиями. Объекты, 

занимающие важное место в общественно – политической жизни Казахстана, 

как символы историко-культурного наследия и национального единства. 

История сакральных мест Восточно- Казахстанской области включает в себя - 

такие места, как пещера КонырАулие, памятник Козы-Корпеш и Баян Сулу, музей 
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Абая, мавзолей Ыргызбайата, Берельские курганы, Святой ключ в окрестностях 

Старой крепости, развалины буддийского монастыря Аблайкит и многими 

другими. В Восточном Казахстане есть 13 сакральных мест, которые вошли в 

пояс республиканских святынь 

Дом «Алаш Арыстары». Расположен в доме земляка и ученика Абая – 

Анияра Молдабаева. Он хранит память о временах, когда здесь собирались 

представители казахской интеллигенции, представители партии «Алаш». Глядя на 

него будто переносишься в другую эпоху, когда великие представители 

казахского народа пытались создать независимое государство – национальную 

автономию. Поэтому место является поистине историческим и сокральным. 

Гора Музтау (Белуха). Гора – наивысшая точка Алтая (4506м). Белуха 

считается платообразной возвышенностью, которая образовалась 1,5 млн лет 

назад. Гора получила свое название из за снега, покрывающая ее от самого 

основания. Белуха – популярное место для активного, экстримального и 

эзотерического туризма, а также для альпинизма.  

Пещера Коныр-Аулие. На берегу озера Шаган, расположено в западной 

части Шынгыстау Семейского региона, есть пещера Коныр-Аулие. В этой 

пещере, вдалеке от людских глаз, скрывается озеро со священной водой. В 

пещере обнаружены признаки множество старых жертвоприношений – птичьи 

перья, следы крови и обожженные бараньи лопатки, использовавшиеся для 

гадания. Но самое известное мистическое качество подземных вод заключается в 

лечении разных болезней. Это поверье устойчиво существует на протяжении 

столетий, благодаря теряющимся в глубине веков многочисленным 

подтверждениям чудодейственной силы здешней воды. 

Озеро Алаколь. Горько-соленое озеро Казахстана, расположенное на 

Балхаж-Алакольской низменности, что находится на границе Алматинской и 

Восточно-Казахстанской области. Он играет немаловажную роль в освоении и 

развитии национального туризма в стране. С древних времен озеро известно 

своими целительными свойствами. Современное название озера образовалась от 

казахского слова «Алаколь» , что в переводе означает «пестрая вода». В целом за 

последние 5 лет количество посетителей Алаколя только росло – почти в 

десятикратном размере.  

Комплекс «Берель». Историко-культурный заповедник-музей «Берель» 

расположен в Катон-Карагайском районе возле одноименного села Берель, в 450 

км от Усть-Каменогорска. В долине реки Бухтарма обнаружен курган с 

захоронением сакского вождя, датируемый 3 веком до нашей эры. 

Историко-археологический комплекс Шиликты. Шиликтинские курганы 

расположены в одноименной долине в Зайсанском районе Восточно-

Казахстанской области. В ходе раскопок кургана Иссык был обнаружен Золотой 

человек, ставший впоследствии символом Казахстана.  Этот культурно –

исторический комплекс стал сакральным местом для населения региона в 

раннесакскую эпоху. 

Ак-баыр — грот в Казахстане, памятник эпохи бронзы. Находится в 3 км к 

северу от аула Бестерек Уланского района Восточно-Казахстанской области, на 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA_(%D0%A3%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
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склоне горы Акбаур. Как памятник ранней культуры, интересен тем, что в 

отличии от многих подобных мегалитических построений имеет подробное 

изобразительное сопровождение: росписи в одноименном гроте. Посещение 

неолитического храма Ак – Бауыр оставит яркие впечатления, а многих подвигнет 

на археологические исследования этого уникального памятника. 

Мавзолей Ыргызбай Ата. Одним из самых знаменитых и загадочных 

объектов ВКО считается мавзолей Ыргызбай-ата. Он был знаменитым лекарем, 

сыныкши, лечил травами. Известен тем, что вылечил всем известного бия 

Кунанбая, отца Абая.Духовное значение мавзолея в том, что он помогает 

поддержать живую память о предках. Историческое значение – в сохранении и 

передаче культурных ценностей от поколения к поколению. 

Мазар Козы Корпеш и Баян сулу — мавзолей X-XI веков, расположенный 

в Аягозском районе Восточно-Казахстанской области. Этот памятник - не просто 

один из древнейших памятников архитектуры Казахстана, а как отмечают 

историки, мазар Козы Корпеш и Баян Сулу – место рождения древней тюркской 

легенды о трагической, прошедшей сквозь пятнадцать веков. Он имеет 

выдающееся значение, являясь редким образцом раннесредневековой 

архитектуры, связанной с широко распространенными у разных народов 

преданиями. 

Государственный историко-культурный и литературно-мемориальный 

заповедник-музей Абая «Жидебай-Борили» один из крупнейших музеев Казахстана. 

Музей был основан в 1940 году. Семейчане как святые реликвии оберегают места, где жил 

и творил великий поэт и мыслитель Абай Кунанбаев. Музей – заповедник полностью 

посвящен миру Абая, здесь хранятся ценные реликвии, свидетельствующие о его жизни и 

творчестве. Цель музея сохранить, ознакомить и донести до будущего поколения 

культурно – духовные ценности, оставленные поэтом. 

Литературно-мемориальный музей Достоевского был открыт 

в Семипалатинске (ныне — город Семей) накануне Дня Победы в 1971 г. У входа 

в музей установлен памятник Ч.Валиханову и Ф.М.Достоевскому, 

олицетворяющий дружбу русского и казахского народа. 

Монумент «Сильнее Смерти» — мемориал жертвам ядерных испытаний 

на Семипалатинском ядерном полигоне. Он был торжественно открыт 29 августа 

2001 года, в Семипалатинске, на острове «Полковничьем». Внизу находится 

беломраморная скульптура матери, которая своим телом укрывает ребёнка. Это 

символ материнской любви, способный защитить ребёнка от всех трудностей и 

ненастья. Мемориал «Сильнее Смерти» символизирует все жертвы и потери в 

результате ядерных испытаний в период с 1949 по 1963 годы. Монумент был 

возведен в память о тех трудных годах для Семипалатинска, которые надолго 

останутся в памяти всех жителей Казахстана. Также установка памятника 

символизирует большое количество человеческих жизней, которые прекратились 

во время работы на ядерном полигоне. Множество людей погибли, проводя эти 

испытания. 

Выводы:  

https://www.kray.pushkinlibrary.kz/ru/pasport-vko/vostochno-kazakhstanskaya-oblast.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/X_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8F%D0%B3%D0%BE%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9
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1. История сакральных мест тесно связаны с историей нашего региона  и нашей 

страны. 

2. С их помощью можно проследить ход и этапы развития истории и культуры 

Казахстана и развивать туризм в нашем регионе. 

3. Сакральные места тесно связаны с именами выдающихся людей нашей страны 

и отражают отзвуки знаменательных событий. 

4. Изучаемая информация становится намного интересней, когда она связана с 

людьми, с которыми ты знаком и тесно общаешься. 

В ходе выполнения цель и задач, поставленных, в данной работе мы узнали, что: 

cакральные места Восточного Казахстана – это исторические места, связанные с 

конкретными людьми и местами захоронений, являются местом паломничества в 

настоящее время. 

 Используемая литература 

1. Программа «Рұхани жаңғыру». 

2.Антология легенд о сакральных местах Восточного Казахстана. 

Авторы :Алибек Кантарбаев, Марина Юрченко, Кулмай Сембаева. 

4.План мероприятий по реализации программы модернизации общественного 

сознания. 

 

2 СЕКЦИЯ – ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ПӘНДЕР СЕКЦИЯСЫ  (ХИМИЯ, 

БИОЛОГИЯ) 

 

ЖАСӨСПІРІМДЕРДІҢ  ОМЫРТҚА ЖОТАСЫНЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫ 

Қатысушылар: Таубек Амина, Аубакирова Айдана  

Жетекшілері:Тусупова Алтынгул Акынбековна, Карыкбаева Әсел Болатқазықызы 

                    «№11 жалпы орта білім беретін мектебі»КММ, Семей  қаласы 

 

Жалпы, адам баласының дене қозғалысының сымбатты да түзу болуы оның 

денсаулығын білдіреді. Адам өсіп-жетілу, еңбек ету процестерінде, сондай-ақ, 

дене шынықтыру жаттығуларымен шұғылдану барысында қалыптасады. Мүсіннің 

дұрыс болмауы бала денсаулығы үшін өте маңызды. Мүсін – тыныш тұрған 

немесе жүрген адамның табиғи қалпы. Қалыпты мүсін бас пен омыртқаның тік 

тұруымен, бөксенің симметриялық жағдайымен, аяқтардың теңдей ұзындығымен, 

табандардың дұрыс тұруымен сипатталады. Мүсін бұзылса, тыныс алу жүйесі мен 

ішкі ағзалардың қызметі де бұзылады.  

Мүсінннің бұзылуы соңғы жылдары етек алып барады. Бұл әр қилы жастағы 

балаларды профилактикалық тексеру барысында анықталған жайт. Тексеру 

кезінде сондай-ақ мектеп оқушылары өскен сайын тірек-қимыл аппаратының 

өзгерістері жиілей түсетіндігі анықталды. 

Ғылыми жобаның мақсаты: 

1. Төменгі сынып оқушыларының омыртқа жотасының қисаюы, сколиоз, лордоз, 

кифоз ауруынан сақтандырудың алдын алу және оқушылардың дене келбетін 
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қалыптастыруға әсер ететін дене шынықтыру әдістерін қарастыру. Осы мақсатқа 

байланысты ғылыми жоба алдына мынандай  міндеттер қойылды: 

 Омыртқа жотасының бұзылуының негізгі себептерін зерттеу; 

 Физикалық жаттығулардың адам ағзасына әсерін зерттеу; 

 Оқушылардың дене келбетін қалыптастыруға әсер ететін дене шынықтыру 

тәсілдерін қарастыру; 

Ғылыми жобаның өзектілігі: 

 Осы ғылыми жұмыстың өзектілігі омыртқа жотасының орналасуын қарау арқылы 

аурулардан сақтандырудың алдын алу және оқушылардың дене келбетін 

қалыптастыруға әсер ететін дене шынықтыру әдістерін қарастыру.  

Зерттеу бөлімі 

 1. Төменгі сынып оқушыларының  дене келбетінің сипаттамасы  

Дене келбетінің дұрыс дамуын жас кезден бастап қалыптастыру қажет. Дене 

келбетінің қалыптасуы негізінен алты, жеті жаста жүреді. Оның дамуына кеуде 

бұлшық еттерінің әсері көп. Осы еттердің ширығуы арқылы мүсінді ұстап тұрады 

және қалыптастырады. Ал, ширығудың әлсіреу салдарынан мүсін бұзылады. Жас 

балалардың кеуде еттері әлсіз дамығандықтан, олардың дене келбеті солқылдақ 

келеді, пішіні тез өзгереді. Дене келбетін қалыптастыру – дене тәрбиесінің басты 

міндеттерінің бірі. Ең бастысы, барлық бұлшық ет ұлпаларының бірқалыпты 

дамуын қамтамасыз ететін жаттығулар жасауға дағдылану.  

Дене келбетін дұрыс қалыптастыруға бірнеше факторлар әсер етеді:  

 Тұқым қуалаушылық;  

 Әлеуметтік жағдай; 

 Тамақтану; 

 Еңбек пен демалысты тиімді пайдалану. 

Бір орында отыру, яғни орындық пен үстелдің  өлшемдері  баланың бойы мен 

дене бітіміне сай болмаса омыртқа жотасы қисаяды. Сол үшін балалармен 

күнделікті дене жаттығуларын жасау керек. Қимылды ойындар тірек-қимыл 

аппаратын және денсаулықты жақсартады. Көбіне омыртқа жотасының қисаюы 

жүре пайда болады. Бұл әлсіз жетілген балаларда кездеседі. Арқа жотасының 

қисаюы дегенеративті өзгерістердің дамуына әсер етеді және кеуде 

жасушаларының қызметтік жетілуіне қолайсыз жағдай туғызады. Мектепке 

дейінгі және бастауыш сыныптағы оқушылардың  омыртқа жотасының дұрыс 

қалыптасуын қадағалау керек. Себебі, балалардың   көптеген  сабақтары (сурет, 

оқу, үй жұмысын жасау) орындықта  отырған кезде орындалады. Отырған кезде 

баланың арқасын дұрыс ұстауын қадағалау керек. Орындық үстелге жақын тұру 

керек. Балаға тым жақын оқуға және жазуға болмайды. Бұл омыртқа жотасына  

ғана емес  көруге де әсер етеді.  

2.Омыртқа жотасының ауытқулары. 

Омыртқа жотасының бұзылуының 3 деңгейі бар. Бірінші деңгейдің 

ауытқуында тек қана бұлшықет тонусы өзгереді. Бұл ауытқулар  корригирующие  

гимнастика арқылы оңай қалпына келеді. Екінші деңгейдегі омыртқа жотасының 

бұзылуы арқа бұлщықеттерінің дұрыс жетілмеуінен пайда болады. Мұндай 

жағдайда бас пен мойын алға қарай қисаяды. Бұндай ауытқуларды дәрігер 
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көмегімен корригирующие гимнастикалар жасау арқылы түзеуге болады. 

Гимнастика арқылы қалпына келмейді. Қалыпты және дұрыс омыртқа жотасы 

тірек-қимыл аппаратының, басқа да ағзалардың қызметіне жағымды әсер етеді. 

Арқа жотасының қисаюы ішкі мүшелердің қызметіне әсер етеді: жүрек, өкпе, 

ішек-асқазан жұмысы нашарлайды, өңештің тіршілік сиымдылығы, зат алмасуы 

төмендейді, бас ауырады, шаршайды, қажиды, тәбет қашады.                 

Күжірейген арқа. Омыртқаның кеуде жағындағы  жоғарғы бөлігі көбірек 

қисайып кетуі. Иықтары қусырылып, арқасы күжірейіп, қарны шартиып салбырап 

тұруы.  

Қайқы бел. Дене құрылысынның бұзылуы. Дененің мұндай кемістігінде 

мойын, кеуде, бел омыртқалардың анатомиялық қисықтығы айқын болып тұрады. 

Дененің бұл кемістігінң себептері, біріншіден – омыртқаның бүгіліп – жазылып 

тұратыны бұлшық  етерінің дұрыс жетілмеуі және мешел ауруының белгісі. 

Екіншіден, адамның жамбасы сыртқа шығып тұрады. 

 Омыртқа жотасының қисаюы (сколиоз) 

Ең әуелі, омыртқа жотасының  бір жағына қисаюы – иықтың ассиметриялық 

жағдайы, яғни, екі иықтың бір деңгейде тең турмауы. Бұл белгі – омырткалар 

жотасының майысып кетуі. Омыртқа жотасының қисаюы ауыру дәрежесіне қарай 

үш түрлі болады. 

Бірінші түрінде – омыртқаның бір жағына қарай қисаюы бірден көзге түсіп 

байқала бермейді. Бұлшық еттерге жүктеме түскенде түзеліп кетеді. Бұл тез 

жазылып кететін кезеңі. 

Екінші түрінде – омыртқа жотасының бір жаққа қарай қисаюы қалыптасып кеткен 

кезеңі. Омыртқаның бұл ауытқуы да емделу жаттығуларымен шұғылданып 

жазылуы  мүмкін. 

Бұл екінші түрінде иықтың бір жағына салбырап тұрғаны   бірден көзге түседі. 

Үшінші түрінде омыртқаның ауытқығаны өте айқын көрінеді. Ауытқудың бұл 

түрінде қабырғалар шодырайып тұрады. Дене сымбатындағы бұл кемшілікті 

түзету өте қиындыыққа соқтырады. Тек емделу жаттығуларымен шұғылдану 

арқылы бұл аурудың одан ары асқынуын тоқтатуға болады. 

Бүкірлік, кифоз (kyphosіs) —  (әдетте кеуде бөлімінің) дөңестеніп  Бір не 

бірнеше омыртқалардың зақымдануынан (туберкулез, организмнің 

жарақаттануынан) пайда болады. Бүкірлік кейбір тірек-қимыл органдарының 

ауруларының  сыртқы көрінісі болып табылады  біртіндеп, артқа қарай дөңестеніп 

майысқан жағдайды доға тәрізді бүкірлік, ал бірнеше омыртқалар аймағында 

өткір бұрыш жасап қисайғанды бұрышты (қырлы) бүкірлік деп атайды. 

Бүкірліктің іштей туа біткен және туғаннан кейін пайда болатын екі түрі бар. 

Іштей туа біткен бүкірлік омыртқа бағанасында сына тәрізді немесе жарты 

омыртқалардың кездесуі және оларда әр түрлі ауытқулардың болуы (мыс., 

омыртқалардың бір-бірімен тұтасып кетуі) салдарынан пайда болады. Туғаннан 

кейінгі бүкірлік әр түрлі ісік ауруларының әсерінен болады. Басқа ауруларға 

қарағанда омыртқалардың туберкулезге шалдығуы бүкірліктің  пайда болуына 

жиі себеп болады. Бүкірлікті емдеу әуелі оны тудырған ауруды (туберкулез, рахит 

және т.б.) емдеуден басталады. 
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         3.Мектеп жиһаздарына қойылатын гигиеналық талаптар 

Негізгі талаптардың бірі – жұмыс столы мен орындықтардың баланың бой 

ұзындығы мен дене пропорциясына міндетті түрде сәйкес келуі. 

Оқушының дене бітімінің дамуы мен ақыл-ой қызмет қабілетінің дұрыс 

қалыптасуы үшін сабақта отырғандағы дене тұлғасының дұрыстығы қажет. 

Орындық арқалығының ара қашықтығы - столдың артқы қырынан 

(көлденеңінен) орындық арқалығына дейінгі аралық, бұл аралық көкірек 

қуысының алдыңғы-артқы диаметрінен 5см жоғары болмауы керек. Орындық 

арқалығының ара қашықтығы жоғары болса оқушы орындықтың арқалығын, 

қосымша тірек ретінде пайдалана алмайтындықтан ауырлық орталығы алдыға 

қарай ауысады, төмен болса стол беті көкірек қуысына тіреліп, тыныс алу, қан 

айналу қызметі бұзылып, жұмыстағы дене тұлғасы қолайсыз болып, статикалық 

жүктеме жоғарылап, қажудың басталуы жеделдеп, қызмет қабілеті төмендейді. 

          4. Дене шынықтыру жаттығуларының   төменгі сынып оқушыларының 

дене келбетін қалыптастырудағы маңызы 

Жалпы алғанда, денешынықтыру тәрбиесінің салауаттандырудағы тиімділігі 

екі негізгі принципті сақтағанда ғана дұрыс болады: тәуліктік қимыл-қозғалыс 

белсенділігіне гигиеналық нормаларға сәйкес түзетулер жүргізілуі және 

денешынықтыру тәрбиесінің гигиеналық негізделген жалпы моделінің болуы. 

Дене шынықтыру жаттығуларын жасау тек қана жүрек қантамырлары, тыныс алу 

жүйелерін жақсартып қана қоймай, адамның әртүрлі ауруларға, стрестерге қарсы  

төтеп беру қабілетін де жақсартады. Егер гимнастикалық жаттығулар, спорттық 

ойындар, шомылу емшараларын қолданса, бұл құбылыс тез болады. Көптеген 

ауруларда физикалық ауырлық түсіру бұл процесті жеңілдетіп, бұзылған 

функцияларды қалыптастырады.  

Сабақта сергіту сәттерін өткізу – білім алушылардың жұмыс қабілетін 

арттыратын қолайлы әдіс болып табылады, өйткені сергіту сәттері орталық жүйке 

жүйесінің қанда бұлшықеттерінің демалуын қамтамасыз етеді. Сергіту сәттері 

білім алушыға профилактикалық әсер ету үшін бұлшықет топтарына және ми, қан 

айналымының жақсаруына арналатын жаттығулар болуы тиіс. Сергіту сәттерін 

өткізу үшін 3-4 жаттығудан тұратын кешенді қолданауға ыңғайлы. Таза ауада 

шынығу. Таза ауамен шынығуды таңертенгілік гимнастикалық жаттығулармен 

байланыстырған жақсы. Таза ауамен шынығуға ойындар, серуендер, алаңдар мен 

ауаларда өткізілетін сабақтар, жаттығулар жатады. Адам ағзасы мен бойының 

дамуына күн сәулесі мен шынығудың пайдасы зор.  

Қорытынды  

Зерттеу жұмысы барысында 1-4 сынып оқушыларынан 40 баланың омыртқа 

жотасының қалыптасуы зерттелді. Олардың ішінен омыртқа жотасының 

қалыптасуында ауытқулары бар оқушылар анықталды. 7-10 жастағы балалардың 

арасында мүсіннің бұзылуы, яғни 5 % - I деңгейлі сколиоз, 2,5% - бүкірейгіштік  

кездесетіні анықталып, олардың алдын алатын жаттығулар түрлері 

қарастырылды.  

Осы жастағы балалардың дене келбетінің дұрыс қалыптасуына кедергі 

келтіретін жағдайлар: 



 

 

289 

 

- қаңқа бұлшықеттерінің нашар дамуы; 

- мектепте партаның жоғары не төмен болуы; 

- орындықтың ыңғайсыздығы; 

- бір жағына қисайып отыратын әдет; 

- баланың бойына сай келмейтін мектеп жиһаздары; 

- күнделікті сабаққа қатынау барысында кітап және басқа да кажетті заттарды 

салынған рюкзяк немесе портфельдің шектен тыс ауырлығы; 

- белсенді демалыстың жоқтығы.  

Пайдаланған әдебиеттер тізімі: 

1. Е. Уақбаев « Қазақстанда дене тәрбиесі жүйесінің дамуы»,-Алматы, 2000ж. 

2. Нұрмұхамбетұлы Ә.Н. « Патофизиология», Алматы, 2007ж. 

3. Сәтбаева Х.Қ., Өтепбергенов А.А., Нілдібаева Ж.Б. « Адам физиологиясы», 

Алматы, 2005ж. 

4. «Мектептегі дене шынықтыру» №2, 2007ж. 

 

      АВОКАДО АҒАШЫН ҮЙ ЖАҒДАЙЫНДА ТҰҚЫМ АРҚЫЛЫ ӨСІРУ 

Қатысушы: Мақсұтова Аяулым Бақытбекқызы 

Жетекшісі: Ахметова Іңкәр Ерланқызы 

«ШҚО Семей қаласының білім бөлімі» ММ «Облыстық балалар биологиялық 

орталығы» КМҚК 

 

     Мен тұқымнан экзотикалық өсімдік өсіруді шештім. Тапсырманы орындау 

барысында мен авокадо, оны өсіру ерекшеліктері туралы қызықты материал 

таптым және бұл ақпаратты сыныптастарыммен және оған қызығушылық 

танытатын барлық адамдармен бөлісуді жөн көрдім. 

Авокадо өсіру үшін дүкеннен экзотикалық жеміс - авокадо сатып алдық. 

Оның ұзындығы 12 см, салмағы шамамен 400 грамм алмұрт тәрізді сопақ жеміс 

болды. Жемістің қабығы қатал, қою жасыл түсті болды. Біз оны кескенде, піскен 

жемістің целлюлозасы сары-жасыл түсті, майлы, құрамында май көп екенін 

көрдік. Жемістің ортасында менің назарымды аударған үлкен сүйек болды. (1,2-

сурет). Менде сұрақ пайда болды: экзотикалық авокадо жемісінің тұқымы үй 

жағдайында өніп, дами ала ма? 

Зерттеу гипотезасы: Менің ойымша, егер сіз авокадо тұқымын отырғызсаңыз, сіз 

бөлмеде авокадо ағашын өсіре аласыз. 

Зерттеу міндеті: Тұқымнан экзотикалық авокадо өсімдігін өсіру. 

Зерттеу мақсаттары: 

1. Авокадо туралы шығу тарихын, қысқаша тарихын, қызықты фактілерді зерттеу. 

2. Үйде авокадо өсіруге болатынын білу үшін сынып оқушыларынан сауалнама 

жүргізу. 

3. Үйде авокадо ағашын өсіру. 

Зерттеу объектісі: авокадо тұқымы. 

Зерттеу пәні: авокадо туралы ақпарат. 

Зерттеудің ғылыми жаңалығы:   
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Бөлме жағдайында тұқымнан (үдеткішсіз!) өсірілген өсімдік қоршаған ортаға 

оңай үйренеді және өте сирек жағдайларда ғана тіршілігін тоқтатады. 

Әдебиетке шолу 

Авокадо тарихы, авокадо биологиясы, қазіргі сорттар, авокадо туралы 

қызықты деректер, авокадоның пайдасы, авокадо зияны жайлы ақпаратты 

қамтиды. 

Жұмыс әдісі 

1. Агротехника. Өсімдіктер күн шуақты жерді, күшті желден қорғауды қажет 

етеді. Авокадо өсіруге арналған топырақ құнарлы, өте жақсы құрғатылған болуы 

керек. Жеміс беру кезінде мол ылғалдылық қажет. Авокадо аязға немесе 

құрғақшылыққа төзбейді. 

2. Тұқымды суда өсіруді әдісі. Ол үшін қалың иненің көмегімен тұқымның бетіне 

төрт кішкене тесік жасалады, ол үстіңгі қабатты тесіп өтеді. Оның ішкі жағына 

зақым келтірмеу өте маңызды. тесіктерге сіріңке немесе тіс шұқығыштары 

салынады. Нәтижесінде әртүрлі бағытта жабысатын тұтқалары бар болуы керек. 

Енді бір стақан суды алып, оның қалың жағы төменгі жағында болатындай етіп 

оған тұқымды салу керек (2сурет). 

2. Алғашқы тамырлар төрт аптадан кейін пайда болды. Тамырлар 3 см-ге дейін 

өскен кезде ол топыраққа трансплантацияланды.  

Авокадо тұқымын топыраққа көшіру. Мен тең пропорцияда алынған 

гумустың, шикі шымтезектің, жердің және құмның қоспасынан тұратын бос 

субстратты дайындадым, оған әктің 14 бөлігін қостым. Көгалдандыруға арналған 

ыдыс пластиктен жасалған. Алғаш рет тереңдігі мен диаметрі 9 см-ден аспайтын 

шағын контейнер жеткілікті болады.Оның түбінде міндетті түрде артық ылғалды 

шығаруға арналған шағын тесіктер жасалады. Бұған қоса полистиролды 

пайдаланып жоғары сапалы дренажды дайындау керек. (4,5-сурет) 

3. Күтім. Авокадо жарық жерде жақсы өседі, бірақ ол тікелей күн сәулесінен 

қорғалған болуы керек. Авокадо үшін оңтайлы температура 18 °C құрайды. Қыста 

температура12 °C-тан төмен болмауы керек. Егер ол төмен болса, ағаш 

жапырақтарын төге бастайды. 

4. Тұқымнан авокадо тез өседі. Сондықтан ағашқа бұта пішінін беру үшін үнемі 

шымшу жасау керек (8-сурет).  

5. Авокадо ағашын бір жасында қоректендіреді. Минералды тыңайтқыштар 

жылына 4 рет қолданылуы керек.  

3.  Іздеу қызметі. 2020 жылдың қараша айында мен танымдық әдебиетте және 

Интернетте осы тақырып бойынша теориялық материалдарды тауып, зерттедім. 

4. Сауалнама. "Таңғажайып АВОКАДО " жобасына дайындық кезінде, 2021 

жылдың наурыз айында мен мектеп оқушылары арасында олардың авокадоға 

қатынасын анықтау үшін сауалнама жүргіздім. 

1. Сіз авокадо деген не екенін білесіз бе?  А) иә Б) жоқ 

2. Авокадо біздің ағзамызға пайдалы екенін білдіңіз бе?  

А) иә Б) жоқ В) білмеймін 

3. Үйде авокадо өсіруге бола ма?  А) иә Б) жоқ В) білмеймін 
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Сауалнама жүргізгеннен кейін мен қорытындылап, диаграммалар жасадым 

(10,11,12-сурет). 

Зерттеу нәтижелері 
Мәдениет атауы      Күні Бақылау Өсуі 

 

Тұқымнан авокадо  28.11.2020 Авокадо отырғызу  

27.01.2021 Авокадо люктері Жарылып шықты 

 05.02.2021 Тамыр өсті 0,5 мм. 

 12.02.2021 Тамыр өсті 1 см. 

 19.02.2021 Тамыр өсті 5,5 см. 

 03.03.2021 Сабақ пайда болды 0,2 мм. 

 06.03.2021 Сабағы пайда болды. 2 см. 

 11.03.2021 Жапырақ пайда болды  

 20.11.2021 Авокадо ағашы 77 см 

 10.03.2022 Авокадо ағашы  90 см 

 

 

3. Іздеу қызметі. 

    - Танымдық әдебиеттер мен интернет көздерінен авокадо туралы қысқаша 

тарих пен қызықты фактілерді білдім.  

- Сондай-ақ, ол авокадоның қандай пайдасы бар екенін және авокадоның адам 

денсаулығына қандай зиян тигізетінін білді. 

- Мен үйде авокадо өсіру тәжірибесін зерттедім. 

4. Сауалнама. 2020 жылдың қараша айында мен мектеп оқушылары арасында 

олардың авокадоға қатынасын анықтау үшін сауалнама жүргіздім. Менің 

пікіртерім бойынша біздің биологиялық орталықтың 100 оқушысы қатысты. 

Сауалнама жүргізгеннен кейін мен қорытынды шығардым. Сауалнаманың 

нәтижелері диаграммаларда көрсетілген. (12,13,14-сурет) 

Сұрақ: "Сіз авокадо деген не екенін білесіз бе?"-  86 адам білгендерін айтты.  

14 адам авокадо деген не екенін білмейтінін айтты.  

Сұрақ: "Сіз авокадо біздің ағзамызға пайдалы екенін білдіңіз бе? "Пікірлер 

екіге бөлінді, 78 адам авокадо пайдалы деп санайды, 6 адам авокадо пайдалы емес 

дейді және 14 адам авокадо адам ағзасына пайдалы ма, жоқ па білмейді. Бәрінен 

бұрын мені адамдардың пікірі қызықтырды: "үйде авокадо өсіруге бола ма?»  

25 адам авокадо өсіруге болады деп жауап берді. 36 адам өсіру мүмкін емес 

деп жауап берді және 39 адам үйде авокадо өсіруге болатындығын білмейді.  

Сауалнаманы қорытындылай келе, мен көптеген адамдар авокадо деген не екенін 

білетінін және бұл жемісті пайдалы деп санайтынын түсіндім, бірақ үйде авокадо 

өсіруге бола ма, жоқ па, адамдардың көпшілігі білмейді деп жауап берді, ал 

кейбір адамдар үйде авокадо өсіру мүмкін емес деп жауап берді. 

Қорытынды 

1. Мен авокадо туралы шығу тегі, қысқаша тарихы және қызықты фактілерді 

зерттедім. Мен авокадоның қандай пайдасы бар екенін және авокадоның адам 
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денсаулығына қандай зиян тигізетінін білдім. Сондай-ақ үйде авокадо өсіру 

тәжірибесін зерттедім.  

2. Сауалнама жүргізіп, респонденттердің көбі экзотикалық жемістермен таныс 

екенін білдім. Көбісі бұл организм үшін пайдалы деп санайды. Бірақ көптеген 

респонденттер авокадо үйде өсіруге болатынына сенімді емес. 

3. Екі жыл бойы мен эксперимент жүргіземін, бақылаймын, күтемін, үйде 

авокадо ағашын өсіремін.  Бұл кезеңде ағаштың биіктігі 90 сантиметр.        

Осылайша менің гипотезам расталды. Әркім үйде авокадо ағашын өсіре алады. 

Пайдаланған әдебиеттер 

1. Бабин Д. М. «Энциклопедия цветоводства». Минск. 2000г. 

2. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0

%D0%B4%D0%BE 

3. https://ralinda.ru/59-k-ovoshcham-ili-fruktam-otnositsya-ekzoticheskiy-avokado 

4. http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/92731 

 

МАТРИЦАСЫНДА НТФ ҚЫШҚЫЛЫНЫҢ ИММОБИЛЬДЕНГЕН 

АМФОТЕРЛІ ГИДРОГЕЛЬДІК СОРБЕНТ КӨМЕГІМЕН ӨНДІРІСТІК 

ҚАЛДЫҚ СУДАҒЫ АУЫР МЕТАЛЛ ИОНДАРЫН СОРБЦИЯЛАУ 

Қатысушы: Жылқыбаева Аяла Болатқызы 

Жетекшілері: Сансызбаева Жанар Абылгазыкызы,  

         Калиев Амангельды    Кабиденович 

                     «№4 жалпы орта білім беретін мектебі»КММ,Семей қаласы  

 

Матрицасына НТФ in situ әдісімен иммобильденген 3:1 қатынастағы 

акриламид (ААм) акрил қышқылының (АҚ) түратын гидрогельдерді сорбент 

ретінде қолдана отырып, металдарды сорбциялау және десорбциялау. Модельді 

ерітінділердегі сирек жер металл иондарын синтезделген гидрогель көмегімен 

сорбциялау және 0,1н тұз қышқылымен десорбция жүргізу. [1] 

Міндеттері: 

1. Полимерлік гидрогельдердің қасиеті, қолданылуы, алу әдістеріне арналған 

ғылыми әдебиеттерге шолу жасау; 

2. Матрицасына әр түрлі концентрациядағы НТФ in situ әдісімен иммобилденген 

3:1 қатынастағы акриламид және акрил қышқылынан тұратын гидрогель 

синтездеу; 

3. Синтезделіп алынған гидрогельдердің әртүрлі рН ортадағы және судағы ісіну 

және жиырылу кинетикасын анықтау; 

Зерттеу жаңалығы: 

Матрицасына әр түрлі концентрацияда НТФ иммобильденген гидрогельдерің 

әр түрлі фактордағы ісіну және жиырылу кинетикасы. Анықталып, 

гидрогельдердің сирек жер металл иондарын сорбциялау және десорбциялау 

мүмкіншілігі зерттеліп, осы арқылы сирек жер металл иондарына бейімделген 

сорбент алу мүмкіншілігі қарастырылды. [2] 

Жұмыстың теорилық және практикалық маңызы. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/92731
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Зерттеу нәтижесінде алынғын мәліметтер полимерлік гидрогельдер 

қасиеттерін қолдану саласын зерттеуде, металдарын бөлу, концентрлеудің 

технологиялық мәселелерін шешуде және сирек жер мателл иондарына 

бейімделген сорбент алуды қолдану мүмкіншілігі жоғары. 

Зерттеу әдістері. 

Зерттеу барысында материалдар жинақтау, тақырыптың өзектілігін анықтау, 

болжау, түсінік беру, баяндау, саралау, әзденістік, салыстыру, талдау, әдістері 

қолданылды  

І тарау. Зерттеу мәселелерін теориялық талдау  

1.1 Полимерлер, гельдер туралы жалпы түсінік. 

Әдеби мағлұматтар бойынша комплексондарды гельдерге 

иммобилизациялаудың негізінен екі тәсілі бар: олардың біріншісі комплексонды 

гель түзілгенге дейін полимерленетін массаға тігуші агентпен бірге енгізу 

(композиционды немесе in situ); екінші – комплексонды реакцияға түспей қалған 

заттардан тазартылған, дайын гельге сорбциялау тәсілі арқылы 

иммобилизациялау. 

Синтезделіп алынған гидрогельдердің әр түрлі рН ортамен буферлі 

ерітіндідегі, судағы және органикалық еріткіштердегі ісіну кинетикасы және 

иондық күші, сонымен қоса модельді ерітіндідегі металдармен сорбциясы және 

десорбциясы зерттелді. [5] 

 Синтезделген гидрогельдер органикалық еріткіште тұрақты және спирт пен 

ацетонның концентрациясы артқан сайын ААм-АҚ/НТФ гидрогельінің 

жиырылуы артады. 

 Ауыр металл иондарының НТФ комплексонымен тұрақтылық қатары 

алынды: 

Zn+2 > Ag+1 > Ni+2 > Pb+2 > Cu+2 

Қатар бойынша матрицасына НТФ иммобилденген 3:1 қатынастағы 

гидрогель мырыш ионын жақсы сорбциялайтындығы белгілі болды, 

нәтижесінде, яғни бұл гидрогельден мырышқа бейімделген сорбент алуға 

болады; 

 Ауыр мателл иондарыни гидрогель матрицасынан 1н тұз қышқылымен 

десорбциялау мүмкіншілігі қарастырылды. 

1.2 Гидрогельдердің ауыр металдарды  сорбциялау және десорбциялауы 

Матрицасына концентрациясы 10-1 – 10-3 моль/л НТФ иммобильденген тігуші 

агентінің массасы 10мг болатын 3:1 қатынастағы ААм және АҚ гидрогеліне 

концентрациясы 10-3 моль/л ауыр металл тұздарының (PbCl2 және өндірістік 

қалдық су адсорбцияланды (7 және 8-сурет). Адсорбция уақыты 1-8 тәулік 

аралығында жүргізіліп, ауыр металл иондарының гидрогельге сорбциялануының. 

NiNO3*6H2O, AgNO3, CuSO4*5H2O, ZnSO4*7H2O) модельді ерітінділері 

оптимальды уақыты бір тәуліктен аз уақыттағы екендігі анықталды. [4] 

1.3 Гидрогельдердің рН ортасы әр түрлі буферлі ерітінділердегі ісіну 

кинетикасы. 

Матрицасына концентрациясы 10-1 – 10-3 моль/л НТФ иммобилденген, тігуші 

агентінің массасы 10мг болатын 3:1 қатынастағы ААм және АҚ гидрогелінің 
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ісінуі мен жиырылуына рН орта әсерінің қисығы тұрғыщылды (3-сурет). 

Бейионды гельдер қышқыл ортада жиырылған күйде болып, иондау процесі 

қозғалмалы қарсы иондардың осмостық қысымын арттырып, ісінуі жоғарылайды. 

3:1 қатынастағы ААм және гидрогелі 5-6 рН ортада ісінудің жоғарғы шегіне 

жетіп, ары қарай жиырылу процесіне ұшырайды. 1 сурет 

ІІ тарау Экспериментальді ( практикалық бөлім) зерттеу 

2.1 НТФ -ерітінді даярлау 

НТФ 50% 10-8   10-2   10-1  дәрежісіндегі концентрациясын дайындау. Ол үшін 

алдымен молекулалық массасын есептейміз. [5] 

M (C3H12NO9P9)= 299 г/моль P = 1,335 г/см3 

а)  CМ=  моль/г          0.001=      =˃    x= 0,001 * 29,9=0,0299 

50= * 100%   =˃    x= =0,0598 = 

V =  =    =˃    0,0447 мл = 0,05          С=10-3  НТФ 

б) 0,01=    =˃    x= 0,01 * 29,9=0,299 

50= * 100%   =˃    x= =0,0598 =0,598 г 

V=  = 0,447 мл = 0,5                                             С=10-2 НТФ 

в) 0,1 =    =˃    x= 0, 1 * 29,9*1=2,99 

50  =    * 100%   =˃    x= =5,98 

V=  =   4,47 мл = 5                                             С=10-1   НТФ 

2.2 Акриламид (ААм) және акрин қышқылының массасын есептеу 

М (ААм) = 75 г/моль; М (Ак)=75 г/моль 

M=V*M    ААм  :  Ак  = 3:1 [ ] 

M=3 моль * 75 = 225= 0,225г (ААм) 

M=1 моль * 75 = 75= 0,05г (Ак) 

Акрил қыш-ң (АК) р-ы бойынша V-ң есептеу 

P=      Y=  = =11,35=0,0714      P (Ак) = 1,0511 г/л 

V-і   5 мм    болатын дистильденген  су аламыз  

V=(H2O)=5мл         ТБАА – (N,N-менемен – бес-акриламид)   М = 146г/моль 

H2C = CH – C – NH - CH2 – N – C – CH = CH2 

 

                     0                                0 

m1 = 10 мг с = 10-3 ; 10-2 ; 10-1 ; 

Асқы күкірт қышқыл амоний персульфат (ПСА) (NH4)2 * S2O8 

m (ПСА) = 10 мг аламыз. 
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2.3 «Геммобилизациялаудың «in situ» әдісі» (гельдердің синтезделуі) 

1. m (НТФ) = 0,0447 ми + dist су (меткаға дейін) (10 рет шайқап аралас – 3) = с 

(НТФ) = 10-3; 

2. С = 10-3 мболатын НТФ-тан 5 мл алып шприцқа (5 ми-к) құямыз + 0,225 г 

(ААм) + 0,075 ми (АҚ) + МБАА (10 мг) + 10 мг (ПСА) + инертті газ (Ач) (тазалау 

үшін) + 1 (топияй) тапшы kt еріт құямыз. 

3. Алынатын ерітіндіні термостатқа (600С) 2 сағатқа қойдық. 

2.4 Иондық күшке әсерін есептелуі 

1Н kCe  Mr (KCl) = 74.5 г/моль  

Cн=    =˃    m*e*  = Cн* m7* v = 14 * 74,5 * 1 л = 74,5 = (KCl)C1V1 = C2V2         

V2=    =˃    = 75 мл + 25 мл dist 

V2=    = 50 мл + 50 dist 

CH=    =˃    m * e * з = 0.1 * 74.5 * 1л = 7.45 г 

C1V1 = C2V2     V2=    =˃    = 50 мл + 50 мл dist 

V2=    = 1 мл + 99 мл dist 

Қорытынды: 

Матрицасына концентрациясы 10-1, 10-2, 10-3 моль/л НТФ in situ әдісімен 

иммобилденген 3:1 қатынастағы акриламид (ААм) және акрил қышқылынан (АҚ) 

тұратын гидрогельдер синтезделіп алынып, олардың физика-химиялық қасиеті 

зерттелді және ауыр металл иондарын сорбциялау мен десорбциялау мүмкіншілігі 

анықталды. [3] 

Ауыр металл иондарын сорбциялау үшін рН ортасының оптимальды мәні 5-6 

аралығында екендігі анықталды. 

Ерітіндінің иондық күші артқан сайын гидрогельдің ауыр металл иондарын 

сорбциялауы төмендейді. [5] 

Пайдаланған әдебиеттер тізімі: 

1. Очистка стоков, содержащих тяжелых металлы // [Электронный ресурс].  

Режим доступпа: http://potential-2.ru. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

2. Очистка сточных вод от тяжелых металлов // [Электронный ресурс].  Режим 

доступпа: http://www.ecology.ostu.ru – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

3. Основные методы очистки сточных вод // [Электронный ресурс].  Режим 

доступпа: http://www.lib.ua-ru.– Загл. с экрана. – Яз. рус. 

4. Катровцева А.В., Орлова Т.Д., Шорохова В.И., Комплексообразование 

нитрилотриметилфосфоновой кислоты с ионами ряда переходных металлов // 

Тез. Докл. 17 Всес. Чугаев. Совещ. По химии комплес. Соед., Минск, 1990, Ч.2, 
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УГЛЕРОДНЫЙ СЛЕД: ЧТО КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН О НЕМ ЗНАТЬ? 

Участница: Шаймухаметова Элина Анвировна 

Руководители: Олжаева Айжан Коныргазиновна, 

                           Садвакасова Назым Калкешовна 

КГУ «Средняя общеобразовательная школа № 32»  г.Семей 

 

Что такое углеродный след? Человек воздействует на климат выбросом 

парниковых газов, которые накапливаются в атмосфере и усиливают парниковый 

эффект. Все мы так или иначе выделяем парниковые газы: когда едем на работу 

или готовим обед. Совокупность всех выбросов,  на которые повлиял человек – 

это «углеродный след». 

Мы используем свет, электричество, тепло – все вместе это дает выброс в 

атмосферу СО2 и других парниковых газов, например метана. И таким образом 

мы воздействуем на климат Земли. Это воздействие в последнее время 

приобретает катастрофический характер: климат меняется очень быстро – так 

быстро, как никогда за всю историю планеты. И это нехорошо, потому что 

биологические виды не успевает приспособиться: проблема исчезновения видов, в 

том числе и человеческого, стоит особенно остро.  

Углеродный след складывается из всей деятельности человека. Есть два 

главных источника – энергетика и сельское хозяйство. Это связано с 

особенностью пищеварения у животных и исчезновением лесов, вырубаемых под 

пастбища. Как рассчитать углеродный след? Все, что мы делаем так или иначе 

оставляет углеродный след. Главная задача – обращать внимание на то, сколько 

энергии вы расходуете. Существуют специальные калькуляторы, с помощью 

которых можно посчитать углеродный след. Вы отвечаете на простые вопросы о 

вашем быте, и алгоритм высчитывает, сколько топлива вы тратите прямо или 

косвенно.  Давно хотели узнать, насколько ваш стиль жизни влияет на климат? А, 

может быть, показать кому-то из близких в цифрах, почему часовой горячий душ-

не лучшее решение для противостояния кризису? Эксперты 

Greenpeace разработали уникальный калькулятор , с помощью которого можно 

подсчитать, как сильно ваш образ жизни влияет на климат. Для создания 

калькулятора Greenpeace проанализировал большой объём данных, а также 

аналогичные сервисы и разработал собственный алгоритм подсчёта углеродного 

следа человека (в части энергопотребления в быту и городского транспорта). 

Калькулятор не только подсчитает ваш углеродный след в тоннах CO₂, но 

также даст советы, как его можно сократить уже сейчас. Просто введите свои 

данные: чем детальнее будут ответы — тем точнее будет рассчитан ваш 

углеродный след. В конце вы получите «чеклист климатического образа жизни» - 

гайд с советами на каждый день по уменьшению влияния на климат.Но обо всём 

по порядку.Как посчитать свой углеродный след и его составляющие? Рассчитать 

углеродный след на 100 %, учитывая разнообразие жизнедеятельности и 

ежедневного выбора продуктов и услуг — задача крайне трудоёмкая. Поэтому в 

калькуляторе речь идёт о тех областях, где это возможно рассчитать: 

коммунальные услуги, транспорт, а также продукты питания, без учёта хранения 

https://climate.greenpeace.ru/calculator/
https://climate.greenpeace.ru/calculator/
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и транспортировки.Его разделы покрывают все основные сферы жизни, в которых 

происходят выбросы: дом, путешествия, городской транспорт и еда. 

Блок I: ДОМ. Мы слышим с детства, что нужно не забывать выключать свет и 

воду. Это тот случай, когда мотивация сэкономить на счетах полностью совпадает 

с пользой для климата. «Домашний» углеродный след складывается из 

энергопотребления в быту: это электричество, отопление, газ и даже энергия, 

«зашитая» в воду. Для того чтобы все эти услуги дошли до потребителя, где-то на 

теплоэлектростанции сжигается уголь или газ, что приводит к выбросам 

парниковых газов. А на производство горячей воды нужно затратить примерно на 

треть больше энергии, чем холодной. Заметную долю климатического следа, 

связанного с жилищем, составляют также косвенные выбросы — например, 

связанные с производством и транспортировкой телевизора, привезённого из 

Китая. 

Блок II: ПУТЕШЕСТВИЯ. Известно, что один из самых климатически 

затратных способов путешествия — это передвижение на самолёте или личном 

автомобиле. Причём в некоторых развитых странах поездки на 

автомобиле вносят первый по величине вклад в углеродный след человека, 

связанный с транспортом, а перелёты — второй. А вот поездка на поезде, 

напротив, будет климатически дружественным вариантом. Вы можете также 

попробовать такие экологичные виды туризма, как хайкинг и велопоходы, 

альпинизм, сплавы по реке, спелеотуризм, сельский туризм. 

Блок III: ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ.  На углеродный след поездки по городу 

влияют вид транспорта, дальность маршрута, скорость, вид и эффективность 

использования топлива, стиль вождения и другие факторы. Каждый раз, когда вы 

выбираете пешие прогулки, велосипед, самокат или общественный транспорт 

вместо личного автомобиля или такси, вы думаете о климате. Например, 

углеродный след поездки на автомобиле на 1 км пути примерно в 20 раз выше, 

чем на автобусе или метро. 

Блок IV: ЕДА. Переход на климатически дружественную диету (с большим 

содержанием растительных продуктов, чем животных) называют одной из самых 

действенных вещей, которую человек может делать для планеты и климата. Всё 

дело в том, что на производство мясных и молочных продуктов в большинстве 

случаев нужно затратить гораздо больше природных ресурсов по сравнению с 

растительными. Например, климатический след мяса жвачных животных в 100 

раз больше, чем растительных продуктов. Конечно, это не означает, что с 

завтрашнего дня каждый станет веганом / вегетарианцем. Но учёные делают 

акцент на том, что необходимо именно снижать потребление животных 

продуктов, и для начала постараться уйти хотя бы от их перепотребления. Можно 

попробовать не есть мясо по понедельникам, как это делают по всему миру 

участники глобальной инициативы Meat Free Monday. Можно отказаться от 

говядины, так как из всех видов мяса она имеет наибольший углеродный след. 

Сегодня особенно важно обратить внимание на снижение собственного 

углеродного следа, так как парниковые газы стремительно меняют климат 

планеты и усиливают климатический кризис. По мнению учёных, для 

https://www.aalto.fi/sites/g/files/flghsv161/files/2019-02/15_degree_lifestyles_mainreport.pdf
https://www.theguardian.com/environment/2018/may/31/avoiding-meat-and-dairy-is-single-biggest-way-to-reduce-your-impact-on-earth
https://storage.googleapis.com/planet4-international-stateless/2018/03/698c4c4a-summary_greenpeace-livestock-vision-towards-2050.pdf
https://storage.googleapis.com/planet4-international-stateless/2018/03/698c4c4a-summary_greenpeace-livestock-vision-towards-2050.pdf
https://www.meatfreemondays.com/
https://www.aalto.fi/en/department-of-design/15-degree-lifestyles
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эффективного решения проблемы климатического кризиса в развитых странах 

личный углеродный след необходимо сократить на 80-90 % к 2050 году. Поэтому 

рассчитывайте свой след, делитесь результатами в социальных сетях. Замедление 

климатического кризиса пока что в наших руках. Каков углеродный след среднего 

жителя Казахстана? - Средний углеродный след жителя Казахстана очень 

высокий – 14 360 т СО2-эквивалента в год. Средний по миру составляет 5 тонн. 

Для эффективной борьбы с изменением климата необходимо, чтобы углеродный 

след 1 человека составлял 2 т СО2. Что такое углеродный след? Углеродный 

след (carbon footprint) — это количество выбросов парниковых газов, 

образованных в результате определенной деятельности человека или 

предприятия. Как определяется углеродный след? Подсчетом выделяемого 

углекислого газа (СО2) и других парниковых газов, таких как метан и закись 

азота. Разные парниковые газы измеряют единым эквивалентом, равным 1 тонне 

выбросов СО2. Например, 1 тонна метана имеет эквивалент 28 т углекислого газа. 

Чем отличается углеродный след от подсчета выбросов парниковых газов? В 

углеродном следе учитываются не только прямые, но и косвенные выбросы СО2. 

Прямые выбросы возникают от сжигания топлива, косвенные - от использования 

материалов и продукции, при производстве которой затрачена 

энергия.Углеродный след рассчитывается в единицу времени (день, месяц, год) и 

на единицу продукции, процесса, на 1 человека (конкретного или среднего по 

стране). Зачем проводить оценку углеродного следа компаний? Раскрывая 

информацию о политиках и мероприятиях, направленных на сокращение 

выбросов парниковых газов, компании заявляют о своей открытости, о ведении 

бизнеса в соответствии с принципами устойчивого развития и целями 

Парижского соглашения.Компании могут сравнить выбросы СО2 с другими 

предприятиями (bench-marking). Что может сделать компания, чтобы 

уменьшить углеродный след? Организации могут искать пути снижения 

выбросов парниковых газон, включая повышение энергоэффективности, 

использование «зеленых» видов энергии, финансирование отраслевых и 

международных проектов по снижению выбросов парниковых газов. Как 

рассчитать углеродный след отдельного человека? В Интернете много 

калькуляторов углеродного следа, основанных на разнообразных методах. 

Например, в одном случае будет учитываться только количество используемого 

топлива самолетом, а в другом – еще и конденсационный след, оставляемый 

самолетом. Как рассчитать углеродный след компании? – Рассчитать 

углеродный след компании Вы можете научиться на тренинге Центра СУР 15-18 

октября в г.Алматы. Подробнее о тренинге: https://csd-

center.kz/treningi/parnikovye-gazy-novye-pravila-rynka-uglerodnyh-edinic-

edinyy-podhod-k-.html?lang=ru 

Список литературы: 

1. Макарова А.С., Авдеенкова Т.С.: Оценка возможностей снижения углеродного 

следа за счет применения инновационных технологий. 

2. Суховеева О.Э: Углеродные калькуляторы как инструмент для оценки эмиссии 

парниковых газов от животноводства. 

https://csd-center.kz/treningi/parnikovye-gazy-novye-pravila-rynka-uglerodnyh-edinic-edinyy-podhod-k-.html?lang=ru
https://csd-center.kz/treningi/parnikovye-gazy-novye-pravila-rynka-uglerodnyh-edinic-edinyy-podhod-k-.html?lang=ru
https://csd-center.kz/treningi/parnikovye-gazy-novye-pravila-rynka-uglerodnyh-edinic-edinyy-podhod-k-.html?lang=ru
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3. Лаптева А.В., Чесноков Ю.Н.: Возможности реализации углеродной политики в 

регионах. 

 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ РЕГИОНА 

СЕМЕЙ ПО МОДЕЛИ ТЮНЕНА 

Участник :Алиманов Тимур 

Руководитель:  Кизатаева Гульнур Нурбековна, 

                        Иликова Вера Александровна 

КГУ «Средняя общеобразовательная школа № 29 «Пальмира» г.Семей 

 

Сельское хозяйство занимает важное место в современной экономической 

теории. Необходимость исследования тенденций развития аграрного строя 

обусловлена рядом моментов. Сельское хозяйство обеспечивает население 

продуктами питания, а перерабатывающую промышленность сырьем. Примерно 

70% предметов потребления производится из продукции сельского хозяйства, 

поэтому от эффективности этой отрасли прямо зависит жизненный уровень 

населения. 

Гипотеза: определить соответствие и приемлемость модели 

Тюнена«изолированное государство» для сельскохозяйственных угодий региона 

Семей. 

Цель данной работы изучить развитие сельскохозяйственных угодий региона 

города Семей, выявить основные направления и определить перспективы 

развития. 

Исходя из цели, были поставлены следующие задачи: 

1. Рассмотреть модель Тюнена «изолированное государство» 

2.Изучить  особенности сельскохозяйственного производства региона города 

Семей.  

3.Определить перспективы развития сельского хозяйства по модели Тюнена в 

рамках обеспеения продовольственной безопасности.  

Объектом исследования является сельскохозяйственные угодья региона 

Семей. 

Предметом исследования являются проблемы сельского хозяйства данного 

региона. 

Методы исследования: принцип историзма, объективности, анализ 

источников и документов, составление модели сельскохозяйственных угодий 

города Семей. 

Научная новизна состоит в том, что определить недостатки и преимущества 

расположения сельхозугодий города Семей. 

Важнейшими источниками для изучения данной темы стали: 

статистические данные предприятий сельскохозяйственных угодий города Семей, 

инфокарта города Семей, ценовые предложения сельскохозяйственных 

продуктов,   данные расхода на топливо  

Практическая значимость работы: данный материал может быть 

использован для обеспечения продовольсвенной безопасности региона и для  
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написания статей, для проведения уроков, внеклассных мероприятий, 

краеведческих конференций. 

Основная часть 

Производство отечественных продуктов питания и обеспечение ими 

населения Республики Казахстан приобретает в последнее время особо важное 

значение. 

Сегодня у города насчитывается 14 сельских округов, это около полусотни 

небольших аулов, где в общей сложности проживает порядка 20 тысяч человек. В 

масштабах страны такая цифра может показаться незначительной. 1В 2021 году 

посевная площадь сельскохозяйственных культур по Семейскому региону 

составила 15720,0 гектаров. В целом на проведение осенне-полевых работ и 

заготовку кормов сельхозформированиям региона выделено 705 тонн 

удешевленного дизельного топлива по цене 180 тысяч тенге за тонну.2 По 

данным 2020 года  в аграрном секторе насчитывается свыше 600 крестьянских 

хозяйств, 32 сельскохозяйственных производственных кооператива, 11 дачно-

садовых кооперативов и более 32 тысяч личных подсобных хозяйств.3 

В городе имеется 3 предприятия (цеха) по переработке молока: 

 1. ТОО «ПВП», в среднем засутки перерабатывается   3 тонны молока, при 

мощности переработки предприятия до 15 тонн молока в сутки, имеются 

проблемы со сбытом продукции. 

 2. КХ «Калиханулы»,  всреднем за сутки перерабатывается 3,5-4 тонны 

молока собственного производства.Мощность переработки предприятия до 7 тонн 

молока в сутки. 

 3. ИП «Корабаев А», мощность предприятия по переработке молока  

составляет 4 тонны в сутки.[2] 

Общая потребность молока и молочных продуктов, при норме на человека 

260 кг, составляет 88,2 тысяч тонн, при собственном производстве 34,1 тысяч 

тонн, обеспеченность всего 38,7 %. Остальная  недостающая часть молочной 

продукции поставляется в город от молокоперерабатывающих предприятий 

«Восток», «Эмиль» г. Усть-Каменогорска, ТОО «Исток» Шемонаихинского 

района, от хозяйствующих субъектов Бородулихинского и Бескарагайского 

районов, от фирмы «Агропром»  г. Алматы.5 

В соответствии с областной программой создания мясо-молочного пояса 

вокруг города предусмотрена поставка мясо-молочной продукции из 

близлежащих Бородулихинского, Бескарагайского, Шемонаихинского, 

Абайского, Жарминского и Тарбагатайского районов.  

В целях сдерживания инфляционных процессов, стабилизации цен на 

продукцию сельского хозяйства в регионе на постоянной основе на рынке ТЛЦ 

«Северный» проводятся сельскохозяйственные ярмарки.  

 Анализ сельскохозяйственых угодий города Семей по модели Тюнена 

Какая модель районирования свойственно для нашего города Семей? Для 

того чтобы ответить данный вопрос необходимо распределить на карте города 

Семей основные крупные предприятия сельскохозяйственного назначения: 
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производство зерна, овощей, мяса, молока, птицы и яиц. В результате была 

создана карта(Приложение №2) 

С 2018 года проводится оцифровка электронных карт полей, в том числе 

пашни, пастбищ, сенокосов. По электронным картам полей и пастбищ можно 

будет контролировать благодаря спутниковой связи. Фермеру достаточно 

зарегистрироваться на сайте www.qoldau.kz и внести данные о собственных 

землях. Системы агрономического учета облегчают внесение, хранение и работу с 

этой информацией, а интеграция с полевыми устройствами сбора данных 

устраняют необходимость вносить информацию вручную, снижает риск ошибок и 

потери данных. 

Вторым важным преимуществом оцифровки границ полей является 

уточнение фактических границ полей и понимание, какая площадь действительно 

обрабатывается. Учетные данные не всегда совпадают с реально обрабатываемой 

площадью, кроме того, общая площадь земельных угодий  не учитывает 

необрабатываемые участки внутри поля (вымочки, овраги и т.д.). Эти объекты 

уменьшают продуктивную площадь поля, и этот факт важно учитывать при 

планировании полевых работ и расчета необходимых ресурсов (удобрения, СЗР и 

так далее). 

Благодаря данным оцифровки и земельному кадастру была создана карта 

зонирования земель города Семей и выделены границы оценочных зон: 

(Приложение № 3)  

Согласно  зонированию в Приложении №3 можно определить что 

сельскохозяйственные угодия входят в IV, V, VII зоны. Но в зонирований 

сельскохозяйственных угодий есть определенные недочёты, которые касаются 

земель бывшего Семипалатинского ядерного полигона. Около 230 тыс. га 

занимает площадь земли Семипалатинского испытательного полигона, на которой 

ведется активная хозяйственная деятельность. В то время как по всем имеющимся 

нормативным актам Казахстана на этих землях это категорически запрещено. Тем 

не менее, так исторически сложилось, что часть этих земель активно используется 

крестьянскими хозяйствами, которые живут и работают здесь не один десяток 

лет, занимаясь животноводством. 7 

На сегодняшний день оцифровка электронных карт полей Семейского 

региона составила около 518 тыс. 500 га. Из них оцифровано 12 тыс. 651,9 га 

полей (140% от запланированного объема на 2018 год). А вот из-за проблем с 

определением статуса полигона, процесс оцифровки пастбищ и сенокосов 

значительно отстает. При плане на 2018 год оцифровать 967 тыс. 865 га пастбищ, 

работа была выполнена лишь на  51,9%, или 502 тыс. 167,59 га. Аналогичная 

ситуация и с оцифровкой земель сенокосов. По плану к концу года нужно было 

внести в базе данных земельные участки на территории 6 тыс. 727 га. Сейчас этот 

показатель составляет 3 тыс. 628,12 га, или 53,9%.7 

 По данным  города Семей  имеются  особенности от модели 

концентрических кругов Тюненапо физико-географическим признакам. Если 

правобережная часть города позволяет придерживаться концентрических кругов, 

на левобережной части мы наблюдаем многоядерную модель. Модель Тюнена 
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применима для городов равнинной местности: но в юго-восточном направлении 

преобладают предгорный рельеф, который пригоден в основном только для 

животноводства. Северо-запад левобережной части имеет зонирование овощного 

пояса, племенного животноводства и птицефабрики. На правый берегу города 

Семей растениеводство специализируется на зерноводстве и вырщивании 

технических культур (подсолнечника). Особенность правого берега в 

расположении рекреационной зоны: зона предназначенная для охоты и рекреации 

напрямую соприкасается с городом и из седьмой, крайней позиции переходит на 

первую позицию, так как город граничит с реликтовым сосновым бором. 

Анализируя выше сказанное хочется отметить что развить «изолированное 

сельское хозяйство» невозможно на примере города Семей. Очень много сходств 

в расположении зон, но отсутствие фруктовых садов, необходимость  реализации 

программы «Обводнение пастбищ», расположенность рядом с сосновым бором 

дает возможность сделать вывод о том, что круги Тюнена на примере города 

Семей преобразуются в многоядерную модель. 

Заключение 

Казахстан – это агроиндустриальная страна, агропромышленный сектор 

которой не только обеспечивает потребности внутреннего рынка, но и позволяет 

отправлять часть продукции на экспорт. В период пандемии COVID19 наш город 

не ощутил перебоев с поставками продуктов питания. Продовольственную 

безопасность города  обеспечивает постоянное развитие компаний, работающих в 

сельском хозяйстве и переработке сельхозпродукции. Политика оцифровки 

земель и моделирования сельскогохозяйства позволили сделать прогнозы по 

обеспечению населения продуктами питания. Развитие «изолированного 

сельского хозяйства» невозможно на примере города Семей. Ведение сельского 

хозяйства строго зависит от природных условий региона. 

В модели Тюнена не рассматриваются земли,  подверженные ядерным 

испытаниям.  На сегодняшний день официально эти земли не признаны 

хозпригодными,  но они активно используются в животноводстве,  а в 

искусственном Атомном озере занимаются рыболовством.  

Так как в модели Тюнена не учитывается ни рост большого города, ни 

изменения систем сельского хозяйства, якобы образующих тюненские 

"концентрические" пояса, в связи с развитием производства и изменением 

человеческим обществом природных условий- городу Семей свойственна 

многоядерная модель развития сельского хозяйства.  

Список литературы: 

1. Маленький надел большой нивы/ https://www.caravan.kz/gazeta/malenkijj-nadel-

bolshojj-nivy-488375/ 

2. В Семее прошел брифинг о развитии сельского хозяйства/ 

https://semeynews.kz/news/16138/ 

3. Не хлебом единым/ https://rudnyi-altai.kz/ne-hlebom-edinym/ 

4. Эльдар Нуруллин. Важные вопросы развития города./ Газета «Семей таңы» от 

21.05.2014 

5. Виноградова Н.И. Развитие сельскохозяйственной продукции в Семее. 

https://www.caravan.kz/gazeta/malenkijj-nadel-bolshojj-nivy-488375/
https://www.caravan.kz/gazeta/malenkijj-nadel-bolshojj-nivy-488375/
https://semeynews.kz/news/16138/
https://rudnyi-altai.kz/ne-hlebom-edinym/


 

 

303 

 

СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ТОПЫРАҒЫНА АУЫР МЕТАЛДАРДЫҢ ӘСЕРІ 

ЖӘНЕ ОНЫҢ САЛДАРЫ 

Авторы: Молдагазиева Айым Ерболқызы 

 Жетекшілері:Кудабаева Акмарал Бекбосыновна 

                          Мусамагамбетова Сая Кайсахановна 

«№44 жалпы орта білім беретін мектебі» КММ,Семей қаласы 

 

Өзектілігі.Қазіргі кезде ауыр металдардың  топырақта жинақталуын және 

олардың  қоректік тізбек арқылы ауысуын зерттеу  маңызды мәселелердің бірі 

болып  табылады, себебі олар барлық тірі ағзаларға, оның ішінде 

адамдар ағзасына ұзақ уақыт бойы уытты әсер етеді. Техногенді 

ластанған ауруларда асқазан  ауруы бірінші орында, тыныс алу  жүйелері 

аурулары екінші орында, қан  айналу жүйелері аурулары үшінші орында тұр. 

Сондықтан да Қазақстан топырақтарында ауыр металдардың жинақталуын және 

олардың қоректік тізбек арқылы ауысуын зерттеу қазіргі таңдағы ең өзекті 

мәселелердің бірі болып отыр [2-4]. 

Жұмыстың мақсаты: Семей қаласының жекелеген өндіріс ошақтары болып 

табылатын «Цемент» зауыты, «Тері былғары» зауыты топырақтарындағы ауыр 

металдардың жинақталу мен таралу ерекшеліктерін зерттеп, олардың   салдарын 

анықтау. 

Зерттеу нысаны. Семей қаласы топырағының ластануын бағалау және 

экологиялық салдарын зерттеу мақсатында екі аудан назарға алынды: «Цемент» 

зауыты маңы топырағы, «Тері былғары» зауыты маңы топырағы. 

Жұмыстың ғылыми жаңалығы. Семей қаласының  топырағының ластануын 

негізге ала отырып, өндіріс ошақтарынан бөлінген ауыр металдардың  мөлшері 

мен динамикасын анықтау арқылы олардың қоршаған ортаға тигізген кері 

әсері  экологиялық тұрғыдан толығымен бағаланды. 

Топырақ үлгілерін  анализге даярлау және анализ жүргізу 

Семей қаласының әрбір топырақ орындарынан белгіленіп алынды. Алынған 

топырақтар 1-2 км аралығын құрады.  

Зерттеу орындарына мыналар жатады:  

1. Семей қаласының «Цемент» зауыты маңы топырағы 

2. «Тері және былғары» зауыты маңы топырағы.  

Семей қаласының тері-былғары зауыты Цемент зауытынан 7 км қашықтықта 

орналақан. Алынған топырақтар 1-2 км аралығын құрады. «Семей цемент» және 

«Тері-былғары» зауыттарының топырақтары 4 бағыт бойынша алынды. Оңтүстік, 

солтүстік, батыс, шығыс бөліктерінен алынды  

Зерттеуге алынған топырақ үлгілері, топырақтың А қабатынан алынды. Яғни, 

топырақтың құнарлы қабатынан. Біз топырақты алудың аралас үлгі алу әдісін 

қолдандық. Топырақ үлгісі аударма және аударма асты қабаттарынан алынды. 

Араласүлгi  8 индивидуал (топырақтың жоғарғы қабаттарынан алынған) үлгiден 

түзiлген болады. 

Ал алынған үлгілерді  бақылау орны ретінде  Семей қаласының  Шәкәрім 

атындағы  мемлекетттік университетінің, жаратылыстану факультетінің, химия 
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кафедрасының арнайы зертханасының рұқсатымен алынды. Сондай-ақ, 

мектебіміздің физика кабинетінің зертханасында физика пәнінің мұғалімі 

Қалиханова Әсел Төлеубекқызының көмегімен оқушы екі зауыттан алынған 

топырақтардың жалпы көлемін, массасын, тығыздығын өлшедік. Нәтижесі 

төмендегі кестеде көрсетілген.  

№ Топырақ үлгілері Массас

ы 

(кг) 

Көлемі 

(м³) 

Тығызд

ығы (кг/м³) 

1 «Тері былғары» 

заводы 

27,5*10 

⁻³ кг 

30*10⁻³ 
м³ 

0,91 

кг/м³ 

2 «Цемент» заводы 28*10⁻³ 
кг 

30*10⁻³ 
м³ 

0,93 

кг/м³ 

1-кесте. Топырақ үлгілерінің физикалық қасиеттері 

1-кестеде көрсетілгендей екі зауыттан алынған топырақтардың көлемдері 

бірдей, массасына келер болсақ, «Цемент» зауыты топырағының массасы 500 

грамға ауыр тартады, ал тығыздығы жөніненде «Цемент» зауыты топырағы 0,02 

кг/м³-қа жоғары екндігін көруге болады.  

Берілген зерттеу орындары бойынша алынған топырақ үлгілерін анализге 

даярлау үшін ең алдымен топырақты кептіреміз, себебі өзен аңғарынан 

алынғаннан кейін топырақ ылғалды болып келеді. Және тағы бір ескере кететін 

бір жағдай, ол  2 нүктеден алынған топырақты бір - бірімен араластырып алмау. 

Топырақты жақсылап кептіріп болғаннан кейін топырақ бетінде көрініп тұрған, 

өсімдіктердің қалдығы болса немесе  басқа да ірі қоқыстары болса, теріп алып 

тастауымыз керек. Яғни жақсылап тазалауымыз керек. Осыдан кейін  аз ғана 

мөлшерде тазарған топырақты, оның құрамындағы майда қоқыстардан тазалау 

үшін арнайы топырақ тазалайтын  бірнеше елегіштерден өткіземіз. Елегіштен 

өткізіп болғаннан кейін, тазарған топырақты арнайы таза қағазға салып, қағаздың 

сыртына шатасып кетпес үшін қай зерттеу орнының топырағы екенін жазып, 

белгілеп қоямыз. Дайын болған топырақ үлгілерін алып, бақылау орнына апарып 

анализ жүргізуге болады. 

Анализ жүргізу барысында бақылау орнына жеткізілген топырақ үлгілерін 1 

гр. етіп таразыға салып өлшеп аламыз. Өлшеп алынған топырақты өте таза шыны 

ыдысқа саламыз. Әр зерттеу орнынан алынған топырақтың барлығына осылай 

жасаймыз. Осы шыны ыдысқа салынған 1 гр. топырақтың үстіне 10 мл хлор 

қышқылын құйып арнайы пеште 10-15 минут қыздырамыз. Кішкене қызғаннан 

кейін бәраз салқындатып, хлор қышқылының үстінен  5 мл. азот  қышқылын 

құямыз. Осылай біздің пробиркамыздың ішіндегі топырағымыз дымқыл тұздарға 

дейін буланғанша   қайталап 5 мл-ден азот қышқылын құйып отырамыз. Күтіп 

отырған нәтижеміз шыққаннан кейін, яғни топырағымыз ағарғаннан кейін таза 

ыдыс алып, үстінен 10 мл. дистилденген су құйып,  жақсылап араластырып 10 мл-

лік  таза пробиркаға құямыз. Дайын болған анализіміздің ауыр металдарын  ФЭК 

арқылы анықтаймыз. 

Мысты анықтау 
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Ол үшін 2  мл анализденетін ерітіндіге 2 мл натрий цитратын құйдық, (№ 5 

реактив) ерітіндінің рН ортасын тұз қышқылы арқылы  2,5 ке жеткіздік.Оны 

индикатор қағазы арқылы тексердік.Ары қарай оған 5 мл дитизонның жұмысшы 

ерітіндісін құйдық. (№ 2 реактив)   

№ 1 реактивтің дайындалуы   [ қосымшадағы № 5 суретте көрсетілген.] 

0,2 г дитизон ұнтағын 20 мл 1:1 қатынастағы аммоний гидрооксидінде 

еріттік,10 мл 1% аскорбин қышқылын және 100 мл дистильденген суды қостық. 

Бөлгіш воронкада  фильтрледік те 10 мл тетрахлорметан ерітіндісімен араластыра 

отыра шайдық.Ары қарай 200 мл тетрахлорметанды құйып,ерітіндіге 1 Н тұз 

қышқылын жасыл ерітінді және тұнба пайда болғанша қышқылдадық.Дитизонды 

бөлгіш воронка арқылы бөліп алдық. 

№ 2 реактивтің дайындалуы. 

Дитизонның жұмысшы ерітіндісін алынған дитизон ерітіндісі арқылы 

дайындадық. Ол үшін тәжірибеге қажетті дитизонның ерітіндісін есептеп 

алдық,бізге қажетті 2:36 қатынастағы жұмысшы дитизон ерітіндісі болатын. 

Яғни 2 мл дитизон+36 мл тетрахлорметан. 

 Реактивтерді дайындап алған кейін   жоғарыда айтылғандай мысты анықтау 

анализін жасадық. Мыс  ФЭК приборы арқылы анықтадық.1 кюветаға 

анализденетін ерітіндіні, ал екінші кюветаға тетрахлорметан құйылып,арнайы 

толқын ұзындықтары қойылды.  

Мыстың мөлшерін келесі формула арқылы анықтыдық 

Х = ( a*b-a бақылау * b бақылау ) *в / н *г  

Мұндағы ; 

Х-  топырақ мыстың мөлшері 

а– байқауға алынған сыныманың шкаладағы көрсеткіші Y/мл 

b- экстракцияға алынған дитизон ерітіндісінің  көлемі, мл 

в – анализге алынған ерітіндінің жалпы көлемі, мл 

н- анализге алынған топырақтың массасы, г 

г- анализге алынған ерітіндінің көлемі, мл 

Мырышты анықтау 

Мырышты анықтау үшін 0,5 мл  анализденетін ерітіндіге  1 мл комплексті 

буферлік ерітінді (№ 3 реактив) құйып ,үстіне 5 мл дитизонның жұмысшы 

ерітіндісін құйып жақсылып араластырдықта мырышты анықтадық. 

№ 3 реактив 

Комплексті буферлік ерітінді дайындау үшін 100 мл дистильденген суда 

натрий ацетатын ерітіп,оған ерітіндінің  рН ортасын 5,8 болғанша  тұз қышқылын 

құйдық. Ары қарай осы ерітіндіге 40 г натрийдің гипосульфитін салып, 200 мл 

ерітінді жасадық. 

Мырыштың мөлшерін келесі формуламен анықтадық. 

Х = ( a*b-a бақылау * b бақылау ) *в /  н *г  

Мұндағы; 

Х- топырақтағы  мырыштың мөлшері 

а– байқауға алынған сыныманың шкаладағы көрсеткіші Y/мл 

b- экстракцияға алынған дитизон ерітіндісінің  көлемі, мл 
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в – анализге алынған ерітіндінің жалпы көлемі мл 

н- анализге алынған топырақтың  массасы г 

г- анализге алынған ерітіндінің көлемі, мл 

Анықтау нәтижесі келесі кестеде көрсетілген 

Қорытынды. Зерттеу орындарынан алынған топырақ құрамын тексергенде,  

Тері- былғары өзен аңғарының топырағы ауыр металдармен өте аз мөлшерде 

ластанғаны анықталды. Шекті зиянсыз мөлшерінен аспайды. 

1. Барлық зерттелген орындарында ауыр металдардың жинақталу деңгейі шекті 

зиянсыз мөлшерінен  төмен болғандықтан қауіпсіз. 

2. Ауыр металдардың жинақталу деңгейі басқа зерттеу орындарымен 

салыстырғанда  көбінесе   Тері – былғары заводында көбірек болды. Ал Цемент 

заводында 3 км қашытықта орналасқан аймақта, алынған топырақтың құрамында  

ауыр металдардың мөлшері, басқа зерттеу орындарымен салыстырғанда  өте аз 

мөлшерде кездеседі. Барлық зерттеу орындарында  ең көп мөлшерде кездескен 

элемент  - мырыш.  Ал ең аз мөлшерде кездесетін элемент - мыс болып 

анықталды. 

3.  Жалпы айтқанда топырақтың сапасы таза, ШРК көрсеткіштерінен аспаған.   

Цемент заводы топырағы ауыр металдармен көп  ластанбаған, алайда аз 

мөлшерде кездеседі. 
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ANNOTATION 

Currently, nanotechnology has a significant impact on the development of 

medicine. Silver nanoparticles are one of the most studied objects of nanotechnology. 

The article discusses the most common methods for obtaining silver nanoparticles, their 

use in new developments for medical purposes. 

АННОТАЦИЯ 

В настоящее время нанотехнологии оказывают существенное воздействие на 

развитие медицины. Наночастицы серебра - один из наиболее изученных 
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объектов нанотехнологии. В научной работе рассмотрены наиболее 

распространенные способы получения наночастиц серебра, их использование в 

новых разработках для применения в медицинских целях будет интересна для 

студентов обучающихся сельскохозяйственного направления.  

АННОТАЦИЯ 

Қазіргі уақытта нанотехнология медицинаның дамуына айтарлықтай әсер 

етуде. Күміс нанобөлшектері нанотехнологияның ең көп зерттелген 

объектілерінің бірі болып табылады. Ғылыми жұмыста ұсынылғанкүміс 

нанобөлшектерін алудың кең таралған әдістері, оларды медициналық мақсаттағы 

пайдалану ауылшаруашылық саласында оқитын студенттер үшін қызықты 

болады. 

Зерттеу мақсаты: Ірі қара малдың конъюнктивитін емдеуге арналған күміс 

нанобөлшектері мен полимерлі материалдар негізінде дәрі жасау. 

Міндеттері:1) Күміс нанобөлшектері бар ерітінділерді дайындау. 2) Полимерлі 

материалдар матрицасында иммобилизациялау. 

Зерттеу нысаны: Гельдік иммобилизацияланған күміс нанобөлшектері. 

Өзектілігі: Жаңа препараттарды жасау мен қолдану өзекті болып табылады. 

Гипотеза: Күміс иондарының нанобөлшектерін вирустық аурулардың алдын алу 

және емдеу саласында қолданудың тиімділігі. 

Зерттеудің жаңалығы және дербестік дәрежесі: Гель-иммобилизацияланған 

күміс нанобөлшектері алғаш рет ірі қара малдың конъюнктивитін емдеуге 

қолданылып отыр. 

Зерттеу жұмысының кезеңдері: І Кіріспе бөлім. ІІ негізгі бөлім.ІІІ қорытынды 

бөлім. IV Пайдаланған әдебиеттір тізімінен тұрады 

Зерттеу үрдісі:Бақылау, сипаттау, өлшеу, салыстыру 

Эксперимент әдістемесі: Гравиметрия. Вискозиметрия.Спектрофотометрия. 

Центрифугалау.  

Нәтижелерді практикалық қолдану саласы: Күміс иондарының 

нанобөлшектерін көптеген вирустық аурулардың алдын алу және емдеу 

саласында қолдану, профилақтикалық мақсатта қолдану. 

І Кіріспе бөлім 

Жылтыр, ақ түсті,  қымбат металл күміс сонымен қатар бактерияларды 

өлтіретін табиғи бактерицидтік және антисептикалық қасиетке ие. Бұл 

артықшылық ежелден бері танылып келеді. Ерте заманда  бай римдіктер күмістен 

жасалған шанышқы, қасық және күміс табақтардан тамақтанатын болған. Олар 

күмістің әртүрлі іш-сүзек т.б. ауырулардың алдын алатынын түсінді. Әрине, 

күмістен жасалған бұйымдармен тамақтану денсаулыққа пайдалы екеніне 

қарағанда, ежелгі римдіктер үшін өзінің бай - ауқатты екенін көрсетумен 

байланысты болды. Қазақ халқы да ежелден күмістің адам ағзасына пайдасы бар 

деп сеніп, күміс ыдыстан тамақ ішіп, күміс әшекейлер тағып, сәби дүниеге 

келгенде нәрестені күміс теңге салынған суда шомылдырып, «Баланың күні 

күмістей жарық болсын» деген жоралғы жасаған. Металдың өзінің әдемілігімен 

қатар, таңғажайып емдік қасиеті де жоқ емес. Күмістің емдік қасиеті медицинада 

дәлелденген. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B
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Ғалымдар болса, күмістің бұл қасиетте-ріне ХІХ ғасырдың аяғында ғана мән 

беріп, зерттей бастапты. Күміс сумен әрекеттескенде иондалып, оның құрамында 

ұзақ сақталады. Сондықтан күміс қосылған су ағзадағы көптеген зиянды 

микроағзаларды жояды. Адам ағзасының тұмау және жұқпалы ауруларға төтеп 

бере алмауының себебі иммундық жүйедегі күмістің азаюынан болады. Күміс тек 

қана ауру тудыратын элементтерді жойып қоймай, ағзадан зиянды токсиндер мен 

микробтарды шығарады. Тіпті ағзада аз ғана күміс жетіспеушілігі байқалған 

жағдайда адамның жұмыс істеу қабілеті төмендеп, қорғаныш қасиеті азайып, тез 

шаршау пайда болады. Шетелдік дәрігер Роберт Бекер күміс иондарының адам 

ағзасындағы жасушалардың көбеюіне әсер ете алатындығын дәлелдеген. Ол 

өзінің ғылыми кітабында күміс иондарының қатерлі ісік ауруына шалдыққан 

адамдардың жасушаларын қайта тірілтіп, көбеюіне көмегі барлығын жазған.Сірә, 

алтын-күміс қасықпен ас ішу тек қана байлықтың көрінісі ғана емес, 

салауаттылықтың да белгісі болса керек. 

ІІ негізгі бөлім  

Күміс нанобөлшектерінің бактерияларға әсері 

Нанобөлшектердің ішінде, өзінің антибактериалдық қасиеттеріне, бетінің 

көлемге қатысты үлкен ауданына байланысты металл нанобөлшектері 

перспективалы болып табылады. Барлық асыл металл нанобөлшектерінің ішінде 

күміс нанобөлшектері химиялық тұрақтылық, жақсы өткізгіштік, каталитикалық 

белсенділігі және вирусқа қарсы қасиеттеріне байланысты өте жоғары 

қызығушылыққа ие болды [2]. 

Күміс нанобөлшектерінің мөлшері 1 нм мен 100 нм аралығында 

болады.[1] Өлшемі 10 нм-ге дейінгі күміс нанобөлшектері клеткалы мембранада 

адсорбцияланып қана қоймай, бактериялардың ішкі бөлігіне ене алады. Күмістің 

бактерицидтік әсерін металлдың тотығуы кезінде Ag+ иондарының түзілуімен 

байланыстырады [3]. Өлшемдері 1-10 нм болатын нанобөлшектерден құралған 

декаэдр мен икосаэдрдегі шек жоғары химиялық активтілікке ие деп саналады 

және осы шектің болуы нанобөлшектердің антибактериалдық күшін 

жоғарылатады [4].Қолдануға байланысты нанобөлшектердің көптеген 

формаларын жасауға болады. Әдетте қолданылатын күмістен жасалған 

нанобөлшектер шар тәрізді, бірақ гауһар, сегіз бұрышты және жұқа парақтар да 

кең таралған.[1] 

Наноөлшемді шамадағы күміс нанобөлшектерінің меншікті беттік ауданы 

жоғары болып келеді. Олардың өте үлкен беттік ауданы координациялауға 

мүмкіндік береді лигандтар. Бұл олардағы реакциялық қабілетін және беттік 

энергияның жоғарылығын қамтамасыз етеді. Бұл ұсағырақ күміс 

нанобөлшектерінің оттекке сезімтал болып келуі және жоғары антимикробтық 

қасиет көрсететін электрондарды алу оңайырақ екендігін білдіреді. Күміс 

нанобөлшектері термодинамикалық тұрғыдан алып қарағанда тұрақсыз, 

сондықтан көршілес бөлшектер үлкен кластерлер түзе отырып,өзара 

бірігугебейімболады. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83
https://kk.wikidea.ru/wiki/Silver_nanoparticle#cite_note-Graf-1
https://kk.wikidea.ru/wiki/Silver_nanoparticle#cite_note-Graf-1
https://kk.wikidea.ru/wiki/Ligand
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Адамның немесе жануарлардың вирустық ауруларын емделуіне 

қолданылатын күміс нанобөлшектерінің қасиеттері зертханалық жағдайда 

зерттеліп, потенциалды тиімділігі, уыттылығы және шығындары бағаланады. 

Мысалы тіс пастасы ішінде болатын, Ag+ иондарының грамтеріс 

бактериялар қарағанда грам оң бактерияларға күштірек әсер ететіндігі 

дәлелденді. [3] Алтын сияқты басқа нанобөлшектермен салыстырғанда, күміс 

микробқа қарсы кеңірек әсер етеді, бұл оның көптеген өнімдерге оңай еніп 

кетуінің тағы бір дәлелі.[3] Аg+ грам-оң бактерияларға тиімділігі аз, өйткені 

олардың грам-теріс түрлеріне жетіспейтін пептидогликанның қалың қабаты 

бар.[3]  

Зерттеушілер күміс нанобөлшектерін дәрі-дәрмектің кішігірім молекулалары 

немесе ірі биомолекулалар сияқты әртүрлі пайдалы жүктемелерді белгілі бір 

мақсатқа жеткізу үшін тасымалдаушы ретінде пайдалануды зерттеді. AgNP 

мақсатына жету үшін жеткілікті уақыт болғаннан кейін пайдалы жүктемені босату 

ішкі немесе сыртқы ынталандырумен туындауы мүмкін. Нанобөлшектердің 

бағытталуы мен жинақталуы белгілі бір мақсатты жерлерде пайдалы жүктің 

жоғары концентрациясын қамтамасыз етуі мүмкін және жанама әсерлерді 

барынша азайтады. 

Тәжрибелік бөлім 

Күміс нанобөлшектерді алу 

Күміс нанобөлшектері бар ерітіндіні дайындау үшін құтыға 5 мл 0,01 М 

полимер ерітіндісі қосылды, 0,1 мл 0,01 М AgNO3 ерітіндісі қосылды, мұқият 

араластырылды, содан кейін 0,1 мг NaBH4 қосып, өзіне тән түс пайда болғанша 

қатты шайқау керек. 

КMЦNa-Ag0 нанобөлшектерін зерттеу 

 
КМЦNa-Ag0 ерітіедісінің УФ-спектрсіңіруі 

КМЦNa-Ag0 ерітіндісі бөлшектерінің мөлшерлері  бойынша таралуы 

 
ХТЗ-Ag0ерітіедісінің УФ-спектр сіңіруі 

ХТЗ-Ag0 ерітіндісі бөлшектерінің мөлшерлері  бойынша таралуы 

https://kk.wikidea.ru/wiki/Gram-negative_bacteria
https://kk.wikidea.ru/wiki/Gram-negative_bacteria
https://kk.wikidea.ru/wiki/Gram-positive_bacteria
https://kk.wikidea.ru/wiki/Environmental_impact_of_silver_nanoparticles#cite_note-:14-3
https://kk.wikidea.ru/wiki/Environmental_impact_of_silver_nanoparticles#cite_note-:14-3
https://kk.wikidea.ru/wiki/Environmental_impact_of_silver_nanoparticles#cite_note-:14-3
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Полимер матрицасына нанобөлшектерді иммобилизациялау

 
Қоюландырғыш ретінде табиғи полисахарид геллан пайдаланылды. 

ІІІ қорытынды бөлім 

Жұмыс нәтижелері мен қорытындылары 

●ХТЗ және  КМЦNa ерітінділерімен тұрақтандырылған күміс 

нанобөлшектері NaBH4 тотықсыздануы арқылы алынды. 

 ●Күміс нанобөлшектерінің қасиеттері УК-спектроскопия және ДЛС арқылы 

зерттелді: 

●ХТЗ-Ag0  және КМЦNa-Ag0  жұтылу максимумы сәйкесінше 385 нм және 

391 нм. 

● ХТЗ-Ag0 жүйесі үшін бөлшектердің өлшемі 3-тен 20 нм-ге дейін, ал 

КМЦNa-Ag0 жүйесі үшін 15-тен 45 нм-ге дейін ауытқиды. 

Алынған нанобөлшектер келесі матрицаларда иммобилизацияланды: 

Синтез арқылы алынған тігілген ПAA 

Ісіну арқылы алынған тігілген ПAA 

ХТЗ-Геллан интерполиэлектролиттік кешені 

NaCl қатысындағы геллан 

Соңғы жылдары нанотехнология саласында, әсіресе аурудың алдын алу және 

емдеу саласында көптеген жетістіктерге қол жеткізілді. Күміс нанобөлшектері 

(AgNPs) ең маңызды және тиімді металл нанобөлшектерінің бірі болып табылады. 

Күміс нанобөлшектері (AgNPs) бірегей физикалық және химиялық қасиеттеріне 

байланысты әртүрлі салаларда, соның ішінде медицинада, тамақ өнеркәсібінде, 

денсаулық сақтауда және өнеркәсіптік ғылымдарда көбірек қолданылуда. Ғылыми 

жобаның негізгі мақсатыірі қара малдың конъюнктивитін емдеуге арналған күміс 

нанобөлшектері мен полимерлі материалдар негізінде дәрі жасап оны қолдану 

болғандықтан, бұл  мақсатқа қол жеткізік деп ойлаймын.Бұл нанобөлшек туралы 

білім әртүрлі ғылымдардың дамуына үлкен үлес қосты. Бұл күміс 

нанобөлшектерінің жақсы қасиеттері өте көп  және қолданылу сперкті өте кең. 

Пайдаланған әдебиеттір тізімі: 

1. Н. Кобаяси. Введение в нанотехнологию. - М.: Бином. Лаборатория знаний, 

2008г.. 134 с. 

2. М. Рыбалкина. Нанотехнологии для всех. Большоевмалом. - М.2005г. 

3. В.Ю. Тимошенко. Фундаментальные основы нанотехнологий. 

URL: http://www.nano.msu.ru/education/courses/basics/materials (дата обращения 

18.01.2016). 

4. С.М. Комаров. Камера - обскура для нанотехнолога // Химия и жизнь. 2007г. 
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ВТОРАЯ ЖИЗНЬ МУСОРА 

Участница: Тумаш Салима Ерлановна 

Руководитель: Эринберг Ирина Григорьевна 

КГУ «Новопокровская средняя школа»  

отдела образования по Бородулихинскому району  

 

Проблема мусора в последние годы выдвинулась среди прочих экологических 

проблем на первое место. По мнению специалистов, в настоящее время на 

каждого жителя планеты приходится в среднем около одной тонны мусора в 

год[1,3].     Увеличение количества бытовых отходов связано с ростом 

производства товаров массового потребления одноразового использования; с 

увеличением количества упаковки; с повышением уровня жизни, позволяющим 

пригодные к использованию вещи заменить новыми. Поэтому мы считаем, что 

данная тема очень актуальна во всем мире и проблема бытовых отходов имеет 

колоссальное значение в жизни каждого жителя планеты. 

Из всего мусора серьезную опасность по загрязнению окружающей среды 

представляют твердые бытовые отходы. Свалки мусора существенно влияют на все 

компоненты окружающей среды и являются мощным загрязнителем воздуха, 

почвы, грунтовых вод. Эти свалки являются, кроме того, еще рассадниками 

мышей, крыс, насекомых и могут стать источниками инфекционных заболеваний. 

Особое место среди бытовых отходов занимают пластмассы и синтетические 

материалы, так как они не подвергаются процессам биологического разрушения и 

могут длительное время находиться в окружающей среде. Так, например, 

оставленный нами полиэтиленовый пакет, будет лежать в земле несколько веков. 

На Земле нет бактерий, которые могут его разрушить. А осколки стекла, банки, 

бутылки способны, как мины «сработать» даже через 1000 лет: в солнечную 

погоду осколок стекла может сыграть роль линзы и вызвать пожар. А сколько 

людей получают травмы из - за битых стёкол, которые легко прорезают даже 

обувь. 

Мы выяснили, что для разложения бытовых отходов требуется очень много 

лет. [6].   

Стеклянные бутылки - 1000 лет; 

Изделия из пластмасс - 100 лет; 

Консервные банки - 50 - 80 лет 

Резиновые подошвы ботинок – 50 - 40 лет; 

Кожи - 50 лет; 

Изделия из нейлона – 30 - 40 лет; 

Полиэтиленовый пакет – 10 - 20 лет; 

Батарейки - 10 лет; 

Окурки - 1 – 5 лет; 

Шерстяной носок - 1 – 5 лет; 

Бумага - 2 года; 

Апельсиновая или банановая кожура - 2 - 5 недель. 

Вывод:С каждым годом мусора становится всё больше. 
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Нужно менять отношение людей к мусору. Поэтому мы с ребятами решили 

вложить свой, хоть и небольшой, вклад в доброе дело защиты экологии нашего 

посёлка. И хотим привлечь к этому других показав, что можно делать из 

бросового материала и как это использовать. В связи с этим и возникла такая 

гипотеза:Бытовой мусор можно перерабатывать для повторного  использования 

без вреда для окружающей среды. 

Целью исследования  стало:  

 Выявить информированность учащихся о проблеме бытового мусора, о 

способах его утилизации и научиться через практическую работу находить 

полезное применение бытовому мусору. 

В соответствии с поставленной целью мы определили следующие задачи:  

1. Изучить информацию в различных источниках об экологических 

проблемах из-за накопления мусора 

2. Изготовить работы из бросового материала (вторичных ресурсов) и 

организовать выставку поделок, воспитывая  бережное отношение к природе.  

Мы провели исследование в КГУ «Новопокровская средняя школа»  методом 

анкетирования, в котором приняли участие ребята 5-11 классов, в возрасте от 10 

до 17 лет, всего 129 человек. Данные представлены в таблице. Ответы «да» и 

«нет» выведены в процентах. 

Результаты  анкетирования «Что вы знаете о мусоре?» 

№ Вопросы Да Нет 

1. Знаете ли Вы, о глобальной проблеме всего мира -

утилизация мусора? 

81 % 19 % 

2. Знаете ли Вы, что во многих странах мусор, для того 

чтобы использовать вторично, сортируют? 

85 % 15 % 

3. Выбрасываете ли Вы мусор в урну вне дома? 78 % 12 % 

4. Разделяете ли Вы мусор перед тем, как его 

выбрасываете? 

23 % 77 % 

5. Выбрасываете ли Вы не нужные вещи: технику, 

одежду, обувь, игрушки, в хорошем состоянии? 

8 % 92 % 

6. Сколько в среднем, набирается мусора в Вашей 

семье за одни сутки? 

ведро, пакет, 

половина пакета, 

несколько 

пакетов мусора 

7. Знаете ли Вы, как утилизируется мусор? 64 % 36 % 

8. Знаете ли Вы, как можно использовать вторично 

мусор? 

61 % 39 % 

9. Знаете ли Вы, что можно изготовить из бытового 

мусора? 

67 % 33 % 

Исходя из результатов, можно сделать вывод, что, несмотря на 

информированность ребят о мусоре и его утилизации в других странах, 

существует проблема разделения мусора (только 23 % сортируют)  и его 

дальнейшей переработки. К сожалению, в нашей стране этот вопрос на 

сегодняшний день является острым и требует больших финансовых вложений. В 
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интернете мы изучили  материалы о проблеме мусора в нашем государстве и 

выяснили, что данный вопрос уже ни раз поднимался на рассмотрение. Приведем 

пример. Предпринимательница Сауле Каратаева намерена запустить в Казахстане 

бизнес по переработке ТБО в биосинтетическую древесину. Такие заводы уже 

есть в некоторых крупных и развитых странах. Но для этого необходимы крупные 

инвестиции. По ее расчетам необходимо от $5 млн до $30 млн. «Уверена, что в 

Казахстане есть много обеспеченных людей, которые радеют за экологию и 

устойчивое развитие страны, хотят оставить чистую землю для своих потомков», 

– говорит бизнесвумен. [5].  Кроме этого, радует тот факт, что до 2025 года в 

Казахстане намерены построить 6 мусороперерабатывающих заводов. Об этом, 

еще в ноябре 2020 года было заявлено на заседании Правительства. Находиться 

предприятия будут в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, Караганде, Актобе и 

Таразе[4].  Мы видим, что и в нашем государстве есть сдвиги по данному вопросу 

и кроме того, пытаемся решить эту проблему на местном уровне. Так, наши 

школьники приняли участие в республиканском экологическом конкурсе 

проектов «ProEco» (изготовили собаку из деталей лего, в сборе материалов 

участвовала вся школа). В итоге получили сертификат.  Кроме этого наши ребята 

активно принимают участие в экологических марафонах в социальной сети 

инстаграм. В марте 2022 года на курсе экологии ребята 6-х классов изучали тему 

бытового мусора и выполнили практическую работу по изготовлению поделок. 

По итогу была организована выставка «Вторая жизнь мусора».Для изготовления 

поделок ребята использовали самый разнообразный материал: от пластиковых 

бутылок до старых CD-дисков. В итоге получились практичные, удобные в 

использовании вещи: органайзеры для канцелярских принадлежностей, вазы для 

цветов, подставка для зубных щеток и пасты, подставка для зарядки телефона, 

конфетница, шкатулки для хранения мелких предметов, оригинальная подставка 

под украшения из обычной кухонной терки и многое другое. Это лишь малая 

часть того, что можно изготовить из бросового материала. Если человек делает 

вещи своими руками, тратит часы в кропотливом труде, вкладывает душу, 

мастерство, то такие вещи особенно приятны и поднимают настроение. А кроме 

того, превращая мусор в различные художественные изделия, мы сохраняем 

природу в ее первозданной красоте и продлеваем жизнь нашей экологии.  

Заключение 

Частично решить проблему захламления мусором природы может каждый 

человек. А для этого нужно правильно утилизировать мусор, или  немного 

пофантазировать и изготовить из использованных упаковок замечательные 

предметы, которые могут принести пользу, украсить домашний интерьер, стать 

хорошим подарком, украсить жизнь вокруг, могут поучаствовать в выставках-

конкурсах. Таким образом наша практическая работа подтверждает гипотезу 

исследования и мы смело можем сказать, что цель достигнута. 

По итогу исследования мы сделали следующие выводы: 

- создавая необычные работы, можно сэкономить семейный бюджет и 

своими руками украсить жизнь вокруг себя; 
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- из бросового материала можно изготовить различные изделия для участия 

в выставках; 

- мы планируем продолжить работу в данном направлении (хотим внести в 

направление экологического воспитания школьников ежегодный конкурс поделок 

из бросового материала). 

Проблему мусора  нужно решать сейчас и начинать надо, прежде всего, с 

себя, со своего дома, школы, двора. Пусть с малых, но конкретных дел.  Для себя 

и для учащихся нашей школы я составила  памятку «Что может сделать один?» 

 систематически проводи уборку территории около школы, дома; 

 не бросай, куда попало мусор; 

 не оставляй мусор в лесу, около водоема, на месте отдыха; 

 собирай и сдавай макулатуру (сохраняя при этом природные ресурсы); 

 сдавай стеклотару, металлолом; 

 экономно используй тетради, бумагу (например, оборотную сторону); 

 аккуратно обращайся с учебниками, книгами; 

 бережно относись к вещам, чтобы они дольше служили нам; 

 отдай вещи, которые не носишь, нуждающимся; 

 при приготовлении пищи старайся не превращать в отходы полезные 

продукты; 

 дай вещи «вторую жизнь»  

Если каждый из нас будет выполнять эти правила, я думаю, что окружающий 

нас мир станет чуточку чище. Давайте же вместе стараться сохранить планету 

чистой для будущих поколений. Ведь завтрашний день Земли будет таким, каким 

мы  создадим его сегодня. Будем же беречь нашу Землю! Другой планеты у нас не 

будет! 

Список литературы: 
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2. Коноплёва Н.П. «Вторая жизнь вещей».  «Просвещение», Москва, 1993г.; 
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АС ТҰЗЫНЫҢ ПАЙДАСЫ ЖӘНЕ МАҢЫЗЫ 

Қатысушы:Әділханова Ақмарал Серікқанқызы 

Жетекшісі: Кабдолданова Айнур Турсынбековна 

Аягөз ауданы  бойынша білім бөлімінің  

«Шынқожа батыр атындағы жалпы орта білім беретін мектебі» КММ 

 

Қазіргі таңда ғалымдар ізденіс үстінде, әлемді таңқалдыратын жаңалықтар 

ашуда. Алайда сондай ұлы ізденіс тердің арқасында, көз алдымызда тұрған, 

күнделікті өмірде пайдаланып жүрген заттарды елемейміз. Мысалы: сіріңке, нан, 

тұз, сабын. Нан мен тұз! Осы қасиетті екі сөзде алдымен нан аталғаны 

әрқайсымызға да түсінікті. Наннан соң неге тұз тұр? Неге қант емес? Ас тұзсыз 

адам заттың тіршілігін елестету қиын. Ас құрамында тұз жетімсіз болса, 

футболистің аяқ балтыры сыздап доп тебе алмас еді. Метрлік қашықтыққа 
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қатысқан желаяқ мәреге жете алмай құлар еді. Адам организмінде тұздың 

жеткіліксіздігі жалпы денсаулық жағдайына әсер етеді. Тұзды қажетсінуіміз 

ауамен суға зарығуымызбен бірдей. Астұзының қасиеттері мені өте қызықтырды. 

Қазір астұзы әр адамның дастарқанында, бірақ ол тағамға қосатын дәмдеуіш 

ретінде қолданылады. Алмен тұздың басқада қасиеттерін зерттедім. Ас тұзын 

ыңалуан түрлі сырқатқа қарсы шипалық қасиетін тиімді пайдалану және 

насихаттау бұл баяндама жұмысымның өзектілігін көрсетеді. Ежелгі адамдардың 

тұзды ең бірінші қай елде қай кезде пайдаланғаны белгісіз. Орталық Еуропада 

шамамен алғанда тұзды пайдалану біздің жыл санауымыздан 3000 жыл бұрын, 

Таяу Шығыста одан көп ерте - 8000 жыл шамасында басталса керек. Ежелгі 

дәуірде әр ел тұзды әр түрлі әдіспен өндірген. Мысалы, теңізге бөренені батырып, 

артынан суырып алып күнге қақтайтын. Сонан соң бөрененің үстінен тұздың 

«қаспағын» жонып алып асқа қосатын. Гректер мен римдіктерге осы «өмір 

эликсирін» өндіру қиынға соқпады, себебі олар дүниедегі ең мол тұз көзін 

пайдаланады. Олар теңіз жағасының суын ағызып бөгеп тұз бассейндерін жасады. 

Бассейндердегі теңіз суы күн сәулесінен буланып, сарқылып, шұқанақ түбінде тұз 

шөгетін. Ежелгі Мысырда тұз өте көп пайдаланды, себебі қайтыс болған 

фараондар мен жоғарғы билікті мырзалардың тәнін бальзамдайтын әдеп-ғұрпы 

болатын. Оған тұз керек. Мысырлықтар тұзды Ливия шөлінің көлдерінен өндірді. 

Тұз көл суының буланып, сарқылуынан түзілді. Сонымен, ас тұзының химиялық 

атауы - натрий хлориді, формуласы – NaCl. Табиғатта галит минералы (тас тұзы) 

түрінде, еріген күйінде мұхиттар мен теңіз, көл және жер асты суларының 

құрамында кездеседі. Дәмі ащы, түстері әр түрлі болады. Ас тұзы ежелден бері әр 

түрлі әдіспен өндіріліп келеді. Сол кезден-ақ оның құнды екенін байқаған елдер, 

оны алтыннан да бағалы деп санаған. Тұзды кендерін билеу үшін ауық-ауық 

қырғын жанжалдар, соғыс болып тұрған. Тұздың құрметіне ел мекендері аталған. 

Тұзға жарымаған халық оны қасиетті деп санап, ауруға ем, сауға қуат деп 

бағалаған. 

Ас тұзының құрамындағы компоненттер мөлшері (құрғақтүрінде, % есебімен) 

  

компоненттер 

Сорттары 

Экстра Жоғары бірінші Екінші 

NaCl 99,7 98,4 97,7 97,0 

Ca 0,02 0,35 0,50 0,65 

Mg 0,01 0,05 0,10 0,25 

SO4 0,16 0,80 1,2 1,5 

Fe2O3 0,005 0,005 0,01 0,01 

Na2SO4 0,2 0,5 0,5 0,5 
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Халық медицинасы дәстүрлі медицинасының маңызды құрамдас бөлігі болып 

табылады. Қазақ медицинасың тарихы ұзақ, аурудан сақтану шараларының 

мазмұны өте мол. 500 жыл бұрын қазақтың атақты шипагері Өтейбойдақ 

Тілеуқабылұлы «Шипагерлік баян» кітабында 728 түрлі дәрілік шөп, 318 түрлі 

дәрілік жануар, 52 түрлі минералды дәрі, 8 түрлі бағалы дәрі материалы және 

4577 рецепт жазып қалдырған. Тұз – қырық аурудың емі. Олардың ең азы 

мыналар: қышыма (экзема), тамақ ауруы, тіс ауруы, құлақ ауруы. 

Тұзды сырқатқа қарсы қолдану әдісі: 

 Көзге шыққан теріскен тез жарылуы үшін 1 стақан суға 1 шай қасық тұзды 

ерітіп, компресс жасау керек 

 Баспаныжазу үшін 1 стақан суға 1 шай қасық тұзды ерітіп,тамақты шаю 

керек.Маса, кене, бүрге шаққан жерге тұз жақса, дуылы тез басылып, ісігі 

де қайтады. 

 Тіс ауырған кезде алдымен тісті тазалап алу керек. Ауыз қуысын тұз, ас 

содасы қосылған жылы шумен шаю керек. 

 Тіс ауырған кезде үккіштен пиязбен сарымсақты өткізіп, оны тұз және 

содамен араластыру керек. Содан кейін оны дәкіге орап алып, ауырған тіске 

басу керек. Бұл шараны күніне 2-3 мәрте әр 2 сағат сайын қайталауға 

болады. 

 Мұрын қабынуға және гайморитке қарсы 0,9 % тұзды сумен шаю керек. 

 Бастың тазына: 10 гр таза тұзды сірке суына араластырып жағу керек. 

 Дене теміреткесіне: 10 гр таза тұзды сірке суына араластырып жағу керек. 

 Тіс қақсағанға: 1-2 гр таза тұзға аз мөлшерде меруерт талқанын қосып, оны 

сірке суға араластырып ауызды шайқау керек. Бұл тістің қан құртына, тістің 

босағанына, тістің үгітілуіне де пайдалы. 

 Маса шаққанға: аз мөлшердегі тұзды өсімдік майына не балға араластырып 

маса шаққан жерге жақса, мазалаған аурудан тез айығады. 

 Шаян, көзілдірікті жылан шаққанда да осы емді қолданса уытын қайтарады. 

 Ісікті қайтаруға: жығылып мертіккенде, шыққан ұршықты қайта салғаннан 

кейінгі ісікке түйенің шудасын тұзға шылап, сол ісікті жерге тартса ісікті 

қайтаруға көмектеседі. Бұл ем қазақ медицинасында ұзақ жылдардан бері 

жалғасып келеді. Өнімі жақсы болғандықтан «сормақта» деп аталады. 

 Соқыр ішек болғанда ауруды басуға: бір кесе тұзды қуырып алып, дорбаға 

салып құрсақ (іш) бөліміне басып ауырған жерге ыстық өткізеді. 

 Аяқтан қатты суық тиген кезде адамның қуығы қабынып ауырады. Мұны 

медицина тілінде «цистит» деп атайды. Ол үшін кішкене 1 қапшық тұзды 

ыстық табаға салып, қуырып алады да мақта-матасынан дорба тігіп, соған 

салады. Сосын қызған тұздың үстіне ол суығанша жалаңаяқ тұру керек. 

Осындай процедураны 6 рет жасаса, адамқұлан-таза айығып кетеді. 

 Тырнақ қатпарланып жиі сына берсе, қолды тұзды суға аптасына рет салып 

отыру керек. Сонда тырнақ қатаяды. 

http://massaget.kz/bastangy/kulinariya/1772
http://massaget.kz/bastangy/shayra/2486
http://massaget.kz/bastangy/shayra/2486
http://massaget.kz/bastangy/kulinariya/3358
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 Синусит— бұл бет қуысының немесе мұрынға тірелетін сүйектің асқынған 

созылмалы ауруы. Мұрын арқылы аздап тұзды су сорып немесе бумен дем 

алу керек. 

 Азғана тұз қосылған жылы сумен көзді жуса, қабақ пен көздің ісігі кетіп, 

жанары жалтырайды. 

 Аяқтағысызаттардан тұзды ванна қабылдау арқылы арылуға болады. 

Сондай-ақ, тұзды ванна шаршағанда, әлсіз сезінгенде жақсы көмектеседі. 

 Беттіқара нүктелерден тазарту үшін шай қасық ас содасы, шай қасық тұз, 

креммен қоспа дайындап, бетті ысқылап жуу керек. 

 Майда тұзды аяқ табанын жұмсартуға қолданса болады. Легенді суға 

толтырып, жарты стақан тұз қосып, қоспаға аяқты батыру керек. Жібіген 

аяқтың табандарын бірнеше минут тұзбен ысқылау керек. Аяқты таза сумен 

жуып, орамалмен сүрткенжөн. Дауадан кейін аяққа крем жағу керек. 

 Екінші иек пайда болудың алдын алу үшін немесе оны кетіру үшін 

күнделікті мынадай әрекеттерді жасау керек: 3-5 минуттай тұз қосылған 

суға малынған орамалмен (1 стақан суға 1 шай қасық тұз) иек пен мойынды 

ұрғылау керек. 

Сонымен, ас тұзы ежелден бері қазақ медицинасындағы дәрі-дәрмектерінің 

негізі есептеліп, кең қолданылатын минералды дәрілерге жатады. Тұз – қырық 

аурудың емі. Жинақталған емдердің көбітұздың зарарсыздандырғыш қасиетін 

білдіреді. Зерттеу жұмысымен айналысып жүрген кезде, тамағым ашыпауырып, 

жұтыну қиын болды. Дәрігердің диагнозы – фарингит. Дәрігердің жазыпберген 

емі бойынша, анам дәріханадан әкелген «Ингалипт» спрейі, «ангисепт» дәрісі, 

«фурацилин» езбесімен шаюдың орнына, тұзбен емделу әдісін таңдап көрдім. 1 

стакан жылысуға 0,5 шайқасық ас тұзын қосып араластырдым. Осы тұзды сумен 

күніне 3 рет тамағымды шайыпо тырдым. Кезекті қабылдауға барғанда, дәрігер 

жазылғанымды айтып, мектепке баруға болады деп, анықтама жазып берді. 

Байқағанымыздай, ас тұзы дәстүрлі жәнед әстүрлі емес медицинасындаа 

дамдарды емдеуде маңызды екендігін білдіреді, тек емделу кезінде оның 

мөлшерін қатаң сақтау керек. 

 

СУДЫҢ ЛАСТАНУЫНЫҢ СЕБЕПТЕРІ 

Қатысушы: Даулетбаева Инабат Еркінқызы 

Жетекшісі: Кабдолданова Айнур Турсынбековна, 

Аягөз ауданы  бойынша білім бөлімінің  

«Шынқожа батыр атындағы жалпы орта білім беретін мектебі» КММ 

 

Суды қорғау - адамзаттың жер бетіндегі табиғи су қорларының жай-күйін 

жақсартуға, қалпына келтіруге және оларды сақтауға бағытталған әрекеті. 

Адамдардың кәсіптік әрекетінің және тұрмысқа пайдаланылуының тікелей немесе 

жанама әсерінен судың құрамының және қасиеттерінің өзгеріске ұшырауын, яғни 

су көзінің бір бөлігінің немесе түгелімен пайдаланудың кез келген бір түріне 

жарамсыз болып калуын судың ластануы деп атайды. Әдетте, су көзіне оның 

сапасын өзгеріске ұшыратпайтын, суда ерімейтін бөгде заттардың (ағаш 
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жаңқалары, күл-қоқыс, металл сынықтары, құрылыс қалдықтары және басқа 

заттар) түсіп жиналуын коқыстану дейді. 

Дүниежүзілік су қорларының ластануы бүкіл адамзат қауымын аландатып 

отыр. Бұл мәселе Қазақстанға да тән. Судың ластануы көп түрлі әрі ең соңында су 

экожүйесін бүлдірумен аяқталады. Су айдындарының ластануын былайша 

топтайды: 

• биологиялық ластану: өсімдік, жануар, микроорганизмдер және аш бейімді 

заттар 

• химиялық ластану: уытты және су ортасының табиғи құрамын бүлдіретіндер 

• физикалық ластану: жылу-қызу, электр-магнитті өріс, радиоактивті заттар 

Судың сапасы, ластану деңгейі үнемі бақылауға алынып отырады. Судың 

құрамындағы химиялық қоспалар, тұздық құрамы, еріген бөлшектер, температура 

әртүрлі болуы мүмкін. 

Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы ауыз судың 100-ден астам сапалық 

көрсеткішін ұсынған. Ал Қазақстанда ауыз су сапасы МемСТ 287482 бойынша 30 

міндетті көрсеткішпен анықталады. Су бассейнінің ластануының негізгі себептері 

— тазартылмаған ағын суларды өзен-көлдерге жіберу. Бұған жол беретіндері: 

•    тұрғын-үй коммуналдық шаруашылықтар; 

•    өнеркәсіпорындары; 

•    ауыл шаруашылығын химияландыру: 

•    халық шаруашылығының басқа да салалары. 

Ағын суларға құйылатын лас сулар да бірнеше топқа бөлінеді. Оларды: 

1. Қоспалар (ерімейтін, коллоидты, еритіндер),  

2. Лас сулар (минералдық, органикалық, бактериалдық, биологиялық) деп 

жіктейді.  

Лас сулардың ішінде тұрмыстық сарқынды суларда органикалық заттар 58%, 

минералдық заттар 42%, тей болады. Өнеркәсіпте пайдаланылатын сулар мен 

синтетикалық жуатын заттармен сулардың ластануы өте қауіпті. Бұлар –

химиялық ластану көздері. Соның ішінде сулы эко жүйелердің пестицид, 

гербицид және басқа да химиялық улы препараттармен ластануы Қазақстанда кең 

етек алған. Мәселен, мақта мен күріш, жеміс- жидек, бау-бақша, теплица 

(жылыжай) зиянкестеріне қарсы бұрынғы Кеңес үкіметі кезеңінде өте көп 

химиялық заттар пайдаланылған. Нәтижесінде, су ластанып, оның сапасы мен 

микрфлорасы және микрофаунасы, ірі хайуанаттар, құстар зардап шеккен. Өз 

кезегінде химиялық заттардың зиянды қосылыстары азық –түлікпен адам 

организміне керіәсерін тигізді. Қазіргі кезде ашық өзен, көл суларымен қатар 

жерасты сулары да сарқынды, шайынды сулармен және еріген зиянды заттар мен 

ластанып отыр. Оның негізгі ластану көздері мыналар: 

•    өнеркәсіп өнімдерін сақтайтын қоймалар; 

•    химиялық заттар және тыңайтқыштар; 

•    тұрмыстық қалдықтар; 

•    жерасты суларымен жалғанатын құбырлар; 

•    іріқұрылыс учаскелері; 

•    күзгі алаңдар, бұрғы-скважиналары болып табылады. 



 

 

319 

 

Су ресурстарды қорғау және үнемдіп айдалану 

Қазақстан Республикасының су кодексі 1993 жылы наурыз айының 31 

жұлдызындақ абылданды. Кодексте қойылған негізгі міндет - су қорларын 

ластанудан, таусылудан қорғау, зиянды әсерлерден болдырмау, суды пайдалануда 

заңдылықты күшейту, халықтық экономика салдарын қажетін өтеу үшін суды 

ұтымды пайдалану. 

 

МҰНАЙДАН АЛЫНАТЫН ӨНІМДЕР ЖӘНЕ  

ОЛАРДЫҢ АДАМ ӨМІРІ ҮШІН МАҢЫЗЫ 

Қатысушы:Қалданова Ажар Маратқызы  

Жетекшісі: Кабдолданова Айнур Турсынбековна 

Аягөз ауданы  бойынша білім бөлімінің 

 «Шынқожа батыр атындағы жалпы орта білім беретін мектебі» КММ 

 
Мұнайдың, ал ертеректе оны «тас майы» деп атаған, болашағы зор екенін 

болжаған орыс ғалымы М.В. Ломоносов, Пенсильванияда ең алғаш рет мұнай 

ұңғымасы бұрғыланғанға дейін жүз жыл бұрын, мұнайдың шығуы жайлы өзінің 

бірегей теориясын ұсынған еді. «Жер қойнауында тереңнен орналасқан 

шымтезекті шөгінділерден жерасты ыстығымен қою, майлы материя шығарылып, 

саңылаулар арқылы ағады… Бұл дегеніміз – сирек, әртүрлі сұрыпты, жанатын 

және құрғақ, қатты материялардың пайда болуы, бұл тас майы – мұнайдың 

негізі…», – деп жазады 1763 жылы М.В. Ломоносов.Мұнай көміртегілер қоспасы 

болатын, жанатын майлы сұйықтық, қызыл –қоңыр, кейде қара түске жақын 

немесе әлсіз жасыл –сары, тіпті түссіз түрі де кездеседі. Суда ерімейді бірақ 

органикалық еріткіштерде ериді. Өзіндік иісі бар.Судан жеңіл мұнай= (0.73-

0.98)г/см3. Жерде тұнбалық қабатында орналасады. Пайдалы қазбалардың ең 

маңызды түрі.Мұнайдың құрамы, мұнайдың өндірілетін өндіріс орнына 

байланысты сапасы мен сандық құрамы әр түрлі болады.Мұнайдың негізін 

парафиндер, циклопарафиндер және ароматты көмірсутектер құрайды. Мұнайдың 

құрамындағы көмірсутектерге байланысты парафинді, нафтенді, ароматты деп 

ажыратамыз. Мұнайда азотты, оттекті  және күкіртті қоспалардан, минералды  

тұздардан басқа металдар да бар. Барлығы мұнай құрамында 50-ден аса 

элементтер табылған. Шикі мұнайды, яғни жер астынан сумен бірге өндіріліп 

алған мұнайды, суынан, қоспаларынан тазартып өңдеуге жіберіп тазартылған 

мұнайды аламыз, оны тауарлық мұнай деп атайды.Әр зат әр кен орнында әр 

мөлшерде, орташа химиялық қасиеттер жайлы тек шартты түрде ғана айтамыз. 

Мысалы: Ембі, Мақат мұнайлары –нафтенді көмірсутектерге бай болса, Өзен мен 

Жетібай мұнайлары –парафиндерге, ал Прорва мұнайы  ароматты көмірсутектерге 

бай. Мұнай өз бойынан электр тоғын өткізбейді. Сондықтан ол электроникада 

изолятор (айырушы) ретінде қолданылады. Осы кезеңде мұнай құрамынан екі 

мыңнан астам халық шаруашылығына керекті заттар алынып отыр: бензин, 

керосин, лигроин, парафин, көптеген иіссу түрлері, кремдер, парфюмериялық 

жұмсақ майлар, дәрі-дәрмектер, пластмасса, машина дөңгелектері тағы басқа. Ол 
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қуатты әрі арзан отын — бір тонна мұнай үш тонна көмірдің, 1,3 тонна 

антрациттың, 3,3 тонна шымтезектің қызуына тең. 

 

 
Мұнайдан алынатын өнімдер 

 
   «Алмақтың да салмағы бар » -демекші сутекті қазба байлықтарды өндірудің 

ұлғаюының кен орындары орналасқан аймақтағы экология және жер қойнауына 

тигізетін қатерлі әсері жайында. Мамандардың есебі бойынша, жерастынан 

алынған  бір тонна мұнаймен бірге 500 кг ілеспе газ шығатын болса, оның 

құрамында 160 кг улы заттар болуы мүмкін. Сондықтан ілеспе газды ауаға жібере 

беруге, немесе бүгінгідей шырақ түрінде  өртеуге болмайды, адам жүйкесіне ауыр 

әсер етеді, ауруларға шалдықтырады, отқа өртеле қалған жағдайда одан бөлінген 

күкірт қышқылы  ауаның жоғары қабатына көтеріліп, жер бетіне жүздеген 

жылдар бойы қышқыл  жаңбыр болып себелейді. Сонымен қатар ілеспе газды 

жобасыз, есепсіз жер астына қайтадан жібере беруге тағы болмайды, онда ол 

жерасты су көздерін ұзақ мерзімге ластауы мүмкін. Елімізде «Қара алтынды» 

тасымалдау және  қайта өңдеу экологиялық ластану мәселелерін  туындатып 

отыр. Мұнай өңірінде қалдықтардан құтылу оңай емес, мұнайдың қоймалжың 
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тұнбалары, пайдасыз топыраққа, ластанған тұзды мұнайға, металл қалдықтары, 

бұрғылаудан кейінгі қалдықтардың барлығы экологияға өте зор зардабын 

тигізетін жағдайлар болып табылады. Мұнаймен  ластанған жерлерді қайта 

қалпына келтірудің жаңа технологияларын әзірлеу және қолда бар 

технологияларды   жетілдіру қажеттілігі өзінен -өзі туындап отыр. 

 
БҮТІНДЕЙҚЫЗАНАҚ ЖЕМІСІН ОТЫРҒЫЗУ АРҚЫЛЫ, СУЫҚҚА ЖӘНЕ 

АУРУҒА ТӨЗІМДІ ҚЫЗАНАҚ  КӨШЕТТЕРІН АЛУ 

 Қатысушы: Ахметова Назерке  

Жетекшісі: Ыдришова Молдир Рахимжановна 

«ШҚО білім басқармасы Семей қаласы бойынша білім бөлімінің» ММ 

«Облыстық балалар биологиялық орталығы» КМҚК 

 

  Өсімдіктердің халық шаруашылығында және ғылыми медицинада кеңінен 

қолданылатын түрлері көптеп кездеседі. Олардың ішінде көкөністік, жеміс-

жидектік, балды, майлы және техникалық түрлер де бар130-140 мың өсімдік 

түрлерінің ішінде 110-120-сы көкөніс дақылдары, олар 78 тұқымдасқа, оның 

ішінде 86 түрі дара жарнақтыларға және 33 түрден артығы қосжарнақтыларға 

жатады. Көкөніс дақылдарының жартысына жуығын қолдан өсіреді, ал 

қалғандары табиғи жағдайда өседі.ТМД елдерінде көкөніс дақылдарының 70-тен 

астамы, ал Қазақстанда50-ге жуығы өсіріледі.Ал орталықта флора мен фаунаның 

жарасымды үйлесімдегі бөлімдері бар. Өсімдіктер әлемі - 100-ден аса бөлме 

гүлдерінен, көкөністердің- 22, дәрілік өсімдіктердің- 30, жеміс- жидектердің -20, 

гүлді-декоративті  өсімдіктердің 50 түрлерімен көзге түседі. Ең алғаш көкөніс 

дақылдар бөлімі өз жұмысын 1983 жылдың мамыр айынан бастаған. Бөлімнің 

жалпы алаңы 0,34 га. Оқу-тәжірибе телімі келесі бөлімшелерді қамтиды: 

өндірістік, көкөністер, биология өсімдіктері. 

Зерттеудің практикалық ерекшелігі және өзектілігі: Бірнеше жыл көлемінде 

қызанақ көшеттері жылыжайда отырғызылып келеді. Жылыжайда отырғызылған 

көшеттер сабағы жіңіше, бойы ұзын, суыққа төзімсіз болуына байланысты, осы 

ғылыми жоба барысында күзде бүтіндей қызанақ жемістерін отырғызу арқылы 

суыққа және ауруға төзімді қызанақ көшеттерін алу. Әдістің артықшылықтары:  

Күзде қызанақ отырғызу арқылы көктемде уақыт үнемдейсіз;  

Үйде көшет өсірудің қажеті жоқ, сондықтан топырақ пен контейнерлерді 

жинаудың қажеті жоқ;  

Қызанақ көшеттері жерсіндірілген, суыққа төзімді, қатайған; 

Ауа-райының өзі өніп-өсуге, көшеттерге, жасыл өскіндерге қамқорлық жасайды. 

Бұл табиғатпен үйлесімді болуға көмектеседі;  

Ғылыми-зерттеу жұмысының мақсаты: Суыққа және ауруға төзімді 

қызанақтың көшеттерін ашық алаңда өсіру. 

Міндетттері: 

1. Қызанақтың биологиялық ерекшелігімен танысу. 

2. Қызанақ көшеттерін күтіп баптау ерекшеліктерін анықтау. 

3. Қызанақ көшеттеріне фенологиялық бақылау жүргізу. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%81-%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BA_%D1%88%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%88%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%93%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%81-%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BA_%D1%88%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%88%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%93%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B_%D0%B4%D0%B0%D2%9B%D1%8B%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%80
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4. Жылыжайда өскен көшеттер мен ашық алаңда отырғызылған 

қызанақтардың өсіп дамуын, суыққа төзімділігін салыстыру. 

Қолданылған әдіс-тәсілдер:  

Жылыжайда қызанақ көшеттерін тұқым арқылы отырғызу; 

Күз мезгінде бүтіндей қызанақ жемістерін отырғызу; 

Алынған қызанақ көшеттерін салыстыру; 

Құрал-жабдықтар: Бүтін қызанақ жемісі, күрек, тырма, суқұйғыш, кепкен 

жапырақ. 

Тәжірибиелік құндылығыҒылымыи жұмыс тек қана теория жүзінде 

қарастырылмай, сонымен қатар тәжірибе түрінде де бекітіліп, зерттеліп отыр. 

Ғылыми теориялық бөлім 

Алқатұқымдастарының тарихы, қызанақтың шығу тарихы,қызанақтың 

биологиялық ерекшелігі жайлы ақпаратты қамтиды 

Ғылыми жобаның жүру әдістемесі 

1. Қызанақты отырғызу үшін 40х60 траншея  дайында. 

2. Таңдап алынған жерді қопсыт. 

3. Тақташаға бүтін қызанақтарды ара-  қашықтыңы 10см балатындай етіп, 5-10 

см-дей тереңдікте отырғыз. 

4. Отырғызылған қызанақтың үстін топырақпен жап. 

5. Отырғызылғын  қызанақ қыс мезгілі бойы топырақ астында 

жататындықтан, үсіп кетпес үшін кепкен жапырақпен көмкер. 

6. Көктем  келісімен, күннің жылынуына байланысты жапырақтарды тазала.  

7. Жер бетіне шыққан көшеттерге фенолгиялық бақылау жүргізуді баста. 

8. Өсіп шыққан қызанақ көшеттерін агроүлескіге отырғыз. 

Жүру барысы: 

Оқу тәжірбиелік үлескіде өсірілген қызанақтың малиновка орташа сортын 

таңдап жинап алып, күннің көзіне әбден піскенге дейін қойып қойдық.Малиновка 

сортын таңдаған себебім жоғары деңгейде сұранысқа ие. Қызанақтың бұл түрі 

ашық топырақта да, жылыжай жағдайында да өсіруге жарамды орта маусымдық 

дақылдар тобына кіреді.Малиновка қызанағының сипаттамасына сәйкес, ол келесі 

сипаттамаларға ие: дөңгелек пішінді жемістің беті қабыршақты піспеген жемістер 

жасыл, піскеннен кейін олар таңқурай реңін алады қызанақтың ішінде бірнеше 

тұқым бар қызанақтың орташа салмағы 300 г құрайды.Күз мезгілінде (қазан 

айының аяғы) алғашқы суық түсе бастағанда тереңдігі 50см, ені мен ұзындығы 

40*60 траншея жасадық. Дайын траншеяға ара- қашықтығы 10см болатындай етіп 

бүтіндей 8 қызанақты отырғыздық.(1-сурет) 
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Бүтіндей қызанақ жемістерін отырғызу  

(1-сурет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отырғызылған қызанақтардың үстін топырақпен жауып, қыста үсіп кетпес үшін 

үстін құрғақ жапырақпен көмкердік. (2- сурет) 

Көктем шығысымен күннің көзі тікелей түсу үшін  жабылған жамылғыны ашып 

тастадық. 10 мамыр күні жер бетіне қызанақ  шыға бастады.(3, 4-сурет) 

 

 

 

 

 

 

№ Қызанақ көшеттері Траншеяда бүтіндей 

отырғызылған қызанақ 

Жылы жайда 

отырғызылған 

қызанақ 

1 Отырғызылған күні 28.10 15.04 

2 Өскіннің пайда болуы 15.05 20.04 

3 Ашық алаңға 

отырғызу 

01.06 01.06 

4 Гүлдеу уақыты 16.07 20.07 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ашық алаңға отырғызылған қызанақ көшеттері (5,6-сурет) 

Қызанақ көшеттерінің өнімділігі 



 

 

324 

 

 

Қызанақ көшеттері 

5 тамыз 10 қыркүйек Барлығы кг 

кг. кг.  

Жылыжайда өсірілген қызанақ көшеттерінен 

алынған өнім 

15,6 27,8 43,4 

Күзде отырғызылған қызанақ көшеттерінен 

алынған өнім 

17,2 32,5 49,7 

Қорытынды 

Суыққа және ауруға төзімді қызанақтың көшеттерін ашық алаңда өсіруді 

алдыма мақсат етіп алдым.Бірнеше жыл көлемінде қызанақ көшеттері 

жылыжайда өсіріліп келді. Жылыжайда өсірілген көшеттеріміз бойлап, сабағы 

жіңішке болуына байланысты себебін анықтау мақсатында осы ғылыми жұмысты 

жүргіздім.  Себебін анықтау мақсатындағылыми жоба барысында күзде бүтіндей 

қызанақ жемістерін отырғызу арқылы суыққа және ауруға төзімді қызанақ 

көшеттерін алу көзделді.  

Әдістің артықшылықтары:  

1. Күзде қызанақ отырғызу арқылы көктемде уақыт үнемдейсіз;  

2. Үйде көшет өсірудің қажеті жоқ, сондықтан топырақ пен контейнерлерді 

жинаудың қажеті жоқ;  

3. Қызанақ көшеттері жерсіндірілген, суыққа төзімді, қатайған;  

4. Ауа-райының өзі өніп-өсуге, көшеттерге, жасыл өскіндерге қамқорлық 

жасайды. Бұл табиғатпен үйлесімді болуға көмектеседі; 

Ашық алаңда өсірілген көшеттер жылыжайда өсірілген  көшеттермен 

салыстырғанда мөлшері кішкентай, сабағы жуан болды. Өсіп шыққан  қызанақ 

көшеттерін бір уақытта оқу тәжірибе үлескісіне отырғызылды.Қорыта келе 

суыққа және ауруға төзімді қызанақтың көшеттерін ашық алаңда өсіруге 

болатындығына көз жеткіздім. Жоғарыда атап өткендей, біз ғылыми жобада 

қызанақтың өсуінің бірінші кезеңіне зерттеу жүргіздік. Ашық алаңдағы қызанақ 

көшеттерінің гүлдеуі мен өнімін жылыжайдағы қызанақ көшеттерімен 

салыстырғанда жоғары болды. Бұл әдісті ауылшаруашылығында қолдануға 

ұсынамын. 

Пайдаланған әдебиеттер тізімі: 

1.Е.Ф. Мотков Основы Агрономии 

2.Е.Н. Шкитина Выращивание основных видов овощных культур 

3.С.Т.Долгих Выращивание семян овощных культур 

 

КАЧЕСТВО ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ГОРОДА СЕМЕЙ 

Участница: Жумаканова Томирис  

Руководитель:  Канашева Акбота Саяновна 

КГУ «Средняя общеобразовательная школа № 29 «Пальмира» г.Семей 

 

Сегодня как никогда нашему организму очень важно получать чистую 

питьевую воду со сбалансированным минеральным составом. Чистая питьевая 

вода повышает защиту организма от стресса, обеспечивает работу внутренних 



 

 

325 

 

органов. Вода необходима для поддержания всех обменных процессов, она 

принимает участие в усвоении питательных веществ. 

Гипотеза:вода в г.Семей, поступающая из системы централизованного 

водоснабжения, соответствует нормативам, установленным санитарными 

правилами РК.   

Цель данной работы изучение качества питьевой воды в г.Семей, 

опытнымпутём проверить пригодность воды, поступающей к нам в дома для 

использования в быту.  

Исходя из цели, были поставлены следующие задачи: 

1. изучить по литературным источникам методы исследования качества воды; 

2. освоить методики исследования качества питьевой воды в лабораторных  

условиях; 

3. определить качество воды, которую употребляют жители нашего города. 

Объектом исследованиякачество воды. 

Предметом исследованиявода из источников централизованного 

водоснабжения; вода, отобранная на водоразборной колонке  в частном секторе; 

вода, взятая из крана в квартире. 

Методы исследования: ознакомление и анализ  нормативной документации, 

исследование качества водопроводной воды. 

Научная новизна состоит в том, что определить пригодность воды, 

поступающей в дома города Семей. 

Важнейшими источниками для изучения данной темы стали: статистические 

данные предприятий города Семей. 

Практическая значимость работы: данный материал может быть использован 

длянаписания статей, для проведения уроков, внеклассных мероприятий, 

экологических конференций. 

1.Вода -  самое распространенное на Земле соединение, но она не бывает 

абсолютно чистой. Природная вода содержит многочисленные 

растворенные вещества – соли, газы, нерастворимые частицы минерального и 

органического происхождения. 

2. Вода является частью гидросферы, входит в состав минералов и горных пород, 

находится в растениях и теле животных и человека, составляя от 50 до 99% их 

массы, присутствует в почве и атмосфере. 

3. Вода играет важную роль в разнообразных процессах и явлениях живой и 

неживой природы и в практической деятельности человека. 

4. Вода является наиболее изученным соединением; некоторые ее свойства 

5.Свойства и качество воды зависят от состава и концентрации содержащихся в 

ней веществ.  

Качество питьевой воды, подаваемой населению, должно соответствовать 

требованиям Санитарных Правил (далее СП). В мире эти требования были 

утверждены Европейским Сообществом, а затем приняты с некоторой адаптацией 

каждой из стран. В рамках Таможенного Союза действует Технический Регламент 

“Требования к безопасности питьевой воды для населения”. В Республике 

Казахстан c 16 марта 2015 года действуют Санитарные Правила № 209. 
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Вода, пригодная для питья, должна быть безопасной в эпидемическом и 

радиационном  отношении, безвредна по химическому составу и иметь 

благоприятные органолептические свойства, то есть должна быть прозрачна, не 

должна иметь посторонних запахов и привкусов, примесей . 

Жителям нашего города повезло в этом отношении: вода, подаваемая 

населению для использования, изначально соответствует нормативам СП. Вода в 

нашем городе подается из скважин с 4 водозаборов, которые обеспечивают водой 

весь город. Наша вода не требует дополнительной очистки, ее только 

обеззараживают гипохлоритом натрия или хлором перед подачей населению. 

Контроль питьевой воды центрального водоснабжения осуществляется в 

нашем городе производственной лабораторией ГКП “Семей Водоканал”. 

Лаборатория проводит испытания согласно графикам лабораторно-

производственного контроля, которые составляются каждый год и 

согласовываются с органами госсанэпиднадзора города.  

Все испытания проводятся  в строгом соответствии с требованиями 

нормативной документации (технические регламенты - ТР, межгосударственные 

стандарты – ГОСТ, национальные стандарты- СТ РК, методики измерений- ПНД 

Ф и др). 

Точность анализа воды во многом зависит от правильного отбора воды. Для 

получения достоверных данных следует строго придерживаться правил отбора. 

Отбирают пробы в стеклянную или пластиковую посуду, которую 

предварительно ополаскивают исследуемой водой. Пробу необходимо отбирать 

только в чистую, подготовленную тару. Пластиковая посуда может быть 

специальной, а можно взять из-под минеральной  воды, тара после газированных 

напитков не подойдет. 

На отбор проб есть соответствующая нормативная документация ГОСТ 

31861-2012, ГОСТ 31942-2012, ГОСТ 31862-2012.  

Для проведения испытаний были отобраны две пробы воды: 

1.из водоразборной колонки по ул.Пристанская 

2.из крана в своей квартире. 

Хлориды присутствуют в питьевой воде в виде солей металлов. 

Происхождение хлоридов в воде обусловлено природными источниками. 

Появлению их в воде они обязаны грунтовым и артезианским водам, которые 

вымывают соединения из пластов земли.  

Если вы заметили, что качество водопроводной воды снизилось: образуется 

накипь на приборах и посуде, вода имеет неприятный вкус, то есть большая 

вероятность, что вода содержит хлориды. Концентрация хлоридов в воде сверх 

нормативов опасна для здоровья человека, оборудования. Определение хлоридов 

в питьевой воде проводят по ГОСТ 4245-72. 

Определение хлоридов можно провести качественно и количественно. Для 

проведения качественного определения я взяла две пробирки, налила по 5 мл 

воды исследуемых проб, затем добавил  по 3 капли 10% раствора азотнокислого 

серебра в каждую пробирку. Через некоторое время вода в пробирках  помутнела. 
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Примерное содержание хлоридов определяют по осадку или мути в 

соответствии с требованиями таблицы ГОСТа: 

Опираясь на таблицу, выясняем, что в наших пробах хлоридов содержится от 

10 до 50 мг/л. 

В лабораторных условиях определение концентрации хлоридов также 

проводят  количественно титриметрическим методом. Для этого я взяла 2 колбы, 

налила по 100 мл воды, добавила по 1 мл хромовокислого калия (вода стала 

желтой и не прозрачной) и потом стала по каплям добавлять раствор 

азотнокислого серебра до появления оранжевого оттенка.  

После произведенных расчетов установлено, что концентрация хлоридов 

составила  

в 1 пробе – 10,64 мг /л,  

во 2 пробе – 11,9 мг /л. 

И качественное и количественное определение показало, что в питьевой воде 

нашего города содержание хлоридов не превышает нормативовЗаключение 

Анализ и обобщение результатов исследований по сравнительной оценке 

качества очистки питьевой воды позволили заключить, что самой благоприятной 

для потребления можно считать питьевую воду г. Семей. 

Список литературы: 

1. Сборник стандартов “Государственный контроль качества воды” 

2. Справочник по свойствам, методам анализа и очистке воды 1 том 

3. Справочник по свойствам, методам анализа и очистке воды 2 том 

4. Фомин Г.С. “Вода. Контроль химической, бактериальной и радиационной 

безопасности по международным стандартам” 

 

ХИМИЯЛЫҚ ЛАСТАНУ КЕЗІНДЕГІ ТОПЫРАҚТЫҢ 

ФИТОЭКСТРАКЦИЯСЫ 

Қатысушылар: Мәуітқазы Динара Серікқызы, Қайратқызы Қымбат  

Жетекшісі: Юсбекова Гаукар Муратовна 

«№ 22 жалпы орта білім беретін мектеп-лицейі» КММ,  Семей қаласы 

 

Табиғи ортаға антропогенді әсер күннен күнге өсуде, және ол жер 

қыртысының химиялық құрамының баяу  қайтымсыз өзгерісіне алып соқтырады. 

Жер қыртысы- биосфераның ерекше қабаты, химиялық элементтердің және 

қосылыстардың атмосфераға, гидросфераға және тірі ағзаларға тасымалын 

қадағалайтын табиғи буфер. 

Шығыс-Қазақстан облысында (ШҚО) агрохимиялық мониторинг нәтижесінде 

ШҚО-да қорғасын, кадмий, мыс, мырыш, хром сияқты бірқатар ауыр 

металдардың қорға техногенді жинақталып қалуымен сипатталатын  антропогенді 

биогеохимиялық провинция анықталған. Жалпы осындай аномальді 

территориялар көлемі 30 мың шаршы километрге жетеді. 

Ауыр металдарды жер қабаттарын зақымдайтын ең қатерлі факторлардың 

біріне жатқызады, ШҚО территориясында олардың қайнар көздері келесі өндіріс 

орындары болып табылады: тау-кен- металлургиялық, кен өндіруші өнеркәсіп, 
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тау-кен өңдеуші, энергетикалық, ауылшаруашылық, химиялық және тағы басқа 

өндіріс салалары жатады. Ең кен тараған ауыр металлдардың бірі және тірі 

ағзаларға уытты қорғасын (қауіптің 1 тобы) болып табылады.(территорияны 

дәстүрлі тазарту 1м3- 10-100$ тұрса, фитоэкстракция тек 0,05$/ м3ғана). 

Бірақ та ауыр металдармен ластанған жер қыртысына фитоэкстракция 

жүргізу- қоршаған ортаны қалпына келтірудің қазіргі дамып келе жатқан 

биотехнологиясы болғанымен, ол белгігі бір дәрежеде нәтижесін болжау қиынға 

соғатын, «стихиялық» процесс болып табылады. Бұл жағдайдың негізінде, осы 

процесстің табиғи ағымының толық зерттелмегені, қалыптасқан теориясының 

болмауы  жатыр. 

1-тарау. «Жер қыртысы-өсімдік» жүйесінде металдардың таралуы мен 

аккумуляциясының сұрақтары бойынша негізгі аспектілер  

Гумус құрамы, жер қабаттарының қышқылдығы, гранулометриялық және 

минералогиялық құрамы, жер қыртысының тығыздығы, қышқылдандырғыш-

қалыптастырғыш жағдай, макро- және микроэлементтік құрамы- ауыр 

металдардың миграциялық қасиетін және қозғалғыштығын анықтайтын басты 

факторлар. 

Жер қыртысын түзуші процесстер нәтижесінде ауыр металлдар сазды 

минералдар, гумус, және темір гидроксидтерімен сүзгіленеді. Топырақтың сазды 

материалдарымен Cd, Zn, Pb, Mo тұрақты бекітіледі. Жер қыртысында ауыр 

металлдар қозғалғаштығының дәрежесі біркелкі емес. Мысалы, қорғасын 

қозғалғыштығы кадмийге қарағанда төмен, себебі қорғасынның гумин 

қышқылдарымен комплексі кадмиймен салыстырғанда 1509 есе берік. Қорғасын 

мен сынап шамалы ғана тереңдікте болады да, көбінесе беткей қабатта 

жинақталады (10 см дейін). 

Бірқатар зерттеушілер белгілеуі бойынша, ластанған территориялардың 

гумусты қабаты ауыр металлдармен байытылған, себебі гумус миграцияны 

тежеуші және шегеруші табиғи барьер болып табылады. Гумус, өсімдіктерге 

қарағанда жоғары сүзгілік қабілетке ие, ол ауыр металдардың жоғары 

концентрациясы бар жер қыртысында күрделі және комплексті қосылыстар 

түзеді. Құрамында 4%  гумус бар, жер қабаттарының гумин қышқылы 1 га 

шаққанда 1015 кг мырыш, 17929 кг темір, 4500 кг қорғасын, 913 кг марганец, 1517 

кг мысты өзіне байланыстыра алады. Әртүрлі генетикалық типті жер қабаттары әр 

түрлі сорбциялық қасиеттермен сипатталады. Өздерінің ауыр металдарды ұстап 

қалу және өзгерту қабілеттеріне байланысты жер қабаттары келесі қатар құрады: 

қара топырақ > құнарлы шым- сортаң > құнарсыз. Қара топырақта   Cr, Zn, Co, B, 

Ba мөлшері кларктық саннан асады.  Сұр орманды жер қабаттарында бор мен 

мырыштан басқа ауыр металдар кларктықтан аз. Жер қабаты 100 т/га қорғасынды 

фиксациялайды, сортаң қабат- 2-6 т/га, қара топырақтын жыртылатын қабаты- 40-

тан 60 т/га-ға дейін. 

Бейтарап ортаға жақын реакция көрсететін жер қабаттарында, ауыр металлдардың 

қозғалғыштығы төмендейді. Жер қабаттарының қышқылдығы немесе сілтілігі 

жоғарылаған кезде ауыр металдардың миграциялық қасиеті артады. Co, Cu, Cd, 

Ni, Zn, Pb қышқыл ортада ерекше миграциялық және қозғалғыштық қасиетке ие. 
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pH 2 бірлікке төмендегенде, мыс 2-3 есе, мырыш- 3,8-5,4 есе, кадмий 4-8 есе, 

қорғасын 3-6 есе қозғалғыштықтары артады. 

Жер қабаттарының гранулометриялық және минералогиялық құрамы 

катионды алмасудың көлеміне әсер ету арқылы ауыр металдардың миграциялық 

қабілетін өзгерте алады. Ауыр механикалық құрамды жер қабаттары 

токсиканттардың қозғалғыштығын төмендететін, катионды алмасудың көлемін 

көтеретін беткей бөлшекті үлкен ауданға ие. Жер қабаттарының тығыздалуы ауыр 

металлдардың қозғалғыштығын жоғарылатады. Әртүрлі антропогенді 

жүктемемен шым- сортаңды жер қабатына жүргізілген тәжірибе оған дәлел болып 

табылады. 0,6-1,0 г/см2- тан 1,3-1,8 г/см2-қа жер қыртысының тығыздығы өссе, 

қорғасын қозғалғыштығы- 6%, мырыш- 15.4%, мыс- 13% артады. 

Қышқылдандырғыш- тұрақтандырғыш қасиеті бұзылған жер қабаттарында 

(глейлік тектес, глейлік) ауыр металдар қозғалғыштығы артады, себебі жер 

қабатында судың артық болуы ерігіштік қасиеті жоғарылау, валенттігі төмен 

металдардың пайда болуына әкеліп соқтырады. 

2-тарау: Зерттеудің әдістері мен объектілері. 

Зертханалық модельді тәжірибиелер Қазақстан Республикасының Шығыс 

Қазақстан Облысында қалыпты ашық- қызғылт орташа сазды, техногенді әсерге 

шалдықпаған аймағында жүргізілді. Зерттеуге Бородулиха ауылының жанындағы 

егістік алқаптан жер қыртысы алынған. Таңдап алу және физико- химиялық 

қасиеттерді анықтау ГОСТ-қа және жалпыға ортақ әдістерге сәйкес [4, 5, 24, 25, 

26] жүргізілді. Жер қабатының ауыр металдарға қатысты буферлігі Ильинмен 

зерттелген градацияға сәйкес жүрді.  

     Агрохимиялық көрсеткіштер бойынша қою- қоңыр қалыпты орташа сазды жер 

қабаты нейтральды болып табылады (рН 7,81), оның құрамында гумус 2,93% 

физикалық саз-34,22%, лайлы фракция- 15,0%. Жер қабатының буферлік 

сиымдылығы- жоғарылаған. (1,2 кесте). 

Ауыр металдардың зерттелетін жердегі бастапқы мөлшері (Pb=10.25±0.38 мг/кг) 

қою-қызғылт орташа сазды аймақтың көрсекткішіне сай келеді. Бұны ертерек 

зерттеген көптеген авотрлар еңбектері дәлелдейді[7, 8,10, 16, 17, 27]. Ластанбаған 

жер қабаттарында элементтердің қосындыларының формаларына концентрациясы 

көрінуінің келесі қатар сипат береді: суда еритін (0,23±0,001)< ауыспалы 

(0,44±0,01)< қышқылда еритін (0,80±0,02). Қозғалғыш ауыр металдардың мөлшері 

аса жоғары емес, себебі, олар жер қабаттары компоненттерімен берік бекітілген. 

Тест-культура ретінде көп жеміс беретін, Қазақстандағы аймақтық жемшөптік 

дақыл амарант (Amaranhus caudatus L.) пайдаланылды. Бұл дақылды таңдау, оның 

жоғары аккумуляциялайтын қасиетін сипаттайтын дәлелденген көптеген 

деректерге жүгіне отыра жасалды. Амарант (Amaranhus caudatus L.)- біржылдық 

(көбінесе) өсімдік, бірұялас амаранттар ұяластығының өкілі. Әлемде оның 65 

туыстастығы, 900-ге жуық түрі анықталған, Қазақстан мен Ресейде оның- 17 түрі 

кездеседі. Өсімдік биіктігі- 2-3м, сабағының жуандығы 8-10см, массасы 3-5 кг-нан 

30 кг-ға дейін. Жапырақтары ірі, ұзын сабы бар созылған эллипс тәрізді, негізгі 

бөлігі- сына тәрізді, ал ұшы- үшкір. Гүлі- шашақ гүл, ұзындығы 1,5м әртүрлі 

форма мен тығыздықта.  Дәндері ұсақ, ақ, қызғылт, қоңыр, қара, лакталғандай 
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жылтыр. 1000 дән массасы 0,6-0,9г. Бір лалагүлде 0,5кг-дай дән бар. Ересек 

кезінде өсімдіктің жапырақтануы өте жоғары- 500-ден 1000-ға дейін жапырақтары 

болуы мүмкін, сол себепті жапырақтар 1 м2 жер қыртысынан бірнеше қабат түзіп 

орналасады, олардың беткей қабаты 6-10 есе көп (яғни жапырақ бетінің индексі 6-

10-ға тең). Амарант С4 культурасы ретінде фотосинтетикалық қасиеттерге ие 

және соның арқасында жеткілікті мөлшерде қоректену болса, қысқа уақыт ішінде 

2000 ц/га дейін үлкен фитомасса жинауға қабілетті.Ластанған жер қабаттарының 

көрсеткіштерін бағалау үшін келесі көрсеткіштер қолданылды: 

      -фитотоксикалық эффект (ФЭ), уытты элемент пен оның жер қабаттарына 

әсерінің интегральді биологиялық көрсеткіші, ластанған жерде өскен өсімдіктің 

өсу жылдамдығы, биомассасының көлемінің төмендеу дәрежесін сипаттайды; 

     -фитотоксикалығы (ФТ), биомассасының төмендеуінің процессінде ауыр 

металдардың өсімдікте жинақталуын сипаттайды; 

     -биологиялық жұту коэффициенті (БЖК), металдардың жер қабаттарынан 

өсімдіктерге миграциясын сипаттайды; 

    -транслокация коэффициенті (ТК), элементтің жер үстілік биомассадағы 

мөлшері мен тамырдағы мөлшерінің қатынасы 

Кесте 1- ШҚО-ның қою- қызғылт қалыпты орташа сазды жер қабатының 

агрохимиялық  

сипаттамасы. 
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Металдық құрамы 

Мг/100 г жер 
қабаты 

Мг-экв/100г 
жер қабатында 

Лай (<0,001мм) Физ.саз (<0,01 мм) 

2,93 7,81 2,3 2,54 32 18,02 8 - 15 34,22 

Кесте 2- ШҚО қою- қызғылт қалыпты орташа сазды жер қабатының буферлік 

сиымдылығы. 
 Санау үшін алынған балдар    Баллдар суммасы Буферлік дәрежесі 

Гумус Физикалық саз R2O3 карбонаттар рН   

3,5 10 1 1,5 15 31 жоғарылаған 

Зерттеу жүргізуге нұсқауларды таңдау ауыр металдармен жер қабаттарын 

ластауды реттеу шкаласы бойынша жүргізіледі: бірінші дәреже< ПДК (бақылау)- 

жеткілікті, екінші -1ПДК – төмен, үшінші- 3 ПДК- орташа, төртінші- 5 ПДК және 

5- 10 ПДК- жоғары. Тәжірибе схемасы: 

Нұсқа- бақылау  

Нұсқа- ауыр металдар(1 ПДК) 

Нұсқа- ауыр металдар (3 ПДК) 
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Нүсқа- ауыр металдар (5 ПДК) 

Нұсқа- ауыр металдар (10 ПДК) 

Вегетациялық тәжірибие Журбицкий методикасы бойынша жүргізілді. 

Тәжірибиені қояр алдында алдын ала түтікшелерді сынамалы толтыру жүргізілді. 

Ауыр металдардың тұздарының енгізілетін дозасы абсолютті құрғақ жер 

қабаттарына, оның ылғалдылығын қарастыра отыра есептелді. Әр сынама 

сыртында тәжірибие нөмірі, өсімдік атауы, нұсқасы және қайталануы жазылған 

қағаз жабыстырылған. Сынамалы түтіктерді толтыру 22 маусым күні жүргізілді. 

Егу 23 маусымда өтті. Бір сынамаға (жер қыртысының 5 кг) 30 дәннен 

отырғызылды. Әр сынамада өскіндер шыққан соң, сиректеу жүргізіліп, 25 

өсімдіктен қалтырылды. Суару дистилденген сумен жүргізіледі. Өсімдіктерді 

жинау 30 тәуліктен соң жүргізіледі. Бақылау сынамасы ретінде, әрқашан, сол жер 

қабатында тұздар енгізілмеген күйінде өсірілген өсімдіктер қолданылады. 

Вегетациялық тәжірибие кезінде фенологиялық бақылау жүргізілді (түстер 

өзгеруі, өскіндердің қисаюы, жапырақ формаларының өзгеруі және т.б.). 

Өсімдіктердің өскіндерінің өсуі күнделікті өлшеніп отырады. Биомассаны 

зерттеуге, және ауыр металдар бар-жоғына анализ жасау үшін өсімдіктер 37 күні 

жиналды. 

Ескерту: ПДК (предельно допустимая концентрация)- шекті мүмкін 

концентрация. ологиялық жұту коэффициенті 0,1. 

 

 
4. Қорытынды 

Вегетациялық тәжірибие барысында қорғасынмен жасанды ластанған қою-

қызғылт қалыпты орташа сазды топырақта амаранттың (Amaranhus caudatusL.) 

фиторемедиационды потенциалы зерттелді.  

     Топырақта 1 ШМК-ға дейін қорғасынның мөлшері өсірілген кезде биомассаға 

және тест-дақылдың өркендеріне ауырлатушы әсер байқалды, токсикалық эффект 

бақылаумен салыстырғанда сәйкесінше 43,1% және 33% . Амарант өркендерінің 

Pb-3,  Pb-5, және  Pb-10 ШМК ластау дозаларына толерантты екені анықталды. 

Өркендер биомассасы үшін максимальды стимуляциялық эффект 38%, өсу үшін 

12%   Pb-5 нұсқасында.  

Пайдаланған әдебиеттер тізімі:  

1. Степанок В.В.Өсімдіктердің элементті құрамына қорғасынның жоғары 

дозаларының әсері. Агрохимия. 1998. - №7. -  69-76б.  

2. Ильин В.Б. Ауыр металлдарға қатысты топырақтың буферлігі// Агрохимия.- 

1995.-№10.- 109-113б.  
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3. Калентьева Н.В. Семей Ертіс маңындағы моно- полиэлементті ластану кезіндегі 

ауыр металдар қосылыстарының формалары. Автореф. Биол.ғыл.канд.дис. 

Новосибирск, 2010. - 19 б.  

4.Панин М.С. Шығыс Қазақстанның техногенді ландшафтарына эколого-

биогеохимиялық баға беру  Алматы, Эверо. - 2000. - 338 б. 

 

АЛОЭ ӨСІМДІГІНІҢ ЕМДІК ҚАСИЕТТЕРІ ЖӘНЕ АДАМ ӨМІРІНЕ 

ПАЙДАСЫ 

Қатысушы:Қымбатқызы Еркежан  

 Жетекшісі:Абылқасымова Ләйлә Болатқызы 

 «Облыстық балалар биологиялық орталығы» КМҚК 

 

«Алоэ өсімдігінің емдік шипасы» деген қағиданы ұстана отырып алоэ 

өсімдігінің  емдік қасиеттерін зерттеуге бел будым. Менің бүгінгі таңда қорғағалы  

тұрған тақырыбым «Алоэ өсімдігінің  емдік қасиеттері және адам өміріне 

пайдасы» бұл тақырыпты таңдауыма жетекшім Ләйлә Болатқызы  және анам 

ықпал етті. Өзім  бөлме өсімдіктерін өсіріп, күтіп, баптауды ұнатамын. Ес 

білгеннен бері оқыған - түйгенімнің арқасында тек бөлме өсімдіктері ғана емес, 

жалпы өсімдік атауының адам өміріне, олардың денсаулығына тигізетін пайдасы, 

қасиеттері қызықтыра бастады. Қоршаған ортаның адамдарға тигізетін әсері 

орасан зор екендігі белгілі. Соның ішінде дәрілік өсімдіктердің адам өміріне 

тигізетін маңызы зор екеніне ешкім күмән келтіре алмас. Біздің халқымыз ерте 

замандардан бері дәрілік өсімдіктердің құпиясын білген, әрі оларды әртүрлі 

ауруларды емдеуге шебер қолданып келген. 

Өсімдіктердің емдік қасиеттерін білу үшін көп еңбек етуге тура келді. Мектеп  

және қала кітапханаларында болып осы төңіректе көптеген мәліметтер, деректер 

жинақтадым. Көп ізденіп, көп оқыдым. Көп ізденіп зерттеу барысында 

өсімдіктердің емдік қасиеттері туралы деректер жинала бастады. Атап айтсам, 

бөлме өсімдіктерінен емдік мақсатта алой (алоэ), орыс халқы оны «столетник» 

(жүзжылдық) деп те атайды, герань, фикус, кактус т. б. өсіремін. Қазіргі 

технология қарқындаған заманда ауаның түрлі себептермен ластануына 

байланысты адамдарда көптеген ауру түрлері көбейіп отырған жайы бар. Сол 

ауруларды өсімдіктермен емдеу жолдарын білген әрбір адамға тиімді болар еді. 

Өкінішке орай аяғымыздың астында өсіп тұрған емдік қасиеті жоғары өсімдікті 

тани бермейміз. Егер әрбір саналы, сауатты Қазақстан азаматы, азаматшасы өз 

елінің табиғат сыйлаған сыйын танып, қолдана білсе, салауатты өмір кепілі 

болмас па еді. Олай дейтінім ерінбей бар затты пайдалану керек. «Ауырып ем 

іздегенше, ауырмайтын жол ізде» демей ме атам қазақ.  

 Сондықтан табиғаттың сыйға тартқан дәрілік өсімдіктерін тану, оларды зерттей 

білу, қасиеттерін ашу мен үшін алға қойған басты мақсат деп білемін.  

Қоғам баржерде адам бар. Адам бар жерде түрлі аурулар бар. Бірақ,сол мәселені 

шешу жолдарын іздестіру қазіргі таңда әр адамның саналы қорғанысында.  

Зерттеудің мақсаты мен міндеті.  
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Осы ғылыми жұмыстың негізгі мақсаты алоэ өсімдігінің түрлерін, олардың 

биологилық ерекшеліктерін зерттеу. Тіршілік процесіндегі өсімділігін және 

әдемілігін сонымен бірге өсімдіктің шипалығын анықтау. Алоэның  табиғатта – 

ауаны тазарту, шаң мен улы газдарды өзіне сіңіруі, емдік, сәндік қасиеті жайлы 

толық мағлұмат алу. Осы мақсатқа жету үшін төмендегідей міндеттер қойылады.  

 - ғылыми әдебиеттерге шолу, мәлімет жинақтау  

- алоэ өсімдігінің биологиясын және морфологиясын анықтау. 

- алоэ өсімдігінің  өсуінің ерекшеліктерін анықтау.  

- алоэ өсімдігінің табиғаттағы және адам өміріндегі пайдасын анықтау жолдары. 

- алоэ өсімдігінің адам ағзасы үшін емдік қасиетін анықтап, емдік шипа ретінде 

қолдану. 

Біздің халқымыз ерте замандардан бері дәрілік өсімдіктердің құпиясын 

білген, әрі оларды әртүрлі ауруларды емдеуге шебер қолданып келген. Шипалы 

өсімдіктерден дәрі жасау әдістері ұрпақтан - ұрпаққа өтіп, бұл дәстүр атадан 

жалғасып отырған. Қазақстан табиғи жағдайлары әртүрлі болып келетін орманды, 

далалы, таулы аймақтардан тұрады. Республика аймағында 6000 - ға жуық өсімдік 

түрлерін кездестіруге болады екен десек, оның 500 түрінен дәрілік заттар 

алынады екен. Осынша байлықты игерумен бірге дәрілік өсімдіктерді зерттеудің, 

оны танып, білудің маңызы зор. Ерте заманнан бері мал бағумен айналысқан 

көшпелі қазақ халқы шөптердің, жалпы өсімдіктердің емдік қасиеттерін ертеден 

білген.Әбу - Насыр - Әл Фараби, Әбу - Әли Ибн - Сина, Беруни, Әл - Джуржани 

қазақ халқының медицинасының дамуына әсері дәрілік өсімдіктерді тауып 

пайдалануына зор ықпал етті. Жер жүзіндегі дәрілердің 40 -%- ы өсімдіктен 

дайындалады екен. Қазіргі кезде шөппен емдеу әдіс - тәсілдері кеңінен 

қолданылып жүр. Үй жағдайында кеңінен қолдануға жеткілікті. Ол үшін «дәрісіз 

ем - дом» дәрілік өсімдіктерден іздеуіміз керек. Қай заманда болсын, адам өсімдік 

өнімдерінің тағамдық жағына ғана емес, сонымен қатар емдік, шипалық жағына 

да көңіл бөлген. Қазіргі кезде «дәрі ауруы», аллергияның шығуы, иммунитеттің 

азаюы сияқты құбылыстардың байқала бастауына байланысты оның маңызы арта 

түспесе кеміген жоқ. Дәрілік өсімдіктерді ем ретінде пайдалану сонау көне 

заманнан бері дағдыға айналған, мұны ескі ескерткіш қолжазбалардан айқын көре 

аламыз. Осы дәрілік өсімдіктерінің ішінде үйде өсетін алоэ өсімдігінің 

ерекшелігімен емдік қасиеті жайында  бүгінгі ғылыми жұмысымда айқын көз көз 

жеткізуге болады. 

Алоэ өсімдігінің сипаттамасы 

Алоэ, сабыр (Aloe) — лалагүл тұқымдасына жататын көп жылдық бұта, кейде 

шырмауық түріндегі мәңгі жасыл, қуаңшылыққа төзімді 

өсімдіктер. Тропиктік, субтропиктік белдеулерде кездеседі. Биіктігі 7-12 м-дей, 

сабағы жуан, жапырағы шырынды, етті, тікенді болып келеді. Қызыл, қызғылт-

сары, сары түсті, гүлі түтікше келген қоңырау тәрізді гүлшоғырына топталған. 

Сирек гүлдейді, негізінен құстар арқылы тозаңданады. Тұқымынан кейде өсімді 

(вегетативті) жолмен де көбейеді. Тұқымы жалпақтау қоңыр түсті. Алоэны 

көбейту үшін сабағының түбінен шығатын атпа бұтақтарын аналық өсімдіктен 

бөліп алып, құмды құнарлы топыраққа отырғызу керек. Қазақстанда Ағаш тәрізді 

https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2&action=edit&redlink=1
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Алоэ (Алоэ arborescens) деген түрі қолдан өсіріледі. Алоэ- емдік қасиеттерімен 

бөлме өсімдіктерінің патшайымы атанған өсімдік. Отаны-Оңтүстік Африка. 

Таралуы: Африка мен Индияның жартылай шөл далаларында, Мадагаскарда 

кездеседі. Алоэ-асфоделовтар тұқымдасының суккулентті өсімдіктер туысы, 400 

түрі бар. Олар мәңгі жасыл немесе алабажақ, шөптесін, бұта, ағаштектес 

көпжылдық өсімдік.. Суккулентті, жапырағының жиектері тегіс немесе ара тісті. 

Құрғақшылық жылдары бұл өсімдік жапырағының шырышты өзегіне қоймалжың 

шырын жинайды да, ол өсімдікті солып қалудан сақтайды.. Көп жерде бөлме 

өсімдігі, яғни әсемдік ретінде   өсіріледі. Көбеюі вегетативтік жолмен. Ресейде 

мәдени өсімдік ретінде 40-жылдарда орын тапты. Гүлдеу уақыты: қысқы айлар, әр 

жылда емес. Қолдану бөлігі: жапырағы, сөлі. Жинау уақыты: жыл бойы. Қытайда 

веналық ауруларды емдеуге қолданады. Алоэ суық тигенді емдейді. Мысалы: 

тұмау ауруына, жара мен кесілген жерлерді жазады. Мидың үлкен ми 

сыңарларындағы тітіркену мен тежегішті реттейді. Жұмыс істеу қабілетін 

жоғарылатып, физикалық ауырлықты жеңеді. Ағзаның сақтандыру функциясын 

ретке келтіреді. 

Химиялық құрамы 

Жапырағында антрагликозид-алоин бар, 1,66 алоэ-эмодин, 25% алоэзин, 

натолин, геманатолин, ребарберон, шайырлы қоспа, 20% эфир майы, ферменттер 

мен микроэлементтер, витаминдер, фитонцидтер кездеседі. Ең құндылығы сол 

құрамындағы 22 амин қышқылының 20-ы адам организмінде кездеседі. Ал 

жақында ғалымдар оның құрамынан сирек кездесетін күрделі көмірсу –ацеманнан 

тапты. Ацеманнан тұмау мен қызылшаны және ісік ауруларын емдеуге 

қолданылады. Бүгінде ол затты СПИД-ті емдеуге қолдануда.  

Қолдану бөлігі: жапырағы, сөлі.  Жапырағын кесерден 2 апта бұрын суармау 

керек. Емдік мақсатқа 3-5 жылдан асқан алоэ ғана жарайды. Жинау уақыты: жыл 

бойы. Қасиеті: кермек дәмді, усыз келеді. 

Алоэның  қарсы көрсетілімдері 

-өт жолдары аурулары 

- бүйрек, бауыр аурулары 

- гипертония 

-гемморой 

-жүктілік мерзімі 

Көбеюі 

Жас өсімдікті жыл сайын отырғызады, ересектері әр 2-3 жылда жақсы 

топыраққа отырғызылады. Алоэының көбінесе шілде мен тамызда немесе 

көктемде көбейтеді. Олардың көбею мүшелері 10-12см болуы керек, сонымен 

қоса 1 тәулік ауада ұстаған жылы топыраққа 1см тереңдікте, бөліктер арасын 3-

5см-дей етіп отырғызады. Тамыры пайда болғанда отырғызуға болады. Алоэның 

тұқымы мен де өсіруге болады. Тұқымын ақпан, наурыз айларында себеді. 

Температурасы 250С –тан төмен болмауы тиіс.  

Алоэ жапырақтары жапырақтарға ұқсамайды.  Олар қалың, етті, төмен дөңес 

және үстіңгі ойыс.  Жапырақтың шеттері тісті, бірақ тікенсіз.  Егер сіз жапыраққа 

су құйсаңыз, су шарларға айналады және жапырақ толығымен құрғақ күйінде 



 

 

335 

 

қалады.  Егер сіз алоэ жапырағын сындырып, оны бір стақан суға батырсаңыз, ол 

кенеттен жылтыр болып, күміске ұқсайды.   

Саусағыңызбен жапырақты сүртіңіз - ол ашық жасыл, тегіс болады.  Сіз қара 

өрікте кездесетін күңгірт сұр түсті балауыз қабатын өшірдіңіз.  Балауыз алоэ 

жапырағының ылғалдануына және осылайша жоғары булануына жол бермейді. 

Ұсынылады: Мүшелерін ажырата білу. 

Денсаулылғымыз мықты болуы үшін батпандап кіріп, мысқылдап шығатын 

ауруды дәрісіз-ақ үй жағдайында бөлмеде  өсетін дәрілік алоэ өсімдігімен-ақ 

емдеп жазуға болады. Дәрілік өсімдіктермен айналысу денсаулығымызды 

сақтауға көмектеседі, отбасының қаражатын үнемдейміз, табиғат байлығын 

қорғауға да атсалысамыз.  

Міне, осындай емдік қасиеті бар өсімдіктерге оқушылар кішкентайынан мән 

беріп, өз игілігіне қолдана білсе, шипаны алыстан іздемейді. Дәрілік өсімдіктерді 

пайдалану денсаулықты сақтаумен бірге қазіргі нарықтық заманда отбасылық 

қаражатты үнемдеуге көмектеседі. Дәрілік өсімдіктер жанға шипа, дертке дауа 

болады.  

Алоэ бөлме өсімдіктер ішінде ең көп тарағаны. Өзінің әсемдігімен көздің 

нұрын алады, гүлдеуі өте сирек, бірақ та жұмыс жазу барысында ұққаным өсімдік 

көптеген пайда әкеледі. Мен өз группаластарымның  арасында осы өзімнің 

жұмысыма байланысты сауалнама жүргіздім. Алоэны сыныптастарымның   

арасында кеңінен насихаттадым. Ерте заманнан дәрілік өсімдіктердің қасиетін 

ата-бабаларымыз білген. «Аурудың жақсысы жоқ, дәрінің тәттісі жоқ»  дегендей  

қазіргі заманда химикат дәрілер көбейіп жатыр. Олардың адам ағзасына тигізетін 

зияны көп. Өсімдік адам үшін азықтың қайнар көзі. Дәрілердің барлығы 

өсімдіктерден алынады. Аурудың алдын алуға емдеу үшін дәрілік өсімдіктердің 

маңызы өте зор.Өзім сияқты жастарға айтарым өз елімізде өсетін дәрілік 

өсімдіктерді зерттеп, халық игілігіне пайдалана білсек дені сау, салауатты 

ұрпақтың көп болатынына кәміл сенейік. Салауатты өмір салтын ұстанатын әр бір 

қазақ азаматы өз денсаулығын күте білсе, еліне де, жеріне де, тигізер пайдасы өте 

көп болар еді..  

Сол себептен өз  жобамда мынадай ұсыныстар ұсынғым келеді. 

1.Әрбір мектеп  қабырғасында  емдік қасиеттері бар бөлме өсімдіктері  көптеп 

өсірілсе; 

2.Тек дәрілік өсімдіктерді және олардың емдік қасиеттерін жарнамалайтын 

дәріханалар ашылса;  

3. Дәрілік өсімдіктерге түрлі дәмдеуіштер қоса отырып, жас балалар іше алатын 

түрлі - түсті кәмпиттер секілді дәрілер жасалса;  

4.Үлкен кісілерге емдік шөптерден жасалған кеппе шөптер секілді дәрі- дәрмектер 

көптеп шығарылса. 

Пайдаланылған әдебиеттер: 

1.Жетісу. Энциклопедия. - Алматы: «Арыс» баспасы, 2004. - 712 бет  

2.«Келешек ұрпаққа арналған қоршаған орта», «Алматы-2004» 48-53 беттер.  

3.«Қазақ Ұлттық Энциклопедиясы», 1–том 63бет.  

4. «Табиғатты аялайық», «Алматы-2003» 40-41 беттер  
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ҚАСИЕТ ТҰНҒАН ҚАРА САБЫННЫҢ ҚҰПИЯСЫ 

Қатысушылар:Қарақанова Дильназ Дәулетқызы,Турарова Даяна Кайратовна   

                         Жетекшілері:Курманбаева Жанагуль Кабдуалиевна,   

  Крыкпаева Асемгүл Тұрсыновна  

«Ахмет Байтұрсынұлы атындағы №47  жалпы орта білім беретін мектебі» КММ, 

Семей қаласы 

 

Кез-келген елдің болашағы – оның халқының болашағына байланысты екенін 

дәлелдеуді қажет етпейтін шындық. Денсаулық дегеніміз-адам жаны мен тәнінің 

амандығы. Денсаулықты сақтаудың бір жолы, ол тазалық. Ал, тазалықты сақтау 

әр адамның міндеті.Баяғы заманда халқымыз көшіп-қонып, жаз жайлау, қыс 

қыстауда күнелткен. Өзінің кір-қоңын, киім-кешегін, көрпе-жастығын мұнтаздай 

таза ұстаған. Даласы қалай таза болса, үй-іші де сондай ретті, оюлы сырмағы 

қағулы, түскиіз, шымылдығы жуулы тұратын. Әсіресе, халық өзі қолдан 

жасайтын қара сабыны кірді кетіруімен, емдік қасиетімен, үнемділігімен 

ерекше.Тазалық сақталмаса, аурудың бір ұшы содан болатыны айдан анық. 

«Ауырып –ем іздегенше, ауырмайтын –жол ізде» ,-деген халық даналығына 

негізделген түрлі ізденістер жасап жүретін кісілердің саны қазірде, өкінішке 

қарай, аз. Ғалымдар көне замандағы ескі әдістерді жаңғыртуды қолға алған. 

Адамға табиғаттың өзі берген құндылығын ғылыми-теориялық және әдістемелік 

тұрғыдан негіздеу, оны тәжірибелік-экспериментте тексеріп, ғылыми-әдістемелік 

ұсыныстар беру. Еліміздің тұңғыш президенті Н.Ә. Назарбаев «Қазақстан-2050» 

бағдарламасында «Дені сау ұлт» инфроқұрылымын дамытудың маңызы жоғары 

деп атап көрсеткен. Сондықтан, әр адам өзінің денсаулығына аса көңіл бөлгені 

дұрыс.Енді, сіздерге осы ғылыми жобамның пайдасы тиер деп, нәтижесін 

ұсынбақшымын.Адам - табиғаттың перзенті, бір бөлшегі. Табиғат - адамның 

асыраушысы, яғни тамағы, киімі, үй - панасы, дәрі - дәрмегі. Әрбір тұтынған 

затымыз таза табиғи болса - деніміз сау болады. Бүгін біз сіздерге таңғажайып 

табиғаттан алынатын - қара сабын туралы мағлұмат бермекпіз. Медицина 

дамымаған кезде жұқпалы дертпен қалай күрескен? Қазіргі дәріхана сөресінде 

толып тұрған дәрі - дәрмек орнына не қолданған? Кез келген дүкенде сатып ала 

алатын сабын болса, оны үйде жасаудың қажеттілігі қанша? Міне, осы сұрақтарға 

жауап іздедік. Тапқан жауабымызды сіздерге жеткізсек деп едік. Ғажайып 

табиғаттың сырын білген халқымыз жұқпалы дертке ем болатын және адам 

қажетіне жараған сабынды ерте кезден – ақ қолдан әзірлеген. [1,c.77-79] 

Сабын ұғымы әр елде әр-түрлі аталады. Мысалы италияндықтардың "sapo" 

сөзін ағылшындықтар күнделікті тұрмыста "soap" деп атаған. Ал француздықтар - 

"savon" деп атаған. Осыдан топшылай келе сабын ұғымын француздардан келді 

деуімізге әбден болатын секілді. Батыс ғалымдары археологиялық қазба 

жұмыстары кезінде осыдан 2500 жылдай бұрын жазылған қыш тақта тапты. Онда 

сабын жасау технологиясы тәтпіштеп жазылған. Онда бұл әдіс, ағаш күлі мен суға 

қайнатылған майдың қоспасы негізінде жасалады делінген. Бірақ бұл қоспаның 

нақты атауы жазып көрсетілмеген. Ал Мысыр археологторы Ніл өзені 

аңғарындағы қазба жұмыстарының нәтижесіне сүйене отырып, сабын өндірісінің 
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шамамен 6 мыңдай жыл бұрын пайда болғанын дәлелдеп отыр. Сабынның 

шыққанына мыңдаған жыл уақыт өтсе де, кейбір ел тұрғындары сабын орнына 

хош иісі үшін ұнтақтар әзірлеп сонымен денелерін ысқылаған. Сондай-ақ желім, 

бұршақ  ұнын, балшықты да пайдаланған. 

Сабын –жоғары май қышқылдарының тұздары. Жалпы химиялық формуласы: 

RCOONa.  Қарапайым сабын – корбон қышқылдарының тұздары. Оны глицерин 

мен әр түрлі май қышқылдарының эфирлері болып саналатын табиғи майлардан 

(өсімдік, жануар, балық майлары) алады. Өнеркәсіптік жолмен сабын алу үшін 

көптеген шикізаттар (өсімдік майы, жануар майы, KOH, сода, 

NaOH, сақар, конифоль, нафтен, т.б.) қолданылады. Майдың 

гидролизінен алынған ерітінді қатайғанда, глицерині бар сабын түзіледі. Оған ас 

тұзын қосқанда қатты сабын алынады. Құрамында май қышқылдарының тұзы мен 

органикалық және бейорганикалық қосымша заттар болатын кір сабын, 72%-ды 

қатты сабын, хош иісті заттардан тұратын иіс сабын, медицинада қолданылатын 

арнайы сабын тәрізді түрлері бар. [2,c.44-45] 

Қара сабынды – қазақтың дәстүрлі тұрмысында пайдаланады. Оның негізгі 

құрамы – алаботаның, сексеуілдің күлі. Онда натрий, тотықты гидрат бар. Ол 

жануар майымен араластырып жасалады. Мұны қазақ медицинасында ежелден 

балалардың, ересектердің сыртқы терілерін, киім-кешегін жууға пайдаланған. 

Негізінен, тері ауруы, жел-құз, ет пен терінің ортасындағы қара желге өте жақсы 

көмегі болған. Терідегі түрлі қышыма ауруларына ешқандай дәрі-дәрмексіз қара 

сабынмен ішкі киімдерін жуып, өзі шомылдырғанда-ақ жақсы болып кеткен 

деседі жұрт. Қара сабынды суық тигенде сылайтын май ретінде қолдануға 

болады, ісікке, домбыққан жарақатқа тартса, бітеу жараның іріңін сорып 

аладыАл, емдік қасиетіне келсек...Кезінде күнделікті тұрмыста кеңінен 

қолданылып,бұл күндері ұмыт бола бастаған қазақтың қара сабыны – сақардың 

емдік,шипалық қасиеттері де көп болған. 

- Малдың сүйегін қайнатып, оған сәл сілті қосып,майын қалқып алып,іш 

ауырғанда, тұмау тигенде аздап ішкізген. 

-  Бас ауырғанда адамды қара сабынмен басын жуып,жылы бүркеп жатқызып 

қойса, бас ауыруы қояды. 

- Бөртіп, қызарып шыққан денедегі жараны,теміреткіні сақармен жуып емдеген. 

- Көз,құлақ іріңдеп ауырғанда қара сабынмен жуады. 

- Жас нәрестені бір күн қара сабынмен, бір күн тұзды сумен жуындырады. 

- Денеге шыққан шиқанның ауызына қара сабын тартады. 

- Бұзаушықпен беті-қолын жуған баланың тәні таза болып, дерт жуымайды. 

Ертеректе алаботаның сақарынан жасалған қара сабынды уланған кезде іш 

айдатуға, құстыруға пайдаланған деген дерек бар. Ал құрт болған жылқыға 9-11 

сықпа сақар жұтқызу арқылы ем жасаған. 

Бүгінде сабынды тазалыққа болмаса емге пайдаланып жүргендер шамалы. 

Қара сабын адам денесіне шыққан жараны, сыздауықты емдейді. Қара сабынмен 

қотыр болған адамды да емдеп жазады. Ол үшін ешқандай да дәрі-дәрмек сатып 

алудың қажеті жоқ. Қазір біраз аллергологтар көптеген тері ауруларының бүгінгі 

заманғы сабыннан пайда болып жатқандығын да жоққа шығармайды. 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fkk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D2%9A%D1%8B%D1%88%D2%9B%D1%8B%D0%BB
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fkk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fkk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D3%A8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BA%D3%99%D1%81%D1%96%D0%BF
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fkk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%A1%D0%B0%D2%9B%D0%B0%D1%80
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fkk.wikipedia.org%2Fw%2Findex.php%3Ftitle%3D%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D1%8C%26action%3Dedit%26redlink%3D1
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fkk.wikipedia.org%2Fw%2Findex.php%3Ftitle%3D%D0%9D%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%BD%26action%3Dedit%26redlink%3D1
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fkk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fkk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%93%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fkk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D2%9A%D1%8B%D1%88%D2%9B%D1%8B%D0%BB
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fkk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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 Ұлттық технологиямен жасалған қара сабынның артықшылығы: 

1. Қолдан жасалынған сабын сізге арзанға түседі, ақшасыздық жайлап жатқан бұл 

уақытта осы жаңалық сізге майдай жағатыны сөзсіз. 

2.Сабынға қосылатын заттар табиғи таза шикізат болғандықтан ол тері ауруларын 

туғызбайды, яғни ол сіздің қазіргі таңда қымбатқа алып, оған қоса түрлі тері 

ауруларын туғызатын ұнтақ пен иіс сабыныңыздан 100 есе асып түседі 

3. Оның емдік қасиетіде бар тері күйгенде, қышыма, қотырға пайдаланады. Ал 

түрлі су сабынның әсеріне көнбейтін сіздің бас теріңізге бұл таптырмайтын дәрі-

дәрмек болмақ, себебі ол жұмсақ және антицептик рөлін атқарады.Шын 

еңбектенсеңіз қара сабынның қол жуғаннан кейін жағымды иісі шығады. [3, c.139-

141] 

4. Әрине бұл сабынды сіз сатып алмай оны қолдан жасайсыз сізден шығатын 

шығын тек шыдамдылық пен еңбек сүйгіштік . Егер бұл қасиеттер сізде бар болса 

онда қауіпсіз және пайдалы сабынның алақаныңызда жатуы әбден мүмкін. 

Біз соның ішіндегі бүгінгі таңдағы ұмыт болып бара жатқан, бұрынғы 

әжелеріміз өз қолдарымен қазанға бұлғап, қатырып алатын қара сабыны туралы 

әңгіме етуді жөн көрдік. Қазіргі ұрпақ қара сабынды көрмегелі қашан. Дүкенге 

сабын алуға бара қалсаңыз бүгінгі заман талабына сай өндірілген сабынның сан 

түрін кездестіруге болады. Алайда, қазақтың байырғы қара сабынын емге 

таппайсыз. Қара сабын тек кірді ғана алмайды, оның ерекше емдік қасиеті бар 

екенін біреу білсе, біреу біле бермейді.Қара сабынның емдік қасиеті мол. 

Қышыма, қотыр, бөрткен шықса, қазақ сабынымен бір-екі рет жуса жазылып 

кетеді. Қазіргі кейбір сабындардың әсерінен аллергия, қайызғақ түсіріп, шашты 

құрғатып немесе майластырып жіберетін қасиеттер қазақтың қара сабынына тән 

емес. Ата-бабаларымыз шаштарын сусабынсыз кәдімгі қолдан жасаған сабынмен 

жуған, қазақ қыздары тірсегіне төгілген қолаң шаштарын да осы сабынмен жуып, 

күтіп-баптап ұстаған. Осының бәрін ескере келсек түпкілікті зерттеу арқылы 

көптеген емдік және пайдалы жақтарын табумызға болатынына көзіміз жетеді. 

Сондықтан бұл ғылыми жұмыстың маңызы ерекше.Емдік және күнделікті 

тұрмыста қолданылу маңызына жете мән беру керекпіз. 

Кезінде ата-бабаларымыз осы қара сабынмен басы-көзін де, кір-қолаңында 

жуған. Сол сабыннан бетіміз бөртіп кетті, шашымыз түсіп қалды дегенді естіген 

емеспіз. Керісінше қазір бір сабын сатып алып едім: «бетім бөртіп кетті, 

шашымды түсірді, денемді қышытты» деп уәж айтатындар көп. Себебі, бүгінгі 

сабындардың құрамы химиялық қоспаларға толы. Пайдалануға қолайлы 

болғанымен адам денсаулығына зиянды жақтары көптеп кездеседі. Қара сабынды 

қалай дайындайды? Қырық түрлі дертке шипа қара сабынды дайындаудың түк те 

қиындығы жоқ. Дайындалу технологиясы барынша қарапайым. Ал, кез келген 

ұлылық қарапайымдылықтан бастау алады. Сонымен, қара сабын қазақ халқының 

тұрмысымен біте қайнасқан тұтыну бұйымдарының бірі. Оның негізгі құрамы - 

алабота, түйеқарын, ермен, сексеуіл қатарлы өсімдіктердің күлі мен кәдімгі 

малдың майы. Жоғарыда аталған өсімдіктерді күзде жапырағы сарғайған кезде 

қиып, не орып әкеліп, кептіріп, өртеп, күлге айналдырады. Күлді қазан толы суға 

қайнатып, күлдің құрамындағы сақарды тұндырып алады. Сосын оны қашан 
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қоюланғанша тоқтамай араластырып отырады. Өсімдік күлі ақырында ақ ұнтаққа, 

яғни ақ талқанға айналады. Міне, сақар дегеніңіз осы. Бұл қазақтың өсімдік күлін 

мәнерлеп сақар жасау өнері саналады. [4,c.123] 

Қара сабын қазақтың тұрмысында жалғыз тұрмыстық бұйымның ғана рөлін 

атқармаған. Ешкім қара сабын өндіруді мемлекеттік деңгейде қолға алайық деп 

отырған жоқ. Себебі, бүгінгі ұрпақ оның қадір-қасиетін түсіне бермейді. Алайда, 

қара сабынды керек қылатындарға оны даярлау түк те қиындық тудырмайтынын 

айтқымыз келеді. Жоғарыда аталған өсімдіктер елімізде жеткілікті. Жасалуы да 

қарапайым, ешқандай техника керек емес, үлкен қара қазаныңыз болса болғаны. 

Қара сабын ұмытылып бара жатқан ұлттық өнімдеріміздің бірі ғана. Басқа да 

қаншама ұлттық өнімдеріміз ескерусіз ұмытылып бара жатыр. Өткен 

тарихымызға мойын бұрып қарасақ, қазақтың патенттелмеген тапқырлықтары 

жетерлік. Осылардың барлығын зерттеп, зерделеп, заман талабына сай 

жаңғыртып, қоғамдық өндіріске салсақ, сұранысқа ие боларына еш күмән 

келтірмейді. [5,c.77] 

Пайдаланған әдебиеттер тізімі: 

1. А.А.Иващенко «Қазақстан өсімдіктер әлемі», «Алматы кітап» 2004 жыл,176 бет 

2. С.А.Арыстанғалиев; Е.Р.Рамазанов «Қазақстан–өсімдіктері немесе «Растения 

Казахстана», Алматы «Ғылым» баспасы 1977жыл,     [1,c.77-79]  

3. Д.Б.Муханов, Т.Ж.Мұсақұлов, Н.А.Суворов, «Қазақстанның өсімдіктері мен 

жануарлары» Алматы «Мектеп» баспасы, [2,c.44-45] 

4. Ө.Қ.Ақылбеков Қара сабынның емдік қасиеті.«Денсаулық» журналы 1992ж. 
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Семей қаласы 

 

Сүлік салу ғылымда «гирудотерапия» деп аталады. Тері бетіне жабысып 

алып, қан соратын бұл жәндікті көргенде, денең түршігеді. Алайда медицина 

саласындағы сүліктің дәл осы қасиетінің пайдасын санамалай бастасаңыз, оның 

пайдалылығына еріксіз сүйсінесіз. Латын тілінен аударғанда «gerudis» сөзі сүлік 

дегенді білдіреді. Гирудотерапия қазіргі таңда кардиологияда, офтальмологияда, 

дерматологияда, хирургияда, гинекологияда, урологияда, неврологияда, 

герентологияда кеңінен қолданылып, күретамыр және қан тамыр ауруларына, тері 

ауруларына, өкпе, бас сақинасы, инфаркт, инсульт, глаукома секілді ауруларға 

таптырмас емге айналды. Тіпті соңғы кездері адамдар сүліктің көмегімен 

арықтап, адам жасын жасартатын «сиқырлы емші» ретінде де пайдалануда. 

Сүлікті қажет деген жерге тек арнайы маман ғана салады. Гирудотерапия 

(латынша hirudo – сүлік, therapeia – емдеу, терапия) – сүліктің көмегімен адамды 

емдеудің медицинадағы көптеген мың жылдықтар бойына аса танымал емдеу 

http://kzref.org/sabati-tairibi--osi-otryadtardi-okilderi-ishindegi-orman-jene.html
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тәсілі. Ол медицинаның ең ежелгі әдісі де. Қазіргі заманғы медицинада да 

сүлікпен емдеу кеңінен қолданылады. Сүлік – бұл денсаулықтың, сұлулық пен 

жастықтың биофабрикасы. 

Медициналық сүлікті ең алғаш қолданылғаны туралы мәліметтер б.ғ.д. 200 

жылы болған. Ежелгі заманнан бері бірнеше ғасырлар бойы гирудотерапияға 

деген қызығушылық бірде дамып, бірде бәсеңдей түсті. Өз уақытысында сүлік 

көптеген ауруларды емдеудің ең тиімді тәсілі болып саналған. Бірақ 

фармацевтикалық индустрия дами келе, медициналық сүлікті қолдану бірден 

қысқартыла түсті. Ұзақ уақыт қолданылған химиялық-фармацевтикалық дәрі-

дәрмектер көптеген науқастың аллергиялық ауруларға шалдығуына әкеп соқты. 

Осының салдарынан медициналық сүлікті қайта қолдануға тура келді.  

Медициналық сүлікке қазіргі кездегі дәрігерлердің қандай көзқараспен 

қарайтынын білгіміз келсе: 

-біріншіден, ең төменгі қарсы көрсеткіш (гемофилия, анемия, жүктілік); 

-екіншіден, гирудотерапия кезінде кері әсердің болмауынан кемінде 0,01% 

аллергия пайда болады; 

-үшіншіден, сүлік гирудотерапия сеансы кезінде адам организміне жалпылай 

әсерін тигізеді: 

-аурудың терісінен тістеген кезде жүйкесіне әсер етеді. Биологиялық тұрғыдан 

алғанда сүлік «тірі ине» ретінде қолданылады. Жәй инемен салыстырғанда, адам 

денесіндегі ауру нүктелерін өзі табу қасиеті бар; 

-биоэнергетикалық; 

- гуморалдық; 

Биологиялық белсенді заттың болуы арқасында медициналық сүлік 

коагуляцияға қарсы, қан ұюына, жансыздандыру, қабынуға қарсы, ишемияға 

қарсы, иммунитет көтеруші, ісікті басу және бактерицидті әсері бар.  

Сүліктер нерв ұлпасын трофикасын жақсартатыны анықталды. Оқымыстылар 

бұрын ойлағандай нерв клеткасы азырақ консервативті екен: оның регенирацияға 

қабілетсіз деген белгілі тұжырымдарға қарамастан, ол қайта қалпына келеді екен 

және өсе алады, сүліктің экстракты арқылы жүзеге асады. 

Кішкентай емдеушілер қаншалықты болғанымен, өкінішке орай қолдануға 

қарсы көрсеткіш бар: 

 гемофилия; 

 ауыр анемия; 

 жүктілік; 

 антикоагулянттармен емдеу. 

Жай уақытта аққан қан тез ұйып қалатын болса, ал сүлік сілекейі қанды 

ұйытпай ұстап тұратын гирудин бүгінгі таңда, жүрек, склероз, бұлшық еттері 

жансызданғанда, миға қан құйылғанда емдік мақсатта пайдаланып, адамның 

қанын сорғызады. 

Шығыс медицинасы және халық медициналарының арасында инемен емдеу 

тәсілі, жылы балшықпен, ара балымен, араны шақтыру арқылы емдеу, шөппен 

қыздыру арқылы емдеу тәсілдері секілді енді сүлікте науқас денсаулығына 

тікелей ықпал тигізе алатынын дәлелдеді. Инемен емдеу сияқты сүлікте 
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биологиялық белсенді нүктелердің терісіне қадалады. Сүлік 60-тан аса түрлі 

науқасқа емдік қасиеті бар.Сүлікті адам денесіне жабыстыру арқылы және 3 түрлі 

тәсілмен емдейді. 

1.Шағу арқылы (нерв жүйесіне пайдасы бар) 

2.Бойындағы сікелей арқылы (сілекейді қан тамырына жіберіп, қанды 

сұйылатын қызметі бар) 

3.Адамның бойындағы ұйыған қанды бойына алады. 

Сонымен қатар қан құрамындағы қабынуға қарсы қасиеттері бар шлактар мен 

токсиндерден тазартады және жүрек аруына, қан қысымы, бронхиалық астма, 

созылмалы гепатит, тамыр (варикоз) ауруы, мұрын, құлақ, бел, омыртқа, 

гинекология, урология, аллергия, геморрой және т.б ауруларға мыңнан бір 

пайдасы көп.Сүліктің 400-ге жуықтүрі бар.  

Сүліктің емдік әсері оның сілекей бездерінен бөлінетін секретке байланысты. 

Секрет сүлік теріні тістегеннен бастап қан сорудың барлық кезеңінде адам 

организміне түсуін жалғастырады. Секретте биологиялық белсенді заттар 

гиалуронидаза, гирудин, бделлиндер, эглиндер, дестабилазалық кешен (табиғи 

липосома) және с.с. бар. Сүліктің сілекейі бұдан бөлек бактерияға қарсы әсерге 

ие. [63]. 

Бүгінде гирудотерапия тәсілінің біреулерге ескірген, ал біреулерге – 

экзотикалық болып көрінуі мүмкін. Сондай-ақ көбіміздің дәрі-дәрмекке аса үйір 

болатынымыз да жасырын емес. Бірақ кез-келген химиялық дәрінің жағымсыз 

тұстарының да жеткілікті екенін ескерген жөн. Ал медициналық сүлік бұл 

тұрғыда мұндай кері ықпалдан ада, әрі табиғи. Ем қолданар алдында оны 

пайдаланудың бірнеше қарсылықтары ескерілсе болғаны.. 

Сүлік өте кінәмшіл, кірпияз. Сондықтан оның жыландай суық денесінен 

шошымай, мейлінше еркіне жіберіп, емделуші адам қимылсыз жатуы керек. 

Қадалатын тұсты, яғни дененің ауыратын жерін сүлік өзі-ақ іздеп табады. 

Сүлік қадалған жеріндегі нашар қанды немесе қан аралас керексіз сұйық 

затты (сары су не ірің) сорып тойғаннан кейін 3 минут пен 30 минуттың 

аралығында өзі түседі. Сүлікті уақытынан бұрын тартып алып тастауға болмайды. 

Себебі тістері қалып қоюы мүмкін.  

Сүлікті адамның кез-келген дене бөлігіне сала беруге болады. Сүлікті 

басауруына, тіс, қан қысымы көтерілгенде, денеде ісік пайда болғанда, зат алмасу 

бұзылғанда, сары сужиналғанда қорықпай-ақ пайдалана беруге болады. Қалай 

болған күнде де адамға оның ешқандай зияны жоқ. 

Бар қасиет сүліктің сілекейінде. Сондықтан белгілі бір сырқат түрі асқынған 

болса, ауру адамның 8-10 процедура қабылдағаны дұрыс. 

Әдетте мұндай жағдайда ауыратын дене мүшесіне 2-3 немесе 10 сүлікке дейін 

салады. 

Сүлікті сулы ыдысқа салып қояды. Сырқатты емдеу үшін аш сүліктер 

қолданылатындықтан, олар 2-3 ай суда қалқып жүруі тиіс. 3-5 литрлік банкіде 

300-ге дейін сүлік ұстайды. Сүлік сақталған судың құрамында хлордың болмауы 

керек. Және де оның жылылығы бөлме жылылығындай болады. Ыдыстағы суды 

24 сағат сайын ауыстырып отырады. Ыдыстың бетін темір тормен немесе дәкемен 



 

 

342 

 

жауып қояды. Мамандардың айтуынша, сүлікті тұндырып қайнатылған 

температурасы 18 градус су құйылған таза ыдыста-банкіде сақтап, сүліктердің 

ауырып қалмауын және бөлмеде тыныштық болуын қадағалап отырады. Бөлмеде 

қатты шу болса, сүліктер бұралып қалады, аш болса да қан сора алмайды. Сүлікті 

сақтап қою үшін сиымдылығы 50-100 мл. ыдыс қажет. Банкіден қысқышпен емес, 

қолмен 8-12 сүлікті таңдап алып, адам денесіне салады. Үлкен сүліктер артық 

арам қанды жақсы сорады. Емдеуге сау сүліктер қолданылады. Дені сау сүлікті 

түрткілесе қозғалып, жылан сияқты қимылдап, қысқарып, жуандайды. 

Тұщы суға салынған сүлікті ұстап, денеге салар алдында пинцеттің көмегімен 

оны пробирка ішіне енгізу қажет. Пробиркаға құйрық жағымен енгізгенде сүлік 

бас жағымен өзі шығуына жеңіл болады. Салатын жерге жақындатып әкелген 

пробирканың түбін көтерсе болды, сүлік глюкозамен сүртілген тәтті денеге өзі 

ұмтылып, теріні тістеп, жабыса бастайды. 

Бір қолданылған сүлікті екінші рет пайдаланбайды. Оны формалинге, мүсәтір 

спиртіне немесе тұзды суға салып, су құбырымен ағызып жібереді. 

Сүлік салу аяқталғанда дені сау сүлік 40-60 минут ішінде нақуастың артық 

арам қанын сорып, ісінеді. Қанға тойған сүлік өз бетінше түспесе немесе алып 

тастау қажет болса, сүлік жабысып тұрған жерге тұзды, ащы су құяды. Сонда ол 

сылқ етіп түсіп қалады. Денеге жабысқан сүлік тістеген жер 6 сағаттан 24 сағатқа 

дейін қансырап тұрады да, осы уақыт ішінде қан тоқтамаса, қанды перманганат 

калий ерітіндісімен тоқтатады. Әйтпесе, басып, қысып тұратын шүберек салады, 

қатты орап қояды. Сүлік тістеген теріні Н2 О2 ерітіндісімен сүліктің қан соруы 

бәсеңсісе, үстіне жылы су жағады, сол кезде оның қимылы қайтадан күшейеді.  

Сүлік сорған жерге таза стерильденген сулық (салфетка) салады, оның үстіне 

мақтаны көп салып, орап тастайдынемесе йод ерітіндісімен сүртеді. Бұл жер 2-3 

күннің ішінде жазылып кетеді. 

Сүлік салған жерден қан кету тоқтасымен 3% сутегі тотығы ерітіндісі не 

малынған залалсыздандырылған дәкемен 2-3 күнге байлап қояды. 

Ресейде бір сүліктің емі 5-10 доллар тұрса, ол Еуропада – 10-15 доллар, 

Америкада 20 долларға дейін, Қазақстанда не бәрі 2-3 доллар ғана. Қазір 

республикамызда сүлік салу мен айналысатын медициналық орталықтар бар. 

Олардың қатары жылдан-жылға көбейе түсуде. Солардың бірі 1998 жылдан бері 

жұмыс істейтін Қазақстандағы бірінші медицина сүлігі мен емдеу орталығы. Бұл 

орталыққа жылына 1000-ға жуық адам келеді екен. Жалпы, біздің елімізде 

сүліктің 400 түрі белгілі болса, соның бір ғана түрі медициналық сүлік ретінде 

пайдаланылады.  

Гирудотерапияның тиімділігі- сүлік адамның артық арам қанын сорып алады, 

сөйтіп, қан айналысын жақсартады, сүліктің сілекейі биологиялық белсенді 

заттарға бай, осы түрлі ферменттерден тұратын сүлік сілекейі адамның қанын 

тазартып, иммунитетін күшейтіп, ағзасын жасартады, түрлі ферменттермен бірге 

қанның ұюына тосқауыл қоятын гирудин және 100-ге жуық биологиялық пайдалы 

заттар сүлік сілекейінің басты айырмашылығы. 

Дәрігерлер сүлікті науқас адамның жүрек қызметі нашарлап, бауыры 

ұлғайғанда, тромбофлебитте, миокарда, инфарктінде, жүректің демікпелі ұстама 
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ауруында (стенокардия), миқан тамырларының қысылуында қолданады. Сүлік 

салып, емдегеннен кейін сырқаттың дене қызуы қалпына келеді, қан қысымы, 

қандағы қант мөлшері төмендейді, ұсақ қан қатпарлары жойылып, ісікке қарсы, 

ауырсыздандыру тетіктері іске қосылады. Гирудотерапияны гинекологиялық 

ауруларға қолданғанда әйелдер ауруынан айығады, оларда гормондық зат алмасу 

процестері жылдам қалпына келеді, сүлік салу бедеулік, эндометрит, эндометриоз 

тәрізді жатыр мен созылмалы аурулар-дың алдын алады, кейбір жағдайларда 

сүлік салу бұл ауруларға негізгі ем ретінде пайдаланылады. Әсіресе, сүлік салу 

операциядан кейін тез жазылуға әсер етеді. Осыған орай қазір дәрігерлер 

операциядан соң сүлік салуға кеңес береді 

Қазіргі таңда ғылымда сүліктің бойындағы қасиеттерін әлде де ешкім ашпағаны 

айдан анық. Оның сілекейінде биологиялық гирудин және гиалуронидаза деген 

заттар және де сүліктің сілекейінен дестабилаза деген фермент жасалып 

шығатынын анықтап отыр. Бұл фермент фибриндік қоюланған заттарды жою 

дәрежесіне жеткізе алады. Сүліктің сілекейіндегі осындай қасиеттерді анықтаған 

дәрігерлер оны адам қанын азайтуға және қанды ұйымайтын жағдайға жеткізу 

үшін пайдаланып келеді.  

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 

1.«Қазақстан әйелдері» журналы 2002, №6. А.С.Шалабаева. 9 б. 

2.Жексембекова А.Н // Жан дауа, 2003, №9. 10 б.  

3.«Емші» журналы 2009, №3. Ж.Р.Сағымбаева. 4 б. 

4.«Денсаулық» журналы 2006, №5. Г.А.Аубакирова. 7 б. 
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Внимание к проблеме дисбаланса йода в системе «окружающая среда-

организм человека» не угасает очень длительное время. Особенно актуальна 

данная проблема для регионов, удаленных от морей и океанов, т.к. с древнейших 

времен известно, что пополнение организма йодом возможно через дыхательную 

систему (при вдыхании морского воздуха) и через пищеварительную систему (при 

употреблении в пищу продуктов, содержащих йод). Географическое 

местоположение нашего региона, удаленность от морей и океанов, провоцирует 

низкое содержание данного микроэлемента в воздухе. 

Особое биологическое значение йода заключается в том, что он является 

составной частью молекул гормонов щитовидной железы: тироксина (Т4) и 

трийодтиронина (ТЗ).  Соединения йода играют важную роль в процессах обмена 

веществ в организме человека. В этой своей функции йод не может быть заменен 

никаким другим химическим элементом. В условиях постоянного дефицита йода 

нормальная выработка гормонов щитовидной железой нарушается. [7, с.22-29] 
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Внешний признак йодной недостаточности — увеличение щитовидной 

железы. Щитовидная железа в состоянии дефицита йода увеличивается для того, 

чтобы обеспечить синтез необходимого количества тиреоидных гормонов при 

недостатке йода, который является основным строительным материалом для этих 

гормонов- данное изменение называют  нетоксическим  или эндемическим 

зобом.По мнению экспертов Всемирной организации здравоохранения, 

недостаточность йода является самой распространенной причиной умственной 

отсталости, которую можно предупредить эффективной йодной профилактикой 

[3, с.40].  

В соответствии с возрастными особенностями организма следующие 

суточные нормы потребления йода в микрограммах (мкг):  

90 мкг – для детей от 0 до 6 лет 

120 мкг – для детей от 7 до 12 лет 

150 мкг – для взрослых 

200 мкг – для подростков, беременных и кормящих женщин. 

И чтобы не дать пополнить эти ряды моими сверстниками я решил провести 

исследование с целью: выявление проблем йододефицита и разработка мер по 

профилактике йододефицитных заболеваний.   

Для достижения цели определила задачи исследования:  

 изучить литературу и ресурсы сети Интернет по теме исследования; 

 определить наличие или отсутствие йододефицита у одноклассников методами 

практического и теоретического диагностирования; 

 выявить самые богатые йодом продукты питания; 

 провести качественный и количественный анализ содержания йода в 

йодированной соли на соответствие с заявленными качествами на этикетках; 

 экспериментальным путем определить наличие усвояемого йода в 

йодсодержащих препаратах; 

 определить наиболее оптимальные варианты пополнения организма йодом; 

 разработать рекомендации по профилактике йоддефицита 

2. Методика исследования 

2.1. Определение йододефицита в организме у учащихся 11 классов. 

Я применил два теста для  определения  йодной недостаточности. 

Одноклассникам было поручено выполнить следующую процедуру: перед тем как 

ложиться спать, нанести  на кожу в области предплечья три линии йодного 

раствора: тонкую, чуть толще и самую толстую. И записать результат: 1) утром 

исчезла первая линия – с йодом у вас все в порядке; 2) исчезли первые две – 

обратите внимание на состояние здоровья; 3) не осталось ни одной линии – у вас 

явный недостаток йода. 

Данный опыт, мы проводили 3 раза, для более достоверной информации. 

Результаты представлены в таблице  

Второй  метод заключался в тестировании учащихся, тестирование проводилось 

анонимное, но вывод они смогли сделать сами. 
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Ребята были осведомлены, что если дано шесть или более положительных 

ответов, то, скорее всего, ваш организм страдает от недостатка йода. А сводные  

результаты тестирования представлены в виде диаграммы. 

Изучив результаты, мы пришли к выводу, что у большинства учащихся 

недостаточный уровень йода в организме. Это еще и обусловлено  

физиологическими особенностями организмов респондентов - период полового 

созревания, когда организм интенсивно растет и развивается, поэтому ему нужно 

большее количество микроэлементов, а также повышенное потребление йода в 

данном возрасте связано и с ростом умственной нагрузки на учащихся. Поэтому 

следует большее внимание уделять своему рациону, сбалансировать его по 

количеству необходимого суточного йода 

2.2. Выявление  продуктов питания, содержащих йод 

Различные информационные ресурсы утверждают, что основными пищевыми 

источниками  йода являются: 

 морепродукты – рыба, рыбий жир, мидии, креветки, морская капуста, 

кальмары;овощи – свекла, салат, шпинат, помидоры, морковь; 

 фрукты, ягоды, орехи – яблоки, вишня, слива, абрикосы, земляника, грецкие и 

кедровые орехи;крупы – гречневая крупа, пшено; 

 молочные продукты – сыр, творог, молоко; Лидер по содержанию йода – морские 

водоросли, самый известный и употребляемый вид- ламинария (морская капуста), 

в ней содержание йода в пересчете на 100 грамм продукта составляет  от 500 до 

3000 мкг.  

 Из-за роста цен на мясную и молочную продукцию уменьшается и 

потребление продуктов данной категории. Кроме того, у населения нашего 

региона в питании велика доля местных продуктов, в том числе с приусадебных 

участков, которые в условиях природного йодного дефицита содержат мало йода, 

поэтому просто необходимо в данных условиях массовая йодная  профилактика. 

Она  является наиболее эффективным и экономичным методом восполнения 

дефицита йода и достигается путем внесения солей йода (йодида или йодата 

калия) в поваренную соль. 

3. Выводы: 

В результате проделанной работы установлено: 

 Географическое положение нашего региона и  обусловленная этим экологическая 

обстановка делает невозможным восполнение йода естественным путем: с водой, 

с воздухом, с привычными продуктами питания. 

 Результаты практического и теоретического исследования одноклассников 

доказывают наличие йододефицита. 

 Проблема дефицита йода имеет медико-социальное значение и проявляется в 

существенном снижении интеллектуального, образовательного и 

профессионального потенциала нации. 

 Существует несколько способов профилактики йододефицита. Это -  включение в 

рацион продуктов богатых йодом, прежде всего морской капусты и других 

морепродуктов; продуктов, искусственно обогащенных йодом, прежде всего 

йодированной соли; применение йодсодержащих препаратов. 
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 Самым проверенным, надежным и дешевым способом предотвращения 

недостатка йода в организме, а следовательно - профилактики йоддефицитных 

заболеваний является постоянное потребление йодированной соли.  Химический 

анализ исследуемой соли с рекомендуемым сроком годности  показал, что 

содержание йода в ней соответствует нормам СанПиНа. 

Но при покупки йодированной соли следует использовать следующие 

рекомендации: 

При покупке йодированной соли обращайте внимание на такие показатели: 

1. Соль должна быть мелкого помола класса “экстра” 

2. Обогащенная йодатом калия  (KIO3), так как он более стойкий;   

3. Содержание йода в соли должно быть не менее 40 мкг/г 

Соблюдайте правила хранения: 

1. Храните йодированную соль в закрытой солонке: если она долго находится в 

открытом виде или отсыревает, йод испаряется. 

2. Храните йодированную соль в закрытой непрозрачной банке. Это предохранит 

продукт от попадания прямых солнечный лучей и испарения. 

Для предотвращения потери йода при приготовлении пищи, вносимого с 

йодированной поваренной солью, необходимо соблюдать следующие правила 

использования: 

1. В супы или вторые блюда добавлять йодированную соль не в начале варки, 

а в конце приготовления пищи. В этом случае йод не улетучится и в полном 

объеме сохранится в обеде; 

2. Салаты, заправляемые уксусом или лимонным соком, следует солить 

только перед подачей на стол. 

3. Следует исключить использование алюминиевой посуды для 

приготовления кислых продуктов с йодированной солью. 

Заключение. 

Для восполнения суточного йода рекомендуем: 

1.Включать в рацион питания морскую рыбу и морепродукты. 

2. Использовать только йодированную соль. Суточная норма соли 5-6 гр., в таком 

её количестве содержится суточная норма йода с учетом  термообработки 

продукта 

3.Рекламируемые йодсодержащие препараты применять только после 

консультации с врачом.  

Список литературы: 

1. Н.П. Юмашев, И.А.Трунов  Почвы Тамбовской области// Мичуринск -   

Наукоград РФ 2006 

2. Химическая энциклопедия, т.2. – М.: Советская энциклопедия, 1990  

3. За щитом щитовидки / Г.А.Герасимов [и др.] // Не болей. – 2000. – Вып.12.  

4. Гельджинс, Ю.А. Определение содержания йода в продуктах питания / Ю.А. 

Гельджинс, П.Л. Синкевич // Химия в школе. – 2007. - № 10.  

 

        

 



 

 

347 

 

   ҚҰЛАҚҚАПТЫҢ АДАМДАРҒА ЗИЯНЫ 
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 «Ахмет Байтұрсынұлы атындағы №47  жалпы орта білім беретін мектебі» КММ, 

Семей қаласы 

 

Ең алғашқы құлаққап 1958 жылы Джон Косстың ойлап табуымен жарыққа 

шықты. Жапонияның ұлттық психологиялық институты мен Германияның 

Мюнстер университеті мамандарының айтуынша, құлаққаптың дауысын 

күшейтіп, оны ұзақ уақыт пайдалану кереңдікке шалдықтырады. Бірақ, 

денсаулығының осы бір ақауын адам өзі сезбей де қалады екен. Алғашқы 

құлаққап әскери әуе техникасына, ұшқыштарға арналып жасалды. Ал, қарапайым 

халықтың қолданысы үшін SP-3 құралы жасалынды. Бұл жаңа аппарат жарыққа 

шығысымен, ізін ала жапониялық өнертапқыштар осы идеяны ары қарай 

дамытты. Коссаның құлаққабы үлкен және қолданысқа ыңғайсыздық туғызды. 

Осы бір кемшілікті көрген жапондықтар Косстың минусын өз пайдаларына 

плюске айналдырды. 1980 жылы дыбыс шығару сапасы және ыңғайлылығы 

көңілден шыққан құлаққап, сонымен қатар алғашқы ән тыңдауға арналған плеер 

әлемге бірнеше данамен тарап кетті. Осылайша, жыл өткен сайын құлаққап 

сапасы жақсара түсті. Нәтижесінде, тоқсаныншы жылдардың ортасында блютуз 

арқылы басқарылатын жаңа ән тыңдау құралы жарыққа шықты. Қазіргі уақытта 

бұл құрылғының мыңнан астам түрі бар. Адамдар ұзақ сапарға шығарда, 

автобуста жол жүргенде, күнделікті көшеде жалғыз жүргенде өздерін 

құлаққапсыз елестете алмайды. Құлазыған көңілді бір сәт осы құрылғының 

көмегімен ән тыңдап, жаныңызды жадыратып алуға көп көмегін тигізеді. Бірақ, 

бұның зияны да барын естен шығармаңыз. [1]. 

Бүгінде құлаққапты үлкен де, кіші де киеді. Бұл әрине музыка тыңдағанда, 

шетел тілін үйренгенде өте ыңғайлы. Алайда оның қауіпті әрі зиянды жағы барын 

да ұмытпаған жөн.  

Қауіпті жағы көшеде не машина рөлінде келе жатып, естімей қалып жол-

көлік апатына ұшырауыңыз немесе біреуді қағып кетуіңіз мүмкін. Себебі осындай 

жайтты БАҚ жаңалықтарынан күнделікті естіп-біліп жатамыз.  

Мамандар осындай дабыл қағып отыр. Зиянды жағы құлаққапты жүйелі түрде 

кию – құлақтың есту қабілетін төмендетеді, қан қысымын көтереді, бас ауруына 

шалдықтырады. Құлаққапты ұзақ уақыт киген адам байқампаздық қабілетінен 

айырылады, ашушаң, күйгелек жанға айналады. Кейінгі заманауи техникалық 

құралдарда құлаққапты кигенде қатты музыка құлаққа зиян екенін ескерту пайда 

болады.  

Кейбір құлаққаптарды, мысалы «тамшы» деп аталатын түрін электр 

техникаларының отаны – Жапонияда шығаруға тыйым салынған. Мұндай 

құлаққап, құлақтың ішкі органдарына кері әсерін тигізіп, орталық жүйке жүйесін 

зақымдайды. Сондықтан құлақты тұтас жауып тұратын түрін алуға кеңес береміз. 

Әрине сөмкеге салып жүргенге ыңғайсыздау, алайда денсаулық бәрінен де 

қымбат.  
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Адамның сезу мүшелерінің ішіндегі ең сезімталы  құлақ. Құлағымыз болмаса 

біз ешқандай дыбысты ести алмас едік. Алайда, адам қартайған сайын оның 

барлық мүшелерінің қызметтері бәсеңдейді. Қазіргі кезде жастар өздерінен өздері 

ерте қартайтып бара жатқан сияқтыұялы телефонға жиі үңіліп, көзіміздің көруін 

нашарлатамыз, ал құлаққапты үнемі тыңдап, құлақтың есту қабілетін бұзамыз. 

Музыка тыңдаған дұрыс-ақ, бірақ құлаққаппен емес, радиодан, 

магнитафоннан да тыңдаса болады, жастарымыз осыны ескерсе екен. Құлаққап 

бізге ыңғайлы, жақсы болып көрінгенмен, уақыт өте келе оның қандай ауруларға 

шалдықтыратынын ескере бермейміз.  

Бар қателігіміз осында. Адам құлаққапты пайдаланғанда біртіндеп кереңдік 

ауруына тап болады. Тап болып қалмай, сонымен қатар өзіне артық радиотолқын 

мен шектен тыс биоток қабылдайды. Бұл ағзада әртүрлі аурулар туғызады. 

Зерттеу барысында құлаққапты ұзақ уақыт, мәселен 3 сағаттан артық  тыңдағанда 

адамның бас миының тамырлары тарылып, оттегі жеткіліксіздігінен бас ауру 

пайда болатындығы анықталды.  

Сонымен қатар ашушаңдық, үрейлену, яғни стресс дамиды. Ең қауіптісі – 

құлаққаптың құрамында магнитті дыбыс тарататын құрылғы орналасқандықтан 

бұл құрылғының электр энергиясын көп қажет ететіндігі бар. Көпшілік құлаққап 

пайдаланушылардың телефон қуаты тез сөніп қалатыны да осы себептен. 

Құлаққаптың бірден әсер ететін мүшесі – құлақ. Ең бірінші көрінетін, белгі 

беретін ауру – кереңдік. Адам құлағы естімегендіктен көп ақпараттарды дұрыс 

қабылдай алмайды.Уақыт өте келе, жасы 45-тен асқаннан кейін естуі тіпті қиынға 

соғуы мүмкін» [4]. 

Құлаққап арқылы әртүрлі микроағзалар құлаққа таралуы мүмкін екен.  Бұл 

отит, паротитті инфекцияны туғызады.Осының алдын алу үшін құлаққапты 

тыңдар алдында 70 пайыздық спиртпен өңдеп, тазартып отырған жөн.  

Сондықтан құлаққапты пайдалануды бірте-бірте қысқарту керек. Күніне 1 

сағаттан артық тыңдауға болмайды. Осы уақыттың ішінде де адам 

радиотолқынды қабылдайтындығын ұмытпау керек. Мысал келтірсек, мәселен, 

ғалымдардың зерттеуінше құлаққапты жол үстінде немесе суық болған кезде 

тыңдаудан аулақ болған жөн екен. Бұл сіздің құлағыңызға зиян, тіпті өміріңізге 

қауіп төндіруі мүмкін. 

Егер 40-қа жетпей құлаққапты есту аппаратына айырбастағыңыз келмесе, 

дыбыс деңгейін 60 пайыздан асырмағаныңыз жөн. Максималды деңгейге 

жеткізбеңіз. Қасыңыздағы адамдарға сіз тыңдап отырған музыка естілмеуі керек. 

Сонымен қатар айналаңыздағылардың сөзін ести алсаңыз, онда дыбыс деңгейі 

қалыпты деген сөз.Әуен тыңдарда тамшы пішінді құлаққаптан бас тартыңыз. 

Олардың дыбысы үлкен құлаққаптардан қаттырақ шығады яғни зияны көп. 

-   Дыбыстың ең жоғарғы шегі ретінде 80 децибелл белгіленген. Одан қатты 

шығып тұрған дыбыс есту қабілетіне кері әсер етеді. 

- Өзіңіз үшін әуенді 60 децибелден асырмай тыңдауға тырысыңыз. 

-   Күніне 1-2 сағат көлемінде ғана әуенді құлаққаппен тыңдаңыз. [1]. 

      Құлаққаптан келер кесір көбейіп тұр. Бармақтай бәленің қармаққа іліп 

жатқаны жанға тиіп тұр.  
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Мысалға айтатын болсақ  Оңтүстік Қазақстан облысында пойыздың астына 

түсіп үш адам қайтыс болған. Оларды біреу отарбаның астына итеріп жіберген 

жоқ. Өздері сол құлаққапты киіп алып, теміржол бойында  дүңкілдеп келе жатқан 

пойыздың ышқырған дауысын естімеген.Семей қаласы бойынша апаттар болып 

тұрады. Тағы да «кінәлі» – пойыз, дұрысы құлаққап деуге болады. Құлақты 

бітеген түймедей зат бүгінде ажалға апарар төте жолға айналды.  

Дәрігерлердің дабылдататындайы да бар. Соңғы кездері құлаққаптың 

кесірінен кеселге душар болғандар көбейе түсіпті. Құлақтағы күйсандықты күні 

бойы пайдаланатын адамның басы айналып, есту қабілеті нашарлап, жүйке жүйесі 

қажиды екен. Оның үстіне, құлағы саңырау, санасы меңіреулердің тым жасарып 

бара жатқанын да жасырмайды мамандар.  

Дамыған батыс елдерінде қоғамдық орындарда құлаққаппен ән тыңдау үлкен 

мәдениетсіздікке жатады. Ол, біріншіден, өзіңді, екіншіден, айналаңдағы адам-

дарды сыйламау болып табылады. Таңғаласың, әншейінде өзгенің қаңсығын таң-

сық көріп тапырақтайтын жастарымыз неге осындай мәдениетті жақтарына мән 

бермейді екен деп.  

Елімізде құлаққаптың қырсығынан болған жол апаттарының салдары зерттеу 

нысанасына айнала қойған жоқ. Дегенмен жол полицейлері де, дәрігерлер де 

көбіне адам өлімінің көбеюіне қомақты үлес қосып жатқан құлаққап екеніне алаң-

даушылық білдіре бастады. 

Құлаққаптардың адамға әсері туралы өзіндік жұмыстар 

 «Құлаққаптың адамдарға зияны» атты  зерттеу жұмысының әлеуметтік 

мониторингісі. 

Біз құлаққаптың адамдарға зиянытуралы зерттей келе, алған ақпараттарымыз 

бойынша тәжірибе жасауға тырыстық. Жасаған тәжірибелеріміз нәтижелі шықты. 

Солардың бірнешеуімен сіздермен бөліскіміз келеді. 

Сауалнамаға зерттеу объектісі ретінде №47 орта мектептің  2-3 сыныптарынан 

340  респондент қатысты. 

Оқушылар қауымының қатысуымен жүргізілген әлеуметтік сауалнама 

нәтижесінде құлаққаптың адамдарға зияндыжағын анықтадық. Сіздердің 

назарларыңызға ұсынылып отырылған әлеуметтік сауалнама материалдары 

осыған дәлел. 

1-кестеде респонденттердің құлаққаптың адамдарға зияныңбілесіз бе? деген 

сауалға берген бағасы көрсетілген. 
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Иә Жоқ Мүмкін Жауап беруге қиналамын 
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Рейтинг көрсеткіші бойынша, респонденттердің 70%-ы құлаққаптың 

адамдарға зияны бар екенін білетінін көрсеткен. Құлаққаптың зияны  бар екенін 

үлкен адамдардан, ата-аналарының аузынан естіп, білетінін айтты. 

2-диаграмма.«Күн сайын құлаққапты қанша уақыт пайдаланасыз?»деген сауалға 

респонденттердің 37,5%-ы күн сайын орташа есеппен 1 сағаттан 3 сағатқа 

дейінекенін көрсетсе, оқушылардың 21% -ы оларды 6 сағаттан артық 

пайдаланатын көрсетсе,30%-ы білмейтіндерін,12,4%-ы жауап беруге қиналамыз 

деп жауап берді. Сауалнамаға жауап берген респонденттердің рейтинг 

қорытындысы төмендегідей тұжырымдама жасауға негіз болады, яғни күн сайын 

құлаққапты қанша уақыт пайдалану керектігін толық білмейтіндерін байқадық. 

 
3-диаграмма.«Құлаққапты қолданудан болатын зардаптарды қайдан естідіңіз?» 

деген сауалға респонденттердің  37,5%-ы теледидардан көргенін 35%-ы 

туыстарынан естігенін,15,0%-ы кітаптан оқығанын, 12,5 пайызы естімедік деп 

жауап берді. Сауалнамаға жауап берген респонденттердің рейтинг қорытындысы 

төмендегідей тұжырымдама жасауға негіз болады, яғни құлаққаптан болатын 

зардаптарды  білетіндерін байқадық. 

 

 
Қорытынды: сауалнама көрсеткендей құлаққаптар бүгінгі жастардың 

күнделікті өмірінің ажырамас бөлігі болды.Сондықтан құлаққаптарды қолдану 

адамдарға зиянды екенін ескерткен дұрыс деп санаймыз.Егер сіз құлаққапты 

ойнатқышпен немесе телефонмен қолдануды жалғастырғыңыз келсе, құлаққапты 

пайдалану бойынша ұсыныстармен және есту гигиенасы ережелерімен 

танысыңыз. 

Адамның өмірін жеңілдететін, қолын ұзартып, көңілін көтеретін құрылғылар 

көбейген сайын қауіп пен қатер де көбейіп барады. Мәселен, бір кездері кереуетке 

таңылған науқастарға көмек көрсетудің амалы ретінде дүниеге келген құлаққап 

бүгінде кеселден құтқарушы емес, кеселдің өзіне айналды. Кесел емей немене, 

көшеде кетіп бара жатқан екі адамның бірі – «меңіреу»,  құлағын тарс бекітіп 

алса... 

1 сағат-3 сағат 6 сағаттан 

арттық

білмеймін жауап беруге 

қиналамын

37,5%

21%
30%

12,4%

теледидардан 

көргенім

туыстарынан 

естігендерін

кітаптан 

оқыған

естімедім

37,5% 35%

15% 12,5%
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Айналасындағыларды естімейді, естігісі келмейді. Құлақтан кіріп, бойын 

алған әдемі әуен күндердің күнінде жүйкесін жұқартып, саңырау етуі, тіпті, 

абайламаса ажал құштыруы да мүмкін екенін ескергісі жоқ.  

Басында ләззәт үшін тыңдаймын деген музыканың тұңғиығы адамды 

біртіндеп өзіне тартып, ақыры өзін-өзі түсінбес халге душар етеді екен. 

Құлақтарынан тығын түспейтін жасөспірімдердің мінезі күрт өзгеріп, қоршаған 

ортамен қарым-қатынасы азаятынын мамандар ғана емес, балалары құлаққапқа 

тәуелді болған ата-аналар да аңғарған. Өзін өзгеге керексіз сезініп, түймедей 

тығынның ар жағындағы әлемнен сырлас іздеген жастар күйзеліске ұшырап, 

мұның соңы қайғылы жағдаймен аяқталған оқиғалардың көбейіп бара жатқаны 

тұлымды ұл, бұрымды қыз өсіріп отырғандардың уайымын күшейтті. 

Осы жоба жұмысым арқылы құлаққаптын айта берсек пайдасы жағынан зиян 

жақтары көп кенің айтқым келді. Құлаққапты тағу қаншама оқыс жағдайлар мен 

құлақ ауруына шалдықтырып, адам санасын улап жатыр. 

Болашақ жастарымыздың осы құлаққап тағудан бойларын аулақ ұстауына 

шақырамын, және жолдастарыма, сыныптастарыма құлаққаптың зияның айтып, 

құлаққап тағудан аулақ болуыларына насихат жұмыстарын жүргіземін. 

Бүгінгі шарықтаған, жаңа әлемдегі жаңа Қазақстанның болашағы  - біз жастардың 

қолында екенің ұмытпауымыз қажет!  
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“№18 жалпы орта білім беретін мектебі» КММ, Семей қаласы  

 

Менің тақырыбым қазіргі заманның өзекті тақырыбы деп ойлаймын. Себебі 

біз жеміс жидектерді,  көкеністерді сатып алып жейміз. Сол жеп жатқан 

көкеністерімізді адам ағзасына зияны барма, бар болса қаншалықты? Біз не істей 

аламыз. Қорғанудың жолы барма деген сұраққа қызығушылығым оянып осы 

тақырыпты жетекшіммен бірге зерттедім.  

Біріншіден жалпы нитрат дегеніміз не?   

Нитрат дегеніміз – селитра – өнеркәсіпте әсіресе ауыл шаруашылығында көп 

қолданылатын азот қышқылының тұздары. Аммоний нитраты, сілтілік және 

сілтілік жер металдарының нитраттары селитра деп аталады. Белгілі бір мөлшерде 

артық пайдаланғанда нитраттар тамақ өнімдерінде жиналады да адамды 
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уландырады. Нитрат тұздарын металдарды, негіздік оксидтерді, негіздерді және 

аммиакты азот қышқылымен әрекеттестіріп алады.  

Нитрат – NO3–3 химиялық формуласы бар бейорганикалық анион. Бұл 4 

атомнан тұратын полиатомиялық анион; бір азот атомы және үш оттегі атомы. 

азот қышқылы немесе HNO3. Басқаша айтқанда, нитрат - бұл азот қышқылының 

қосылыс негізі. 

Зерттеу жұмысының мақсаты: Шығыс Қазақстан өңірінің жемістері мен 

көкөністерінің сапалық көрсеткіші ретінде нитраттың үлесін анықтау. 

Нитраттардың адам ағзасына әсері    

Қазіргі заманда әркім өзінің бизнесін жүргізу барысында көкеністер мен 

жемістерге мөлшерден тыс нитраттар қосып жібереді. Көп өнім алу үшін. Алайда 

адам ағзасына қаншалықты зиян екеніне бас қатырмайды. Бірақ сэс мамандары 

осы сатылымдағы нитраттардың құрамын, мөлшерін зерттеп қарапайым халыққа 

зияны тимеу үшін зерттеу жүргізіп отырады. Осы нитраттардың мөлшері ағзаға 

түскен уақытта адам өзін жайсыз сезініп, басы ауырып ішкі асқазан жолдарының 

қызметі бұзылып ауырады.  

1. Нитраттар ферменттің әсерінен редуктаза нитраты қан гемоглобинімен өзара 

әрекеттесетін нитраттарға дейін қалпына келтіріледі және онда  3 валентті  темір 2 

валентті темірді тотықтырады.  Нәтижесінде метгемоглобин зат пайда болады, ол 

оттегіні тасымалдауға қабілетті емес. Сондықтан ағзаның жасушалары мен 

ұлпалары қалыпты тыныс алуы  бұзылады, нәтижесінде сүт қышқылы, холестерин 

жиналады және ақуыз мөлшері күрт төмендейді. 

2. Әсіресе сәбилер үшін нитраттар қауіпті, өйткені олардың ферменттік негізі 

жетілмеген және гемоглобиннің қалпына келуі баяу жүреді. 

3. Нитраттар адам ағзасына улы заттарды бөлетін патогенді (зиянды ) ішек 

микрофлорасының дамуына ықпал етеді, соның нәтижесінде уыттану, яғни 

ағзаның улануы. 

Адамда нитратты уланудың негізгі белгілері: 

 Тырнақтың, беттің, еріннің және көрінетін шырышты қабықтың көгеруі;  

 Жүрек айнуы, құсу, іштің ауруы; 

 Диарея, жиі қанмен, бауырдың ұлғаюы, көз ақуыздарының сарғаюы;                                                

 Бас ауруы, шаршау, ұйқышылдық, жұмысқа қабілеттіліктің төмендеуі ; 

 Ентігу, сананы жоғалтуға дейін күшеюі; 

 Айқын улану кезінде-өлім; 

4. Нитраттар көптеген ферменттердің құрамына кіретін тағамдағы витаминдердің 

құрамын төмендетеді, гормондардың әсерін ынталандырады, ал олар арқылы зат 

алмасудың барлық түрлеріне әсер етеді. 

5. Жүкті әйелдерде түсік пайда болады, ал ерлерде-потенциал төмендейді. 

6. Нитраттардың адам ағзасына ұзақ түскенде (тіпті аз мөлшерде болсын) йод 

мөлшері азаяды, бұл қалқанша безінің ұлғаюына әкеледі. 

7. Нитраттар адамда асқазан-ішек жолында қатерлі ісіктердің пайда болуына 

әкеледі. 

8. Нитраттар қан қысымының төмендеуі нәтижесінде қан тамырларының күрт 

кеңеюін тудыруы мүмкін. 
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Жемістер мен көкөністердегі нитраттардың мөлшері 

Бүкіл әлемдік денсаулық сақтау ұйымы (БДСҰ) кезінде нитраттармен                    

нитриттердің шектік қолдану мөлшерін бекітті. Нитраттардың тәуліктік рұқсат 

етілген мөлшері 1кг дене салмағына 3,7мг құрайды, ал нитриттер 1 кг дене 

салмағына 0,2мг құрайды.   Бұл дегеніміз  дене салмағы 70 кг адам ешқандай 

қауіп қатерсіз тәулігіне  250 мг дейін нитраттар (есептеу бойынша натрий 

нитраты 350 мг дейін) 15 мг дейін нитриттер қолдануға болады деген сөз .  

Аммиак селитрасын ең әмбебап және тез әрекет ететін тыңайтқыш деп 

саналады, тиімділігі бойынша ол бірінші орындардың бірін алады. Оның 

топыраққа қышқылдайтын әсері аммоний сульфатына қарағанда айтарлықтай 

төмен және әктас пен доломит енгізумен жойылады. Азот туктарын қолдану 

алдында әктеу керек, бұл топырақтың құнарлылығына оң әсер етеді. Аммиак 

селитрасындағы азоттың бір бөлігі аммоний болғандықтан, натрий селитрасынан 

кем нитраттар жуылады. 

Алайда мұнда да өз шектеулері бар. Жеткілікті ылғалдану жағдайында оны 

көктемде себу алдындағы дақылдауға немесе азықтандыруға енгізген дұрыс. 

Картопты пайдалану кезінде қатаң мөлшерлеу қажет : ерте сорттарға 80-100 кг/га 

(80-100 г/м2) артық емес, кейінгі сорттарға-100-120 кг/га (100-120 г/10м2) азотты, 

фосфорлы және калий туктарының оңтайлы формаларының фонында пайдалану 

керек. 

Эксперименттік бөлім 

Жеміс-көкөніс өнімдердің нитратты ластануын анықтау үшін ионометриялық 

әдіс қолданылды, бұл нитраттардың мөлшерін неғұрлым дәл анықтауға мүмкіндік 

берді. 

Алдын ала қажетті  реактивтер мен ыдыстарды  дайындап алынған көкеністің 

немесе жемістің шырынын сығып оған дифениламин ерітіндісін тамызу арқылы 

нитраттардың мөлшерін анықтадық. Сондағы алған көкеністердің алматы, 

шымкент, қытай және саяжайдағы көкеністердің құрамын анықтадық. Көріп 

отырғандарыңыздай нитраттар әрине саяжайдағы көкеністер құрамында 

мөлшермен болды.  

 

РАДИОХИРУРГИЯДАҒЫ ҚОЛДАНЫЛАТЫН  «ГАММА-ПЫШАҚ» 

Қатысушылар:Асембаева Меруерт, Сайлаубекова Нұрай 

Жетекшісі:  Сығаева Ләзат Заманбекқызы 

 «№32 жалпы орта білім беретін мектебі» КММ, Семей қаласы  

 

Әлемде ешқашан өлмейтін, даму үстінде ғана жүріп отыратын тұрақты төрт 

мамандықтың бірі – медицина саласы.  Медицинасы дамыған елдің болашағы зор. 

Басты себеп – халық жағдайының жақсаруы. Деніңіз сау болса, басқасының бәрі 

орындалады. Ал аура қалсаңыз, емін таба алмасаңыз, жағдай қиын. Сондықтан, 

мемлекет экономика саласынан кейінгі кезекте елдің медицинасын алдыға қоюы 

керек.  

Гамма пышақ хирургиясы – бұл мидағы ісіктер мен зақымдарға жоғары 

бағытталған сәулеленуді жеткізетін ауыртпалықсыз компьютерлік емдеу. Гамма 

https://zhalagash-zharshysy.kz/uploads/posts/2018-01/1517310984_image_l-1.jpg
https://zhalagash-zharshysy.kz/uploads/posts/2018-01/1517310984_image_l-1.jpg
https://zhalagash-zharshysy.kz/uploads/posts/2018-01/1517310984_image_l-1.jpg
https://zhalagash-zharshysy.kz/uploads/posts/2018-01/1517310984_image_l-1.jpg
https://zhalagash-zharshysy.kz/uploads/posts/2018-01/1517310984_image_l-1.jpg
https://zhalagash-zharshysy.kz/uploads/posts/2018-01/1517310984_image_l-1.jpg


 

 

354 

 

пышақ хирургиясы ми ісіктерін, артериовенозды ақауларды, тригеминальды 

невралгияны, акустикалық нейрома мен треморды емдеу үшін қолданылады. 

Негізгі бөлім.Отасыз емдеу: «Гамма-пышақ» жайлы не білеміз? 

Гамма пышақ хирургиясы – ми ісіктерін, тамыр ақауларын және мидағы 

басқа да ауытқуларды емдеу үшін радиация мен компьютерлік жоспарлауды 

қолданатын емдеу әдісі. Өзінің атауына қарамастан, бұл процедура ешқандай 

кесуді, тіпті тері кесуді де қамтымайды. Гамма пышақ шын мәнінде жоғары 

бағытталған сәулелену сәулелерін жеткізетін емдеу болып табылады. 

Сәулеленудің шамамен 192 «сәулелері» біріктіріліп, қоршаған қалыпты тіндерді 

сақтай отырып, мидың мақсатты аймағына, әсіресе ісік немесе зақымдану 

пішініне бағытталған. Гамма пышақ хирургиясы стереотактикалық 

радиохирургия, гамма пышақ радиохирургиясы және гамма пышақ сәулеленуі 

ретінде де белгілі. Гамма пышақ хирургиясы қандай жағдайларды емдейді? Гамма 

пышақ хирургиясы бірнеше ми ауруларын емдей алады, соның ішінде: 

 Ми ісіктері (екеуі де қатерлі ісік [malignant] және ісік емес [benign]): Бұл ісіктерге 

мидың метастаздары, гипофиз аденомалары, пинеаломалар, 

краниофарингиомалар, менингиомалар, хордомалар, хондросаркомалар және 

глиальды ісіктер жатады. 

 Акустикалық нейрома (вестибулярлы шванномалар): Бұл ішкі құлақ пен миды 

байланыстыратын тепе-теңдік және есту нервтерінің айналасында дамитын 

қатерлі емес ісік. 

 Артериовенозды ақаулар (АВМ): Бұл қан тамырларының анормальды, дірілдеген 

шатасуы. 

 Жер асты дүмпулері: Жағдайларға байланысты треморлар, соның ішінде маңызды 

тремор немесе Паркинсон ауруы. 

 Үштік невралгиясы: Бұл беттегі белгілі бір нервке әсер ететін, қатты ауырсынуды 

тудыратын тұрақты жағдай. 

 Эпилепсияның кейбір түрлері. 

Егер сізде дәстүрлі хирургия әдістерімен қол жеткізе алмайтын мидың  

Gamma Knife жүйесі сыртқы қатты бас жақтауын пайдаланса немесе 

жақтаусыз масканы пайдаланса, бастапқы қадамдар басқаша болады. Бас 

жақтауын пайдалансаңыз: 

 Алдымен сіздің басыңызға қорап тәрізді бас жақтауы орналастырылған. Басты 

жақтау алюминийден жасалған және салмағы екі фунттан аз. Бас жақтауы емдеуді 

жоспарлауда «анықтамалық жақтау» ретінде әрекет етеді және дәл өңдеу кезінде 

мақсатты мінсіз туралау үшін маңызды. Сіздің нейрохирургыңыз жақтауды 

орналастырады. 

 Сіз маңдайыңыздың екі жағында бір және бастың артқы жағында екі жергілікті 

анестетиктің төрт инъекциясын аласыз. Бұл бастың жақтауын бас сүйегіңізге 

бекіту үшін арнайы түйреуіштер орналастырылған аймақтар. Сіз түйреуіштер 

тартылған кезде қысым сезінуіңіз мүмкін, бірақ бұл әдетте бірнеше минутқа 

созылады. Бас жақтауын орналастырғаннан кейін сәулелік терапевт сіздің 

басыңызды өлшейді. Әдетте КТ немесе МРТ сканерлеу сияқты кескінді сканерлеу 
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бас жақтау орнында орындалады. Бұл өлшемдер мен сканерлеулер емдеуді 

жоспарлау үшін пайдаланылады. 

Жақтаусыз гамма пышақ жүйелері бетіңізге орналастырылған термопластикалық 

масканы пайдаланады. Содан кейін маска Gamma Knife үстеліндегі бар жақтауға 

бекітіледі. Сіздің басыңыз толығымен қозғалмайды. 

 Сканерлеу нәтижелері және басқа ақпарат негізінде сіздің нейрохирург, 

радиациялық онколог және басқа топ мүшелері сіздің емдеуіңізді компьютерде 

жоспарлайды. Олар ең жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін емделетін аумақты, 

сәулелену дозасын және зақымдануды қалай нысанаға алу керектігін шешеді. Осы 

уақыт ішінде отбасыңызбен немесе достарыңызбен бөлмеңізде қалуыңызға 

болады. Емдеу орталығында бірнеше сағатты 12 сағатқа дейін өткізуді 

жоспарлаңыз. Сіздің емдеу тобыңыз сіздің ерекше жағдайыңызға негізделген 

дәлірек болжамды береді. 

 Содан кейін емдеу басталады. Сіздің бас жақтауыңыз немесе жақтаусыз маска сіз 

жатқан Гамма пышақ үстелінің жақтауына бекітілген, сондықтан емдеу кезінде 

басыңыз қозғалмайды. Гамма пышақ үстелі радиацияны жеткізетін Гамма пышақ 

машинасына баяу жылжиды. Сіз ем қабылдаған кезде емдеу тобы дереу бөлменің 

сыртында болады, бірақ сізді үнемі камералар бақылайды және бақылайды. 

Басыңыздың жанында микрофон бар, сондықтан емдеу кезінде қызметкерлермен 

оңай сөйлесе аласыз. 

 Зақымданудың өлшеміне, пішініне және орналасуына және сәулелену 

дозаларының санына байланысты емдеудің көпшілігі 30 минуттан үш сағатқа 

дейін созылады (емнің өзі үшін). 

 Емдеуден кейін үстел аппараттан шығып, қызметкерлер бөлмеге кіреді. Бас 

жақтау/маска және IV алынып тасталды. 

Ісік немесе зақымдану түрі мен өлшеміне байланысты бірнеше емдеу сеансы 

қажет болуы мүмкін. Сіздің нейрохирургыңыз және/немесе радиациялық онколог 

сіздің емдеу жоспарыңызды сізбен бірге қарайды. 

Гамма пышақпен емдеудің нақты әдісі ауыртпалықсыз. Емдеу кезінде қызу 

немесе шу болмайды және сіз ыңғайсыздықты сезбейсіз. Процедура барысында 

музыка тыңдауға немесе ұйықтауға болады. 

Гамма пышақ процедурасынан кейін не болады? 

 Сіздің бас жақтауыңыз алынып тасталды (егер сізде сыртқы қатты бас 

жақтауыңыз болса). Түйіршікті жерлер сутегі асқын тотығымен тазаланады және 

антибиотикалық жақпа мен таңғыштар қолданылады. 

 Егер сізде бас ауруы немесе жүрек айнуы немесе құсу болса, сізге дәрі беріледі. 

 Қызметкерлер сізбен және сіздің ересек жүргізуші серігіңізбен бірге босату 

нұсқауларын қарайды. Сіз жазылар алдында 30 минуттан бір сағатқа дейін 

бақылауда боласыз. 

 Бір апта бойы екі жастықта басыңызды жоғары ұстаңыз. Бұл түйреуіш 

орындарындағы ісінуді (егер сізде бастың сыртқы жақтауы болса) және 

басыңыздағы қысымды азайтуға көмектеседі. 
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 Операциядан кейін 48 сағаттан кейін шашыңызды/басыңызды жууға болады. Бұл 

түйреуіш орындарының жазыла бастауына мүмкіндік береді және жараларда 

инфекцияның дамуын болдырмайды. 

 Егер сізде қандай да бір ыңғайсыздық болса, ибупрофен (Адвил®, Мотрин®) 

немесе ацетаминофен (Тиленол®) сияқты аспиринсіз ауырсынуды басатын 

дәрілерді қабылдауға болады. 

 Процедурадан кейін таңертең таңғыштарды түйреу орындарынан алуға болады. 

Сайларды күніне екі рет сутегі асқын тотығымен немесе жұмсақ сабынмен және 

сумен тазалаңыз. Содан кейін неоспорин немесе бацитрацин сияқты 

антибиотикалық жақпаның аз мөлшерін түйреуіштерге үш-төрт күн бойы 

қолдануға болады. Екі-үш күн бойы түйреуіштерге таңғыштарды жағу жеткілікті. 

Гамма пышақ процедурасының дәстүрлі хирургиямен салыстырғанда қандай 

артықшылықтары бар? 

Гамма пышақ хирургиясының дәстүрлі хирургияға қарағанда көптеген 

артықшылықтары бар. Гамма пышақ хирургиясы: 

 Кесуді немесе жалпы анестезияны қажет етпейді. 

 Дәстүрлі хирургия арқылы қауіпсіз жетуге болмайтын мидың тереңіндегі 

ісіктерді/зақымдарды нысанаға алады. 

 Бір уақытта бірнеше ісіктерді/зақымдарды нысанаға алады. 

 Операцияның басқа қауіптері мен асқынуларын болдырмайды (мысалы, қан кету 

және тіліктерден инфекция). 

 Айналадағы сау тіндердің зақымдануын шектейді. 

 Емдеуден кейінгі ыңғайсыздықты немесе ауырсынуды тудырмайды. 

 Әдетте амбулаториялық процедура ретінде орындалады (сирек түнде болуды 

талап етеді). 

 Бір-екі күнде әдеттегі әрекеттерге оралуға мүмкіндік береді. 

 Әдетте физиотерапияны немесе басқа оңалтуды қажет етпейді. 

Оны көптеген сақтандыру және Medicare қамтамасыз етеді (бірақ әрқашан 

сақтандыру провайдеріңізбен тексеріңіз). 

Гамма пышақ хирургиясының мақсаты радиацияның ісік немесе 

зақымдануды тұрақтандыру, кішірейту немесе жою болып табылады. 

Жағдайыңызға байланысты сізге гамма-пышақпен қосымша емдеу немесе 

дәстүрлі, енді басқарылатын хирургия қажет болуы мүмкін немесе қажет болмауы 

мүмкін. Емдеу барысын тексеру үшін сізге кейінгі КТ және/немесе МРТ 

сканерлері болады. 

Қорытынды  бөлім.  Гамма пышақ – ең аз немесе ешқандай жанама әсерлері 

жоқ жоғары тиімді емдеу. Орталық Азиядағы алғашқы «Гамма-пышақ» ҚР 

Ұлттық нейрохирургия орталығында орнатылды 2021 жылғы 19 маусым. 

Жалпы, әлемде 400-ге жуық «Гамма-пышақ» қондырғысы бар, олардың 

жартысы АҚШ пен Жапонияда орналасқан. ТМД елдері арасында алғаш болып 

Қазақстан қолдана бастады«Гамма-пышақ» — бұл бас миы ісіктерін, тамырлы 

және функционалды ауруларын емдеуге арналған радиохирургиялық қондырғы.  

Мұнда 192 кобальт-60 көздерінен радиоактивті сәулелену қолданылады, оның 

сәулелері патологиялық ошақ аймағында жиналып, біріктіріледі. Олар ісік 
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жасушаларының ДНҚ-сын бұзады. Бұл ретте мидың сау тіндері мен науқастың 

бүкіл денесі сәулеленбейді. Операцияның өзі ауырсындырмай, бас сүйегін 

трепанациялаусыз жасалады. Операция бір реттік, яғни сәулелік терапия секілді 

бірнеше сатыда жүргізудің қажеті жоқ. 

Қазақстандықтар мұндай емді квота бойынша тегін ала алады. Бұған дейін 

пациенттерді қымбат емдеуге шет елдерге жіберуге тура келді. 

Ұлттық нейрохирургия орталығында Орталық Азия аймағындағы жалғыз 

«Гамма-пышақтың» болуы ҚР-да медициналық туризмді дамытуға да ықпал етеді. 

«Денсаулық сақтау жүйесінің қолжетімділігі мен тиімділігін арттыру – еліміздің 

дамуының басты басымдықтарының бірі. Сондықтан бүгінгі таңда «Гамма- 

пышақ» — радиохирургиялық емдеудің «алтын стандарты».  

Пайдаланылған әдебиеттер: 

1. Гамма-нож в радиохирургии патологий головного мозга. ... Врач на ланч. Пресс-

конференция МРНЦ. Новости Обнинска (Пятый канал). Обнинск ОНЛАЙН. 

Мнение радиолога: Химиолучевая терапия (Крикунова Л.И.)  

2. «Гамма нож -  единственный безоперационный целенаправленный метод леченич 

болезней головного мозга» -   Медицинская  Группа  Медиополь.  

3. Интернеттегі  видео  материалдар.  

 

ТРУТОВИК САҢЫРАУҚҰЛАҚТАРЫ 

СЕМЕЙ АУМАҒЫНЫҢ АҒАШ ТҮРЛЕРІНІҢ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ 

ЖАҒДАЙЫНЫҢ КӨРСЕТКІШІ РЕТІНДЕ 

Қатысушы: Дүйсенова Балауса 

Жетекшісі: Бажакова Диана Токтагановна 

 «ШҚО білім басқармасы Семей қаласы бойынша білім бөлімінің» ММ 

«Облыстық балалар биологиялық орталығы» КМҚК 

 

Ағаштың ыдырауы - биологиялық айналымның негізгі буындарының бірі. 

Бұл жерде басты рөлді әртүрлі трутовик саңырауқұлақтары атқарады, олар 

саңырауқұлақтардың экологиялық тобына жататын ксилофит саңырауқұлақтар. 

Өлі ағашта пайда болатын саңырақұлақтар - сапрофиттер және тірі ағаштарды 

зақымдайтын саңырауқұлақтар – паразиттерболып табылады. Ағаштағы 

саңырауқұлақтардың түрін ажырату арқылы сол ағаштың жағдайы туралы айтуға 

болады. Бұл жағдайда трутовик саңырауқұлақтары орман зиянкестері болып 

табылғанымен, оларды экологиялық тұрғыдан қарастырсақ оларды зиянды деп 

атауға болмайды. Олар өз пайдасын да әкелуі мүмкін. Трутовик саңырауқұлақтар 

- бұл әртүрлі биологиялық белсенді заттардың көздері, олар зығырды бастапқы 

өңдеу қалдықтарын кәдеге жаратуда, сондай-ақ химиялық уланған топырақты 

тазалау,қайта құнарландыру үшін (Яковлев және т.б., 1997) пайдаланылады. 

Халық шеберлері сәндік бұйымдар жасау үшін бүлінген ағашты пайдаланады, 

музыкалық аспаптар жасайды. Дәрі - дәрмектер мен биопрепараттар, органикалық 

қышқылдар, бояғыштар алу үшін қолданылатын саңырауқұлақтар бар. 

Трутовиктердің арасында жеуге жарамды саңырауқұлақтар да бар. Бүгінгі күнде 
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Семей өңірінде кездесетін трутовик саңырауқұлақтарының түрлері туралы 

мәліметтер өте аз болғандықтан, осы тақырыпты зерттеу жұмысы ретінде алдық. 

Қазіргі кезде трутовик саңырауқұлақтарыдың экожүйелерде алатын орны өте 

алуан түрлі, сондықтан олар пайдалы жағынан да зиянды жағынан да әр түрлі        

зерттеулерді қажет етеді.  

Осыған байланысты біз алдымызға мынандай мақсат қойдық: 

-Семей өңірінің орман экожүйесінің трутовик саңырауқұлақтарының түрлік    

құрамын зерттеу; 

- далалық зерттеулерді жүргізудің практикалық дағдыларын меңгеру; 

- семей аумағында өсетін ағаштардың экологиялық жағдайын анықтау және 

антропогендік әсерлердің алдын – алуға жағдайлар жасау. 

Зерттеудің міндеттері: 

-зерттеу аумағында кездескен трутовик саңырауқұлақтарының тізімін жасау; 

-зерттеу аумағынан алынған трутовик саңырауқұлақтарынан гербарий жинау; 

-әрбір үлесті фото суреттерге түсіріп жинақтау; 

-зерттелетін аумақтарда трут саңырауқұлақтарының белгілі бір түрлеріне талдау 

жүргізу; 

-зерттеу жұмысының қорытындысы бойынша қорытындылар мен ұсыныстар 

жасау 

Трут саңырауқұлақтарының зерттеу объектісі ретінде қысқаша сипаттамасы 

Бұл саңырауқұлақтардың көбісі тірі ағашта дамып, ағаштың өлімінен де кейін 

өз дамуын тоқтатпайды. Ағаш саңырауқұлақтардың түсі әр – түрлі – қара, сұр, 

сары, ала т.б болады. Олар өлі ағашты шірітіп, санитарлардың рөлін атқарады. 

Ағаш саңырауқұлақтардың маңызы үлкен болғандықтан, олар орман 

биогеоценозына зиян келтіріді. Сонымен қатар саңырауқұлақтар паразиттер 

болып табылады. Бұлар суықтан да, жаңбырдан да, аяздан да қорықпайды. Күндіз 

– түні, жазда да қыста да саңырауқұлақтардың мицелийі ағаштан тірі шырындар 

сорады. Егер діңде тоз, губка, тұяқ тәріздес түзілулер пайда болғанда, ағаш шіріді 

дегенді білдіреді. Орманда ағаш саңырауқұлақтардың түрлері өте көп. Ағаш 

ыдыратуда саңырауқұлақтармен бөлінетін экзоферменттердің арнайы маңызы 

бар. Ферментативті ыдыраудың өнімдері саңырауқұлақтар үшін қолайлы болады, 

қоек пен энергияның көзі болып табылады. Ағаш саңырауқұлақтардың ең 

маңызды экзоферментіне целлюлоза жатады, өйткені ол ағаш 

саңырауқұлақтардың  барлық клеткаларында болады.  

Трутовик саңырауқұлақтарының адам өміріндегі және табиғаттағы маңызы 

Көптеген  - ксилотрофтар, яғни олар ағашты белсенді ыдырататын түрлер. 

Сондықтан оларды жиі ағаш бұзғыш саңырауқұлақтар деп аталады. Олардың 

арасында тірі ағаштарда паразиттер сияқты өсетіндері де бар, сондай-ақ қатып 

қалған ағашта тұратын сапротрофтар да бар. Бірнеше жыл бойы ағашты бұзып, 

афиллофорлық саңырауқұлақтар біртіндеп бір-бірін ауыстырып жаңарып 

отырады. Оқ-дәрі өнертабысынан кейін мәйіт кремний мылтықтарында оқ-дәрінің 

тұтанғыш ретінде қолданылды.  Трутовиктерді қолдану осымен шектелмеді. Орта 

ғасырларда Еуропада кептірілген жеміс бөлігінен ақсүйектер үшін бас киімдер 

тігілді. Бүгінгі күні жоғары технологиялардың дамуына байланысты адам 
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өмірінде трутовиктерді қолдану іс жүзінде тоқтатылды. Сирек әуесқойлар 

трутовик саңырауқұлақтарынан әр түрлі бұйымдар дайындауды жалғастыруда. 

Бірақ көп жылдық тәжірибеге қарасақ  соңғы ғылыми зерттеулер трутовиктердің 

емдік қасиеттерінің кең ауқымына ие екенін көрсетті.  

Өткен жүзжылдықтағы медициналық жазбаларды зерделеп, ғалымдар 

трутовиктердің қолдану мен емдік қасиеттеріне қатысты көптеген қызықты 

фактілерді анықтады: 

1. Трутовик қан тоқтатқыш ретінде қолданылады. 

2. Саңырауқұлақтан алынған тұнбалар іш қатумен күресу үшін және сергітетін 

құрал ретінде қолданылады. 

3. гүл шайына қосылған  трутовик сығындысы жүйке жүйесіне 

тыныштандыратын әсер етті, ас қорытуды жақсартып, несеп айдайтын 

құрал ретінде қызмет етті. 

4. Ежелгі Қытай дәрігерлері асқазан-ішек жолдарының түрлі органдарының 

обырын емдеу үшін трутовиктен алынған сорпаны табысты қолданды. 

5. Трутовик құрамында рак жасушаларын басып, иммунитетті күшейтетін 

полисахаридтер бар. 

Жұмыстың ғылыми-тәжірибелік бөлімі 

Зерттеу материалдары мен әдістемесі: 

Экспедиция бағыты зерттеудің 5 негізгі аймағынан тұрды: олар Семей қаласы 

Кенжебай ауылы, ескі бекініс, Семейтау таулары, Бейбітшілік аралы, Семей 

орманы. Зерттеу маршруттық әдіспен жүргізілді. Маршрутта анықталған ағаш 

саңырауқұлақтардың жеміс денелерімен ағаш діңдері кездескен биотоптар 

сипатталады. Ағаш бұзғыш саңырауқұлақтардың түрлік құрамын анықтау үшін 

трутовик саңырауқұлақтарын жинау қажет және олардың жеміс денелерін 

анықтау және суретке түсіру қажет. Ағаш бұзғыш саңырауқұлақтар түрлерінің 

арасындағы өзара қарым-қатынасты орнату үшін ағаш діңдері тексеріледі, 

сүректің типтері мен жай-күйі анықталады; дің шеңберінің биіктігі мен 

ұзындығы, сондай-ақ саңырауқұлақтың жеміс денелерінің ағаш бөлігінен 

субстраттағы орналасу биіктігі өлшенетін болады. Ағаш діңдерінде кездесетін 

ағаш бұзғыш саңырауқұлақтар түрлерінің санына, сондай-ақ саңырауқұлақтың 

қандай да бір түрінің кездесулерінің санына байланысты ағаш бұзғыш 

саңырауқұлақтардың жиі немесе сирек кездесетін түрлері анықталды. 

Табиғатта саңырауқұлақтардың ондаған мың түрі бар. Ерекше класс-ағаш 

саңырауқұлақтары-трутовиктер. Бұл жағдайда орман зиянкестері болып 

табылады. Бірақ егер оларды экологиялық тұрғыдан қарайтын болсақ, онда 

оларды зиянды деп атауға болмайды: мәйіт саңырауқұлақтарының көптеген сирек 

түрлері үшін субстрат ескі ағаштың ыдырайтын сүрегі немесе басқа түрлердің 

өлген мәйіт саңырауқұлақтары болып табылады. Трутовые саңырауқұлақтар — 

"қозғалтқыштар" орман әртүрлілікті. Ағаш, тротовиктер және басқа 

саңырауқұлақтар басқа организмдердің (мысалы, ағаш немесе осы 

саңырауқұлақтармен қоректенетін жәндіктер үшін, демек, жәндіктер және т.б.) 

өмір сүруі үшін экологиялық қуысты құрайды. 
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Зерттеу жұмысымызда  (Дунаев, 1999) маршруттық бағыты қолданылды. 

Бағыт барысында екі биотоп бөлінді, ол бір - бірінен ағаш өсімдіктерінің түрі, 

қолайлы сүрек субстраттары арқылы ажыратылды. Әрқайсысында көлемі 20х20 

болатын 1-ші алаңша салынды. Әдістеме бойынша тексерудің келесі нұсқасын 

пайдаланды: алдымен алаң оның периметрі бойынша өтті, бүлінген және 

зақымдалмаған ағаштардың барлық табылған даналарын, сондай - ақ құлап қалған 

ағаштар да  атап өтті. Содан кейін диагональ және зигзаг бойынша өтті. Осы 

аумақтағы барлық ағаштар (тұрған және қираған) тексерілді. 

Сынақ алаңының сипаттамасы мынадай өлшемдер бойынша жүргізілді: 

қабаттылығы, сүрекдіңнің құрамы. Материалды жинау барысында келесі 

параметрлер ескерілді: ағаш тұқымы, оның жағдайы, осы ауданда жиналған 

саңырауқұлақтардың әр түрінің кездесуі. 

Зерттеу нәтижелері 

Орманды құрайтын тұқым қабатының сипаттамасы 

Біз келесі бағыт бойынша сипаттама жасадық. Алдымен алаңның периметрі 

бойынша өтіп, бүлінген және бүлінбеген ағаштардың барлық табылған санын, 

сондай - ақ құлап қалған  ағаштарды  да атап өттік. Содан кейін диагональ және 

зигзаг бойынша өттік. Осы аумақтағы барлық ағаштар (тұрған және қираған) 

тексерілді. Біздің міндетіміз - ағаш тұқымдарының орман құрушы қабаттағы 

арақатынасын бағалау. Орманның түрі: атауы,  діңдердің санын көбейту дәрежесі 

бойынша бөлінетін барлық орман құраушы тұқымдарын, яғни біздің жағдайда 

қайың – көктерек  - қарағай ормандары көрсетіле отырып құрылады. 

Биотоптың жалпы сипаттамасынан кейін трутовик  саңырауқұлақтарын 

анықтау үшін тексеру жүргізілді. Трутовик  саңырауқұлақтар табылған кезде 

саңырауқұлақ өсетін субстраттың егжей-тегжейлі сипаттамасы жасалады (ағаш 

тұқымы, ағаштың немесе оның учаскесінің жай-күйі) сипатталады. 

1. 20х20 м тәжірибелі учаскеде ағаштарды көрдік 

2. Әрбір ағаштағы трутовик саңырауқұлақтары түрлерінің саны саналды. 

Барлық табылған трутовиктердің түрлері топтарға жіктелді. 

Қорытынды 

Ағаш  саңырауқұлақтарының жалпы түрлік әртүрлілігі орман түріне, қолайлы 

ағаш субстраттарының болуына байланысты. Көптеген жағдайларда олар тірі 

ағаштардың зақымдануының және кейіннен өлуінің алғашқы себебі болып 

табылады. Ағашта саңырауқұлақтар бар болса, оның жағдайы туралы айтуға 

болады. Табиғи жағдайларда трут саңырауқұлақтарының таралуы бірнеше 

факторлармен анықталады, олардың ішіндегі ең маңыздысы субстрат (белгілі бір 

күйдегі ағаш тұқымы) болып табылады. 

Біз тапқан трутовик саңырауқұлақтарының түрлері орман биоценозының 

микобиоттың барлық түрлілігін көрсетпейді және оны одан әрі зерттеу қажет. Біз 

зерттеген орман экожүйесінде ағаш бұтақтары мен ағаштардың бұтақтары 

тритовик ағаш саңырауқұлақтардың  дамуы  үшін ең қолайлы субстрат болып 

табылады. Орман экожүйесінде трут саңырауқұлақтарының 3 түрі анықталды. 

Басым болып табылатын нағыз трутовик және жалған трутовик,  сұр – сары 

трутовик болып табылады. 
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Семей аймағының ағаш тұқымдастарының залалдану дәрежесі әлі төмен, 

бірақ түбірлер мен шөгінділердің көп болуы тірі өсімдіктерге жұғуы 

ықтималдығын арттырады. Тірі өсімдіктерде табылған негізгі паразит-жалған  

трутовик. Жұмыс өте қызығушылықты тудырған соң тірі ағзалардың осы тобын 

зерттеу бойынша жұмысты жалғастыру қажет болып отыр. 
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ШОКОЛАДТЫҢ ҚҰРАМЫНДАҒЫ ҚОРЕКТІК ЗАТТАРДЫ АНЫҚТАУ 

АРҚЫЛЫ, АДАМ АҒЗАСЫНА ТИГІЗЕТІН ӘСЕРІН БАҚЫЛАУ 

Қатысушы: Зарипова Аружан   

Жетекшісі: Аканова Маржан Муратовна  

 «№16 Төлеубай Аманов атындағы жалпы орта білім беретін мектебі» КММ 

Семей қаласы  

 

Бұл жұмыс, кез-келген уақытта өзекті, себебі, шоколад үлкендер мен 

балалардың сүйікті тағамы. Шоколадтың әйгілігі және оның түржиынтығының 

кеңдігі, сатып алудын алдында, бірнеше сұрақ туғызады. Шоколадтын бағасы, 

оның сапасына сәйкес келеме?  

Шоколадтын құрамы қандай? Оның құрамында,табиғи қоректік заттар бар 

ма? Ол адам организіміне,пайдалы болаала ма? Мен осы жұмысты істеу арқылы, 

мына  сұрақтарға жауап табуды  шештім. 

Зерттеу жұмыстың мақсаты:  

Шоколадтың құрамындағы қоректік заттарды анықтау арқылы, адам ағзасына 

тигізетін әсерін бақылау. 

Зерттеу гипотезасы: Шоколад, оның құрамындағы қоректік заттардың болу 

салдарынан,  адам организіміне жағымда әсер тигізеді.Анықтаған нәтижелер 

келешекте халықтың денсаулығын сақтауда, биология, химия пәндерінің 

сабақтарын өткізгенде, зертханалық жұмыстарды орындағанда пайлануға болады 

және бұл тақырыпта көптеген ғылыми жұмыстар жүргізілетін болады. 

Зерттеу жұмысының міндеттері: 

Жұмыстың мақсатына сүйеніп , келесі міндеттер анықталды: 

1. Осы тақырыпқа байланысты, әдеби және электрондық информация, 

дерексөздерін, талдап шығу. 

2. Шоколадтын құрамындағы қоректік заттарды тәжірибе жүзінде анықтау: 

А) Шоколадтағы нәруызды анықтау 

Ә)Шоколадтағы майларды анықтау 
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Б)Шоколадтағы глюкозаны анықтау 

3. Шоколадтың құрамындағы қоректік заттарды зерттеу арқылы оның адам 

организіміне жағымды және жағымсыз әсерін анықтау. 

Жуырда еуропалықтар шоколадтың 500 жылдығын атап өтті. Шоколад жайлы 

пікірдің өзгергені соншалық, дәрігерлер науқастарға аз мөлшерде шоколад жеудің 

денсаулық үшін өте пайдалы екенін айтып жүр. Қорғаныш қасиеті жағынан 

шоколадтың жасыл алма, қызыл шарап және көк шай секілді бұрыннан белгілі 

үздік антиоксиданттардан да күшті екені дәлелденді. Сонымен бірге, бір кесек 

шоколадтағы калий, кальций, минералды заттар мен дәрумендердің мөлшері бір 

жасыл алмадағыдан артық. Тіс дәрігерлерінің «шоколад тіс жегісіне әкеп соғады» 

деген пікірі де жаңсақ болып шықты. Зерттеулердің нәтижесінде какао майының 

құрамында антисептиктік әсерге ие заттардың бар екені дәлелденді. Олар эмаль 

қабатын бүлдіретін бактерияларды өлтіреді. Шоколадтың құрамына енетін кейбір 

заттардың әсерінен шоколад жүйкеге оң әсер етеді. Сол себепті, бұл тәттіні 

жегенде көңіл күйіміз көтеріледі. Зерттеулердің қорытындысына сенсек, 

америкалық арулардың 18%-ы күйзелістен шоколадтың көмегімен арылады екен. 

Десек те, шоколадтың пайдалы қасиеттерімен қатар, зияны да бар екенін 

ескергеніңіз жөн. Біріншіден, ол өте құнарлы. Шоколадтың азықтық құндылығы 

сары майдың нәрлілігіне бара-бар.  

Зерттеу  материалдары  мен  әдістері 

2.1 Зерттеу материалдары мен әдістері 

Шоколадтың пайдасы мен зияны адамзат баласы шоколад дәмін алғаш 

татқалы бері осымен екі мың жылдан астам уақыт өтті. Зерттеу жұмыстары 2021 

оқу жылы Семей қаласы Шәкәрім атындағы университеті, жаратылыстану 

факультеті, химия кафедрасының зертханасында жүргізіліп өнделді. 

2.2  Зерттеу әдістері 

Зерттеу жұмыстарын физикалық және химиялық әдіспен анықтау 

1.Физикалық әдіспен анықтау 

2.Химиялық әдіспен анықтау 

1.Физикалық әдіспен анықтау 

1 тәжірибе: Шоколад плиткаларын бөлген кезде дауысының характерін анықтау. 

Шоколад сорты  Бөлген кездегі түсі және дыбысы 

Қазақстан Қатты, қою қоңыр 

Альпэн голд Жұмсақ даусы жоқ 

Диво Қою қара даусы қатты 

Шоколад плиткаларын бөлген кезде даусы жағынан қатты дауыс шығаратын 

шоколадтарға Қазақстан, Диво жатады. Ал жұмсақ шоколадка Альпен голд 

шоколады жатады. 

2 тәжірибе: Шоколадтың алақанда еруі. 

Шоколад сорты  Еру уақыты 

Қазақстан 2 мин 08сек 

Альпэн голд 47 секунт 

Диво 1 мин 07сек 
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Алақанда еруі ең ұзақ еритін шоколадқа Қазақстан шоколады жатады, 2 мин 

08 секунтта еріді.Орташа еритінге Диво шоколады,1 мин 07 секундта.Ең жылдам 

еритін шоколадқа Альпен голд жатады,47 секундта еріді. 

3 тәжірибе: Шоколадтағы ақуызды анықтау.  

Ксанпротеин реакциясы: сынауыққа үгітілген шоколадты саламыз және оған 

дистильденген су құямыз. Жақсылап араластырамыз, фильтрлейміз. Фильтратқа 2 

мл сілті ерітіндісін құямыз және 1-2 тамшы мыс сульфатын қосамыз. Күлгін 

түстің боялуын байқаймыз. Бұл шоколадтың құрамындағы аминқышқылдарының 

бар екенін көрсетеді. 

Шоколад сорты  Ақуыздың болуы 

Қазақстан Ақуызға бай 

Альпэн голд Ақуызға бай  

Диво Ақуызы аздау 

Тәжірбиелік зерттеу нәтижесінде «Қазақстан», «Альпэн голд», «Диво», 

шоколадтары суда еріткенде қазақстан шоколады, альпен голд жақсы ериді,ал 

диво шоколады суда аз ериді.Фильтратқа сілті ертіндісін қосқанда (КОН)  түсі 

өзгермеді.Одан соң оған мыс сульфатын қосқанда (СuSO4 ) 1-2 фильтрат күлгін 

түске боялды. Ал үшінші фильтрат ашықтау көгілдір түске боялды.Бұл 

тәжірбиеде біз «Қазақстан», «Альпэн голд» шоколадтарының ақуызға бай екенін 

аңғардық. 

4 тәжірибе: Майларды анықтау.  

Фильтр қағазына шоколадты үгітеді және 2 тамшы марганцовка ерітіндісін 

тамшылатамыз. Ерітінді түсінің түссізденуі майдың болуын және қанықпаған май 

қышқылдарының болуын көрсетеді. 

Шоколад сорты  Майдың болуы 

Қазақстан Қанықпаған май қышқылы бар 

Альпэн голд Қанықпаған май қышқылы бар 

Диво Қанықпаған май қышқылы бар 

KMnO4 калий перманганатының 15% ерітіндісі. Қоңыр марганец оксиді (II) 

MnO2 қалыптасады. 

Тәжірбиелік зерттеу нәтижесінде «Қазақстан», «Альпэн голд», «Диво», 

шоколадтарыын жаксылап үгітіп бұларға 2 тамшыдан марганцовка ертіндісін 

тамыздық. Ерітінді түссізденді.Бұл тәжірбиеде біз «Қазақстан», «Альпэн голд» , 

«Диво» шоколадтарының қанықпаған май қышқылы бар екенін аңғардық. 

5 тәжірибе: Глюкозаның болуын анықтау. 

Фильтратқа 2 мл сілті,  2 тамшы мыс сульфатын қосып қыздырамыз. Мыс (І) 

оксидінің түзілуін байқау қажет. Олай болса глюкозаның альдегидтік тобына 

реакцияның жүргенін көрсетеді. 

Шоколад сорты  Глюкозаның болуы 

Қазақстан Қою қызыл түске айналды 

Альпэн голд Қою қызыл түске айналды 

Диво Қою қызыл түске айналды 
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Мыс (ІІ) гидроксидімен қыздырғанда да альдегид тобы тотығып,карбоксил 

тобына айналады және мыс (І) оксидінің қызыл қоңыр түсті тұнбасы түзіледі. 

Шоколад - қант пен басқа тағамдық ингредиенттері бар какао бұршақтарынан 

жасалған кондитерлік өнім. Табиғи шоколад - тек какао өнімдері (какао бұршағы, 

какао майы) және қанты бар шоколад. Әртүрлі әдебиет пен Интернет көздерінен 

алынған мәліметтерді зерттеп, шоколадты пайдаланудың артықшылықтары «тәтті 

тағамды» пайдаланғанда пайдасы зиянды әсерлерден асып түсетіні туралы 

қорытындыға келдім. Гипотеза расталды. 

1-ші тәжірибиеде шоколад плиткаларын бөлген кезде даусы жағынан қатты 

дауыс шығаратын шоколадтарға Қазақстан,Диво жатады. Ал жұмсақ шоколадка 

Альпен голд шоколады жатады. 

2-ші тәжірибиеде алақанда еруі ең ұзақ еритін шоколадқа Қазақстан 

шоколады жатады, 2 мин 08 секундта еріді. Орташа еритінге Диво шоколады,   

1мин 07 секундта. Ең жылдам еритін шоколадқа Альпен голд жатады,47 секундта 

еріді. 

3-ші тәжірбиелік зерттеу нәтижесінде «Қазақстан», «Альпэн голд», «Диво», 

шоколадтары суда еріткенде қазақстан шоколады, альпен голд жақсы ериді,ал 

диво шоколады суда аз ериді.Фильтратқа сілті ертіндісін қосқанда (КОН)  түсі 

өзгермеді. Одан соң оған мыс сульфатын қосқанда (СuSO4 ) 1-2 фильтрат күлгін 

түске боялды. Ал үшінші фильтрат ашықтау көгілдір түске боялды. Бұл 

тәжірбиеде біз «Қазақстан», «Альпэн голд» шоколадтарының ақуызға бай екенін 

аңғардық. 

4-ші тәжірбиелік зерттеу нәтижесінде «Қазақстан», «Альпэн голд», «Диво», 

шоколадтарыын жаксылап үгітіп бұларға 2 тамшыдан марганцовка ертіндісін 

тамыздық. Ерітінді түссізденді. Бұл тәжірбиеде біз «Қазақстан», «Альпэн голд», 

«Диво» шоколадтарының қанықпаған май қышқылы бар екенін аңғардық. 

5- тәжірибиеде мыс (ІІ) гидроксидімен қыздырғанда да альдегид тобы 

тотығып, карбоксил тобына айналады және мыс (І) оксидінің қызыл қоңыр түсті 

тұнбасы түзіледі. 

Пайдаланған әдебиеттер тізімі: 

1. «Аванта +» энциклопедиясы. Биология./. М. Аксенова. – М., 1996.  

2. http://ru.wikipedia.org/wiki/Шоколад 

3. http://www.missfit.ru/likbez/chocolate-polza/ 

4. http://www.sevchem.narod.ru/opyt.files/pischa.htm 
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Шай-тұқымдасына жататын мәңгі жасыл ағаштар мен бұталар туысының бір 

түрі, өзі аттас тұқымдасқа жататын өсімдік туысы. Осы өсімдік жапырағын 

дайыналатын және сусын ретінде пайдаланатын өнім де шай деп аталады. Шай 
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қазақтарда тамақтану мәдениетінде өзіндік орынға ие болды. 19 ғасырдың 

ортасына дейін шайды негізінен ауқатты қазақтар ішкен. 19 ғасырдың екінші 

жартысында шайды қазақ қоғамының барлығы пайдаланды. Шайдың жабайы 

өсетін 2 түрі тараған: - Қытай Шайы [екі түр тармағы (қытай және жапон) бар] 

Оңтүстік шығыс Азияның таулы аймақтарында өсетін, биіктігі 3 м бұта. -Aссам 

Шайы [бірнеше түр тармағы (ассам, лушан, нага, хилл, манипурий, бирма, шан, 

юань, т.б) бар] Үндістанның Ассам ормандарында өсетін, биіктігі 10 — 15 м ағаш. 

Қазақ – шайқор халық. Ата-әжелеріміздің баяғыда «Шай ішсең, көңілің жай» 

деп мақалдайтыны тегін емес. Мұның сыры неде десек, шайдың адам ағзасы үшін 

пайдасы мен емдік қасиеті аз емес көрінеді. Шай-адамдар қолданатын ежелгі 

сусындардың бірі. Бірақ біз шайды сонау ерте заманнан бері ішіп келе жатсақта, 

бұл  сусын туралы тым қарапайым  нәрсенің өзін, мысалға,  оны қалай дұрыс 

демдеуді де біле бермейміз.  Бұл онша жеңіл-желпі  қарайтын мәселе емес. Шөлді 

басатын сусын десе, біреуері. шай дастарханда бас қосу белгісі деп есептейді. 

Шайдың өзінің ерекше бір тарихы бар. Шай ішу дәстүрі ежелгі Қытай елінен 

бастау алады. Аңыз бойынша желмен ұшып келген бірнеше шай жапырағы қытай 

императоры үшін дайындалып жатқан ыдыстағы қайнаған суға түсіп кетеді 

(б.з.д.VI ғасыр ). Сусын өзінің дәмімен және қош иісімен билеушіні қатты 

қызықтырады. Сол күннен бастап ол өзінің қол астындағыларға шай демдеп, оны 

ішуді бұйырады. Ал Ресейге шай 1638 жылы келіпті. Орыс елшісі Стариков 

Мәскеу патшасына Монғол ханның сыйлыққа берген шайын әкеліп береді. 

Алғашқыда патша бұндай сыйлыққа қатты ашуланыпты. Бірақ кейін жаңа сусын 

патшаның көңілінен шығады. Шай Жапонияға ХІІ ғасырда Қытайдан келіпті. 

Шай-мәңгі жасыл шай өсімдігінің арнайы өңделген жапырағы, сондай-ақ осы 

жапырақтан әзірленген сусын.  Шайдың өзіне тән хош иісі, тіл үйіретін дәмі, шөл 

қандырып, сергітетін әсері бар. Жас жапырақшалар қытайша «тщайей» дегенді 

білдіреді. Осыдан «шай» атауы шыққан. Байха шайы да қытайша «бай-хоа» 

аударғанда  «ақ кірпікшелер» дегенді білдіреді. Шынында да шай 

жапырақшаларының бір беті ақ кірпікшелерге ұқсас жіңішке күміс талшықтармен 

қапталған. Қазіргі уақытта    байха сөзі үгітілген денег мағынаны білдіреді. 

Алдымен Қытай  шай өндірушілерден жалғыз  ел болғандықтан, оның 

құпиялары мықты қорғалған. Дегенмен, бір ағылшындық шай тұқымын ұрлап 

қана қоймай, оны өңдеудің күрделі жолын да біліп алған. Осының арқасында 

европалықтар шайды өз мекендерінде де егуді білген.  Шайды тек әйелдер ғана 

жинаған екен. Себебі, әйелдің нәзік қолдары шайдың иісін одан сайын күшейтеді 

деп есептеген. Қытай императоры үшін шайды тек 16 жасқа дейінгі қыздар 

жинаған [1, с. 204] 

Шайды 19 ғасырдың ортасына дейін дүниежүзінде Қытай өзі ғана сатып 

келді. Қытайлықтар шай өндіру сырын жібек,фарфор,дәрі өдіру құпиясын 

жасырғандай, керекмет ұқыптылықпен басқа халықтардан жасырып келді. Бірақ, 

осы шайдың сырын үйренуге көпшілік құлшынып отыр еді. Бұы білмекке 

құмартқан ағылшын кәсіпкері бір көңілшек қытайға ақша беріп, оның әзірлеу 

технологиясын үйренеді. Бұл-қытайларды шәй сатудан түсетін орасан зор 

пайдадан айырды, яғни шайдың бұтадан дайындалатыны құпия болмай қалған 
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кезде, оны саудалайтын нарыққа талас басталып кетті.Шайдың отаны сонымен- 

Қытай. Біз шай деген атауды Солтүстік (Пекин) диалектісі ча атауынан алсақ 

француздар тэ, ағылшындар ти деп атауды Оңтүстік Қытай диалектісінен алған. 

Қытайлықтардың аңызы бойынша, Дарма есімді үнді ханзадалардың бірі Буддаға 

табынады екен,ол күндіз-түні тынбай еңбек етуге тиісті болды, бірақ бір күні 

байқамай көзі ілініп кетіпті. Соған күйінген ол кірпіктеріп кесіп алып анадай 

жерге лақтырып жіберсе,кірпіктері бұтаға айналып кетеді. Осы бұтаның 

жапырағын ауызына салып дәмін татып көрсе, шаршағаны басылып ұйқысы 

қашады. Бір қызығы шай және кірпік сөзі Қытай иероглифінде бір таңбамен 

белгіленеді [2,c.134] 

Ыстық шай ағзаға зиян. Шайды ыстықтай ішуге болмайды. Өйткені ыстық 

шай кеңірдекке, ас жолы мен асқазанға кері әсер етуі мүмкін. Ұзақ уақыт ыстық 

шай ішу ішкі органдарды ауруға ұшыратады.Сондықтан шайдің температурасы 56 

градустан аспау керек. Шай дайындау үшін суды ұзақ қайнатқан дұрыс.Әдетте 

шайді үш-төрт рет қайнатқан соң, пайдалы заттардың 50-30 пайызы қалады. 

Жүргізілген зерттеулерге сүйінсек, адам басына шаққанда әр қазақ жылына 1-2 

келі шай ішеді. 

Жапондық зерттеуші М.Киттар «Қазақтар шай ішкенде уақыт та, орын да 

талғамайды. Кез-келген тамақтан бұрын да,кейін де іше береді» деген. Негізі шай 

ішсек витаминдер дұрыс сіңілмейді. Сондықтан дәріні шаймен ішуге болмайды. 

Ал шайдің пайдасына келетін болсақ, ол бас ауыруын болдырмайды, астың дұрыс 

қорытылуына жол береді, қысымы төмен адамдардың қысымын көтереді, ал көк 

шай қысымды төмендетеді. Шай бұтасы-күй талғамайтын, тамырлы, көпжылдық 

өсімдік, жапырақтары кезектесе орналасқан, қалемше тәріздес. Ұзындығы - 7см, 

ені-4см.  

Сүт қосылған қою және тәтті шай халық емінде нашадан, дәрі – дәрмектен, 

ішімдіктен уланған жағдайда, оның (уланудың) бетін қайтаратын емдік сұйықтық 

ретінде пайдаланылады . 

Құрғақ шайдың органолептикалық сапасын бағалау кезінде біріншіден сырт 

пішінін, содан соң оның хош иісін, дәмін, түсінің қарқындылығын, түсінің 

анықтылығын анықтау үшін тұнбасын дайындау.  

Сыртқы пішінін анықтау үшін үлгінің бір бөлігін қағазға себеді және қарап 

анықтайды:  

• шайдың топтары (жапырақты, ұсақ немесе түйіршіктелген);  

• біртектілік бояуы және шама бұрау деңгейі; 

• типтерінің бар болуы;  

• төменгі сортты шай және күзде жиналған шикізат мінездемесі ішінде шай 

қоқымы болуы;  

• үлкен жапырақтар, талшықтар және басқа қоспалар жеткіліксіз тазартудан 

сұрыптаудан пайда болады . 

Бұл саралау көрсеткіші қандай шикізаттан өнделген өнім, техникалық режим 

сақталынғаның, және де шайды бұрау және сорттау кезінде дұрыс үрдіс жүргенін 

анықтаймыз.  
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Сыртқы пішінің анықтау кезінде: шайда алтын түсті типсалар, қызыл 

талшықтар, ағаш қылшықтары, иірілмеген жапырақ пластинкасы, басқа қоспалар 

барма соған назар аудару керек. Алтын түсті типсалардың бар болуы жоғары 

сапалы шай екенін куәландырады. Сұр түс типсаларының болуы шайды иірген 

кезде үйкелістің шамадан тыс болу нәтижесінде пайда болады. Қара түс шамадан 

тыс кептіргенің көрсетеді. Шайда талшықтар және қылшықтардың болуы, оны 

шикізаттың көлемі үлкен болуы және нашар сорттау себебінен туындайды.  

Шай жапырағы дұрыс иірілмесе, қоспалар шайдың сапасына теріс ықпал 

етеді. Қара шайда иірілмеген жапырақтардың болуы, нашар ферментациялау 

әсерінен, онда жасыл түс сақталады және шайдың иісі мен дәміне кері әсер етеді. 

Қара шайда қызғылт және қоңыр иірілмеген жапырақтар кездесуі мүмкін, шай 

жапырағын қайта өңдеуге кешіктіру салдарынан иірілмейді және 

ферменттелмейді.  

Қорыта келсек, шай түрлі бактерияларды өлтіре алатын күшке ие. Негізінен 

ол – сүзек, дизентерия тәрізді аса қауіпті бактерияларды жояды. Шай қан 

құрамын, жүрек жұмысын жақсартады. Шай тұнбасындағы Р дәрумені адам 

ағзасына С дәруменінің жақсы сіңуіне көмектеседі. С дәрумені жетпеген адамға 

көк шай ішу керек. Көк шайды дұрыс пайдалана білген адам ерте қартаймайды. 

Шай тұнбасы қан капилярын бекітеді, жүйкені жақсартады. 

Шайдыңадамағзасынапайдасы мол жәнезияны да аз емес. Шай бүйрекке тас 

байлануын болдырмайды. Жақсы өскен шай жапы-рағында С, В1, В2, А, Р 

дәрумендері бар деп, оны бет – алды іше берсең, шай өңінді өзгертіп, ұйқыңды 

қашырады. 

Шайды тым қою етіп дайындап ішсең, оның құрамындағы кофеин жүйке 

жүйесінің қызметін қоздырады, қан қысымын күшейтіп жібереді. Шай 18 градус 

ыстықтан төмен болса, жұпар иісі мен адам жанын сергітетін шипасын, дәмдік 

татымдылығын жоғалтады, сізге онша әсер етпейді. 

Осы тақырыпты таңдамай тұрып, мені мазалағаны неге шайды адамдар жақсы 

көреді, оны ішпесе неге бастары ауырады деген сұрақтар. Осы тақырыпты алып, 

оны зерттеу барысында осы сұрақтарыма жауап таптым.  «Шай тоңса, бойды 

жылытатын, шөлдегенде, шөлді қандыратын, ұйқы басса, сергітетін» қасиеттері 

үшін оған қазақ халқы осындай мақал арнаған. Шынында да, 

шайдыңқұрамындатолыпжатқанбиологиялықпайдалызаттар бар.   

Шай туралы пайдалы деректер:  

1. Шай уланған адам ағзасын емдейді.  

2.Түрлі бактерияларды өлтіре алатын күшке ие. 

3.Шайды көп пайдаланса, адамтерісінің түсі өзгеріп, ұйқысы қашады. 

4.Буындарына тұз жиналған адамдарға көк шайдың зияны көбірек. 

5.Құрамындағы кофеин жүйке жүйесінің қызметін қоздырады, қан қысымын 

күшейтеді. 

6.Бірнеше реет қайнатса құрамындағы пайдалы элементтер азайып, зиянды заттар 

көбейе түседі.                                                                    

Пайдаланған әдебиеттер тізімі: 
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    Бүгінгі күнде  электр энергиясының алар орны ерекше. Күн сайын оған деген 

сұраныстың артуынан, тұтынушыларды электр энергиясымен толық қамтамасыз 

ету әлем елдерінің басты мәселесіне айналды.  Осы мәселеге орай Нұрсұлтан 

Назарбаев өз жолдауында «энергетикалық тапшылық- өзекті мәселелердің бірі » 

деп айтты. Осымен байланысты   үш жылы бұрын  халқыаралық «ЭКСПО 2017 

болашақ энергия» атты көрмесі өткізілді. Онда көптеген шешу жолдары 

ұсынылды. Электр энергиясының тапшалығын шешу үшін баламалы энергия 

түрлері қолданылады. Қазіргі таңда олардың өзектілігі күннен күнге артуда, 

себебі олар адам өмірін жан-жақтан ыңғайландырады. Сарқылмайтын табиғи 

көздер болғандығтан, олар әрдайым таусылмай жұмыс істейді және көп 

қаражатты қажет етпейді. Сонымен қатар, экологияға еш зиянын келтірмейді. 

Мысалға, күн энергиясын қолданған уақытта панельдер энергияны жұтып, сыртқа 

ешқандай зардабын тигізбейді. 

 Күн энергиясын жылуға немесе суыққа, электр энергиясына немесе 

қозғалтқыш күшке айналдыруға болады. Ол  қолжетімді болғандықтан, әрқашан 

қолдана аламыз. Күн энергиясын электр энергиясына айналдыратын 

қондырғылардың бірі – Күн батареялары.Күн үлкен энергия қорына ие,жылына 

жер бетіне түсетін күн энергиясы 7,5*1017 кВт/сағ. Күн энергиясының маңызды 

артықшылықтарының бірі қоршаған ортаға қауіпсіздігі және арнайы жеткізу 

құралдарының қажет еместігі болып табылады. 

Ұлттық нақыштарды қолдану мәдениетімізді сақтауда үлкен орын алады. Ол 

инфрақұрылымға ғана әсер етпей, сонымен қатар ұлттық құндылықтардың 

сақталуына өз үлесін қосады. 

Абстракт 

Зерттеу мақсаты:Баламалы энергия көздерін(күн энергиясы) қолдана 

отырып, ұлттық нақыштарды сақтау. 

Цель исследования: 

Применяя национальные, использовать альтернативные виды энергии. 
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Зерттеудін өзектілігі:  Болашақта энергия тапшылығын болдырмау және 

адамдардың өмір сүруін экологиялық және әлеуметтік жақтардан жеңілдету. 

Актуальность исследования: Здания, спроектированные с альтернативными 

видами энергии позволяют людям облегчить жизнь, экономя средства и 

предтовращая загрязнение окружающей среды 

.Зерттеу нысанасы: «Сары Арқа» ұлттық кітапхана 

Объект исследования: Национальная библиотека «Сары Арка». 

Зерттеу міндеттері: 

1.Баламалы энергия түрлерімен танысу 

2.Күн панельдерінің жұмысымен  танысу 

3.Ұлттық символдарды қолданысқа енгізу 

4.Бөлмелердің есептеулерін жүргізу 

Болжам: Зерттеу жұмысы табиғатқа зиянын тигізбей, адам тұрмысында 

тиімді қолдануға, арзан энергия көзінің  ұтымды пайдалануға мүмкіндік береді 

деп ойлаймын. 

Теориялық бөлім 

Күн батареяларын ғимараттарға орнату арқылы толығымен электр 

энергиясымен қамтамасыз етуге болады. Күн панеліне параллель бағытта түскен 

күн саулесін фотоэлемент арқылы заряд бақылаушысына электр тоғын түсіреді да 

батарея жүйесіне жібереді.Күн батареясы ғарыш кемелері мен аппараттарында 

электр энергиясының көзі ретінде қолданылады.Күн панельдері күн 

элементтерінен тұрады. Бір күн элемент электр энергиясын жеткілікті деңгейде 

өндірмейді, көпшілік қолдану үшін күн элементтері көп мөлшерде электр 

энергиясын өндіру үшін күн модульдеріне жиналады. Модульдер 

псевдошаршылық монокремнийлік немесе шаршылық поликремнийлік 

фотоэлектрлік түрлендіргіш антишағылдыратын жамылғышпен жабылады.  Күн 

батареясы сондай-ақ, тұрмыс пен техникада қолданылатын көптеген бұйымдарды 

(калькулятор, қол сағаты, т.б.) токпен қоректендіру көзі болып табылады. Күн 

батареяларында шикізат ретінде кремний қолданылады. Күн кремнийiнiң жоғары 

құны қол жетімсіз болғандықтан, әр түрлi елдердiң ғалымдары оның құнын 

төмендететiн кремнийдi алудың жаңа технологияларын әзiрлеуде. 

Қазақстанның бай минералдық-шикiзат базасының, дамыған металлургиялық 

және химиялық өнеркәсiбiнiң, елдiң бiрқатар өңiрлерiнiң энергиялық жоғары 

қамтамасыз етiлуiнiң, тиiстi ғылыми-техникалық әлеуетiнiң және жартылай 

өткiзгiш технологиялар саласындағы белгiлi бiр ғылыми бөлiгiнiң болуы 

тиiмдiлiгi жоғары жартылай өткiзгiш саланы ұйымдастыруға және жартылай 

өткiзгiш материалдардың әлемдiк нарығында тиiстi орын алуға жақсы мүмкiндiк 

бередi. Бұл материалдарды алудың бәсекеге қабiлеттi технологиялары мен 

құрылымдарын дамыту және жартылай өткiзгiш материалдардың ғылымды 

қажетсiнетiн өндiрiсiн құру Қазақстанды баламалы қуат көзi ретiндегi 

микроэлектроника бұйымдары мен фотогальваникалық жүйелер өндiрiсiнде 

жоғары дамыған елдердiң әлеуеттi серiктестерi қатарына шығарады. 

Сонымен қатар бүгiнгi күнi Қазақстанда әлемдiк нарықта бәсекеге қабiлеттi 

өнiмдi өндiруге бейiм фотоэнергетика мен электронды техника үшiн кремнийдi 
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алудың жоғары тиiмдi, экологиялық таза технологияларына негiзделетiн қазiргi 

заманғы кәсiпорындары жоқ. 

Қазақстан ғалымдары бұрын отандық шикiзаттан металлургиялық және 

жартылай өткiзгiш кремний алу технологиясы саласындағы қолданбалы ғылыми 

зерттеулер жүргiздi. Күн батареялары мен жартылай өткiзгiштердiң жұмыс 

тиiмдiлiгi тазалық деңгейiне қарай алынатын кремнийдiң төменгi сапасы 

жүргiзiлген ғылыми зерттеулердiң негiзгi проблемасы болып табылады. 

Осыған байланысты «күн сапалы» кремнийдi алу үшiн металлургиялық кремний 

мен силан шикiзатын тазарту процесi саласында ғылыми зерттеулер жүргiзу 

болжанады. 

Үйді жобалауда күн батареясын және 

жылулық сорғылардыдың функциясын 

және қондырғыларын орнататын жеке 

бөлмелерді қараған жөн. Үйдің өзін салып 

жатқанда күннің сәулесі шатырда 

орналасқан модульге түсетіндей етіп 

салған жөн. Ғимарат күн энергиясын 

жұтатын фотоэлектрлік модульдерді 

орналастыратын шатыр төбесінің 

құламасы оң жаққа бағытталатындай етіп салған жөн. Оның үстіне үйдің 

шатырының өлшемі энергиясының қоры үйдегі қызмет етуге жететіндей бірнеше 

фотоэлектрлік модульдер сыятындай етіп жасалуы керек. 

Шатырдыңауытқубұрышыбелгілі бірбұрышқаиеболуытиіс. 

Үйдің қабырғаларын салу кезінде күн 

батаерясының жұмысы үшін шатырда 

орналасқан фотоэлектрлік модульдерді қызмет 

көрсету жүйелерімен байланыстыратын күтік 

кабельдерді орнатқан жөн (оған аккумуляторлы 

батарея, батарея зарядкасының контроллері, 

инвертор немесе кернеу түрлендіргіші кіреді). 

Бұның барлығын үйдің құрылысы жүріп жатқан кезде жасаған ыңғайлы. 

Жүктеменің электр энериясын тұтынуға тәуелділігіне байланысты фотоэлектрлік 

Қорытынды 

 Еліміздегі өзекті проблемалардың бірі- арзан энергия көзінің болмауы. 

Ғалымдар, әлемдік ұйымдар осы мәселені шешуге ат салысуда  

Осындай маңызды проблеманы шешуде, адамзат энергия көздерінің арзан 

және тиімді,балама түрлерін іздестіруде. 

Жұмыс мақсаты, орталықтан берілетін қуатқа тәуелсіз, тұрғындардың ақша 

қорын үнемдейтін, су мен жел энергия арқылы тұрғын үйлердегі энергияны 

қамтамасыз ету.Осы ойымызды іске асыру үшін күн панельдерін қолдану - тиімді, 

әрі арзан жолдардың бірі болып отыр. 

Қолданылған әдебиеттер: 

1.http://ru.wikipedia.org/ 

2.8 сынып Б.М. Дүйсембаев Г.З. Байжасарова А.А. Медетбекова 

http://ru.wikipedia.org/
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3.8 сынып А.А. Пинский 241 бет 

4.1 сынып С. Тұяқбаев 50 бет. 

 

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ТЕРРОРИЗМ АДАМЗАТҚА ЗАМАНАУИ ҚАУІП 

РЕТІНДЕ 

Қатысушы: Шарипканова Улпан Бауыржановна 

Жетекшісі: Ермукашева Назгүл Секенқызы 

 «№7 жалпы орта білім беретін мектеп-лицейі» КММ,Семей қаласы 

 

Экотерроризм термині 1960 жылдарға дейін енгізілмеген. Алайда, 

экотерроризм тарихы бұған дейін бар. Ол кезде экотерроризм деп аталмаса да, 

тарихта адамдар қоршаған ортаны қорғау немесе қорғау үшін террорды қолданған 

оқиғалар болған. Мұны Демоизел соғысы туралы деректерден оқып білуге 

болады.  Демоизелдер соғысы - бұл 1827 жылы Франция үкіметі енгізген жаңа 

орман кодекстеріне жауап ретінде шаруалар көтерілісі. 1829 жылы мамырда 

шаруалар топтары әйелдер киімдерін киіп, орман күзетшілері мен көмір 

өндірушілерді жерді пайдалану үшін жерді заңсыз алды деп санайды. Көтеріліс 

1832 жылдың мамырына дейін төрт жыл бойы сақталды. 

Экотерроризмге дейінгі жағдайларды отаршылдық пен империализм 

дәуірінде де кездестіруге болады. Жергілікті және байырғы тұрғындардың жерге 

деген көзқарасы еуропалықтар сияқты меншік сияқты болған жоқ. Еуропалықтар 

басқа шет елдерді отарлағанда, олар жергілікті тұрғындар жерді дұрыс 

пайдаланбайды деп сенді. Жер пайда алуға және капиталдандыруға арналған 

нәрсе болды. Көбіне жергілікті тұрғындар өз жерлерін қорғау үшін соғысқа 

қатысатын. Бұл қазіргі заманғы экологтардың зауыттарды салу үшін жерді орман 

кесуді көздейтін ірі корпорациялардан жерді қорғау үшін күресетін тәсіліне ұқсас. 

Еуропалықтардың жергілікті тұрғындардың құқығын бұзу мысалын Алжирдің 

отарлық әкімшілігінде кездестіруге болады. Француздар Алжирді отарлағанда, 

олар жерді жергілікті тұрғындардан тартып алды, өйткені олар оны дұрыс 

пайдаланбаймыз деп сенді. Олардың көшпелі өмір салты қоршаған ортаға зиян 

келтіреді деп талап етіп, жерді тартып алуды ақтайды. Алайда Алжирдің 

тумалары өздерінің жерін және өмір салтын сақтап қалу үшін шайқастарға 

қатысқан. 

Экоцид — өсімдік немесе жануарлар әлемін жаппай қыру, атмосфера, жер 

және су ресурстарын уландыру, сонымен қатар экологиялық апаттарды 

тудыратын немесе себепші болатын әрекеттерді жасау. 

Терроризм мен экстремизм – адамзаттың қас жауы. Қаймағы бұзылмаған 

қазақ жерінде осындай лаңкестіктерге жол беру ең алдымен, жазықсыз 

жандардың зардап шегуіне алып келетіні сөзсіз. Жұртшылық осыны ұғынуы 

керек. 

2.2 Экологиялық қылмыстылықтың түсінігі, жағдайы.  

Экологиялық қылмыстылық (экоцид) - бұл қылмыстық заңнамамен көзделген 

қоршаған орта мен оның компоненттеріне қол сұғатын қоғамға қауіпті әрекет (не 

әрекетсіздік).  
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Экологиялық қылмыстылық – бұл экологиялық тәуекелмен ұштасқан және 

қоршаған ортаға, қоғамның экологиядық қауіпсіздігіне, салыстырмалы массалық 

тұрақтылыққа, әлеуметттік-құқықтық және психологиялық жағдайына зиянның 

тигізетің әрекет, жер планетасындағы тіршіліктің биологиялық негізін бұзады. 

Басқа сөзбен айтқанда, табиғат обьектілерін заңсыз пайдалану және оларға 

зиянды әсер ету соның салдарынан негативті өзгерістерге ұшырауы. Отандық 

экономиканың қарқынды дамуы қоғам мен табиғаттын арқатынысында қарама 

қайшылықты тудырған.Жоғарыда көрсетілген қарама- қайшылықтар көптеген 

жылдар бойы келе жатыр, ол қоғамның өмірі мен санасында негативті әсер етіп 

экологиялық қылмыстардың туындауына себеп болады.  

Экологиялық қылмыстылықтың ерекшелігі негізгі сипатттамасы бойынша 

экологиялық қылмыстылықтың көп бөлігі бір уақыттта:  

1.Экономикалық (табиғи ресурстарды заңсыз пайдалану бойынша)  

2. Зорлық (адамның денсаулығына тікелей зиян келтіреді)  

3. Пайдакүнемдік (браконерлік, контрабанда, заңсыз аңшылық). Экологиялық 

қылмыстылық қоғамға ен қауіпті және кең таралған құқық бұзушылықтың түрі 

болып табылады. Басқа экологиялық құқық бұзушылық пен және өзінің 

экологиялық, демографиялық, әлеуметтік сипаттағы теріс салдарының 

ауырлығының жиынтығында бүгінгі күні олар ұлттық қауіпсіздікке нақты қауіп 

төндіріп отыр.  

Олар мынадан көрініс тапқан:  

- тіршілік ету ортасының сапа жағдайының күрт төмендеуінен өмір жасының 

қысқаруы және көптеген ауыруларға әкелуі, ұлттың генофондының нашарлауы 

мен өлім жітімге алып келеді;  

- экологиялық жағынан қолайсыз және апат аймақтарында қалпына келетің 

табиғи ресурстардың деградациялануы (жер, балық, орман ресурстары)  

-қалпына келмейтің табиғи ресурстардың нашарлауы (минералды шикізаттар, 

көмір сутекті энергия тасымалдаушылар);  

- ірі техногенді апаттардың қауіпінің жоғарлауы; 

- радиоактивті ластанудың таралуы;  

- климаттың қауіпті өзгеруі мен ауа бассейінің ластануы;  

- азық-түлік өнімдерінің қауіпті ластануы. Экологиялық қылмыстық құқық 

бұзушылықтардың көп түрі әдетте броконьерлік, заңсыз орманды кесу, жер мен 

өсімдік жабындысының ластау қылмыстық құқық бұзушылықтарынан 

айқындалады.  

Экологиялық терроризм мен экоцид.Біз және әлемдік қауымдастық үшін 

ерекше әлеуметтік-экологиялық қауіпті экологиялық контрабанда тудырып тұр. 

Оның негізгі түрлеріне:  

- ядролық материалдарды шекарадан заңсыз өткізу;  

- радиоактивті заттар мен зиянды қалдықтарды өткізу; 

- елімізге шетелдерден келетін зиянды қалдықтарды өткізу;  

- озонға зиян тигізетін заттар мен оның құрамындағы өнімдерді заңсыз 

экспорт және импорт;  
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- жануарлар мен өсімдіктер әлемінің сирек кездесетің түрлерін елден заңсыз 

шығару.  

Қазіргі кезде кен таралған ол табиғи ортаның деградациясына және 

құлдырауына алып келетің стратегиялық маңызы бар шикізат ресурстары елден 

заңсыз шығару болып отыр. Жоғары экологиялық қауіпті технологиялық 

терроризм тудырып отыр ол ядролық, химиялық, биологиялық қаруды не оның 

компонентерін заңсыз пайдалану, ядрорлық не химиялық обьектілерді бұзу, 

қалалардыңне өндіріс орталықтарын өмірін қамтамасыз ету жүелерін істен 

шығару арқылы саяси не экономикалық мақсатқа жету үшін. Ең қауіпті 

экологиялық нәтиже болып ол жердегі адамның биологиялық негізін жойып 

жіберу танылады.  

Табиғатты қорғау және құқық қорғау органдарының мәліметтеріне сүйене 

отырып бұл салада әлі де құқық бұзушылықтар көптеп кездесетінің анғаруға 

болады. Экологиялық қылмыстық құқық бұзушылықтардың латенттілігін ескере 

отырып жалпы құрылым бойыншы сарапшылардың бағалауы негізінде үлестік 

салмағы 15-20% құрайды.  

Экологиялық қылмыстылық - заңмен белгіленген экологиялық құқық 

қатынастардың тұрақтылығына, экологиялық жүйелердің өмір сүру қабілеттігіне 

сонымен қатар адамның өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретің негативті 

әлеуметтік–құқықтық құбылыс болып табылады.  

Экологиялық қылмыстылықтың құрылымына табиғи ресурстарды заңсыз 

иеленіп алу іс әрекеттері басымдылықққа ие. Балық шаруашылығымен заңсыз 

айналысу -55%, орманды заңсыз кесу34%, заңсыз аңшылық - 8%. Экологиялық 

қылмыстылықтың өсу қарқындылығы көрсеткіштеріне талдау жасай отырып 

экологиялық қылмыстық құқық бұзушылықтардың саны 2015 жылы 1990 жылмен 

салыстырғанда25.8 есе өседі яғни 88050 қылмыстық құқық бұзушылыққа тең. 

Экологиялық қылмыстылықтың санының өсуі мен құқыққа қайшы іс 

әрекеттердің орын алуы антропогендік және табиғи факторларға әсерін тигізіп 

қана қоймай экологиялық дағдарысты одан әрі шиеленістіреді.  

Экологиялық қылмыстылықтың салдарын болжап білу мүмкін емес себебі 

табиғат пен биологиялық жүйелердің себептік салдарының байланысын 

анықтауда ғылымның мүмкіндігі шектеулі. Сонымен қатар радиациялық 

химиялық заттардың, табиғи апатттардың өзге де себептердің тірі ағзаларға әсер 

ету жағдайын болжап білу мүмкін емес. Сондықтан да, ҚР ҚК табиғат тепе-

тендігін бұзуы мүмкін іс әрекеттерге, қоршаған орта, адам денсаулығы мен 

өміріне елеулі зиян келтіретің іс әрекеттерге тиым салған.  

Криминологиялық мағынада экологиялық құқық бұзушылық үшін 

жауаптылық көзделген, ол деликтінің қоғамға қауіптілігіне қарай әкімшілік құқық 

бұзушылық не қылмыстық кодекс нормаларымен туындауы мүмкін.  

Экологиялық қылмыстық құқық бұзушылықтар жердегі биологиялық негіздің 

құрып кетуіне жағдай туғызады. Қазіргі уақыттың өзіндегі демографиялық 

жағдай, адамның өмірі мен денсаулығына қауіп төнгені анық. Чернобыль апаты, 

Байкал, Арал, Балқаш көлінің, Семей полигоны мәселесі, өсімдік және жануарлар 

әлеміне келтірілген залал, көлдер мен су көздерін, атмосфералық ауаны ластау, 
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дефолиантттардың бақылаусыз және ғылыми негізсіз пайдалану, бұл негативті 

жағдай осы аумақта өмір сүріп жатқан адамдардың денсаулығына, өміріне 

нитраттардың кері әсерін тигізуі бұл адам баласының қолымен жасалған 

қылмыстық іс әрекеттерінің экологиялық салдарының тізімі.Сонымен қатар 

«Қызыл кітапқа» енгізілген жануарларды аулап, олардың терісін сатып алып сату 

қатынастары орын алғаның көруге болады. 

Менің өз зерттеуімдегі мәселе – орман қорының тиімсіз пайдалануылуы. 

Қазақстан Республикасының Елбасы «Қазақстан-2030» бағдарламасындада 

«Қазақстан 2030 жылы мөлдір суы және таза ауасы бар, жасыл мемлекет болуы 

керек»,- деп атап көрсетті. Осы міндетті жүзеге асыру үшін 2030 жылға дейінгі 

республиканың орман қорының тұрақты даму стратегиясы және жоспар 

қабылданды. Стратегияның негізгі міндеті еліміздің аумағындағы ормандарды 5,1 

% арттыру болып табылады.  

Қазақстан Республикасының Ормaн заңдарының міндеттері орман қорының 

экологиялық және ресурс қуатын арттыру, орман қоры ресурстарын ұтымды және 

сарқылмайтын етіп пайдалану, оны сақтау, қорғау және ұлғайта өсіру 

жағдайларын қамтамасыз ету мақсатында орман қорын иелену, пайдалану, 

жұмсау жөніндегі қатынaстарды реттеу, ормaн қатынaстaры саласында 

заңдылықты нығайту болып табылады.  

Мемлекетімізде орман қорының үлесі республиканың барлық аумағының 4,2 

пайызын, яғни Қазақстан Республикасының 26,5 млн. гектар жерін алып жатыр. 

Орманның ерекше экологиялық, ғылыми, рекреациялық, эстетикалық және 

мәдени маңыздылығын ескере отырып, орманды ерекше қорғауға алынуын 

қамтамасыз етуіміз қажет. 

Жер шары халқының саны 2010 жылғы 6,8 миллиард болса 2025 жылы 11 

млрд. адамға өсуі болжануда. Өкініштісі халық өсуі тіршілік ортаның 

ластануымен қатарласа жүруде. Адамзаттың осылайша өсуі міндетті түрде 

экологиялық апатқа әкеледі деп есептейді сарапшылар. Адамзаттың дамуы 

демографиялық дағдарыс, экологиялық қыспақ, азық-түлік тапшылығы сияқты 

дәстүрлі қауіптер мен қайшылықтарға қосарласқан жаңа қауіптерге душар етуде. 

Олар: ядролық қарулардың және басқа да жаппай қыру қаруларының бақылаусыз 

таралуы, халықаралық терроризм, түрлі індет ауруларының жаңа түрлерінің 

қауіптері. 

Қорыта айтқанда, терроризм осы заманғы саяси-әлеуметтік тамыры тереӊге 

тартатын құбылыстыӊ бірі. Сондықтан оны болдырмау, алдын алу іс-шаралары да 

жан-жақты тереӊ ойластыруды талап ететіні сөзсіз.  

Пайдаланған әдебиеттер тізімі: 
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ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ ФИЗИКИ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

Участники: Садвакасов Рахат, Садвакасов Нурислам 

Руководитель: Дюсюпова Нурбике Акатаевна 

КГУ «Средняя общеобразовательная школа-лицей №7», г.Семей 

 

Точные науки всегда были и остаются основой всех знаний об окружающем 

мире. Для нас стало своего рода законом то, то каждый человек подвергнут 

различным болезням. Даже сейчас, в период пандемии, мы сталкиваемся не 

только с коронавирусом, но и с обыкновенной, привычной нам простудой. 

Закалка и повышение иммунитета играют огромную роль в сохранении здоровья 

– это известно издревле. Однако каким образом в вопросе здравоохранения нам 

может помочь физика? Давайте порассуждаем. 

Одна из первых тем школьного курса физики – цена деления прибора. Даже 

знание того, как пользоваться повседневными приборами, например 

термометром, может помочь нам распознать болезнь. При плохом самочувствии 

первое, что следует сделать – измерить температуру тела. В этом нам и поможет, 

казалось бы, простейшая тема курса физики. 

Также одна из начальных тем физики – давление. Если нет температуры, то 

причиной плохого самочувствия может оказаться артериальное давление.  

Физические параметры человека, как оказалось, могут иметь просто огромное 

влияние на наше здоровье и быть причиной многих недугов. Так, например, 

большая масса тела является одним из факторов, влияющих на степень риска 

заражения и тяжести протекания болезни COVID-19. Также масса тела может 

влиять и на артериальное давление, и на жизненную емкость легких, вызывая 

гипертонию и одышку, связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями.  

Для того, чтобы разрабатывать планы по спасению организма от болезней, 

нужно сначала разобраться в том, что из себя представляет наш организм. Его, по 

сути своей, можно назвать системой из органов, которая слаженно работает для 

обеспечения жизнедеятельности человека. Органы по своим 

функциям объединяются в системы органов, т.е. в группы органов, которые 

связаны друг с другом анатомически и имеют общий план строения, единство 

происхождения, выполняют одну большую функцию. 

Особенности организма человека с точки зрения физики 

Практически все явления, происходящие в организме человека, можно 

объяснить с помощью физики. Будь то процесс пищеварения, дыхания или 

обмена веществ. К примеру, С точки зрения физики, человек – это 

электростанция, так как в каждой человеческой клетке есть маленькие генераторы 

энергии (митохондрии). Откуда эта энергия берется? Благодаря процессу 

пищеварения, когда пища расщепляется до мельчайших частиц, проходит через 

пищеварительную систему, вследствие чего ненужные вещества удаляются из 

организма, а нужные преобразуются в энергию и насыщают весь организм. 

Накопительные станции энергии находятся в каждой клетке и называются 

митохондриями. Клетки запасают энергию на «черный день». При необходимости 

эта энергия может быть израсходована организмом. Какое отношение это имеет к 
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физике? Этот процесс можно приводить в пример, говоря о первом законе 

термодинамики, т.к. по большому счету он является его подтверждением – 

энергия берется из пищи и уходит в клетки. 

Медицинская физика 

Медицинская физика включает изучение систем и органов человека с точки 

зрения физики: 

– скелет и мышцы – механика, теория упругости, теория устойчивости; 

– глаз и зрение – оптика и электричество; 

– слух – акустика и электрические импульсы; 

– сердце и сосуды – гидравлика; 

– мозг и нервная система – электричество; 

– дыхательная система и обмен веществ – диффузия. 

Цель этой науки – изучение систем профилактики и диагностики 

заболеваний, а также лечение больных с помощью методов и средств физики, 

математики и техники. Природа заболеваний и механизм выздоровления во 

многих случаях имеют биофизическое объяснение. 

Роль физики в сохранении здоровья 

Исходя из всей информации, которую мы рассмотрели выше, может 

подняться следующий вопрос: как же физика может помочь в сохранении 

здоровья?  

Физика, кроме того, что объясняет происходящие в организме процессы, еще 

и помогает вывести рекомендации по сохранению здоровья и регулированию этих 

процессов. К примеру, когда мы икаем, достаточно выпрямиться, вытянуть руки 

вверх и потянуться – произойдет ослабление давления на диафрагму и икота 

прекратится. Даже в таком простом примере используются физические термины, 

не говоря уже о более сложных медицинских вещах, которые иногда открывали 

ученые, связанные, напрямую или косвенно, с физикой, что мы и поняли  из 

предыдущих глав.  

Также, зная свои механические параметры, можно значительно помочь себе в 

экстренных ситуациях, потому что даже такие параметры, как рост и вес, очень 

сильно влияют на состояние нашего здоровья. Зная свои параметры, мы также 

более осознанно подходим к их корректировке. К примеру, корректировка 

собственной массы тела значительно может сократить риски развития таких 

болезней, как сердечная недостаточность, инфаркт, реактивный артрит, 

остеопороз, ишемия, инсульт и даже подагра. Для того, чтобы спасти себя от этих 

болезней, следует следить за своей массой тела с помощью правильного питания 

и здорового образа жизни и стараться, чтобы масса тела всегда соответствовала 

росту. 

Заключение 

Физика – максимально универсальная наука. Помимо того, что она может 

объяснить практически все, что происходит в нашем мире, в нас самих, она может 

и давать советы и рекомендации, как сохранять то, что мы имеем, сохранять тот 

баланс природы и человека, который поможет нам просуществовать на этой 
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планете как можно дольше как виду, а нашей планете поможет как можно дольше 

оставаться такой же прекрасной, какой она является сейчас.  

Наше время, время ограничений, время, когда мы учимся жить по-новому, 

заставляет нас искать новые способы выживания и сохранения нашего здоровья. 

Целью нашего проекта было показать человечеству, что для этого можно и нужно 

обращаться к главной науке о нашем мире, к физике. 

Почему эта тема стала для нас столь важной? Все заключается в любви к 

науке, благодаря которой можно узнать устройство нашего мира. Бесконечные 

знания, как и нашу бесконечную Вселенную, можно познавать только в том 

случае, если для этого имеется здоровье. А для того, чтобы решить и вопрос о 

здоровье и его сохранении, мы обратились к физике, замкнув таким образом цепь 

и найдя ответ на вопрос «как изучать физику вечно?» в самой же физике. 

Сейчас можно сделать вывод, что, изучая физику, можно узнать не только об 

устройстве нашей жизни и о физических явлениях, но и о таких насущных вещах, 

как здоровье и долголетие. Достаточно всего лишь владеть основными знаниями в 

области физики и уметь их грамотно применять. Однако те, кто копают с 

интересом глубже, смогут постичь величайшие тайны человечества. 

Быть может, тайна эликсира бессмертия кроется не в псевдонауках по типу 

алхимии, а в физике? Это нам еще предстоит узнать. Мы думаем, что ответы на 

все вопросы, которые будут появляться по мере изучения данной науки, будут 

скрываться так же на поверхности этого же огромного моря под названием 

Физика.  
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ҚОРҒАУҒА БОЛАДЫ? 

Қатысушылар:Асхарбекова Арайлым Манарбекқызы, 

            Оралбекова Үміт Тасқынқызы 

Жетекшілері:Мейрамбаева Гульназ Абжатовна, 
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Қазіргі әлем-бұл адам мен адам үшін жасалған жылдам дамып келе жатқан 

технологиялардың кеңістігі. Бұл әлем, онда қарым – қатынас әлі де адамдар 

арасындағы өзара әрекеттесудің ең маңызды тәсілі болып табылады. 

Қашықтықты, уақытты, әлеуметтік кедергілерді, қарым – қатынастағы жеке 

мәселелерді жеңу-мұның бәрі заманауи байланыс құралдарының арқасында. 

Интернет, әлеуметтік желілер, лездік хабар алмасу қызметтері, чаттар біздің 

қарым-қатынасымызды жеңілдетеді, сонымен қатар проблемалардың жаңа өрісін 

тудырады. 

https://www.grandars.ru/
https://www.who.int/ru
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Виртуалды кеңістік қауіпті емес, кейде нақты әлемге қарағанда қатал. Әр 

адам виртуалды агрессияны жеңе алмайды, әсіресе жас. Кибербуллингтен қалай 

қорғануға болады? Мұндай проблема бүгінде бүкіл әлемде жасөспірімдер 

арасында өткір тұр. Жиі тез шешім қабылдауды қажет етеді. 

Шетелдік тәжірибеде бұл проблема 20 жыл бұрын пайда болды, көптеген 

зерттеулер жүргізілді және олар тоқтатылмаған, өйткені жаңа технологиялар 

кибербуллингтің жаңа түрлерін, агрессивті және қол сұғылмайтын түрлерін 

тудырады. Мен осы тақырып бойынша зерттелген әдебиеттерде өте дәл 

мәлімдеме таптым. Американдық криминолог р. Махаффидің айтуынша, интернет 

- бұл 21 ғасырдың жабайы батысы, онда үнемі қызықты оқиғалар, қауіптер мен 

бандиттер кездеседі; интернетте ұшатын оқтар жалған болса да, олар әлі де 

жарақат алуы мүмкін. 

Жобаның мақсаты: орта жастағы оқушыларға кибербуллингтен қорғау 

тәсілдері туралы жадынамалар әзірлеу. 

Жобаның міндеттері: 

* кибербуллингтің таралуының қазіргі жағдайын талдау;  

* жасөспірімдер ортасында кибербуллингтің негізгі түрлерін анықтау; 

* жасөспірімдердің кибербуллингке қарсы тұру қабілетінің деңгейін білу; 

* интернеттегі агрессиядан өзін-өзі қорғаудың тиімді тәсілдерін бөліп 

көрсетіңіз;  

Негігзі бөлім 

Кибербуллинг деген не? 

Интернеттің пайда болуы қазіргі қоғамды нақты және виртуалды әлемдер 

арасындағы шекараның тұрақсыздығына әкелді. Ғалымдар жасөспірімдердің 

әлеуметтену процесі көбінесе Интернетке көшкенін атап өтті. Бір жағынан, бұл 

көбірек мүмкіндіктер береді. Екінші жағынан, нақты өмірде қайғылы салдарға 

әкелетін қауіптер бар. Интернетте рұқсат етілген анонимділік жазасыздықтың 

елесін тартады және әрқашан жақсы ниет тудырмайды. 

Сонымен, соңғы онжылдықтарда жасөспірімдердің Виртуалды кеңістіктегі 

қарым-қатынасының қауіптерінің бірі кибербуллинг, электронды қудалау және 

интернеттегі қатыгездік болды. Әдетте, жасөспірімдер құрдастарын қорқыту, 

қорлау, қорлау немесе басқа тәсілдермен алаңдату үшін заманауи 

технологияларды қолданатын жағдайлар туралы. 

Бұл қорлау хаттарын тарату; өсек тарату; біреуді күлкіге айналдыру үшін веб-

беттерді, бейнелер мен әлеуметтік медиа профильдерін құру; рұқсатсыз 

фотосуреттер мен бейнелер түсіру және оларды интернетте тарату; ойын 

желілеріндегі ойыншылардың жетістіктерін қорлау және бұзу үшін анонимді 

қосымшаларды пайдалану және т.б. егер ересектер жасөспірімдер осындай 

әрекеттерді жасамаса, онда жасөспірімдер өздерін жазасыз сезінеді және көбінесе 

өздерін тоқтатпайды. 

Кибербуллинг негізінен жасөспірімдер интернетте жиналатын жерде өтеді. 

2000 жылдардың басында. көптеген балалар чаттарда уақыт өткізді, содан кейін 

олар қудалаудың ең көп таралған орнына айналды. Қазір жастар түрлі әлеуметтік 

медиаларға (Instagram, Snapchat, Twitter және т.б.) және бейне алмасу сайттарына 
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(мысалы, YouTube, Tik Tok) белсенді түрде тартылуда, демек, осы алаңдарда 

киберқорған эпизодтарының саны да өсуде. 

Сол сияқты, кибербуллинг кеңейтілген және Виртуалды шындық 

ойындарында, әлеуметтік ойын сайттарында және әртүрлі жылдам танымал 

қосымшаларда дамиды. Құрбаны қудалау бастан қайғы, бір-бірін толықтырады, - 

деді өз мүмкіндіктерін, депрессия, ұялу, қысылу, қорқыныш. 

Ғалымдар сонымен қатар кибербуллингтің төмен академиялық үлгерімі мен 

оқу қиындықтары, агрессивті мінез-құлық, құрдастарымен қарым-қатынас 

қиындықтары, өзін-өзі бағалаудың төмендеуі, отбасылық проблемалар, мектептегі 

зорлық-зомбылық, қауіпті жыныстық қатынас және психотроптық заттарды 

қолдану, суицидтік бейімділіктер мен талпыныстармен байланысын көреді.  

Кибербуллингтің алғашқы ескертулерінің бірі 1997 жылы Craig W. & Pepler 

D. J.-де пайда болды. Онда Интернет-сайттарда қудалау жағдайлары сипатталған-

олар нақты емес, виртуалды қудалау әдісін таңдаған жағдайларда мектеп 

оқушылары арасында агрессивті қудалау. 

Интернеттегі агрессия статистикасы: 

Зерттеуге сәйкес, РОЦИТ (Мәскеу, 2017), әрбір екінші жасөспірім (44%) 

кибербуллингтің құрбаны болды. Шамамен 40% жағдайда құрбан болған балалар 

өздері желіде агрессорға айналады. Қорлаған, қорлаған, басқа балаларға 

агрессивті болған балалардың тек 15% - ы өз әрекеттерінен қанағат алды. 

Олардың 26% - ы өздерінің қателіктерін сезінгендерін, ал 25% - ы ұятқа қалғанын 

хабарлады. 

Кибер-агрессияға қатысудың шыңы бесінші немесе алтыншы сыныптарға 

келеді. Жасөспірімдер неғұрлым үлкен болса, кибер агрессия деңгейі соғұрлым 

төмен болады. Жалпы алғанда, жасөспірімдердің қорқыту мен кибершабуылға 

қатысуы мектеп аяқталғаннан кейін біртіндеп төмендейді, бірақ кейбір 

жағдайларда қудалау сақталады. Бесінші сыныптан алтыншы сыныпқа дейін 

кибербуллинг жағдайларының жиілігі артып келеді, алтыншы-жетінші 

сыныптарға шың келеді, одан әрі төмендей береді. Жәбірленушілер көбінесе олар 

туралы дөрекі немесе қорлайтын пікірлер айтқан немесе қауесет пен өсек 

таратқан немесе қорлау мен қорқыту болған. 

Әлеуметтік желілер Интернеттегі барлық агрессивті мінез-құлықтың 

шамамен 60% құрайды. 

Респонденттердің 70%-ы кибербуллинг-бұл проблема деп санайды және 

онымен күресуді үйрену керек. Бұл мәселені қабылдау жасына байланысты 

төмендейді: кибербуллингтің қауіпті және оны болдырмау керек, бесінші сынып 

оқушыларының 90%-дан астамы келісті, бірақ тоғызыншы сынып оқушыларының 

тек 60% - ы оны күрделі мәселе деп санайды. 

Бұл зерттеуде 41% жағдайда кибербуллинг виртуалды шындықта ғана емес, 

жасөспірімдер арасындағы тікелей байланыста да пайда болды немесе жалғасты. 

Он жыл бұрын жүргізілген зерттеулерде интернеттегі агрессия тек 10% жағдайда 

іс жүзінде өзара әрекеттесуге көшті. 

Кибербуллингке деген көзқарастың жас ерекшеліктеріне орай динамикасы 
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Жасөспірімдердің пікірінше, кибершабуылдың ең көп таралған түрі-дөрекі 

немесе қорлайтын  пікірлер. 

Кибербуллингтің келесі жиі кездесетін түрлері-өрескел және қорлайтын 

суреттерді жариялау (әдетте әлеуметтік желілерде) және қауесеттер мен өсектерді 

тарату. 

Көбінесе кибербуллингке жауап ретінде жасөспірімдер өздерінің кінәсіздігін 

дәлелдегілері келді (23,1%) және құқық бұзушыны тауып, одан кек алғысы келді 

(22,7%), басқа жағдайларда, олардың өзін — өзі бағалауы бойынша, шатасудан 

қорқыныш пен өзін-өзі жек көруге дейін әртүрлі жағымсыз тәжірибелер болды. 

Жәбірленушінің әдеттегі жауаптарына қорлау (26,3%), елемеу (26,3%), қарым 

— қатынастан алып тастау - "тыйым салу" (22,8%) жатады. 10% жағдайда 

жәбірленуші қарым-қатынасты нақтылауды нақты өзара әрекеттесуге ауыстыруға 

тырысады. Кибербуллинг құрбандарының көпшілігі достардан көмек сұрайды, 

тек 18% ата-аналарға, 15% модераторларға, 10% сыныптастарына, 10% ойынға 

жүгінеді. Сірә, бұл көптеген ата-аналар, жасөспірімдердің пікірінше, Интернетте 

не болып жатқанын нашар түсінетіндіктен дамиды. Мұның екінші себебі-балалар 

ата-аналарына киберкеңістікке жол бергісі келмейді. Егер балалардың жартысы 

агрессияға агрессиямен жауап берсе, онда олар ата-аналарына не жазатындарын 

көрсеткісі келмейді.  

Кибербуллингтің салдары 

Кибербуллинг бір қарағанда нақты агрессияға қарағанда аз ауыр құбылыс 

сияқты көрінуі мүмкін. Бірақ кибербуллингтің салдары өте ауыр, олардың тізіміне 

теріс эмоциялар ғана емес: ұят, қорқыныш, алаңдаушылық, сонымен қатар өз-

өзіне қол жұмсау әрекеттері мен аяқталған суицидтер кіруі мүмкін. 

Тағы бір қиындық-кері байланыстың болмауы. "Бетпе-бет" қорлаудың 

эпизодтарында агрессор жәбірленушінің осалдығын көреді және бір сәтте тоқтап, 

жойқын салдарға әкелмеуі мүмкін. Интернетте екінші жағынан не болып 

жатқанын көруге болмайды, ал агрессор уақытында қашан тоқтату керектігін 

білмейді. Сондықтан интернеттегі агрессия шамадан тыс және қауіпті болуы 

мүмкін. 

Бала интернетті қауіпсіз орта ретінде қабылдайды. Ол агрессивті болуы 

мүмкін болған кезде, тосынсый әсер етеді және ол қатты ауырады. Гаджет Рахат, 

компьютерлік ойындар ләззат, қарым — қатынас ләззат, ұнатулар Рахат. Кенеттен 

бала агрессормен жалғыз қалғанда құрбан болады, өйткені біреудің көмегіне 
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жүгіну қорқынышты және ұят. Бұл оның жеке кеңістігі болды және ол кенеттен 

осал болып шықты. Кенеттен балалармен жаман әзіл ойнай алады. 

Кибербуллинг-бұл жай ғана шабуыл, интернет-кеңістіктегі қудалау емес, 

жасөспірім өзін тапқан ерекше стресстік жағдай. Бір жағынан, оған құқық 

бұзушының өзі әсер етеді, ал екінші жағынан сансыз аудитория әсер етеді. 

Ғалымдардың пікірінше, қарсыласудың ең қолайлы әдістеріне проблемалық 

жағдайды шешуге және әлеуметтік қолдауды іздеуге бағытталған әдістер жатады. 

Кибербуллингтің кейбір жағдайларында құқық бұзушыны елемеу мәселенің 

шешімі болады. 

Интернет-кеңістік тарапынан кибербуллингтен қорғау тақырыбы да белсенді 

дамуда: кибербуллингтің алдын алу бағдарламалары құпиялылықты сақтау 

ережелерін үйретуді және Интернетте не жариялауға болатынын және не мүмкін 

еместігін ажыратуды қамтиды. 

Біздің ойымызша, ақпараттық кеңістіктің қауіпсіздігін мемлекеттік және 

корпоративтік бақылаумен қатар, адамның өзінің қауіпсіздігіне деген саналы 

көзқарасы қалыптасуы керек. Ал саналы көзқарас біліммен қалыптасады. 
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Семей қаласы 

 

Бүгінгі таңда әр адамның жетістігі оның экономика мен математика 

негіздері бойынша қаншалықты сауатты екендігіне байланысты. Біздің 

айналамыздағы осы екі ғылым, біздің қасымызда, біз күнделікті өмірде 

олармен бетпе-бет келеміз, әр күннің мәселелерін шеше отырып, біз осы 

немесе басқа математикалық есепті экономикалық тұрғыдан шешеміз деп 

күдіктенбейміз. Адам санында-рубльде телефон тарифін, коммуналдық 

төлемдерді, жарнамалық пайыздық акцияларды ескере отырып, үй үшін кез - 

келген өнімді сатып алу мүмкіндігін есептеуі, "бағалауы" керек. Бүкіл әлем 

несиемен өмір сүретіні құпия емес. 

Кредиттеудің негізгі қағидаттары қайтарымдылық, жеделділік және 

ақылылық болып табылады. Қайтару қарызға берілген құндылықтар алдын-ала 
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келісілген түрде (несие келісімі), көбінесе ақшалай несие сатушыға (несие 

берушіге) қайтарылады деп болжайды. 

Қайтарымдылық қағидатын бұзу несие берушіге түзетілмейтін зиян 

келтіруі мүмкін, сондықтан қазіргі жағдайда несиелік келісімдерде несиелік 

тәуекелді сақтандыру әдістері қарастырылған. Несиелеудің мақсатты бағыты 

несиенің қайтарымдылығы мен төленуін қамтамасыз етеді.  

Несиенің мақсатты бағыты несие берушіге Қарыз алушының несиені 

пайыздық мерзімде қайтару мүмкіндіктерін нақты көрсетуге мүмкіндік береді. 

Инвестицияланған ақша нақты қайтарым-пайда берген кезде өнімді 

мақсаттарға несие беру ең тұрақты болып саналады.  

Несиені саралау принципі қарыз алушыларға несиені өтеудің нақты 

мүмкіндіктеріне байланысты әр түрлі көзқарасты білдіреді.  

Қарыз алушыларға алынған несиені өтеудің нақты мүмкіндіктеріне 

байланысты сараланған тәсіл қағидаты қарыз алушыларды бірінші дәрежелі 

және күмәнді деп бөлуді қамтиды. Бұл топтардың ішінде әдетте несиелік 

рейтинг жүйесін қолдана отырып, егжей-тегжейлі саралау қолданылады. 

Несиелік рейтингтердің ішінде борышкерлер критерийлердің толық 

жиынтығын ескере отырып, егжей-тегжейлі сараланады. 

Несиенің қажеттілігі көбею процесінде капитал айналымының 

заңдылықтарына байланысты: кейбір аудандарда несие көзі ретінде әрекет 

ететін уақытша бос қаражат пайда болады, ал басқаларында оларға қажеттілік 

туындайды. 

 Математикалық экономика. 

Математикалық экономика-мақсаты экономикалық объектілерді, 

процестер мен құбылыстарды математикалық түрде формальды сипаттау 

болып табылатын теориялық және қолданбалы ғылыми қызмет саласы.  

Эконометрика және операцияларды зерттеумен қатар, математикалық 

экономика экономикадағы математикалық әдістердің бөлімі болып табылады 

— экономика мен математиканың түйіскен жеріндегі ғылыми бағыт.  

Математикалық әдістер негізгі теориялық ұстанымдарды нақты, 

қарапайым, қатаң және жалпылама тұжырымдауға және олардың негізінде 

практикалық қорытынды жасауға мүмкіндік береді.  

Математикалық модельдеу қазіргі экономикалық теорияның тіліне 

айналады. 

Математика шешім қабылдау теориясының негізі ретінде экономикалық 

объектілер мен процестерді басқару (жоспарлау, болжау, бақылау) үшін 

кеңінен қолданылады. 

Мысалы, ЭДСМ әзірлеген әлеуметтік-экономикалық даму болжамдары 

ретроспективті көрсеткіштерді математикалық талдауға негізделген (инфляция 

динамикасы, ЖІӨ және т.б.) және корреляциялық талдау, регрессиялық талдау, 

негізгі компонент әдісі, факторлық талдау және т. б. сияқты Эконометрика мен 

қолданбалы Статистика бөлімдерін қолдану арқылы құрылады.  

Қазіргі экономикалық ғылымдағы жаңа бағыт экономикалық эксперимент 

деп аталатын нәрсені жүзеге асыру болып табылады, оның мәні 
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психологиялық факторды (нарық қатысушыларының үміттерін) ескере 

отырып, экономикалық жағдайларды математикалық модельдеу болып 

табылады.  

Несиенің пайда болу тарихы 

Тарихи тұрғыдан алғанда, қазіргі несиенің негізін қалаушы-бұл жалған 

несие. Қарапайым қоғамдастықтың кедей және бай отбасыларға бөлінуі, бір 

қолында байлықтың жинақталуы және басқалардың ақша қаражатына 

мұқтаждығы жалған несие алу үшін жағдай жасады. Ежелгі әлемдегі жалған 

капитал негізінен ұсақ тауар өндірушілерге (шаруаларға) және құл иелеріне 

берілді. Құл қоғамындағы несие берушілер мен несие берушілердің рөлі 

саудагерлер мен салық төлеушілер болды. Храмдар, мысалы, Грецияда 

Дельфий храмы маңызды рөл атқарды. Феодалдық жүйеде жалған несие екі 

негізгі формада да пайда болды: ұсақ тауар өндірушілерге (шаруалар мен 

қолөнершілерге) және феодалдарға несиелер. Құлдықта да, феодализмде де 

шағын өндірушілер өмір сүру және салық төлеу қаражатын сатып алу үшін 

ақшаға мұқтаж болды. 

Құл иелері мен феодалдардың (патшалар, дворяндар) ақшаға деген 

қажеттілігі сәнді тауарларды сатып алуға, керемет үйлер салуға, соғыс 

жүргізуге және т.б. үлкен қаражаттың шығындарымен байланысты.  

Экономикалық құбылыс ретінде несие салық сияқты ұғымдармен қатар 

шамамен 4-5 мың жыл бұрын пайда болды. Шамамен бір уақытта қаржылық 

бақылау мен сақтандырудың ерекше түрлері пайда болады.  

Несие берген адам, егер ол қазіргі заманғы банкке қарағанда үлкен 

тәуекелге ұшыраса, атқарушы емес борышкерге әсер ету үшін кең 

мүмкіндіктерге ие болды. 

Несиенің келесі негізгі түрлері бар: 

 әдетте, бір жылға дейінгі мерзімге берілетін, негізінен 

кәсіпорындардың, фирмалардың айналым қаражатын қалыптастыруға арналған 

қысқа мерзімді; 

 ұзақ мерзімді, бір жылдан астам мерзімге берілетін және негізінен 

инвестициялық капитал ретінде пайдаланылатын;  

 кепілдікпен, кепілдікпен, кепілдікпен ұсынылатын кепілдік;  

 мемлекеттік, онда мемлекет қарыз алушы ретінде әрекет етеді, ал 

несие беруші ретінде - мемлекеттік бағалы қағаздарды (облигациялар, 

қазынашылық сертификаттар және т. б.) сатып алатын жеке және заңды 

тұлғалар.); 

 банктер ақшалай нысанда беретін банк; 

 тауарлар мен қызметтерді тұтынушыларға ұсынылатын және 

тұтынушылық қажеттіліктерді қанағаттандыру үшін пайдаланылатын тұтыну;  

 заңды және жеке тұлғалар бір-біріне борыштық міндеттемелер 

бойынша беретін немесе сатушылар тауар нысанында сатып алушыларға 

беретін коммерциялық (бөліп-бөліп сату); 

 сатушы тараптан тауарларды сатушы тараптан сатып алу үшін 

аванс нысанында сатып алушы тарапқа ұсынылатын халықаралық (шетелдік);  
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 жылжымайтын мүлік кепілімен берілетін ипотека.  

Зерттеу жұмысының қорытындылары 

Несие алу тиімді емес деген пікір бар, өйткені өте үлкен артық төлем бар, 

бірақ дауласатын нәрсе бар. Мұның бәрі шарттар мен пайыздық мөлшерлемеге 

байланысты. Кейбіреулер тек пайыздық мөлшерлемені қарау керек деп 

ойлайды, бірақ олай емес. 

Несиенің рөлін асыра бағалау қиын. Экономикалық қатынастардың осы 

формасының арқасында компания тұрақсыз экономикалық жағдайға 

байланысты өте қажет болған кезде айналым қаражатының едәуір мөлшерін 

ала алады. 

Егер бұл тұтынушылық несие болса, мысалы, оның орындылығы туралы 

бірнеше рет ойланыңыз – мүмкін сіз біраз уақыт күтіп, қажетті соманы өзіңіз 

жинауыңыз керек (айтпақшы, ақшаны қалай жинау және ақшаны қалай 

үнемдеу туралы – сайттан да білуге болады), мысалы, депозиттер, акциялар 

немесе өзара қорлар. 

Жұмысты қорытындылай келе, несиелеу саласындағы мәселелерді шешу 

үшін математикалық білім қажет деп сеніммен айта аламыз. Сонымен қатар, 

практикалық мәселелерді шешу үшін 5-11 сыныптарда алған біліміміз 

жеткілікті (мысалы, пайыздар, санның пайызын табу, оның пайызы бойынша 

санды табу, бірнеше санның пайызын табу, Қарапайым пайыз формулалары, 

күрделі пайыз формулалары). Осылайша, несие берумен байланысты 

практикалық есептерді шешу үшін математикалық білім қажет деген болжам 

расталды. 
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3D ФОРМАТТАҒЫ САЯБАҚҚА ВИРТУАЛДЫ САЯХАТ 

Қатысушылар:Қоңырғазин Жанасыл, Аубакиров Султан 

Жетекшісі: Қайырбекова Ляззат Қайырбекқызы 

 «Экономикалық лицей» КММ, Семей қаласы  

Семей қаласындағы жаңадан бой көтеріп жатқан «Қарағайлы» 

микроауданында виртуалды саябақ жобасын жасауды жөн көрдік. 

Біздің вертуалды саябақта - алғашқы және теңі жоқ жалғыз ғана Семей 

қаласына виртуалды 3D саяхат. "Виртуалды саябақ" - бұл жұмыс бабымен келетін 

адамдарды  қызықтыратын қаламыздың ерекше еліктіргіш таныстыру рәсімі. 3D 

саяхат үйден шықпай қаладағы саябақтағы  ойын алаңымен танысуға мүмкіндік 

береді. Сіз алдын ала қызықтыратын орынның ерекшеліктерімен танысып, онда 
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орнаған ахуалды сезінесіз. Виртуалды саябақтың  дәстүрлі саябақтардан 

артықшылықтары–сөзсіз басым: саябақпен танысу үшін  уақыт шектеусіз, 

адамдар кез-келген уақытта, кез-келген компьютерде қол жеткізе алады. 

Виртуалды әлем – компьютерлік техниканың негізінде кеңістіктік-уақыттық 

континиумды адам тілектеріне сай өзгертіп, жаңа әлемді,шындықты қолдан 

жасалған құрылымды қалыптастыру нәтижесі болып табылады. Бұл жағдайда 

сана компьютер құрастырған мүмкін әлемге енеді, ол жерде виртуалды түрде 

көріне,сезіне және әрекет ете алады. Сол себепті виртуалды зертханаларды білім 

беруде қолданудың маңызы зор. Виртуалды саябақтың  дәстүрлі саябақтардан 

артықшылықтары – сөзсіз басым:  саябақпен танысу үшін  уақыт шектеусіз, 

саяхатшылар кез-келген уақытта, кез-келген компьютер арқылы қол жеткізе 

алады.  

Виртуалды саябақты  3 қатпарлы, яғни 3D, анимация және модельдеу соңғы 

жылдары тез қарқынмен дамып, кең ауқымды қолданысқа түсті. Бұл, сөзсіз, 

өнердің жаңа саласы кино, мультипликация, жарнамалық роликтер дайындау, 

ойын жасау және түрлі презентациялар жасаудан бастап, сәулет өнері мен 

инжинерияда және көптеген т.б салаларда қолданылады. 3Д модельдеу арқылы 

адам өзінің фантазиясын 3Д модельдеуге салып көрген соң оны іске асырады. 3D 

модельдеу –бұл  үшөлшемді  объекті құру процесі[18].  

Модельдеу үрдісінде нысанның түпнұсқасын  танып білу мақсатымен нысан-

үлгілер құрылады. Үлгіде зерттелу мақсатына қарай түпнұсқаның қасиеттері 

болуы керек.Қазіргі уақытта нысанның сипаттамасы немесе құбылыстар арнайы 

бағдарлама арқылы компьютер жадында жазылып сақталатындықтан 

компьютерлік үлгі (модель) жасау кеңінен қолданылады. Басқа да моделдеу 

сияқты компьютерлік модельдеудің түрлері бар. Мысалы, математикалық 

модельдеуде қандай да бір құбылыс немесе үрдіс математикалық формулалар 

арқылы сипатталса, оның нәтижесін есептеу компьютерсіз күрделі болмақ. 

Сондай ақ графикалық модельдеуді алатын болсақ, онда құбылыстың немесе 

үрдістің көрінуі шешімін табады. Мұндай модельдеу құбылысты  күрделілігіне 

қарай көрнекі түрде ұсыну үшін керек.Модельденетін жүйенің нақты өмірдегі 

нысанмен өзара әрекеттесетін көрсететін нақты өмірдегі модельдеуді ерекше 

атауға болады. Бұл жүйедегі мысалға ойын (қолданушының әрекеті арқылы 

«батырдың» іс әрекеті де өзгереді ) қызмет етеді. Нақты өмірдегі модельдеудің 

қолданылу аясы біршама кең (телевизия саласы, ядорлық физика және т.б.) және 

маңызды практикалық мағынаға ие.   

Негізгі бөлім 

Бірқалыпты кеңістік және үш өлшемді орта. Декарттың кеңістіктің көрінісі 

өзара перпендикуляр үш өс: X, Y және Z сияқты екені белгілі. Бұл біздің 

қабылдауымызда нысанның ұзындығын, биіктігін және енін көрсетеді. Алайда, 

осы сипаттамаларға ие бола отырса да нысан тағы да өзгере де алады. Нысанның 

өзгеруі төртінші өлшем –уақытқа байланысты болады. Осылайша біз нақты 

нысандары бар бірқалыпты кеңістікке ие боламыз. Бірқалыпты кеңістікті 

компьютерде модельдеу үшін үш өлшемді модельдеу орталары бар. Мұндай орта 

кеңістіктің ауқымын пішіндеп, оны әр түрлі нүктелерден бақылауға, нысанды 
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қозғалтып және өзгертуге мүмкіндік береді. Үш өлшемді модельдеу әр түрлі 

деңгейдегі күрделілікті қамтиды. 

Қарапайым 3d модельдеу. Үлгіні ықшамдалған пішінде құруға 

болады.Күрделі 3d модельдеу. Құрылатын үлгінің ұсақ түйек детальдарының 

барлығы қамтылады. Үш өлшемді модельдеу ортасында нысандарды құрып қана 

қоймай оларды анимациялауға да (уақыт бойымен орнын, қасиетін өзгерту) 

болады.  3d анимация дегеніміз не? Бұл үш өлшемді сахна мен нысандарға 

негізделген қазіргі уақыттағы анимация бағыты. 3d анимациясы мульфильмдерде, 

жарнама роликтерін құруда, көрмелер мен өрнекті суреттерде қолданылады. 

Үш өлшемді графика ғылыми есептеулер, инженерлік жобалау және 

физикалық объектілерді компьютерде үлгілеу облыстарында кең таралған. Жалпы 

қазіргі ақпараттанған уақытта үш өлшемді графика адаммен байланысты саланың 

барлығында қолданылады десек артық болмас. 

Үш өлшемді графика құратын компьютерлік бағдарламалар өте көп. Олар: 3D 

max, Blender 3d, K-3D, Wings 3D, Panda 3D, Sweet Home 3D, Maya  және т.б. 

3Д модельдеу арқылы адам өзінің фантазиясын 3Д модельдеуге салып көрген 

соң оны іске асырады. Сондықтан, осы үлгіде  саябақтың жобасын 3D моделдеу 

арқылы жасап шығардық.  3D модельдеу – бұл  үшөлшемді  объекті құру процесі. 

Үшөлшемді  графика  көмегімен  Семей  қаласында Қарағайлы микроауданында 

орналасақан саябағының  нағыз көшірмесін 3D  модельдеу бағдарламасы Вlender  

көшірмесімен жасаудамын.  Жұмыс барысында меңзерді өзгеріс жасайтын 

бөлікке орналастырамыз. Сахнадағы нысандар: текше, шам және 

камера.Программада пернетақтадан орындау тиімдірек. Жұмыс терезесінен 

қиылысқан Х,У,Z осьтерін, 3D меңзерін, текше, камера және шамды байқауға 

болады. 

Текше – терезедегі көрініп тұрған нысан. Егер ол сізге керек жоқ болса, оны 

алып тастауға болады. Шам жарық көзі қызметін атқарады, ал камера кескіннің 

соңғы көрінісін көрсетуге керек. Камера арқылы кескінді әртүрлі бұрыштан көре 

аламыз.Сахнада құрылған нысанды сурет деп айта алмаймыз.  

Графикалық кескінді алу үшін рендеринг жүргізу керек. Ол үшін Render 

бұйрығынқолданамыз. Blender программасында нысанды ерекшелеу тінтуірдің оң 

жақ батырмасы арқылы іске асады. Ерекшеленген нысанның контуры басқа түске 

өзгереді.  

Бірнеше нысанды бірден ерекшелеу үшін Shift батырмасын басып тұрып, 

нысандарға кезекпен тінтуірдің оң жақ батырмасын шерту керек. Пернетақтадан 

А батырмасын бассақ, нысандар ерекшеленуден босайды, ал тағы бір рет А 

батырмасын шертсек, барлық нысандар ерекшеленеді. 

Сахнаға керекті нысандарды ADD мәзірінен таңдап аламыз. Бірақ нысан 

сахнаға редакторлеу режимінде түседі. Редакторлеу режимінен жай режимге 

ауысу үшін немесе керісінше жасау үшін Tab батырмасын басу керек. Ал 

нысанның қабырғаларын, биіктігін, бұрыштарын өзгерту үшін, айналдыру үшін, 

көлемін өзгерту үшін G, S, R батырмаларын пайдаланамыз.Бірнеше нысандарды 

бір бүтін қылып біріктіру немесе топтастыру үшін нысандарды ерекшелеп аламыз 

да, Ctrl+J батырмалар тіркесін қолданамыз. 
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Жұмыс терезесінен қиылысқан Х, У осьтерін, 3D меңзерін, текше, камера 

және шамды байқауға болады.Сонымен қатар жасалған саябақты 3 кеңісте 

бақылауға  болады. Саябаққақақпадан еніп,әдемі көшеттер отырғызылған алаңнан 

сол жағында Абай арена спорт кешені, аумағында заманауи субұрқақтар мен 

орындықтар қойылған.  Сонымен қатар балалар ойнайтын футбол алаңы мен 

скейт алаңдар орнатылған. Жаңадан салынған зәулім үй салынған  

көгалдандырылған төңірекке виртуалды саяхат жасау арқылы тамашалауға 

болады. Сондай-ақ, алаңнан біздің арманымыздағы саябаққа 3D форматтағы 

виртуалды саяхат жасауды ұсынамыз. Семейқаласындағы «Қарағайлы 

микроауданың» көркеюіне өз үлесімізді қосып,қалаға қыдырып келген әр адамды 

қызықтыратын боламыз. 

Қорытынды 

3D модельдеу - үш өлшемді нысан жасау. Яғни кез-келген заттардың үш 

өлшемдік нұсқа ретінде өңдеу. 3 қатпарлы, яғни 3D анимация және модельдеу 

соңғы жылдары тез қарқынмен дамып, кең ауқымды қолданысқа түсті. Бұл, сөзсіз, 

өнердің жаңа саласы кино, мультипликация, рекламалық роликтер дайындау, 

ойын жасау және түрлі презентациялар жасаудан бастап, сәулет өнері мен 

инженерия да және көптеген т.б салаларда қолданылады. 

Арнайы бағдарламалар 3D модельдеуге арналған бағдарламалардың саны 

жетерлік. Мысалы: Blender, Sweet Home 3D, Scultris, SketchUp Make, LEGO Digital 

Designer, nanoCad free, Autodesk, Autocad. Олар үш өлшемді нұсқау жасау үшін 

арналған. 

Blender –3D модельдеу компьютерлік графика бағдарламасы. Blender 

бағдарламасының көмегімен 3D модельдеу, анимация жасауға, видео үзінділерді 

өңдеуге, түрлі ойындарға логикалық объектілерді енгізуге мүмкіндік береді. Ең 

маңыздысы, ол бағдарламаның азғантай көлемі (шамамен мегабайт) Blender 

әртүрлі ОЖ жұмыс істеуге мүмкіндік береді, олар: Linux, Windows, MacOS т.б. 

Бағдарламаны тегін көшіріп алуға болады GNU лицензиясы бойынша. 

3 қатпарлы, яғни 3D, анимация және моделдеу соңғы жылдары тез қарқынмен 

дамып, кең ауқымды қолданысқа түсті. Бұл, сөзсіз, өнердің жаңа салаcы кино, 

мультипликация, рекламмалық роликтер дайындау, ойын жасау және түрлі 

презентациялар жасаудан бастап, сәулет өнері мен инженерияда және көптеген т.б 

салалар да қолданылады. 3қатпарлы модельдеу мен анимациянытүрлі этаптарға 

бөліп қарастырамыз. 

3 қатпарлы модельдеу мектеп бағдарламасындағы геометриямен байланысты. 

Декарттық координатор жүйесін еске алайық (X, Y және Z осьтері). Ал енді 

функцияларды және олардың графигтерін еске алайық. Мысалы: сызықтық 

функция, квадрат функция және т.с.с. (Парабола, гипербола ). Жалпы 3D 

анимацияның не екенін түсіну үшін көзіңіздің алдында тұрған барлық заттарды 

кеңістікке (декарттық X, Y, Z кеңістігі) жайғастырыңыз.Сонда әрбір заттың 

белгілі бір координатасы бар нүктелерден және түрлі өзінен кіші фигуралардан 

(сызық, эллипс, куб т.б) құралғанын байқаймыз. 

Пайдаланған әдебиеттер тізімі: 

1. Е.Очкур т.б «Биология 8 сынып» Алматы «Мектеп» 2012 ж, 232-234 бет. 
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2. https://baq.kz/kk 

3. https://inbusiness.kz/kz/last/semejdin-tujemojnak-aralynda-tabigi-sayabak-salynady 

4. https://yvision.kz/post/776700 

 

СОЗДАНИЕ ВИРТУАЛЬНОГО ТУРА ПО 

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЯМ ГОРОДА СЕМЕЙ 

Участница: Калинкина Светлана Николаевна 

Руководитель: Муршель Татьяна Викторовна 

КГУ «Экономический лицей» г.Семей 

 

Мы живем в период бурно развивающего прогресса, цифровизация проникает 

повсюду. Наша Страна ставит перед собой глобальные цели. Примером тому 

может стать государственная программа «Цифровой Казахстан», целями которой 

являются: формирование спроса на инновации, повышение цифровой 

грамотности населения, а также поддержка площадок инновационного развития. 

В нашу эру, исходя из статьи Елбасы «Взгляд в будущее: модернизация 

общественного сознания», мы должны быть прагматиками и должны обладать 

компьютерной грамотностью, полиязычеем, культурной открытостью.  

Обсудив данную тему с моим учителем информатики, мы пришли к идее 

того, что благодаря информационно-коммуникационным технологиям мы можем 

реализовать и связать в единое целое сразу несколько выше указанных пунктов.  

Чтобы определиться с темой научного проекта, мы изначально указали 

критерии, которым должна была соответствовать работа: культурная открытость 

должна быть ориентирована на нашу Родину и не иметь аналогов на просторах 

Интернета. Исходя из поисковой работы в Интернете, беседы с учителями 

истории было определенно, что научная работа будет посвящена 

достопримечательностям нашего города. 

Актуальность данного проекта обусловлена тем, что в нынешнем году, из-за 

обостренной политической ситуации в мире Казахстан становиться все более и 

более привлекательным местом отдыха для туристов. Кроме того, это отличная 

возможность для самой страны, чтобы развить экономику за счет привлечения 

иностранных инвестиций в туристический сектор. Так, чтобы этого достичь 

необходимо заинтересовать иностранцев и позволить им в быстрые строки 

максимально прикоснуться и познакомится с истории нашего региона.  

При исследовании поставленной проблемы, я пришла тому, что: фотографии 

и 3D-панорамы возможно объединить в один сайт, где будет располагаться 

информация о данных объектах культуры, что позволит создать виртуальный тур 

по городу Семей. 

Далее были сформулированы цели и задачи исследовательской работы. 

Цель исследования: Создать виртуальный тур по достопримечательностям 

города Семей. 

Задачи исследования: 

1. Провести исследовательскую работу в Интернете, проконсультироваться с 

представителями краеведения; 

https://baq.kz/kk
https://inbusiness.kz/kz/last/semejdin-tujemojnak-aralynda-tabigi-sayabak-salynady
https://yvision.kz/post/776700
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2. Выявить наиболее подходящую программу для создания 3D-панорам и изучить 

ее интерфейс; 

3. Выявить наиболее значимые достопримечательности города; 

4. Провести фотосъемку и съемку 3D-панорам и загрузить их на платформу 

GoogleMaps;  

5. Создать сайт по достопримечательностям города на платформе GoogleSites.  

Основная часть: Создание виртуального тура 
Создание панорам 

При проведении практической части проекта панорамы создавались с 

помощью приложения "Просмотр улиц". При этом снимки добавлялись на карту, 

где их могут просматривать другие пользователи.  

Съемка проводилась при помощи смартфона, приложения GoogleStreetView и 

состояла из следующих шагов: 

 Открытие приложения "Просмотр улиц"- "Создать". 

 Нажатие на значок фотоаппарата . 

 Создание серии снимков. 

 Нажатие "Готово" в нижней части экрана. 

 Сохранение панорамы в разделе "Личное".  

Условия при создании панорамы: 

 Использовалась камера смартфона с разрешением камеры 48МР; 

 Телефон закреплялся на штативе в вертикальном положении, благодаря 

чему серия фотографий была сделана на одной высоте от уровня земли (105 см.) 

 Камера вращалась вокруг соей оси, опираясь на одну из 3 «ножек» штатива 

Возможности панорамы, созданной в приложении "Просмотр улиц": 

 Съемка, при которой в приложении отображается необходимый угол 

смещения камеры, что позволяет произвести более качественную съемку; 

 По завершению съемки приложение автоматически создает панораму; 

 Данную 3D панораму возможно загрузить в GoogleMaps и 

GoogleStreetView, предварительно указав место съемки;  

 При необходимости приложение позволяет «Размыть квадрат», что 

позволяет избежать нарушения закона о персональных данных  

 В приложении "Просмотр улиц" есть возможность использования очков 

виртуальной реальности. 

Создание сайта на платформе GoogleSite 

1. Авторизация в Google аккаунте и на создание проект на Google Диске.  

2. Выбор темы GoogleSite, а именно «Дипломат» 

3. Создание «Главной страницы»:  

 Добавляем оглавление (текст и задний фон для него); 

 Вставка кнопок «Просмотр панорам» (В дальнейшем и кнопки «Форма 

обратной связи») 

 Вставка «Карусели изображений» с подписью 

 Добавления фотографии, в роли фона раздела 

 Вставка сворачиваемого текста 
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 Вставка карты 

4. Создание страницы «Обратная связь»: 

 Добавляем оглавление (текст и задний фон для него); 

 Создание Google Формы, с возможностью внесения развернутого ответа. 

(Данный шаг позволит в будущем улучшить работу сайта) 

 Вставка на сайт Google Формы [Приложение 3] 

5. Создание страниц с объектами культуры (На примере страницы 

«Воскресенский собор»): 

 Создание новой страницы; 

 Добавляю оглавление (текст и задний фон для него); 

 Вставка «Разделитель» 

 Вставка кнопки- «Перейти на сайт» 

 С помощью макета вставляю 2 изображения, добавляя подписи; 

 Вставка текстового поля; 

 Вставка  

 Вставка видео YouTube; 

 Вставка сворачиваемого текста; 

 Вставка кнопки «Просмотр панорам», при нажатии которой осуществляется 

переход на созданную ранее панораму. 

 Вставка карты 

Результаты работы и выводы:  

1. Ссылка на сайт - https://clck.ru/TwS35 

2. Ссылка на 3D-панорамы: https://clck.ru/TwS6p 

Чтобы подвести итоги работы над своим проектом, я сделала его SWOT-

анализ. 

 К сильным сторонам моего проекта я могу отнести следующее: 

- Возможность популяризации достопримечательностей нашего города при 

помощи ИКТ; 

- Сайт адоптирован для просмотра на разных девайсах (Смартфон, ноутбук, 

ПК, планшет) 

- Возможность для посетителя сайта получить информацию, собранную в 

одном месте и представленную в разных форматах: видео-, фотоматериал, статьи 

и заметки; 

- При просмотре панорам есть возможность использование очков 

виртуальной реальности. 

 К слабым сторонам моего проекта я могу отнести то, что в данный момент 

на сайте относительно небольшая статистика количества просмотров, а значит 

поисковые системы пока еще не выдают его при запросе. 

 К возможностям проекта относится то, что его можно в дальнейшем 

расширять, создавая новые страницы сайта с другими достопримечательностями с 

учетом пожеланий посетителей, т.к. имеется возможность оставлять отзывы и 

рекомендации. Также в перспективе есть возможность наибольшего 

https://clck.ru/TwS35
https://clck.ru/TwS6p
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распространения сайта среди общества (данная возможность открывается при 

финансировании проекта – рекламы) 

 В качестве угроз можно отметить следующее: 

- Отсутствие Интернета 

- Хакерские атаки  

Область практического использования результатов: Сфера туризма, 

краеведения. 

Выполнив данный проект, я смогла увидеть возможности практического 

применения GoogleStreetView и GoogleSite в жизненных ситуациях, что является 

очень важным. Считаю, что поставленные цели и задачи были достигнуты. 

Список литературы: 

1. Цифровой Казахстан [Электронный ресурс]. 

RL:https://adilet.zan.kz/rus/docs/P1700000827 

2. «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» [Электронный 

ресурс]. – URL:https://shygysdaryn.kz/files/blogs/1509358687437.pdf 

3. Виртуальная реальность [Электронный ресурс]. – URL:https://inlnk.ru/ND90x0 

4. Панорамная фотография [Электронный ресурс]. – URL:https://inlnk.ru/Jj2JxA 

 

 

ЭКОЛОГИЯ, ЖЕСТОКОЕ ОТНОШЕНИЕ К ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 

Участница: Боранғали Айгерім 

Руководитель: Абжанова Асем Жанатбековна 

КГУ «Средняя    общеобразовательная школа №11»  Г.СЕМЕЙ  

 

Природа страдает от невероятно жестокого отношения к ней со 

стороны людей. Бесконечные потоки химических веществ, льющиеся в реки, 

ядерные отходы, горы пластмассы - все это уничтожает окружающий мир. 

Животные гибнут, нарушается естественная пищевая цепь. В настоящее время, 

когда человек уже успел побывать в космосе, человечество достигло огромных 

достижений в сферах наук, поведало сотни эрудированных людей, но все также не 

может решить эти проблемы. 

Рассматривая на общественном уровне проблему, можно отметить, что 

человеческое поведение значительно повлияло на окружающую среду. 

Температура земли с 1975 года увеличилась на один градус по Фаренгейту, 

количество полярных льдов сократилось на 9 процентов лишь за одно 

десятилетие. 

Мы нанесли огромный ущерб планете, гораздо больший, чем вы можете себе 

представить. Строительство, ирригация, добыча полезных ископаемых 

значительно портит природный ландшафт и нарушает течение важных 

экологических процессов. Агрессивная рыбалка и охота может исчерпать все 

запасы видов, жадность приводит к катастрофическим авариям, а лень к 

разрушительным практикам. 

Основная часть: 

1. Многие факторы образующиеся по влиянию человека, к природе: 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fadilet.zan.kz%2Frus%2Fdocs%2FP1700000827&cc_key=
https://shygysdaryn.kz/files/blogs/1509358687437.pdf
https://inlnk.ru/ND90x0
https://inlnk.ru/Jj2JxA
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1) Глобальные перенаселения 

2) Интернет 

3) Вырубка лесов 

4) Браконьерство 

5) Использование мирового океана в качестве масштабной помойки 

И это лишь малая часть из всех избытков которое приносит человечество 

2.1 Глобальные перенаселения 

Язык цифр гласит, что каждый час по всему земному шару рождается 

порядка 9 тысяч человек. Если темп не снизится, то можно с полной 

уверенностью сказать, что через пару сотен лет наступит момент, когда 

человечество просто не сможет себя прокормить. А также, с количеством людей 

возрастает количество отходов, что также несет за собой уйму сложностей 

2.2 Интернет. 

 В погоне за новым уровнем развития многие не задумываются, что Интернет 

оказывает косвенное воздействие на экологию. К примеру, на пересылку 

рекламных сообщений ежегодно тратиться 300 млрд кВт/ч. А при производстве 

этого объёма электроэнергии в воздух выбрасывается 17 млн тонн углекислого 

газа. Давая запрос поисковой системе Google, задумайтесь, что вы собственными 

руками пополняете атмосферу 0,02 граммами углекислого газа, переработать 

который обратно в кислород не так просто. К сожалению, этот аспект будет 

невозможно остановить в связи с менталитетом и обстоятельствами современного 

мира. 

2.3 Вырубка лесов.                                                                                            

Причинами возводящие данные поступки являются: строй материалы, 

производство бумаги, использование древесины в качестве отопления, территория 

для новых построек. Гораздо плачевнее то к чему вырубка приводит: увеличение 

диоксида углевода в воздухе, которое следует за собой глобальное потепление, 

образование болот, деревья – несут ответственность за излишнее увлажнение 

почвы, гибель многих живых организмов, как и животных, так и растений – 

уничтожение экосистемы приводит к гибели почти всего живого.  

     2.4 Браконьерство.  

Браконьерство – нарушение пищевой цепи, сокращение количество животных 

которых вероятность попасть в красную книгу с каждой охотой возрастает, 

нарушение экологического баланса регионов.  

Казалось бы, для чего это людям? Разве самоутверждение за счет трофеев в виде 

шкур тому давних живых созданий – важнее жизни этого существа?  

    2.5 Мировой океан. 

Всем известны причины загрязнения мирового океана, грустные, но все же 

факты: 

 1) Нынешнее поколение может застать исчезновение более 70% кораллового 

богатства 

 2) Треть британских рыб, начали менять пол из за отходов на своей среде, 

основной причиной являются гормоны из отходов, в том числе 

противозачаточные таблетки. 
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Допустим, если взять реку Лососинка и изучить находящуюся в ней ныняшнюю 

ситуаицию, то мы можем увидеть не малое количество нефтепродуктов, 

содержание кислоты,бихроматная окисляемость и прочие аспекты, из-за чего и 

велечина цветности воды является в 131 град.  

 3. Знали ли вы: 

  1) В тихом океане есть целый «континент» с пластмассовыми отходами. 

  2) Синие киты – погибают от пластиковых обломков.  

  3) Каждый восьмой человек – умирает от нынешнего качества воздуха на нашей 

планете. 

 4) На сегодняшний день земледельческие практики находятся в больших 

упадках. 

  4. Решения данной проблемы.  

Каждый человек, даже не углубившийся в экологической сфере может внести 

свой вклад. Мы можем: 

1) Сортировать мусор, сдавать его на перерабатывающие предприятия 

2) Экономить топливо автомобилей, также воду 

3) Снизить расход электроэнергии, заменить обыкновенные лампочки на 

энергосберегающие. 

4) Отказаться от использования целлофановых пакетов 

    5) Минимизировать мясо и продукты животного происхождения в рационе. 

К большой радости, положительный вклад люди также успели ввести в 

окружающий мир, создание заповедников и парков, системы очистных 

сооружений, ирригационные системы. Активисты тоже успели внести огромный 

вклад, к примеру, защитники провели протест против строительства плотин 

гидроэлектростанций на Балканах, чем сохранили природное наследие. 

Заметна тесная связь между биоразнообразием внутриорганизменной 

микрофлоры и экологической безопастностью организма которая обеспечивает 

нам экологическую устойчивость. 

Не смотря на всю трагедию, я пытаюсь не озвучить лишь проблему во всей 

этой сфере связанной со всеми живыми организмами нашей планеты, а также 

донести то что есть выходы, решения данных проблем. В девятой части мы 

можем заметить что человеком с каждым шагом все сильнее продвигается к 

балансу, которого лишили раннее, что каждый человек, все мы можем внести 

вклад и защитить нашу природу, нас всех от мучений. 

Список литературы: 

1. Журнал «Вода и экология: проблемы и решения» 

2.  https://homsk.com/bingo/12-skorbnykh-primerov-vozdeystviya-cheloveka-na-

okruzhayushchuyu-sredu 
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КҮН   ЖҮЙЕСІНДЕГІ ПЛАНЕТАЛАР СЫРЫ 

Қатысушылар: Қаленбек Айғаным, Нурхамитова Аружан 

Жетекшілер: Бахтина Тоғжан Даулетбековна, 

                            Каримова Армангуль Жумабековна 

«Ахмет Байтұрсынұлы атындағы № 47 жалпы орта білім беретін мектебі» КММ, 

Семей қаласы  

 

Ғарыштық техниканың Қазақстанда жасалынып планеталарды зерттеу және 

пайдалану үшін машина жасау үрдісінің кешенді технологиясының дамуына зор 

ықпалын тигізді. Адамзат баласы ғарышты игеру арқылы көптеген 

таңғаларлықтай жетістікке қол жеткізді. «Байқоңыр» Қазақстанда орналасқан 

ғарыш айлағы ғана емес, ол – адамзат пайдасына жұмыс істеп отырған үлкен 

ғылыми-технологиялық кешен. Зерттеудің өзектілігі: Әлемдік ғарыш бесігіне 

айналған ғарышты зерттеу техника құралдарының жаңалығын, құрылымын 

тереңдей зерттеу. Олардың техника түрлерімен, жұмыс жүйесімен танысу. 

Зерттеудің мақсаты: XXІ – ғасырда ғарыштық кеңістікті зерттеу, игеру және 

пайдалану техникасының ерекшеліктерін жүйелеу. Зерттеудің 

әдістері: Планеталарды зерттеу техникалары жайлы мәлімет жинақтау, зерттеу, 

талдау. Зерттеудің жаңалығы: Қазіргі заман ғаламшар зерттеу техникаларының 

даму жолдарың білу. Зерттеудің болжамы: Қазіргі заман ғаламшарын зерттеу 

техникаларының дамыту арқылы ғаламшарларды зерттеуді жинақтап , көпшілік 

назарына ұсыну. Бүгінгі ақпараттық қоғамда сіз бен біз емін-еркін пайдаланып 

жүрген интернет, радио, телевизия және өзге де коммуникациялық байланыс 

желілерінің жетілуі мен нано технологиялардың дүниеге келуі – ғарыш 

мамандарының еңбегі. Қалай десек те, қоғамдағы кез келген сала ғарыштық 

технологиялардың көмегіне зәру. Қазіргі уақытта астрономия, картография, 

геодезия, биология, география, химия, медицина сияқты күрделі салалардағы 

жүзеге асырылып жатқан жаңа жобалардың дені – осы ғарыштық зерттеулердің 

тиімді нәтижесінен. Жердің қойнауын, онда жатқан қазба байлықтарды, теңіз бен 

мұхиттардың астын зерттеу үшін де ғарыштан жүргізілетін зерттеулер өте қажет. 

Қазіргі заманғы астрономия аспан денелерін зерттеудің тәсілдеріне қарай бірнеше 

бөлімге бөлінеді. Астрометрияда аспан объектілерінің орындары мен қозғалысы 

анықталады, Жердің айналу заңдылықтары зерттеледі, астрономиялық тұрақты 

шамалардың мәндері анықталады. Сфералық астрономияда аспан объектілерінің 

орны мен қозғалысы математикалық тәсілдермен анықталады. Ал тәжірибелік 

астрономияда бұрыш өлшейтін аспаптардың жаңа теориялары жасалып, уақытты, 

географиялық координаттарды (бойлық пен ендікті), белгілі бір бағыттағы 

азимуттарды анықтау әдістері жүйеленеді. Аспан механикасында бүкіләлемдік 

тартылыс күшінің әсерінен болатын аспан денелерінің, соның ішінде жасанды 

денелердің қозғалысы, сондай -ақ аспан денелерінің тепе-теңдік жағдайы 

зерттеледі. Жұлдыздық астрономияда біздің галактиканы (Жұлдызаралды) 

құрайтын жұлдыздар жүйесі, ал галактика сырты астрономиясында басқа 

галактикалар және олардың жүйелері қарастырылады. Құрамына 

астрофотометрия, астроспектроскопия, бөлімдер енетін астрофизика аспан 
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денелерінде, олардың жүйелерінде және ғарыштық кеңістікте болып жататын 

физикалық құбылыстар мен химиялық процестерді зерттейді. Радиоастрономияда 

ғарыштан келген радиотолқындардың қасиеттері және олардың кеңістікте 

таралуы зерттеледі. Жердің жасанды серіктері ғарыштық кемелер мен ғарыштық 

телескоптардың (америкалық «Хаббл» телескопы) жасалуы астрономияда 

зерттеулерді атмосферадан тыс жүргізуге жол ашты. Космонгонияда жеке аспан 

денелерінің, сондай-ақ олардың жүйелерінің, атап айтқанда Күн жүйесінің пайда 

болу мәселелері, космологияда жалпы ғаламның құрылысы мен заңдылықтары 

қарастырылады. Қазақстанда астрономиялық зерттеулер ҚР ҒМ - Ғылым 

Академиясының Астрофизика институты мен оның Асы-Түрген 

обсерваториясында жүргізіледі. Адамдар ғаламшарды зерттеу тарихы бірнеше 

кезеңге бөлінді, әуе шар, зымыран, жасанды жер серігі тағы басқа. XVIII – 

ғасырдың 80- ші жылдары ғалымдар әуе шарды пайдаланып көкке ұшып ғылыми 

зерттеулер жүргізді. XX - ғасырдың 20-шы жылдары әуе шардың түр түрі пайда 

болды, әуе шардың ғылыми зерттеулерге, көлік тасмал, әскери барлау тағы басқа. 

салалар ға үлесін қосқан әйтседе әуе шар 50м биіктікке ғана көтеріле алады, 

өйткені биіктеген сайын ауаның тығызды азаяды одан ары биіктікке ұшу үшін 

тасмалдау құралы қажет ол зымыран. Зымыран қытайдың юань миннің кезеңінде 

ойлап табылған 1903 – жылы Ресей ғалымы Циолковскийдың «күш реакциясын 

мүмкіндігінше пайдаланып ғарышты зерттеу» тезисі жарық көрді, зымыранды 

ұшыру арқылы ғарышты зерттеу деген ойды ортаға қойды, әйгілі Циолковский 

формуласын құрды 1926 - жылы наурызда АҚШ физигі Годдард өз бетінше 

зымыран ойлап тапты және әлемдегі бірінші зымыранды ұшырды, осыдан кейін 

коптеген ғалымдар үкіметтің қолдауының арқасында зымыранды жасау және 

ұшыруды зерттей бастады 1942 – жылы қазанда немістер бірінші әскери зымыран 

V-2 ні сәтті ұшырды. Ұлы отан соғыстан кейін ғалымдар V-2 және оның жаңа 

түрін ұшыру арқылы 50м ден биік кеңістікті зерттеуге кірісті. 50 ші жылдардың 

соңында зымыран жасанды жер серігін алып ұшатын дәрежеге жетті 1957 – жылы 

4 - қазанда КСРО бірінші жасанды жер серігін сәтті ұшырды, 1958 - жылы 

адамзаттың «ғарыштық дәуір» ге қадам басқанының белгісі. АҚШ өзінің жер 

серігін ұшырды, 1970 – жылы Қытайда өзінің жер серігін ұшырды, содан кейін әр 

түрлі жер серігі ұшырылды, қазірге дейін 4800 дана жер серігі 

ұшырылды.Ғарыштық техниканы ғарыштық технология депте атайды, ғарыштық 

технологияға тасмалдаушы, ғарыш машиналары, жер беті бақылау технологиясы 

жатады.Ғаламшар — өздігінен жарық шығармайтын, жұлдызды айнала 

қозғалатын, орталық жарық көзімен салыстырғандағы массасы шағын аспан 

денесі.  Күн жүйесіндегі Планеталар Күн жарығын шағылдырғандықтан көрінеді. 

Кейбір жақын жұлдыздың айналасындағы Планета осы жүйенің масса центрінің 

түзу сызықты қозғалыс траектория маңайында тербелуін бақылау арқылы 

анықталады. Қазіргі космогон теория бойынша планеталық 

жүйелер Галактикада кеңінен тараған құбылыс болып 

табылады. 2006 жылы тамызында Прага қаласында 75 елден жиналған 2,5 мыңдай 

астроном Халықаралық астрономиялық одақ маслихатында ресми түрде ғаламшар 

мәртебесін алу үшін аспан денесіне қажетті көрсеткіштерді бекітті. 1930 жылы 

http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fkk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2593%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fkk.wikipedia.org%2Fwiki%2F2006
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fkk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B3%25D0%25B0
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fkk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A5%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258B%25D2%259B%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258B%25D2%259B_%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%258F%25D0%25BB%25D1%258B%25D2%259B_%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B0%25D2%259B
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fkk.wikipedia.org%2Fw%2Findex.php%3Ftitle%3D%25D0%2590%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25B0%25D0%25BD_%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2596%26action%3Dedit%26redlink%3D1
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ашылған және содан бері күн жүйесіндегі 9-шы ғаламшар саналып 

келген Плутон мәртебесінен айырылды. Жаңа жіктелім бойынша Плутон енді 

шағын ғаламшарлар немесе планетоидтар санатына жатады. Енді аспанда 8 

ғаламшар ғана қалды. Меркурий күнге ең жақын планета болғандықтан оны 

бақылау өте қиын. Әйтсе де, соңғы радиобақылаулардың мәліметтері бойынша, 

Меркурийдің өте баяу айналатыны анықталды, яғни бұл планетадағы тәулік 

шамамен жердегі 176 тәулікке тең. Бірақ ол күнге жақын орналасқандықтан, оның 

орбитасы жерге қарағанда кіші. Меркурий өлшемдері жағынан да, массасы 

жағынан да, кішкене болғандықтан, ол өзінің айналасындағы атмосфераны 

тұрақты ұстай алмайды. Шолпан-екінші ғаламшар.  

Көлемі мен массасы жағынан Жерге жуық болғандықтан, ертекезден-ақ 

ғалымдардың назарын өзіне аударған. Алайда, оны тұтасқан ақ бұлтқа батып 

қоршап жатқандықтан, бұл ғаламшардың табиғаты мен 

қозғалысын оптикалық бақылаулар арқылы анықтау қиындық келтіруде. 

Марс (Қызыл жұлдыз) — Күннен бастап санағандағы 4-ғаламшары; Жер 

тобындағы планеталар қатарына жатады. Марстың планета екендігі адамзатқа 

ертеден белгілі болған. “Ұлы қарсы тұрыс” кезінде Марс қызыл сары түсті ең 

жарық жұлдыз (–2,7 жұлдыздық шамада) болып көрінеді. Тихо Браге мен Иоганн 

Кеплердің Марсты бақылауы бойынша 17 ғасырдың басында Күн жүйесіндегі 

планеталардың қозғалу заңы анықталды. Есекқырған (кейде Юпитер) — бесінші 

ғаламшар.Есекқырған Күн жүйесінің ең үлкен ғаламшары. Диаметр бойынша ол 

11 есе Жерден үлкен, салмағы бойынша ше 300 есе үлкен.Сатурн - Күн 

жүйесіндегі көзге Жерден көрінетін бес ғаламшарлардың бірі. Шарықтау шегінде 

Сатурнның жарығы бірінші жұлдыздық шама асады.Сатурнды алғаш рет 

бақылаған Галилео Галилей ғаламшарды біркелкі аспан денесі емес, бір-біріне 

жанасатын үш дене деп, бұлар Сатурнның екі ірі серіктері деп болжам жасады. 

Уран - жетінші ғаламшар. 1781 жылы наурыздың 13-інде Уильям Гершель ашқан. 

Грек (юнан) уақыттың құдайы Кроностың мадағына аталған. Уран - бұл 

Кроностың латын атауы. Күнді 84 жылында бір рет айналады. Уран - күннен алыс 

жатқан планета. Ол газдан және қатты ядродан тұрады. Нептун -  сегізінші 

ғаламшар, Күн Жүйесіндегі күннен ең алыс орналасқан ғаламшар. 1846 жылдың 

23 қыркүйегінде ашылған Нептун ғаламшары математикалық есептердің 

көмегімен ашылған алғашқы ғаламшар болды. Бүгінгі күні ғарыш техника 

құралдарының дамуына игі ықпалын тигізіп отыр. «Осы уақытта орбитада 

мыңдаған жер серіктері ұшып жүр. Олар адамзат үшін қажетті аса маңызды 

стратегиялық міндеттерді орындауда. Ғарыш аппараттары ғаламшарға ұшып, күн 

жүйесінің аймағынан шығып, әлемдік өркениет үшін қызмет етіп жатыр. Содан 

бері көп уақыт өте қойған жоқ. Соған қарамастан, адамзат баласы санаулы ғана 

жылдардың ішінде ғарыш кеңістігін игеруде үлкен жетістіктерге қол жеткізді. Ең 

бастысы, әлемдік қауымдастық ғарышсыз болашақты елестете алмайтындай күйге 

жетті. Өйткені қазіргі заманғы техника құралдарының барлығы да ғарышпен 

байланысты». 

Бүгінде әлемде ғарыштық мемлекет атанудың басты екі жолы бар. Оның 

біріншісі дайын ғарыштық жүйені сырт мемлекеттерден сатып алу. Мұндай 

http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fkk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259F%25D0%25BB%25D1%2583%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25BD
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fkk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259F%25D0%25BB%25D1%2583%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25BD_%28%25D1%2588%25D0%25B0%25D2%2593%25D1%258B%25D0%25BD_%25D2%2593%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25BC%25D1%2588%25D0%25B0%25D1%2580%29
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fkk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D2%2592%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25BC%25D1%2588%25D0%25B0%25D1%2580
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fkk.wikipedia.org%2Fw%2Findex.php%3Ftitle%3D%25D0%259A%25D3%25A9%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BC%25D1%2596%26action%3Dedit%26redlink%3D1
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fkk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259C%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B0
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fkk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2596%25D0%25B5%25D1%2580
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fkk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259E%25D0%25BF%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fkk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A2%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25BE_%25D0%2591%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B3%25D0%25B5
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fkk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2598%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BD_%25D0%259A%25D0%25B5%25D0%25BF%25D0%25BB%25D0%25B5%25D1%2580
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fkk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2598%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BD_%25D0%259A%25D0%25B5%25D0%25BF%25D0%25BB%25D0%25B5%25D1%2580
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fkk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259A%25D2%25AF%25D0%25BD_%25D0%25B6%25D2%25AF%25D0%25B9%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2596
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fkk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2596%25D0%25B5%25D1%2580
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Flibrary.kiwix.org%2Fwikipedia_kk_all%2FA%2F%25D0%2593%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BE%2520%25D0%2593%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25B9.html
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fkk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A3%25D0%25B8%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%258F%25D0%25BC_%25D0%2593%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2588%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fkk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D2%2592%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25BC%25D1%2588%25D0%25B0%25D1%2580
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fkk.wikipedia.org%2Fwiki%2F1846
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тәсілдің бір кемшілгі - мемлекет ғарышты игеруде тәжірибеден өту жағынан 

кейіндеп, базалық инфрақұрылымды дамытудан қалады. Екінші жол - өте күрделі, 

әрі ұзақ үдеріс. Ол мемлекеттің жеке өзінің ғарыштық инфрақұрылымын 

қалыптастыру. Тек ғарышты осы жолмен игерген елдерді ғарыш державалары деп 

атауға болады. «Бүгінде әлемдегі көптеген мемлекеттер осы жолдың біріншісін 

таңдаса, Қазақстан ғарыштық державаға айналуды мақсат тұтып отыр. Біз осы 

таңдауымыздың қиындығы мен тиімділігін жақсы түсініп отырмыз. Өйткені 

космонавтика біз үшін ұлттық мақтанышқа айналатын нысан ғана емес, ол біздің 

азаматтарымыздың өмір сапасын арттыру үшін пайдаланатын басты құрал 

болмақ». Бүгінгі күні ғарыш технологиялары ғылымның, техниканың дамуына игі 

ықпалын тигізіп отыр. Осы уақытта орбитада мыңдаған жер серіктері ұшып жүр. 

Олар адамзат үшін қажетті аса маңызды стратегиялық міндеттерді орындауда. 

Ғарыш аппараттары Айға және Венераға ұшып, ол жақтың топырақ құрамын 

жерге жеткізді. Сондай-ақ бірнеше аппарат күн жүйесінің аймағынан шығып, 

әлемдік өркениет үшін қызмет етіп жатыр. Содан бері көп уақыт өте қойған жоқ. 

Соған қарамастан, адамзат баласы санаулы ғана жылдардың ішінде ғарыш 

кеңістігін игеруде үлкен жетістіктерге қол жеткізді. Ең бастысы, әлемдік 

қауымдастық ғарышсыз болашақты елестете алмайтындай күйге жетті. Өйткені 

қазіргі заманғы жоғары технологиялардың барлығы да ғарышпен байланысты. 

Бізде ғарыш технологиясын өз бетінше зерттеп, ізденіс жолында жүрген ғалымдар 

баршылық. Бірақ кейбір әкімшілік-құқықтық кедергілердің кесірінен көптеген 

технолог ғалымның жобаларына жан бітпей отыр. Біздің Қазақстанды өзінен-өзі 

бірінші ғарыш мемлекеті деп санауға болады. Бірінші жер серігі біздің жерден 

ұшты. Бірінші кісі, адам баласы ғарышқа аттанды біздің жерден. Ал қазақтың 

Байқоңырын әрбір қазақ мақтаныш тұтады. Осы жерден қаншама жер серіктері, 

ғылыми зерттеу станциялары және ғарыш кемелері ұшырылды көкке. Соның 

нәтижесінде талай жаңалық ашылып, адамзат көп нәрсеге қол жеткізді. Демек, 

қазақтың ғарыш айлағы күллі әлем үшін де, еліміз үшін де алар орны ерекше. 

Қорытындылай келе, ғарыштық сала – экономиканың және бүкіл қоғам мен 

мемлекеттің «ілгеріленуінің» белгісі. Ол әлемдік шаруашылықтың басқа да   

салаларына жаңа мүмкіншілік, тың технологиялар және ғылыми-жасалымдардың 

үздіксіз тасқынын беріп отыр. Елдің өркениетті дамуының, барлық маңызы 

өмірлік салалары бүгінде ғарыштық технологиялармен және жасалымдармен 

тікелей байланысты десек, кателеспейміз. Ғарыштық зерттеулер нәтижелері мен 

ғылымның осы саласының жетістіктерін енгізудің экономикалық маңызы үлкен. 

Пайдаланған әдебиеттер тізімі: 

1.Қазақстан ұлттық энциклопедиясы, І- ІІІ том. 

2.«Алашайнасы» газеті Қайыржан Төрежан . 

3.«Егемен Қазақстан» газеті» Қанат Ескендір . 

4.Уикипедия –ашық энциклопедиясынан алынған мәлімет. 
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«Эко»  бөлімі бойынша, «Мен өз қаламның ажырамас бөлігімін»!. 

Қатысушы: Садыкова Карлығаш 

Жетекшісі: Ахметбаева Арайлым Каматаевна 

«№3 жалпы орта білім беретін мектеп - кешені»КММ,Семей қаласы 

 

Түрлі қалдықтарды өңдеп, керекті туындылар жасап шығару жолдарын 

үйренеді. 

Қазақстан Республикасы экология, геология және табиғи ресурстар 

министрлігің, қоғамдық маңызды бастамаларды дамыту қорының, экологиялық 

ұйымдар қауымдастығының бірлескен бастамасы. Жалпы экологиялық тәрбие 

жастардың қоршаған орта мен табиғат аясына немқұрайлы қарамай, тазалықтың 

маңызын жете түсіндіру, оқушылардың бойында экологиялық мәдениеттің 

дағдыға айналуына жәрдемдесу, еңбек арқылы табиғатты күтіп ұстауға үйретуді 

мақсат етті. 

Экология бойынша ұсынылған ойын–сабақтар балалардың назарын және 

олардың құнды қатынастарын Адам және Табиғат өзара қарым- қатынасы 

мәселелерінің арнасы бойынша бағыттайды. Осындай сабақтарды өткізудің ең 

жақсы нұсқасы – өзара қарым- қатынас, табиғатты бақылау, табиғи феноменді 

зерттеу, өсімдіктер мен жануарларға күтім көрсету мәселелерін санаға сіңдіру 

болып есептеледі. Экология бойынша өткізілетін ойын- сабақтарды мазмұнына, 

әдістемесіне және технологиясына қарай бірнеше топқа бөлуге болады, мысалы: 

табиғатты таныту сипатындағы элементтер пайдаланылатын танымдық 

экологиялық сабақтар;құрамына ойын – конкурстар,саяхат – ойындар,сұрақ- 

жауап ойындар кіретін экологиялық сабақтар; ойын элементтерінен тұратын және 

төменгі сынып оқушыларының экологиялық мәдениетін дамытуға бағытталған 

инсценировкалар, экологиялық мерекелер сценарийі; тәжірибелік – ойындар, 

экологиялық тәжірибелер. 

Табиғатты таныту сипатындағы элементтері бар танымдық экологиялық 

сабақтар тікелей табиғаттың өзінде немесе сыныпта жүргізіледі. Бұл ойындар 

балалардың аңғарымпаздығын, есте сақтау, елестету, бейнелеу қабілеттерін 

дамытады. Шартты түрде танымдық экологиялық сабақтардың бірнеше түрін 

бөліп көрсетуге болады: 

Басты құндылық – рухани тазалықпен табиғатқа сүйіспеншіліктің 

ерекшеліктері туралы білімі мен түсінігін  көрсету.Оқушыларға Елбасымыз Н. 

Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламалық мақаласына 

байланысты іс-шаралардың жүргізілуі жөнінде түсінік бере отырып, туған жердің 

табиғатын сақтауды түсіндіру, қоршаған ортаның ластануына зиян келтірмей,  

сақтап, қалдық заттарды қайта өңдеу арқылы оларға екінші өмір сыйлау. Әртүрлі 

жасалған өнерінің өздеріне тән ерекшеліктерін сипаттайды. Жасалу тәсілдері мен 

өзінің жұмысын жетілдіруге конструктивті өзгерту үшін ұсыныстар жасайды. 
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Біздің заманымызға дейін ата бабаларымыз ағаш қасықтар мен ыдыстар 

пайдаланған.Қазақ көшпелі халық болған соң алып жүргенде сынбайды және 

ыңғайлы болған. Ағаштан жасалған ыдыстан адам ауызы күймейді ыңғайлы 

болған. Ағаш ыдыстың сапасы мықты құлағанда сынбайды. Шеберлер құю 

технологиясының түрлі әдіс-тәсілдерін меңгеріп, техникалық өңдеу арқылы 

бұйымдарға кез келген пішін бере алды. Жыртқыш аңдардың бейнелері салынған 

ат әбзелдері, таналар мен тоғалар құюшы шеберлердің қолымен жасалған. 

Қазақстан аумағындағы тұрақтардан табылған заттар мен құралдар үш топқа 

бөлінеді: қару-жарақ, ат әбзелдері және әшекей бұйымдар. Біз нақты ғылыми 

деректерге сүйене отырып, жаһандық тарихтағы өз рөлімізді байыппен әрі дұрыс 

пайымдауға тиіспіз. 

Керек емес заттардан керемет туындылар! 

«Эко бөлімі»  бойынша өз идеямды құру 

Мақсаты: Қалдық заттардан бұйым жасауды таныстыру, және бұйымның 

жасалу жолдарын көрсету арқылы шығармашылық қабілеттерімізді дамыту, 

жұмыс кезінде қауіпсіздік ережелерді ескере отырып, 

ұқыптылыққа,тиянақтылыққа, икемділікке, шеберлікке, тәрбиелену;  Қосымша 

білім беруде  шеберлігімді көрсету. Шығармашылық жұмысқа тартылу арқылы 

танымдық қызығушылығымызды арттыру, жетістіктерімізді бағалап көрсету, 

белсенділігімізді  қалыптастыру, өз бетімізше еңбек етуге дайындау, іскерлігімізді 

дамыту. 

Үйірменің мақсаты: Табиғатты қорғау арқылы, ауа тазалығын сақтау адам 

денсаулығына пайдасы зор екенін түсіну. 

Міндеті: Топтық шығармашылыққа тарта отырып,  Қазір ел болып 

егемендік алып, көк туымыз желбіреп, әлемдегі тұрағы биік елдермен терезесі тең 

өмір сүріп келеміз. Қай заман, қай қоғамда болсын адамзат баласы жас ұрпақ 

тәрбиесіне зор мән берген. Елімізді - 2030 жылы 

 «Ақ барысқа» айналдыратын күш - бүгінгі оқушы балалар екені де анық. 

Сапалы білім берумен қатар еңбекке баулу, үйрету аса қажет. Жастарымыздың 

өнерлі болуы қоғамдық өмірімізге үлкен әсерін тигізеді. 

Олай болса, біздің басты міндетіміз жаңа заман ғылымының мол жетістіктерімен 

қаруланған, мәдени дүние танымы, көзқарасы қалыптасқан бәсекеге қабілетті 

дарынды оқушыларды тәрбиелеу. 

Қолөнер үйірмесі өнер мен білім беру ісін бір - бірімен ұштастырып, бала 

санасына ұялатуда үлкен жүрек, мол мейрімділікпен қоса кәсіби дарын, 

іздемпаздық, іскерлік екендігі адамның адамгершілік дүние танымын 

қалыптастырып үйрену. 

Бұл бағдарламаны жасауда біз топтық  жас ерекшеліктерімізге байланысты.  

Жоспарланған жұмыстың түрлері: әңгімелесу, ұстазбен талдау, теориялық, 

машықтық, жеке, топтық, технологиялық нұсқау карталар, үлгі суреттер қалдық 

заттар арқылы орындалуы жүзеге асырылады. 

Тәжірибе алмасу мақсаты: Шығармашылық идеялар туралы түсінік 

қалыптастыру, және өз идеямызды тарату арқылы ой – өрісін дамыту. 

Қазіргі кездегі жаңа технологияларды қолдана отырып, тәжірибе алмасыу арқылы   
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шығармашылыққа баулу  арқылы  эстетикалық  талғам әдемілікке, шеберлікке, 

икемділікке тәрбиелену. Жаңа технологиялар уақыт өткен сайын  қарқынды 

дамып келеді. «Келер ұрпақ алдында зор жауапкершілік жүгін арқалап келеміз»,- 

бүгінгі ұрпақ бейнесімен көрінеді. Дүниежүзілік озық тәжірибелерге сүйеніп жаңа 

технологияларды  пайдалану. Бүгінгі таңда көркем еңбек пәні бойынша мен 

өзімнің  ойлап тапқан идеям «көненің көзі» ескіні жаңғырту технологиясы 

бойынша ежелгі заттарды өңдеу арқылы  әр түрлі бұйымдарды жасап үйрету. 

Бүгінгі таңда атап айтатын болсақ, қалдық заттарға екінші өмір сыйлау арқылы әр 

түрлі қалдық заттардан туындылар жасап қайта өмірге әкелу. 

 Тақырыптың өзектілігі: «Қалдық түрлерін»  жаңартып, жаңа технология 

арқылы дамыту. 

 Жобаның мақсаты: Міндеті: өзімізді  еңбекке баулу. 

 Зерттеудің мақсаты: Шығармашылық идеялар туралы түсінік 

қалыптастыру, және өз идеямызды тарату арқылы ой – өрісін дамыту. 

 Зерттеу нысаны: Керексіз заттардан керемет туындылар. 

 Зерттеу пәні: көркем еңбек 

 Техникалық қауіпсіздік ережесін сақтау:қайшы, кемпірауыз, темірлерден 

сақтану. 

 Пәнаралық байланыс: тарих, экология, сурет, химия, биология 

 Жобаның жаңалығы: Шығармашылық жаңа идеялар. 

 Күтілген нәтиже және бағалау критерийлері: оқушылар өздерінің 

бағдарламаға сай жасаған туындыларының нәтижесін мектепішілік,  көрмеде 

көруі. 

 Бағдарламаны жүзеге асырудың қорытынды түрі мектепішілік, қалалық, 

республикалық, халықаралық  көрмеге жұмыстарды шығару. Өз идеямыз арқылы 

жұмыс жасау  өнерге деген қызығушылықтарын арттыру, эстетикалық тәрбие 

беру, нұсқау картасымен жұмыс жасауға баулу; 

1. Ескіні  жаңарту технологиясы. 

2. Өз ойымыздан  жаңа идеялар таратуға қалыптастыру. 

3.Эко қалдықтарына екінші өмір сыйлау. 

4. Топтық   шеберлікке,  жаңа идеялар таратуға қалыптастыру. 

Жұмыс кезеңдері:  

1. Іздеу кезеңі: (2018 оқу  жыл) 

2. Қалыптастырушы ( эксперименттік) кезең:(2018 оқу жылы) 

Мақсаты: Шығармашылық идеялар туралы түсінік қалыптастыру, және өз 

идеямызды тарату. 

3. Қорытынды кезең:( 2019 оқу жылына дейін толық аяқтау). 

1.Кезеңі-Экологиялық құзыреттілігін дамытады. 

2. Кезеңі-Қоршаған ортаның ахуалымен таныса отырып, экологиялық тәрбие 

алады. Қоршаған ортаны қорғауды. 

3.Кезеңі- 2020 жылдан бастап; жасалған шығармашылық туындыларымыз 

қалалық, облыстық, республикалық, және халықаралық деңгейде  жүлделі 

орындарға ие болып келеді. 

4. Кезеңі - жариялылық кезеңі: (2021 оқу  жыл ) жариялау. 
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Тану кезеңі: (2022 оқу жылына )толық аяқтап тарату. 

 Қорытынды: Экологиялық сабақ өткізу – Қазақстан Республикасы 

экология, геология және табиғи ресурстар министрлігің, қоғамдық маңызды 

бастамаларды дамыту қорының, экологиялық ұйымдар қауымдастығының 

бірлескен бастамасы. Жалпы экологиялық тәрбие жастардың қоршаған орта мен 

табиғат аясына немқұрайлы қарамай, тазалықтың маңызын жете түсіндіру, 

оқушылардың бойында экологиялық мәдениеттің дағдыға айналуына жәрдемдесу, 

еңбек арқылы табиғатты күтіп ұстауға үйретуді мақсат етті.Қазіргі 

таңдаҚазақстандағықазіргі экологиялық жағдайы жағынан Қазақстан 133 елдің 

ішінде 70- ші орында. Еліміздің экологиясы жақсартуда ғылыми озық 

технологиясын өндіріске кеңінен енгізу, экологиямызды қорғап таза ұстау арқылы 

келер ұрпақты тәрбиелеу арқылы барынша көңіл бөлу қажет.Тұрмыстық қалдық 

заттарды қолданыстан мүлдем шығармай, қайта екінші өмірді эстетикалық 

талғаммен, оқушы қолымен беруге болады. Шығармашылық жұмыстар арқылы 

құнды боларлық жаңа заттар жасауды оқушылардың бойына сіңіру, менің қазіргі 

кездегі міндетім болып тұр.Тұрмыстық қалдық  заттарды  қолданыстан мүлдем 

шығармай, қайта екінші өмірді эстетикалық талғаммен, оқушы қолымен беруге 

болады. Шығармашылық жұмыстар арқылы құнды боларлық жаңа заттар 

жасауды оқушылардың бойына сіңіру, менің қазіргі кездегі міндетім болып тұр. 

 

ИНКЛЮЗИВТІ ДАМЫТУҒА АРНАЛҒАН  ОРТОМАССАЖДЫҚ ТӨСЕНІШ 

Қатысушылар: Дарханбаева Мөлдір, Жумабеков Али 

Жетекшілері: Кенжегалиева Лензат  Болатовна, Шакаримов Кайсар  Женисович 

«№ 27 жалпы орта білім беретін  мектеп» КММ, Семей  қаласы 

 

Баланың дамуы отбасының өмір салтымен тығыз байланысты, ал ата -аналар 

балалардың дұрыс физикалық дамуы туралы қамқорлық жасап, олармен үнемі 

дене тәрбиесімен айналысып, оларды салауатты өмір салтына баулуы қажет. Бұл 

мәселелерді шешудің бір жолы - балалар мекемелерінде де, отбасында да балалар 

мен ересектердің бірлескен спорттық қызметі. 

Тақырыптың өзектілігі - бұл аяқтың массажы баланың аяқтары мен тірек -

қимыл аппаратының қалыптасуына ғана емес, сонымен қатар орталық жүйке 

жүйесіне, және ол арқылы бүкіл денеге жақсы әсер ететіндігінде. Сондықтан 

аяққа массаж жасау - денсаулықты жақсартудың ең тиімді әдістерінің бірі. 

Ортомассаждық төсемін қолданудың мақсаты: Балалардың аяқтарын 

түзету процесін оңтайландыру, баланың денсаулығын сақтауға және нығайтуға 

көмектесу. 

Бұл тақырып келесі түзету міндеттерін шешеді: 

• фонематикалық процестердің дамуы 

• қозғалысты үйлестіруді дамыту 

• кеңістікте өз денесінде бағдарлау дағдыларын жетілдіру 

• сабаққа қатысуға деген оң көзқарасты қалыптастыру 

• есте сақтауды, зейінді дамыту 
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Зерттеудің өзектілігі. Ортомассаждық төсеніш тақырыпты іске асырудың 

өзектілігін сақтауға мүмкіндік беретін заманауи ақпараттық технологиялардың 

даму тенденциясын ескере отырып жасалған. 

Жақында біздің өмірімізде әр түрлі кілемдерді автоматты түрде шығаратын 

идеялар пайда болды. Бұл кілемдердің көпшілігі қазірдің өзінде қоғамдық 

игілікте. «Инклюзивті дамытуға арналған ортомассаждық төсеніш» - бұл 

массаждық төсеніштің прототипі. Діріл массажын қолдана отырып, ол аяқтың әр 

түрлі нүктелерін бірден уқалайды, бұл адамның өмірін едәуір жеңілдетеді.  

«Инклюзивті дамытуға арналған ортомассаж төсенішін» көптеген қызмет 

салаларында қолдануға болады, мысалы, балабақшаларда, мектептерде. 

Сонымен қатар, массажер күнделікті өмірде кеңінен қолданылады, оны 

маңызды құралдардың біріне айналдырады. Егер болашақта бұл орто-массажер 

жетілдірілсе, оның мүмкіндіктері жоғары деңгейге жетеді, бұл оны одан да 

пайдалы етеді. 

Зерттеудің мақсаты: инклюзивті даму үшін ортомассаждық төсеніш жасау 

Зерттеу объектісі: дірілдейтін массаждық төсеніш 

Зерттеу нысаны: инклюзивті даму үшін ортомассаждық төсенішті жақсарту 

әдісі. 

Болжам: Егер инклюзивті білім беру үшін ортомассаждық төсеніш 

қолданылса, онда балалардың аяқтарын түзету процесі оңтайландырылады және 

бұл баланың денсаулығын сақтауға, нығайтуға ықпал етеді. 

Нәтиже мен қорытынды: Жоба бойынша жұмыстың нәтижесінде біз 

күрделі жобаларды тіпті ересек адам болсын, бала болсын, кез келген адам жүзеге 

асыра алады деген қорытындыға келдік. Осылайша, біз аяқтың физиологиялық 

доғаларын қалыптастыруға қабілетті ортомассаждық төсеніш жасай алдық, ол 

адамның өмірі мен оның көптеген салалардағы қызметін айтарлықтай 

жеңілдетеді. 

Болашақта біз өз жобамызды жетілдіргіміз келеді. Ортомассаждық 

кілемшенің қосымша мүмкіндіктерін зерттейміз және оның функционалдығын 

кеңейтуге тырысамыз, сонымен қатар әр түрлі мамандықтардың ерекшеліктерін 

зерттейміз, ортомассаждық кілемшені қолдану арқылы қандай қызмет түрлерін 

жеңілдетуге болатынын анықтаймыз. 

Негізгі бөлім 

1.1 Вибро массажы дегеніміз не? 

Вибро массажы - бұл механикалық дірілдеу принципі бойынша жұмыс 

жасайтын құрылғы, оның көмегімен денені уқалауға болады. 

Кез келген массаж адам ағзасына жағымды әсер етеді. Бұл қан айналымын 

ынталандыратын, терінің серпімділігі мен қаттылығын жақсартатын, регенерация 

процесін тездететін және бұлшықеттерді босаңсытатын керемет жалпы емдік 

шара. 

Вибро массажы массаждың барлық функцияларын орындап қана қоймай, 

артық салмақпен күресуге де көмектеседі. Құрылғыны үнемі пайдалану 

мыналарға ықпал етеді: 
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 терінің күйін жақсарту (бұл әсіресе салмақ жоғалту процесінде маңызды, 

егер тері салбырап, серпімділігін жоғалтса); 

 метаболикалық процестерді жеделдету, соның арқасында калориялар 

белсенді түрде жағылады; 

 денепішіні; 

 бұлшықетауырсынуын басу; 

 жарақаттанкейіноңалтудыжеделдету; 

 ас қорытужолдары мен жүйкежүйесінқалыпқакелтіру. 

Вибромассажыныңтүрлері 

Вибромассажыныңүшнегізгітүрі бар: 

• қолмен (портативті); 

• сөредетаспа; 

• Арықтаубелбеуі.  

Дірілдейтінжастықтар, креслолар, шапандар мен матрацтардыңбарлықтүрлері 

аз танымал. 

Өнертабыстыенгізу 

Бірлескенқызметтіңформаларыныңбірі - балалардағықалып пен 

жалпақтабанныңалдыналуғаарналғанстандарттыемесжабдықтар - 

аяққаарналғанмассаждықтөсеніш. 

Дене шынықтыру мен сауықтыру жұмыстарын ұжымдық талқылау 

барысында өз қолымызбен аяққа арналған массаж төсенішін жасау туралы шешім 

қабылданды. 

Мұны істеу үшін, ең алдымен, біз эскиз жасадық, материалды таңдадық және 

кілем жасау процесін бастадық. Біз вибро кілем жасау туралы ойға келдік. 

Сондықтан олар вибро қозғалтқышты тауып, массаж қорабына орнатылды. Ал 

тұрақтылық пен икемділік үшін қозғалтқыштың айналасына серіппелер 

орнатылды. Менің бұл қораптың сыртқы қабын тіктім. Алдыңғы жағында мен әр 

түрлі пішіндегі және түрлі түсті моншақтармен тығыз орналастырдым. Кілемде 

ойық беті бірнеше түрі бар, сондықтан баланың аяқтарына әсер ету дәрежесімен 

ерекшеленеді. Осының арқасында төсеніш аяққа массаж жасайды, тобық 

буынының күшеюіне және балалардың жалпақ табанының пайда болуына және 

дамуына жол бермеуге көмектеседі. 

Орто массаж төсенеші арқылы жұмысты ұйымдастыру 

Балалар барлық жаттығуларды шұлықсыз аяқ киімсіз массаж төсенішінде 

тұрып орындайды. 

Жұмыстың басында дірілді күшейте отырып, біртіндеп діріл қосып, жұмсақ 

тербеліс төсенішінде жаттығуларды орындау ұсынылады. 

Кілемшеде бір орнында жүріс болуы мүмкін: тізе жоғары көтерілгенде, тізе 

астынан шапалақпен, аяқ саусақтарымен, өкшелермен, қолды әр түрлі көтерумен 

(екі жаққа, белбеуде, жоғары, сыртта жүру) және аяқтың ішінде.Бала аяқтарын 

басқаша қояды, ал бұлшық еттер басқаша жұмыс істейді, ал жүйке ұштары әр 

түрлі сигналдар қабылдайды, нәтижесінде жүйке -бұлшықет жүйесі 

жаттықтырылады. 
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Қорытынды 

Ортомассаждық төсеніш инклюзивті жұмыста қолданғанда -тәрбиелеу 

процесінің тиімділігін арттырады, баланың денсаулығын сақтайды және оны 

«көбейтеді». 

Жақсы денсаулық балалар ауруларының алдын алу - ата -аналар үшін басты 

басымдықтардың бірі. Біздің елімізде тірек -қимыл аппараты, буын аурулары бар 

балалар көп, біздің өңірде балалардың көпшілігінде кальций мен йод 

жетіспеушілігі сүйек ауруларына әкелетіні жасырын емес. Сондықтан бұл кілем 

сұранысқа ие болады, себебі ол осы аурулардың алдын алу үшін өте оңтайлы. Ол 

кіші жастан 18 жасқа дейінгі балаларға да жарамды. 

Бұл жобаның аналогы жоқ. Бағасы да қолайлы. Өнімнің бағасы әлеуметтік 

желілер арқылы жүзеге асады. Қызыл Крест қоғамы және ортопедиялық 

дәріханалар. Болашақта біз өз мамандығымызды осы жобамен байланыстыруды 

жоспарлап отырмыз. Кілемді әртараптандыру идеясы да бар: көлемі, пішіні, 

функциялары. Осылайша, бір жылда өсіп келе жатқан жастар ретінде біз өз 

елімізде шағын кәсіпкерлікті дамытуға үлес қосамыз. 

Ал біз өз сөзімізді француздың ұлы ақыны Альфред де Муссеттің мына 

сөздерімен аяқтағымыз келеді: «Жаттығу көптеген дәрі -дәрмектерді алмастыра 

алады, бірақ әлемдегі ешбір дәрі жаттығуды алмастыра алмайды» 

Назарларыңызға рахмет! 

Пайдаланған әдебиеттер тізімі: 

1.Ортокілемдер - http://ortho-puzzle.kz 

2.Өзіңіз жасайтын кілемдер- https://www.pinterest.com 

3.Діріл массажына арналған құрылғы- https://findpatent.ru 

4.Қазақстанда инклюзивті білім беру - https://informburo.kz 

 

КОНЦЕПТ КАРТАНЫ ҚҰРАСТЫРУ ЖӘНЕ   ҰБТ-ҒА ДАЙЫНДЫҚ 

ЖҮРГІЗУДЕ ҚОЛДАНУ 

Қатысушы: Серікқали Әсем Ермекқызы 

Жетекшісі: Маутбекова Арайлым Сағындыққызы 

 «№19 жалпы орта білім беретін мектебі» КММ, Семей қаласы  

 

Зерттеудің өзектілігі. Мектепте 10,11-сыныптар  арасында ҰБТ-ға 

дайындықты жүргізу үшін, концепт карталардың мағыздылығы оқу материалы  

білім алуға арналған электронды ресурстардың бір ғана концепт картаға түрінде 

ұсынылуы.  

Мемлекет басшысының 2018 жылғы 10 қаңтардағы «Төртінші өнеркәсіптік 

революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері» атты Қазақстан халқына 

жолдауын іске асыру жөніндегі шаралар туралы, индустрияландыру жаңа 

http://ortho-puzzle.kz/
https://www.pinterest.com/
https://findpatent.ru/
https://informburo.kz/
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технологияларды енгізудің көшбасшысы болуға тиіс атты жоспардың іске асыру 

іс-шаралары: "Цифрлық дәуір" өнеркәсібін (инновацияларға,  технологиялар  

трансфертіне баса  назар  аудару,  өңдеуші өнеркәсіпті цифрландыруға 

жәрдемдесу, стандарттау  жүйесінің  тиісті бейімделуі)  қалыптастыруға  

бағытталған  индустрияландырудың  үшінші бесжылдығы тұжырымдамасын 

әзірлеуде[1]. 

  Зерттеудің мақсаты. Орта  білім  алу жүйесін  жаңарту  мақсатында, 

оқытуды жобалау теориясының негізгі концептуалды аспектілерін анықтап, 10,11 

сыныптарда ҰБТ-ға дайындықта концепт карта құрастыру.  

Ұсынылған мақсатқа жету негізінде төмендегідей зерттеу міндеттері 

тұжырымдалды: 

1. Білім алуда оқылатын материалдардың бірізділігін, оның мазмұнын ашу 

арқылы күшейту және жоспармен бекітілген концептісін құру.  

2. Оқушылардың    бойында  дағдыларын қалыптастыратын, тәжірибелік 

жұмыстарды, алдан-ала жоспарлауды қажет ететін тапсырмалар жиынтығын 

жазып, білім алуда концептуалды карта құрастыру.  

Ғылыми жаңалығы. Білім алуда оқылатын материалдардың бірізділігін, оның 

мазмұнын ашу арқылы күшейту және жоспармен бекітілген концептісін құру. 

Оқушылардың    бойында  дағдыларын қалыптастыратын, тәжірибелік 

жұмыстарды, алдан-ала жоспарлауды қажет ететін тапсырмалар жиынтығын 

жазып, білім алуда концептуалды карта құрастыру.  

Практикалық эксперименталды тәжірибе Семей  қаласындағы «№  19 жалпы 

орта білім беретін мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 

оқушыларының көмегімен өткізілді. 

1. Білім беруде концепт картаны қолдану (Xmind, Xmind Zen, 

Mindmeister бағдарламалары ) мен оны құрастыру әдістері   

10-11 сыныптарда информатиканы оқытудың мақсаты, негізгі білім жүйесін  

теориялық негіздерде заманауи ақпараттық технологияларды және визуальді 

бағдарламалауды меңгеру, оқушылардың ақпараттық мәдениеттін қалыптастыру, 

нақты дағдыларды игеру ақпараттық комуникациялық технологияларды қолдану 

танымдық және интелектуалдық ерекшеліктерін дамыту.   

Гуманитарлық бағыттағы информатика курсының ерекшелігі, ақпарттық-

коммуникациялық технологияларды тереңдетіп оқыту болып табылады. 

Пәнаралық байланыс оқушыларға әр түрлі пәндердегі қайталауды шектейді, 

материалды аз  уақыт ішінде терең меңгеруге, өзара жүйелік келісімге келуге, 

ынталандыруға білімін күнделікті өмірде қолдануға мүмкіндік береді.Ол үшін, 

концепті бойынша мектептің бірнеше пәндер бірігеді, берілген тақырып бойынша 

жұмыс жасау үшін Бейне, эмоциональді көңіл-күй, моральдық эстетикалық 

негізде тақырып нақты мазмұнмен бекітіледі.Ол кілттік сөз ретінде 

қарастырылып, бірнеше сабақтарда бір  апта көлемінде жүргізіледі. Осы  негізінде 

оқытуда  концептілік оқытуды қолдану өте тиімді. Концептілік оқыту ол: 

Фелдхусен: концептілік оқыту «ойдан шығарылған қиындық пен 

белсенділіктегі балаларды тарту» және «олардың танымын дамытуда 

ынталандыру» ретінде қолданылады[4]. 
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Шак «Концепттер ұстаздар мен оқушыларды материалды меңгеруге тартады, 

қызығушылықтарын оятады және сұрақтар туындатады». 

Концептіге бағытталған бағдарламалаудағы концепт – бұл консртукция 

объектілердің бір класы мен сілтемелердің бір класынан тұрады.Осыдан келіп 

шығатын концепт карта түсінігін қарастырсақ. Білім беру саласында қолдануға 

арналған концептілік жүйе, карта түсінігі: Тони Брутеннің [4] ұсынуы бойынша: 

Концептілік карта - ақыл-ой картасы ортақ сөздің немесе төңірегіндегі  

орналасқан терминдердің  негізінде құрылады. Осы  негізгізде  5-тен 10-ға дейінгі 

негізгі ойлар, осы  терминдердің  әрқайсысы қайтадан 5-10 негізгі ойлармен  

қоршалған. Алынған графикалық құрылым, біздің орталық концепт жайындағы 

көзқарасымызды басқа жағынан қарастыруға біздің тәжірибемен,  бұл концепт  

жаңа байланыстар табады. Барлық мәліметтер құрылымданған болғандықтан, оны 

қолдану өте ыңғайлы[5]. 

Концепт карталары бағдарламаның негізгі элементтері: 

 ұйымдарға сілтемелер;  

 терминдер мен кілт сөздер; 

 арнайы белгішелер, таңбалар, үш өлшемді сызбалар және жекелеме сөздер 

тобы; 

 жаңа кластер, олардың әрқайсысының жаңа жоба үшін өзіндік орталығы 

бар. 

Xmind [6] – бұл «миға шабуыл» жургізуге және «интеллект-карталар» құруға 

арналған, жекелеме меншіктік бағдарламалық жасақтама, XMind Ltd 

компаниясымен құрастырылған. Бұл бағдарлама қолданушыға өз ойын түзетуге, 

бір жүйеге келтіруге, оларды әр түрлі диаграммаларда салуға, ол диаграммаларды 

бірлесіп, басқа қолданушылармен қолдануға көмектеседі.  

XMind ZEN [7] – бұл интелект карта құрастыруға арналған конструктор, оны 

XMind бағдарламасынан бөлек көшіріп алып, орнатуға болады.Ашық 

интерфейстен қараңғыға ауысуға мүмкіндік туды (ауысым күнмен түнге 

байланысты ауысым). Түсін барлық терезелер, қалташалар, құрал-саймандар 1-те 

суретте көрсетілгендей өзгертеді. Xmind ZEN редакторының көмегімен концепт 

карталарды *pdf, *png, *svg, *ppt.x т.б. форматта экспроттауға болады. 

Әрбір тақырып қаріптер тобының жиынтығынан құралады, сіздердің интеллект 

карталарыңыз барлық платформада біркелкі визуальды көрінуі үшін.  
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Сурет 1. – Xmind  ZEN терезесі 

XMind ZEN-тің негізгі ерекшеліктері: 

 Тақырыпты безендіру, диаграмманы безендіру құралдары; 

 Экспорт және бөлісе алу мүмкіндігі; 

Схема мен диаграмманы безендіруде Xmind-та бар құрылымдар алтыбұрыш 

пішінді, капсула, шеңбер тәріздестерді де қолдануға болады.Негізгі алты түстен 

құралған  көпьеген түстерге қол жетімді.Түсті  ауыстыру өте қарапайым тышқан 

батырмасын басумен орындалады.Әртүрлі түс беру арқылы картаңызды 

мәнерлеуге болады. Жобаны басқарудың күрделі түрлері үшін, MeisterTask 

инетграциясын  қолдануда өз картаңмен жоба тақтасын үйлестіруге болады. 

Біздің жұмысымызда концепт карталарды жоғарыда айтылған бағдарламаларда 

құрастырудың бірнеше алгоритмін қарастырдық. 

2. 10,11-сыныптарда ҰБТ-ға дайындық жүргізуге құрылған білім 

алушыға арналған концепт карта. 

Картаны онлайн құрудың алғышарттары: бірнеше қадамдардан тұрады, 

таратылатын тәжірибе сіз онымен өз сыныбыңызбен немесе сыныптағы бөлінген 

топтармен жақсы қамтылған жұмыс миға шабуыл әдісі арқылы жүргізе аласыз. 

Бұл жерде не ұсына аламыз:  

Қадам 1. Орталықтан бастаңызда MindMeister-де  бос ақыл ой картасын 

құрыңыз және ортасына миға шабуыл әдісімен тақырыпты немесе көтерілетін 

мәселені немесе мақсатын жазып қойыңыз. Егер мүмкіндік болса орталық 

тақырыпқа сурет кірістіріп қойыңыз. 

Қадам 2.Ұсыныстар қалдырыңыз, қосымша ақпарат жазу керек жаттығу 

жайында, онлайн миға шабуыл әдісі жайлы ұсыныстар бөліміне орталық 

тақырыпқа байланысты белгі қою, әрбір адам  не болып жатқанын және не істеу 

керек екендігін білу үшін.Картаның нақты орындалу уақытын кқрсетіп қойыңыз, 

нақты бір уақытта жасалып бітуі үшін. 

Қадам 3. Басқаларды ынталандырыңыз, өз картаңызды біреумен бөліспес 

бұрын  басқаларға жұмысты бастау мақсатында көмектесіп және бірнеше өз 

ойларыңызды , үлестеріңізді өздеріңізде қосып жіберіңіздер[7]. 

Енді осы менің тарапымнан құрылған Қосымша А  карталармен жұмыс жасау 

негізге алынып, сабақ барысында картамен жұмыс жасамас бұрын білім 

алушылардан сауалнама алынды. Сауалнама алудың мақсаты, концепт карта 

туралы түсінік, қолдану саласы және білім алу барысында қолдану туралы 

оқушылардың пікірлерін білдік. Сауалнама анонимді түрде былтырғы оқу 

жылында 11 сынып оқушылары арасында жүргізілді.  

Қорытынды 

Бүгінгі күні білім беру бағдарламасы толығымен жаңаша ойлауға негізделген, 

іргелі реформалар кезеңіне қадам басты. Осыған орай биылғы оқу жылында орта 

білім беру жүйесі де, толығымен жағартылған білім беру бағдарламасына көшті.  

Зерттеу жұмысы барысында келесі міндеттерге қол жеткіздік:  

Информатиканы пәнінде концепт карталармен жұмыс жасап, теориялық 

сараптама жүргізу арқылы ҰБТ-ға дайындықты нығайту жүзеге асырылды. I 
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бөлімде концепт карта түсінігі, концептілі оқытудың маңыздылығы туралы 

айтылды. 

Концептілі жүйемен оқытудың педагогикалық-психологиялық ерекшіліктері 

қарастырылды. 

II бөлімде білім беруде компьютерлік бағдарлама көмегімен концепт картаны 

құру әдіс-тәсілдері ұсынылды.   

Сол арқылы концептілік негізде А қосымшасы құрастырылды. 

Бағдарламаның онлайн нұсқасы білім алушы үшін тиімді болып табылды.   

Пайдаланылған әдебеиеттер тізімі: 

1. Селевко Г.К. Педагогические технологии на основе активизации, 

интенсификации и эффективного управления УВП.М., 2005.-215 с. 

2. Босова Л.Л. Школьная информатика как точка роста информатизации 

образования//Национальное издательство РТ «Магариф»: Казанский 

педагогический журнал, 2008. - №12, С. 44-51.  

3. Райхерт Т.Н.,.Сыромятников В.Н //Концепция динамического обучения 

прикладной информатике в ВУЗЕ // Научно-методический журнал /Информатика 

и образование/ Вып. №5’2012 – С. 50-53. 

4. https://ru.wikipedia.org/wiki/XMindА-Қосымшасы  

Ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындық негізінде құрылған концепт карта  

Жобаға сілтеме: https://www.mindmeister.com/1893213069?t=O84W8hhzVb 

 

3D МОДЕЛЬДЕУ – БОЛАШАҚҚА ЖАСАЛҒАН ҚАДАМ 

Қатысушы: Бактиярова Дильназ Нурлановна 

Жетекшісі: Дауанова Азиза Әділжанқызы 

«Шақаман жалпы орта білім беретін мектебі» КММ,Семей қаласы  

 

3D модельдеу бұл салыстырмалы түрде жаңа сала. Компьютер көмегімен 

жарнамалық роликтер, мультфильмдер, компьютерлік ойындар, видео сабақтар, 

видео презентациялар және т.б. жасалады. Бұл мақсатта графикалық пакеттре 

компьютердің жылдамдығына және жадысына талаптар қояды. Бұл класстың 

графикалық пакеттерінің айырмашылығы нақты бейнелер, «қозғалатын суреттер» 

жасау мүмкіндігі. Нақты бейнелер жасау үшін графикалық пакеттерде күрделі 

математикалық аппарат қолданылады. Мысалы, үшөлшемді объектілердің суреті, 

қозғалыстары, әсерлесуі – геометриялық есептеулерімен байланысты. 

Жарықтандыруды, көлеңкені, бет фактурасын көрсету үшін оптика заңдарын 

ескеретін есептеулерді қажет етеді. 

3D-модельдеу — бұл симуляцияланған 3D кеңістіктегі полигондарды, 

шеттерін және шыңдарын манипуляциялау арқылы кез келген беттің немесе 

объектінің 3D көрінісін жасау үдерісі. 3D модельдеуді арнайы 3D өндіріс 

бағдарламалық жасақтамасымен қол жеткізуге болады, ол суретшіге 

полигональды беттерді жасайды және деформациялайды немесе нысандарды 

сандық түрде көрсету үшін пайдаланылуы мүмкін деректер нүктелерінің 

жиынтығына нақты объектілерді сканерлеу арқылы қол жеткізуге болады. 

https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2FXMind&v=V9aCj1UMWBw&redir_token=QUFFLUhqbjF6ZEdzR0hLSmdzNUJvVkJqSUdldWNPVEgzUXxBQ3Jtc0trdEZoN3Y3cDlCRHoyUll4RGo1bGo4US1oczdnR0hhaExyTDB4NF9kY1VnWHRJcU1PeHpEV2tZcmtkU2FuV2xCdnZJaWZjaDgzYjFSMWgtM1NsRG9nQml1ZHI2ZEt3RDUxbDg1OGdKYTZqejItQktIWQ%3D%3D&event=video_description
https://www.mindmeister.com/1893213069?t=O84W8hhzVb
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Мақсаты: 3D  модельдеудің заманауи жолдары мен көрінісін, оқу мен 

дәріптеу және насихаттау. 

Міндеті: 3D модельдеудің заманауи жолдары мен көрінісін оқуда қарастыру. 

3D модельдеудің  заманауи бағдарламалардың қолданыстағы жолдары мен 

көрісін зерделеу. 

Зерттеу кезеңдері: 

І кезең: Қазіргі танымал бағдарламалардың ешқайсысы компьютерлік 

графикасыз жұмыс істемейді. 3D-технология архитектуралық визуалдауда, 

автомобиль жарнамалары мен компьютерлік ойындар жасауда қолданылады. 

Үшөлшемді компьютерлік графика — өте кең сала, ол машина жасауда, 

архитектурада, құрылыста, медицинада, археологияда, тренажерлар құруда, кино 

мен теледидарда қолданыс тапқан.  

ІІ кезең: Үш өлшемді модельдеуге арналған бағдарламасы, содан кейін әр 

түрлі мақсаттар үшін пайдаланылуы мүмкін қызықты үлгілерді және модельдерді 

әдемі очерктер, айналуы мүмкін. Жалпы 3D-дің қолдану салаларын қарастырған. 

Жоба  өзектілігі:3D модельдеудің заманауи жолдары мен көрінісін 

танымдық тұрғыдан зерттеу. 

Зерттеу нәтижесі. Осы уақытқа дейін 3D модельдеу бағдарламаларында 

практикалық жұмыстарды  сабақта пайдалануға болады. 

1.3D модельдеу туралы түсінік 

Компьютерлік графика – әр түрлі кескіндерді (суреттерді, сызбаларды, 

мультиплиқацияларды) компьютердің көмегімен алуды қарастыратын 

информатиканың маңызды саласы.  

Дербес компьютерді пайдаланушылардың қатарында компьютерлік 

графикамен айналысатындардың саны күн санап артып келеді. 

Қазіргі танымал бағдарламалардың ешқайсысы компьютерлік графикасыз 

жұмыс істемейді. 

3D модельдеу — үш өлшемді нысан жасау. Яғни кез-келген заттардың үш 

өлшемдік нұсқа ретінде өңдеу. 

3D-технология архитектуралық визуалдауда, автомобиль жарнамалары мен 

компьютерлік ойындар жасауда қолданылады. Үшөлшемді компьютерлік графика 

— өте кең сала, ол машина жасауда, архитектурада, құрылыста, медицинада, 

археологияда, тренажерлар құруда, кино мен теледидарда қолданыс тапқан. 

Техниканы жетілістіру және 3D моделдермен жұмысты қарапайымдастыру 

арқылы үш өлшемді графика үйреншікті жазық бейнелерді ығыстыра отырып, 

өмірдің ажырамас бір бөлігіне айналары сөзсіз. 

Қолданылу аймақтары 

 архитектуралық жобалау мен интерьерлік конструктрлеу; 

 теледидар үшін жарнамалық және ғылыми танымал роликтер дайындау; 

 компьютерлік мультипликация және фантастикалық сюжетті ойын 

фильмдер түсіру; 

 машина жасау АПРЖ-де; 

 географиялық ақпараттық жүйелерде; 

 электротехника және электроникада; 
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 компьютерлік ойындар, кітаптар мен журналдар үшін иллюстрация 

дайындау; 

 көркем компьютерлік графика, Web-дизайн; 

 кеңістіктегі бейненің дамуы; 

 арнаулы эффектілер. 

Компьютерлік моделдеудің уникалды құралдары мен әдістері арқылы 

ғимараттың виртуалды моделдері құрылады. Осы кезге дейін құрылыс жобалары 

жоѓары деңгейдегі құрылыс технологиясында өтті. Қазірге кезде құрылыс 

компаниялары визуалды бейнеленетін инженерлік жобалар жүйесін қолданады. 

Заманагөй программалар құрылыс есептерін жүргізіп қана қоймай, сондай-ақ 

құрылыс үрдісін визуалдайды. Сату компаниялары оның дизайны және жөндеу 

жұмыстарымен байланысты 3D моделдеудің компьютерлік программаларын 

клиентке болашақ жоба туралы дәл ақпарат беру үшін қолданады. Осылайша бұл 

компаниялардың кірісі пайдасыз сызбаларға жұмсалатын уақытты үнемдеу 

есебінен арта түседі. Компьютерлік моделдеу жетістігін тек жылжымайтын 

мүлікпен байланысты адамдар ғана емес, сондай-ақ өзінің шығынын заманагөй 

компьютерлік құрастыру программалары көмегімен қысқартуға ұмтылатын ірі 

компаниялар да мойындап отыр. 

IT-технологиясы саласында , әсіресе дизайнерлік мамандарды сапалы 

білімдендірудің жетіспеушілігі бұл технологияны игерудің қаншалықты 

маңыздылығын көрсетеді.  

2.Planoplan программасы 

 
Planoplan - бөлме визуализациясының толық жинағын жылдам жасауға 

мүмкіндік беретін 3D интерьер дизайнын онлайн жоспарлаушы. 

Planoplan - бұл сіз бір неше сағатта меңгеретін кәсіби интерьер дизайны 

бағдарламасы.Пәтердің жоғары сапалы 2D интерьер дизайнының шынайы 3D 

рендерингін тегін жасауға болады.VR панорамалары мен виртуалды турлар 

арқылы шынайы кеңістік сезіміне қол жеткізуге болады. 

Planoplan тегін каталогында 3D рендеринг пен VR макеттерін жасауға 

арналған 5000-нан астам интерьер элементтері бар. Әрқайсысын масштабтауға 

және бояуға болады, жабынның көлеңкесін өзгертуге, жылтыр немесе күңгірт 

бетті орнатуға болады. Сондай-ақ каталогта нақты өндірушілердің жиһаздары бар. 

Planoplan программасында  көптеген мүмкіндіктері бар 

 Пәтер интерьерінің бірегей жобасын әзірлеп, жоғары сапалы 3D 

рендерлерін алуға болады. 
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 Пәтердің, саяжайдың, кеңсенің, кафенің немесе дүкеннің 3D үлгісін жасауға 

болады. 

 Жеке текстураларыңызды және 3D модельдеріңізді жүктеуге болады. 

Planoplan кімдерге арналған? 

 Жаңадан бастаған және тәжірибелі интерьер дизайнерлері 

 Интерьер дизайны курсының ұйымдастырушылары мен оқытушылары 

 Жиһаз және құрылыс өнімдерін өндірушілер мен дистрибьюторлар 

3.Planoplan бағдарламасындағы  үйдің 3d дизайны 

1. Қабырларды құру 

Planoplan-да жұмыс істей бастағанда, ең алдымен, сіз қандай объектінің 

қандай жоспар-дизайнын өнім ретінде алғыңыз келетінін шешу керек.  

Мұны екі жолмен жасауға болады: қажетті қабырға өлшемдерін қолмен енгізу 

арқылы немесе .jpg пішіміндегі пәтердің жоспары болса, оны субстрат ретінде 

жүктеу арқылы. 

Қабырғаларды тұрғызғаннан кейін терезелер мен есіктерді дұрыс жерлерге 

қоюды ұмытпау керек. Шындығында, бағдарлама өте жақсы менде ешқандай 

қиындықтар болған жоқ. Бастапқыда ерекше және аздап ашуландыратын жалғыз 

нәрсе - тінтуірмен жұмыс істеу. Planoplan конструкторында қабырғаларды 

салудың бірнеше режимі бар: 

Ортада орналасқан; 

Шетінде орналасқан; 

Бөлме 

Өз басым «ортада орнласқан » режимді пайдалану ыңғайлырақ деп 

есептеймін. Бөлме жоспарының түйіндік нүктелерін дәйекті басу арқылы сіз оның 

қабырғаларын жасайсыз. Егер бірдеңе сәл қисық немесе бүйірге шығып кетсе, 

оны кейінірек түзету оңай. Әрбір қабырға мен бөлім үшін оны басу арқылы 

ұзындығын, енін және биіктігін икемді түрде реттеуге болады. 

Нәтижесінде сіз келесі суретті алуыңыз керек (анық болу үшін фонды 

жасырдым): Бұл 2D режимі, тегіс. 3D көлемді режимді қосу арқылы сіз қазірдің 

өзінде көзге көбірек таныс суретке ие боласыз және тіпті пәтеріңізді тани 

бастайсыз. 

2.Материалдарды қолдану 

Барлық қабырғалар тұрғызылғаннан кейін, терезелер мен есіктер орнату 

керек ,жиһазды орналастыруға көшудің уақыты келді. Каталог жиһаздың 

жеткілікті кең таңдауын ұсынады. Шартты 

үстелдердің/орындықтардың/дивандардың алуан түрлерінің  өнімдері  

ұсынылғаны. Интерьерді мүмкіндігінше практикалық етіп жасауды ұйғардық, бұл 

адамның тарихын ескере отырып. Кескіндеме қабырғалары жиі түсін өзгертеді 

және әсерлі қаржылық шығындарсыз интерьерді өзгертеді. Қабырғаның 

өңделмеген бөлігін имитациялау жалпы дизайнға аздап көрінбейтін гранж 

берді.біз сұр пен қонырға түсті реңкпен жеңіл ламинат төседік, ол қолдануға өте 

ыңғайлы: ол шаңды көрсетпейді және жуған кезде дақ қалдырмайды. Терезелер 

мен есіктер контрастты ақ түске боялған, бұл қосымша ішкі бөлшектермен одан 

әрі қолдау көрсетеді. 
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3. Жиһазды ретке келтіру 

Келесі қадам - жиһазды таңдау және орналастыру. Бұл кезең ең ұзақ, бірақ ең 

қызықты болды. Planoplan-да 500-ден астам интерьер заттары бар: гардеробтар, 

дивандар, тұрмыстық техника, дайын люкс және т.б. Сіз нысанның өлшемін өз 

бетіңізше реттей аласыз және түс пен текстурамен тәжірибе жасай аласыз.  

3D модельдері 

Пәтердегі немесе үйдегі бөлмелердің дизайны 2D режимінде орын алады. 

Жұмыс аяқталғаннан кейін 3D форматына ауысуға немесе виртуалды сапарға 

шығуға болады. Бұл тәсіл бізге барлық элементтерді егжей-тегжейлі қарастыруға 

және жобаның техникалық және эстетикалық бөлігін бағалауға мүмкіндік береді.  

Planoplan көмегімен сіз жобаның егжей- тегжейлі кескіндерін сақтай аласыз , 

сонымен қатар жұмыс үстелі бағдарламасын пайдаланбай-ақ үйге виртуалды 

саяхат жасауға мүмкіндік беретін файл жасай аласыз . 

Материалдық кітапхана 

Бағдарлама интерьер заттарымен бірге безендіруге арналған 5000-нан астам 

материалдарды ұсынады. Сонымен қатар, барлық үлгілер бірдей IKEA сияқты ірі 

дүкендердің нақты ассортиментінен алынған. Яғни, пайдаланушы қажетті 

жиһазды реттей алады, содан кейін оны компанияның сайтында тапсырыс бере 

алады. 

Түс схемасы және жеке элементтердің әрлеуі де бағдарламада оңай реттеледі. 

Қажет болса, жобаны бірегей ету үшін жеке текстуралар жинағын орнатуға 

болады .Қонақ бөлменің интерьер стилі көбінесе үйдің немесе пәтердің қалған 

бөлігінің интерьер дизайнын анықтайды: ең үлкен бөлме көбінесе асхана, 

кітапхана және демалыс бөлмесінің функциясын біріктіреді. Бөлменің 

функционалдығы мен жайлылығы кеңістіктің қаншалықты жақсы 

жоспарланғанына байланысты. Қонақ бөлмесінің интерьері пастельді немесе 

терең, қаныққан түстермен безендірілген классикалық немесе ультра заманауи 

болуы мүмкін. 
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Қорытынды 

Қорытаайтқанда, 3D модельдеу – үшөлшемдінысанжасау, яғникез-

келгензаттыңүшөлшемдікнұсқаретіндеөңдеугеболатыдығынакөзжеткізді. 

Болашақта  3Dмодельдеудеемінеркінжұмысістей алады. 

3D анимация және модельдеу соңғы жылдары тез қарқынмен, кең ауқымды  

қолданысқа түсті. Яғни өнердің жаңа саласы кино,  мультипликация, рекламалық 

роликтер дайындау,  ойын жасау және түрлі презентациялар жасаудан бастап, 

сәулет өнері мен инженерияда және көптеген т.б. салалара кеңінен қолданылады 

Planoplanбағдарламадабарлықдерлікегжей-тегжейжақсыорындалған. 

Интерьер элементтерінен басқа, декорбөлшектерін, ажыратқыштарды, 

розеткаларды, қабырғамен төбені безендіруді белгілеуге болады. 

Интерфейстің жоғарғы жағындағы 2D және 3D түймелерін ауыстыру арқылы 

нысандарды қажетті бұрышта көруге болады. Жобаның барлық мәліметтері 

суреттер галереясында қолжетімді. Мұнда мобильді құрылғы арқылы пәтерге 

виртуалды саяхат жасау үшін QR кодын сканерлеугеде болады. 

Пәтердің жоғары сапалы 2D интерьер дизайнының шынайы 3D рендерингін 

тегін жасауға болады. 

Қолданылған әдебиеттер тізімі 

1. https://eifeg.com/4205-3d.html 

2. http://kk.wondershare.com/multimedia-tips/free-3d-modeling-applications.html 

3. https://planoplan.com/ru/ 

4. https://basicdecor.ru/ 

 

ЛАТЫН НЕГІЗДІ  ҚАЗАҚ ӘЛІПБИІН МЕҢГЕРТУДЕ АКТ-НЫ ТИІМДІ 

ПАЙДАЛАНУ 

Қатысушы: Шапиева Назерке Болатқызы 

Жетекшісі: Қайырбекова Ляззат Қайырбекқызы 

 «Экономикалық лицей» КММ,  Семей қаласы 
 

Тақырыптың өзектілігі: 

Елбасы бастамасымен латыннегізді қазақ әліпбиін меңгерту бойынша 

жасалып жатқан шараларға өз үлесімді қосу, жаңа әліпбиді үйретудің жеңіл 

тәсілін жасау. Зерттеу жұмысы осы бір тың да күрделі тақырыпты ашуға 

бағытталған. 

https://eifeg.com/4205-3d.html
http://kk.wondershare.com/multimedia-tips/free-3d-modeling-applications.html
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Зерттеу жұмысының мақсаты: 

Жаңа инновациялық технологияларды тиімді пайдалану арқылы латыннегізді 

қазақ әліпбиін үйрету сапасын арттыру, тіл үйрену дағдыларын дамыту. 

Міндеті: 

Мемлекеттік тілді оқытуда жаңашыл әдістер мен технологиялардың 

енгізілуіне ат салысу. Оқыту мен тәрбие берудегі танымдық материалдардың 

орны, білімдік және тәрбиелік мәні мен мүміндіктерін ұтымды пайдалану. 

Зерттеудің болжамы: 

Жоба аясында қолданылған танымдық материалдардың көмегімен 

студенттердің жаңа алфавит негізінде тіл үйренуге деген қызығушылығын 

арттыру, қазақ тіліне қатысты өзекті проблемаларды шешуде өзінің оң нәтижесін 

береді деп үміттенеміз. 

Жұмыстың жаңалығы: 

Қазақ әліпбиі негізінде жас ұрпақты даналық рухқа тәрбиелеу жолындағы 

мән-маңызына жан-жақты талдау жасалуы. Жаңа бойынша бүгінгі таңда көптеген 

игі істер өз бастамасын тапқанына көз жеткізу. 

Практикалық қолдану салалары:  

Жоба шегінде жинақталған анимациялық-танымдық материалдары  

мұғалімдер өз жұмыстарында пайдалана алады. 

Зерттеудің нәтижелері мен қорытындысы: 

Латыннегізді қазақ әліпбиінің бүгінгі күнмен үндестігі, жаңа әліпби  негізінде 

бастау алған игі істердің көрінісі. 

Латыннегізді қазақ әліпбиін меңгертуде АКТ-ны тиімді пайдалану 

Innovation is the pursuit of new things. It is not fashion or imitation, but a harsh 

reality and a vital necessity. 

One of the most actual questions is the effective use of information technologies in 

the comprehensive learning of the Kazakh alphabet, based on the Latin alphabet. 

It is known that changes are being made to the language materials taught. The 

general curriculum is becoming more complicated, and language teaching methods are 

being improved. 

Teaching not only students, but also the middle generation must meet not only the 

requirements of  

Every learning technology extends the motivation of action, learning process and  

focuses on the development of personality. 

Мультимедиялықүйретушібағдарламалатыннегізді қазақ әліпбиін үйретуде 

өте тиімді. Тіл үйренушінің психологиялық, тілдік тосқауылын жоюға 

көмектеседі.Оқыту жүйесіне енгізілген жаңа технология оқытудың тұлғасына, 

мазмұнына және әдістемесіне әсерін тигізеді. Ол оқытудағы уәждемені және 

оқыту үдерісіндегі дидактиканы күшейтеді. 

Мультимедия- толық зерттелмеген  оқытудың өте қиын технологиялық 

құралы. Оқыту барысын ұйымдастыруда оқытушының міндеті – жаңа 

технологияларды ұтымды пайдалану.Мультимедиялық үйретуші бағдарламалар 

тіл үйретуде өте тиімді.Тіл үйренушіге көріп және есту арқылы есіне сақтауға, 
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таныс емес сөздерді ұғынуға көмектеседі. Тек дұрыс құрастырылған жаттығулар 

топтамасы ғана оқыту процесін мақсатты, коммуникативті және нәтижелі етеді. 

Жаңа технологияларды сабақта қолдану тіл үйренушінің танымдық қызметін 

қалыптастырады, белгілі бір мәселелерді шешуде өз бетінше әрекет жасауына 

ықпал етеді. Ең басты мақсат- тілді үйрену, меңгеру дағдысын қалыптастыру. 

Жаңа әдістерді пайдалануы – бүгінгі күннің талабы. Жаңаша жаңғыртып 

оқыту, интерактив әдістер, жаңа технологиялар тіл үйренушінің танымдық, 

білімдік белсенділігін тудыруға, уәждемесін тудыруға бағытталған. Қазақ тілін 

үйренуде бұл әдістер арқылы елеулі  нәтижелерге жетуге болады. Бірақ бұның 

бәрі оқытушының  шеберлігіне байланысты, оқытушы  үнемі ізденісте болуы 

қажет. Мұғалім және  оқушы ретінде латын негізді қазақ әліпбиін тиімді 

үйретуде АКТ технологиясының әдістерін қолдану арқылы жасаған жобамыз. 

«Delphi» бағдарламасы және HTML тілін қолдану арқылы көмекші 

құрал жасау 

Көмекші құрал электронды оқулық түрінде «Delphi» бағдарламасы және 

HTML тілін қолдану арқылы жасалды.   

Delphi ортасы – програмалаушының сапалы жұмысын қамтамасыз ететін 

күрделі механизм. Ол экрандағы бір уақытта ашылатын бірнеше терезелермен 

сипатталады. Бұл терезелер бір-бірін жартылай немесе толығымен жауып, 

экранда орын ауыстыра алады.Delphi – де программа дайындау, программа 

мәзірін құру, анимация, мультимедиа процестерін ұйымдастыру, OLE 

технологиясын пайдаланып, басқа офистік қосымшаларды шақыру, олармен 

жұмыс істеу және т.б. іс-әрекеттерді орындауға болады. 

 Электронды оқулық құруда Delphi ортасында Webbrouser компоненті арқылы 

HTML тілінде жазылған Web – беттерге сілтеме жасалды.    

 Электронды оқулық негізгі төрт бөлімнен тұрады: Дәрістер, тапсырмалар, 

көмекші және жоба авторы. Басты бетте осы бөлімдерге өту батырмалары 

орналасқан (1 сурет).  

1 сурет. Басты бет. 

Дәрістер бөлімі «Латыннегізді қазақ әліпбиіне көшу ережесін» қамтитын 

тоғыз ережеден тұрады (2 сурет). Әр ереже HTML тілінде WEB-бет түрінде 

жасалып, сілтеме арқылы көрсетілген (3 сурет). 

 
2 сурет. Ережелер 
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3 сурет WEB-беттер 

Тапсырмалар бөлімі Латыннегізді қазақ әліпбиін меңгеруге арналған 

жаттығулардан тұрады. Тапсырмалар оңайдан қиынға әдісі арқылы интерактивті 

түрде құрастырылды.  

 
4 сурет. Тапсырмалар. 

 Көмекші бөлімі латыннегізіді қазақ әліпбиінің соңғы нұсқасы мен 

аудармашыдан тұрады. Аудармашы кирилл әліпбиімен жазылған сөздерді 

латыннегізді қазақ әліпбиіне аударады. 

Жоба авторы бөлімі көмекші құрал авторы туралы мәліметтен тұрады. 

IІІ Тарау. Қорытынды 

ІІІ. Оймақтай ой, түймедей түйін 

Еліміздің латын әліпбиіне көшу ұлтымыз үшін жасалған маңызды 

қадамдардың бірі.Бұқаралық ақпарат деректеріне сүйенсек, қазіргі таңда әлемнің 

70% елдері латын әліпбиі арқылы білімді игеріп, ғылыми зерттеулермен 

танысуда. Бұл дегеніміз – білім, ғылым, саясат пен техника, мәдениет пен өнер, 

спорт және т.б қатысты жазбаша ақпараттың барлығы дерлік латын әліпбиімен 

беріледі, қоғамдық өмірдегі жаңалықтардың басым бөлігі осы әліпбидің негізінде 

таралады дегенді білдіреді. Демек, латын әліпбиінің біздің отанымыздың әлемдегі 

дамыған 30 елдің қатарына қосылу талабының орындалуы жолында маңызды рөл 

атқаратыны сөзсіз. 

Ақпараттық коммуникативтік технологияны мектептен бастап латыннегізді 

қазақ әліпбиін үйретудеқолдану барлық оқу орындарында оқыту үрдісін 

жеңілдетеді. Уақыт та, қаржы да үнемделеді. Жас буын өкілі ретінде латыннегізіді 

қазақ әліпбиін үйренуге өз үлесімді грамматикалық ойын арқылы іске асыруға 

«Қазақ поэзиясының  Хантәңірі» атанған Мағжан Жұмабаевтың мына бір өлең 

жолдары шабытыма жал бітіріп, күш-жігерімді мақсатқа жетуге шыңдады: 

Арыстандай айбатты, 

Жолбарыстай қайратты – 

Қырандай күштi қанатты. 

Мен жастарға сенемiн! 

Көздерiнде от ойнар, 
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Сөздерiнде жалын бар, 

Жаннан қымбат оларға ар, 

Мен жастарға сенемiн! 

Қазақ тіліне компьютерлік жаңа технологиялар арқылы халықаралық ақпарат 

кеңістігіне кірігуге тиімді жолдар ашылады. Жастар – қоғамның қозғаушы күші. 

Бүгінгі жастар креативті пікірге ие. Қазір жастар арасында соңғы ақпараттық 

коммуникативтік  технологияларды пайдалану арқылы жобалар ұсынып 

жүргендері бар. Түрлі жаңа технологияның игіліктерін біліп, көріп жүрген де 

солар.Қазақта «Жас келсе – іске» деген сөз бар. Ақылды технология заманында 

ақыл да, тың идея да жастардан шығады. Ендеше, Жастар жылы – жастарға 

арналуы керек. 2022 жыл жалаң сөз, жаттанды дүниеге құрылмай, жастардың 

нақты түйткілдерін шешетін жыл болғай! 

 

ЭКОМАРКИРОВКА – КАК УКАЗАТЕЛЬ ВОЗМОЖНОСТИ 

УТИЛИЗАЦИИ УПАКОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Участница: Хайбулина Алина Вадимовна 

Руководитель: Баитунов Дулат Ермекович,  

                             Жумурбаева Раушан Рымвалиевна 

КГУ  «Средняя общеобразовательная школа имени Жусипбека Аймауытова», 

г.Семей 

 

    В своей жизни мы пользуемся большим количеством разнообразных товаров и 

практически все они упакованы. Давайте внимательнее рассмотрим упаковки. Что 

на них изображено, написано? Конечно, каждый из нас ответит, что на упаковке 

будет название товара, его состав, энергетическая ценность продуктов, страна-

производитель. Помимо этих данных с недавнего времени на товарах появились 

знаки экологической маркировки. 

Обращаем ли мы своё внимание на новые символы? Знаем ли, что они 

означают? 

Актуальность: современные товары народного потребления выпускаются в 

упаковках, которые в дальнейшем превращаются в мусор, чтобы уменьшить 

загрязнение окружающей среды, необходимо знать возможности утилизации 

упаковочного материала. 

Проблема: в  городе Семей, как и во многих городах Казахстана, остро стоит 

вопрос о загрязнении территории твёрдыми бытовыми отходами, большая часть 

которых упаковочный материал. 

Цель: выявить и изучить на упаковочном материале экомаркировку, 

указывающую на способ его утилизации. 

Задачи 

1.Изучить теоретический материал, сущность которого заключается в 

экологической маркировке . 

2.Ознакомиться с экологическими знаками. 

3. Изучить различные виды упаковочного материала. 

4.Провести анкетирование среди обучающихся в классе. 
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Объект исследования: маркировка на товарах потребления. 

Экологическая маркировка — знак, который можно найти на упаковках 

казахстанских и зарубежных товаров. Его может получить только та компания, 

которая прошла экспертизу и доказала экологическую безопасность и высокое 

качество своей продукции. 

Зачем нужна Экомаркировка? 

Цель экологической маркировки – предоставление потребителям доступной 

информации, позволяющей сделать выбор в пользу качественного продукта, 

учитывая также минимальное негативное воздействие на окружающую среду в 

процессе его производства. 

Экомаркировка была создана, чтобы, с одной стороны, дать потребителю 

надежный критерий выбора качественной продукции, а с другой — помочь 

производителям экологически безопасной продукции в продвижении их товаров и 

в повышении конкурентоспособности на рынке. 

В странах Европейского Союза система экологического маркирования 

продукции активно развивается и охватывает практически все группы товаров, 

начиная с туалетной бумаги и матрасов и заканчивая отелями и компьютерами. 

Благодаря экологической этикетке, потребитель получает ориентир при 

выборе продукции и услуг, которые наносят меньший вред окружающей среде. 

Из различных источников мы выяснили, какие на сегодняшний день 

существуют экологические маркировки и условно разделили их на несколько 

групп: 

А) на всех группах товаров; 

Б) на продовольственных товарах; 

В) на промышленных товарах. 

Существующие в мире экомаркировки можно разделить по информации, 

которую они несут, на 3 основные группы: 

1.Информация об экологичности продукции в целом, учитывающая весь 

жизненный цикл её производства. 

2.Знаки на предметах потребления, отражающие возможность их утилизации 

с наименьшим вредом для окружающей среды. 

3.Информация для идентификации натуральных продуктов питания. 

Следует отметить, что на практике существуют и другие виды 

экомаркировки, например призывы бережно относиться к окружающей 

природной среде в целом и ее отдельным объектам, и т. п.                 

Некоторые знаки экологической маркировки 

На упаковке многих товаров встречаются знаки экологической маркировки. 

Право использовать их может получить только та компания, которая прошла 

экспертизу и доказала экологическую безопасность и высокое качество своей 

продукции. Одни знаки экомаркировки для упаковочных материалов 

свидетельствуют, что утилизация этих материалов безвредна для окружающей 

среды. Другие призывают нас не сорить, сдавать использованные изделия на 

переработку, поддерживать различные природоохранные инициативы. Третьи 

предупреждают о веществах и материалах, опасных для окружающей среды, или, 
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наоборот, указывают на отсутствие в упаковочном материале веществ, 

приводящих к уменьшению озонового слоя. 

  

Мы исследовали упаковочный материал на наличие экомаркировки, 

отражающей возможность утилизации упаковки с наименьшим вредом для 

окружающей среды.  

 
I. Затем я провела анкетирование среди обучающихся класса: 

1.Знаете ли вы что такое Экомаркировка? 

Большинство обучающийся не знают, что такое Экомаркировка. 

2. Обращаете ли вы внимание при покупке товаров на экомаркировку? 

Многие люди не за задумываются, чуть меньше людей не обращают 

внимания, и только несколько человек обращают внимание. 

3. Знаете ли вы, что товар и его упаковка могут нанести вред окружающей 

среде? 

Большинство людей знают о вреде упаковок на окружающую среду, 10 

человек не знают, а остальным все равно. 

4.Какую сумку для продуктов вы предпочитаете: многоразовую тряпичную 

сумку или одноразовый пакет? 

Большинство людей используют одноразовый пакет 

5. Какой вред окружающей среде может нанести использованная упаковка? 

Большинство людей не знают о вреде, наносимом упаковками, многие 

считают, что - «загрязнение», некоторые ответили - «большой вред», чуть меньше 

ответили - «долго разлагается», и несколько людей ответили, что упаковка 

разрушает почву. 

II. Я изучила различные товары и продукты в упаковке с экологической 

маркировкой. Определила по информации на упаковках товары, которые не 

загрязняют окружающую среду. Подсчитала, у какого количества товаров указана 

на упаковке информация о возможности ее переработки. 

У девяти товаров присутствует знак переработки: Макароны «Султан», 

Чипсы «Лэйс», Ватные палочки, Мука «Цесна»,  Творог «Одари», Десткое 

питание «Агуша», Каша «Ячка», Сок «Любимый», Какао «Несквик». 
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3.Я проанализировала, присутствуют ли в ассортименте магазинов товары 

сходных потребительских свойств с разными упаковками (перерабатываемыми 

или не перерабатываемыми). Отличается ли их стоимость? 

Я сравнила два самых крупных и часто посещаемых супермаркета города: 

«Дастархан», «Адал».  

Обойдя оба супермаркета я поняла, что ассортимент одинаковый, 

присутствуют перерабатываемые и не перерабатываемые товары. 

Стоимость перерабатываемых  товаров не отличаются от других товаров.  Но 

также можно заметить, что чем ярче упаковка, тем дороже стоимость. 

III. Участие вшкольных экологических мероприятий по сбору макулатуры и 

пластиковых бутылок. 

Наша школа является пилотной площадкой в проекте «Наша эко школа 

жизни». В рамках данного проекта школа реализовала много различных 

мероприятий такие как: Сбор макулатуры и пластиковых бутылок, эко лектории 

для родителей и учащихся, конкурсы  и многое другое.  

Заключение: 

1.Эко знаки нужны в нашей жизни 

2.Большинство современной продукции имеет экологическую маркировку. 

3.Экомаркировка содержит информацию о возможности утилизации 

упаковки с наименьшим вредом для окружающей среды 

Рекомендации: 

1. При покупке продукции отдавать предпочтение тем, на упаковке которых 

есть маркировка. 

2. В целях вторичного использования сортировать упаковочный материал на 

группы. 

3. Упаковки со знаками вторичной переработки, изготовленные из картона, 

пластика, стекла необходимо сдавать на соответствующие предприятия. 

Список литературы: 

1.Подольская Т.Н. Экологическая игра «Бытовые отходы»//Газета «Биология» 

№ 12 – 2003 г, стр. 3 

2.Самкова В.А. Задания для проектов //Научно-методический журнал 

«Биология в школе» № 3 2003 г, стр. 13 -14 

3.Некоторые знаки экологической маркировки// Наука и 

жизнь// www.yandex.ru 

 

АДАМ  ӨМІРІНДЕГІ   ГРАФТАР 

Қатысушы: Бекқали Данара Думанқызы 

Жетекшісі: Рамазанова Гульден Бектургановна 

«Б.Исадилов атындағы  жалпы орта білім беретін мектебі» КММ,  

Семей қаласы   

 

     Зерттеудің көкейтестілігі: Еліміздің білім беруді дамыту тұжырымдамасының 

түбегейлі мақсаты да әлемдік өркениетке сай сапалы білім беру. Әрбір оқушы осы 

заман талабына сай біліммен қаруланса, ел келешегі еңселі, мәртебесі биік, 

http://www.yandex.ru/
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арманы асқақ, елдің мерейі үстем болмақ. Осы мақсатты жүзеге асырудың бірден 

бір жолы – мектеп оқушыларының математикаға қызығушылығын  оқу 

бағдарламасынан тыс үйірме ұйымдастыру болып табылады. Үйірмеде «Адам 

өміріндегі графтар» атты жұмысты, яғни оқушыларға графтың түрлерін, 

қасиеттерін, өмірдегі қолданысы туралы түсінік беріп, олимпиадалық, логикалық 

есептерді шешу жолдарын көрсетуге болады.  

Біз "Граф" әдісімен бізді қоршаған ортаға қолдануды қарастырайық. Қазір 

барлық ғылым мен техника саласында графпен кездеседі. Атап айтсақ, темір жол, 

көпір және көлік жолдарының құрылысы, қала көліктерінің қозғалысы мен әуе 

жолдарының схемасы кезінде кең қолданылады. Сонымен қатар, физикада - 

электрсхемаларын жасауда, химия мен биологияда - тізбектер молекулалары өтуде, 

географияда - карта құрастыруда, тарихта - ежелгі рулық құрамдарды құрастыруда, 

геометрияда - көпбұрыштар, көпжақтылар, кеңістік фигуралар сызбалары, 

экономикада - жүк көліктерінің тиімді жолдарын таңдаудағы міндеттерді шешу, 

информатикада – ЭЕМ блок-схемасын құрастыруда, астрономияда – жұлдыздар 

картасын. Оқушыларға әрбір логикалық пікірдің дәмін сезіне білу керек және  бұл 

жерде графтарды қолдану  логикаға назарын аударуға көмектеседі. Оқушы граф 

арқылы есеп шығара отырып, өзінің логикасын дамытады. Есептерді граф арқылы 

шешуді есеп шығару кезінде қолдана білсе, онда олардың пәнге деген 

қызығушылығы артады.  

Зерттеудің міндеттері: Граф ұғымымен және қасиеттерімен танысу; Графтың 

практикалық қолданысын анықтау; Біздің өміріміздегі графтың ролін анықтау; 

Оқушылардың пікірін талдау; Нәтижелерді насихаттау. 

Зерттеу объектісі: Қазіргі кезде еліміздің әр азаматының барлық жағынан, 

әсіресе интеллектуалдық жағынан толық ашылуын қамтамасыз ету өте маңызды 

мемлекеттік іс болып есептеледі. Осы мақсаттың жүзеге асуының бір тәсілі – 

мектеп оқушыларының логикалық ойлау қабілеттерін дамытып, оқушыларға жан-

жақты білім беру болып табылады.  

І тарау. Графтар теориясы және оны қолдану. 

1.1. Графтар теориясының анықтамалары және түрлері. 

Граф дегеніміз – белгілі бір жиынның элементтерінен (нүктелерден) және 

оларды қосатын кесінділерден (бағытталған сызықтардан) тұратын ерекше сызба. 

Графтарды суреттерде немесе схемаларда бейнелегенде кескіндер тік сызықтық 

немесе қисық сызықты болуы мүмкін; кескіндердің ұзындығы және нүктелердің 

орналасуы еркін. «Оқшауланған» төбелерден құралған графты нөлдік граф деп 

атайды. (1-сурет). Барлық мүмкін қабырғалары жүргізілмеген графты толық емес 

граф деп атайды. (3-сурет) Сәйкесінше, барлық мүмкін қабырғалары жүргізілген 

графты толық граф дейді (2-сурет). Толық графта оның әрбір төбесі бірдей 

қабырғалар санына тәуелді. Толық графты беру үшін оның төбелер санын білу 

жеткілікті. n  - төбесі бар толық граф әдетте  nK  - арқылы белгіленеді. 
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                 1 – сурет                                 2 – сурет                                             3 - 

сурет 

Толық бағытталған граф деп төбелерінің әрбір жұбы бір бағытталған 

қабырғамен қосылған графты айтамыз. Егер толық бағытталған графтың әрбір 

қабырғасынан бағытты алып тастасақ, онда қабырғалары бағытталмаған толық 

граф пайда болады.  Егер толық граф төбелер саны n болса, онда 

қабырғаларының саны  
2

1nn  формуласымен анықталады. Әрбір төбелер жұбын 

біріктіретін тек қана бір тізбегі бар байланыстырушы графтар ағаштар деп 

аталады. Ағашты цикл қамтымайтын байланыстырушы граф деп те анықтасақ 

болады. 

Мысал. Үстел теннисі бойынша кубок олимпиадалық принцип бойынша 

ойнатылуда. Кубок ойындарына 16 команда арыз берді. 

Ойындардың өткізілуі граф түрінде көрсетілген (4-сурет). 

 
 

4 - сурет 

ІІ тарау. Адам өміріндегі графтар 

2.1.  Күнделікті өмірдегі графтар  

Граф тек қана  математикада ғана қолданылып қоймай, тіпті техника мен 

күнделікті өмірде де басқа атаулармен (схема, диаграмма,т.б) кездеседі. Әсіресе 

граф көптеген  логикалық есептерді шығаруда  көмектеседі.  Графтар  есептерді 

немесе олардың шығару жолдарын  адам есіне лезде сақтап алуы үшін де 

қолданылады. Логикалық есептер  адамның ойлау қабілеттігін арттырады. 

Графтарды қолдану - оқушыларға әрбір логикалық пікірді сезіне білуге  және  

логикаға назарларын аударуға көмектеседі. 

«Нұрлы жол – Болашаққа бастар жол» жобасының «Көліктік-логистикалық 

инфрақұрылымдарды дамыту» бағытын қарастырайық.  

 

 

Б 

В 

Д А 

Г 



 

 

423 

 

5-сурет 

Осы жоба негізінде граф тұрғызатын болсақ, келесі графты аламыз. Төбелері 

– ол қалалар, ал оларды қосатын автожолдар – қабырғалары болады. 

Биология саласында графтар теориясының қолданысын қарастырайық. Кез 

келген бактерия әр 20-30 минут сайын көбею қасиетіне ие екендігі бізге белгілі. 

Мысалы, Кауло-бактериясы жанұясының көбею схемасы 6 суретте көрсетілген. 

Әр 30 минут сайын көбейетін кауло жанұясының схемасына сәйкес граф 

тұрғызуға болады (7-сурет). Графтың түрі – ағаш. Төбелер саны – 12, 

қабырғаларының саны – 11. 

 
   

6-7 сурет 

2.2 Граф жайлы мектеп оқушылары не біледі? 

Біздің Б.Исадилов атындағы орта мектебінде «Графтар теориясы» «Қызықты 

геометрия» атты 9-11 сыныптарға арналған таңдаулы курс бағдарламасы аясында 

оқытылады. Аталмыш курсқа қатысып жүрген оқушылардан «Граф» жайлы 

сауалнама алып, кесте құрап, диаграмма сыздық, видеоға түсірдік. Сауалнамаға 

қатысқан оқушылардың саны: 32  

Кесте 2.1 

Оқушыларға қойылған сұрақтар Иә Жоқ Білмеймін 

Граф не екендігін білесіз бе? 32   

Күнделікті өмірде графты 

кездестіріп көрдіңіз бе? 

19 5 8 

ҰБТ-да логикалық есептер 

шешуде «граф» әдісінің көмегі бар 

ма? 

22 3 7 

«Графтар теориясы» атты 

үйірмені мектептерге енгізген дұрыс 

деп ойлайсыз ба? 

28  4 

Сауалнама нәтижесінде «Графтар теориясы» атты курс мектеп 

бағдарламасынан тыс үйірме ретінде керек екендігін байқадық.  

2.3 Есептерді граф арқылы шешу 

Қазіргі таңда біз үшін Ұлттық біріңғай тестілеуде жоғары ұпай жинау өзекті 

мәселе болып отыр. Есептердің ішінде логикалық есептер де кездесіп жатады. 

Кейбір логикалық есептерді «граф» әдісі арқылы тез әрі оңай шығаруға болады. 

Мысалы, келесі есепке назар аударайық. 2106- нұсқа, 2013 жыл, № 25 есеп 

1)   Алдаркөседе сары, қызыл және ақ қалпақ,  сұр, көк және қара шапан, бір 

пар етік және бір пар бәтеңке бар. Алдаркөсе көршілерін таңырқату үшін неше 

түрлі киіне алады? А) 18       В) 15       С) 13    Д) 10      Е) 20 
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9 – сурет                                           

Үш жиын алып, олардан  екі - үштен нүкте қарастырамыз. Оларды 

қалпақтардың, шапан түсінің және аяқ киімдерінің бірінші әріптерімен 

белгілейміз. Әр түрлі жиыннан алынған нүктелер Алдаркөсенің киімін бейнелей 

алса, онда ол нүктелерді тұтас, бір түсті сызықтармен қосамыз. Бірдей 

белгілеулерді есептейтін болсақ, 18 комбинация шығады. Яғни, Алдаркөсе 

көршілерін таңырқату үшін 18 түрлі киіне алады екен. 

Қорытынды 

 Бұл жұмыста графтар, олардың түрлерін олимпиадалық есептерді, Ұлттық 

біріңғай тесттің кейбір логикалық есептерін шығаруда қолдану жағдайлары 

келтірілді. Логикалық есептерді графтардың  көмегімен өте қарапайым әдіспен 

шешуге болады, ал ол оқушыға тестілеуде уақыт үнемдеуге көмегін тигізеді.  

 «Граф» әдісінің күнделікті өмірдегі қолданысын - «Нұрлы жол – болашаққа 

бастар жол» жобасындағы қолданысы көрсетіліп, сондай-ақ ҰБТ-ның кейбір 

логикалық есептерің  тиімді шешу жолдары келтірілді. 

Графтар теориясы  математиканың  логика, комбинаторика, тағы басқа  

салаларында қолданылады. Күнделікті өмірде  көптеген графикалық  

иллюстрацияларда, геометриялық есептерде және т.б.  көптеген тәсілдерде 

пайдаланылады. Сондықтан бұл тақырыпты мектепте оқыту  жалпы білім беретін, 

мәдениетін, көтеруде математикалық орны  ерекше.  

Пайдаланған әдебиеттер тізімі: 

1. Бельский А.А. Теория графов и комбинаторика. МИИТ,1979. 

2.  Харари Ф. Теория графов. «Мир»,М.-1998(1979) 

3.  МИФ , математикалық журналдар , 2010-2019.  
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INSTAGRAMБЛОГ КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ УСТНОЙ И 

ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА СРЕДИ 

СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ 

Участница: Ибраева Айжан Нурлановна 

Руководитель: Абраева Рыскуль Мухаметгазыевна 

КГУ «Экономический лицей»  г. Семей  

 

В современный период развития образования необходимо активное и 

всестороннее внедрение информационных и коммуникационных технологий в 

образовательном процессе. Известно, что подростков больше всего привлекают 

сайты и приложения развлекательной направленности, чем обучающие школьные 

материалы, а в место домашнего задания обучающиеся предпочли бы проводить 

больше времени в интернете, а именно в социальных сетях. Согласно данным 

крупного исследовательского центра Mediascope в 2019 г.среди молодежи 16-24 

лет наиболее популярны такие социальные сети, как Вконтакте и Instagram. В 

обучении иностранному языку обучающимся важно использовать язык в реальной 

жизни, но часто дети говорят только на уроках иностранного языка. С помощью 

социальной сети Instagram обучающиеся могут практиковать его гораздо чаще за 

пределами школы. А именно читать посты, смотреть английские ролики, 

взаимодействовать с англоязычными аккаунтами, делая процесс изучения 

английского более увлекательным.  

В данном исследовании мы бы хотели использовать особенности восприятия 

и интересы обучающихся для обучения английского языка в жизни современных 

подростков. Мы считаем, что использование социальной сети Instagram и его 

различных функций позволят разработать технологию обучения чтению и 

говорения на иностранном языке среди подростков. 

Актуальность данной темы обусловлена частым использованием социальной 

сети Instagram подростками без определенной цели, в то время как обучающиеся 

могли бы проводить свободное время с пользой, практикуя иностранный язык. 

Цель исследования – выявить возможность социальной сети Instagram быть 

потенциальной средой обучения иностранного языка для современных 

подростков. Поставленная цель может быть достигнута при следующих задачах: 

1.проанализировать использование социальных сетей в обучении 

иностранному языку. 

2. описать методику и разработать технологию обучения чтению и говорению 

на ИЯ у подростков с  помощью социальной сети Instagram. 

3. провести анкетирование, пробное тестирование и итоговое тестирование 

среди подростков и проанализировать результаты апробации данной технологии. 

Задача 1. Проанализировать использование социальных сетей в 

обучении иностранному языку 

В современном мире наблюдается бурный рост информационных и 

инновационных технологий. Сегодня практически невозможно представить себе 

жизнь без интернета и социальных сетей. Согласно статистике в Казахстане за 

2021 год интернетом пользовались 15,47 млн человек. Международная компания 
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We Are Social представила результаты исследования в докладе Digital 2020, где 

сообщается, что среднестатистический человек ежедневно проводит около 7 

часов в интернете. Подростки посвящают много свободного времени играм в 

интернете, общению в социальных сетях, что может привести к зависимости. 

Однако социальные сети могут использоваться не только для развлечения, но и 

для самообразования. Сегодня можно говорить об огромном потенциале 

социальных сетей в области обучения иностранных языков, которые способны 

стимулировать познавательный интерес, повысить личную мотивацию, 

самоконтроль, независимость и мотивацию к учебной деятельности. 

При обучении английскому языку социальные сети позволяют:  

1)ускорить процесс обучения; 

2)улучшить качество усвоения материала;  

3)повысить интерес обучающихся к иностранному языку;  

4)формировать навыки и умения чтения;  

5)совершенствовать умения аудирования на основе звуковых файлов и 

мультимедийных средств;  

6)пополнять словарный запас актуальной лексикой английского языка;  

Кроме того, в социальных сетях обучающиеся могут вступать в различные 

группы по интересам, найти единомышленников и друзей из разных стран, 

делиться с ними фотографиями, видео и аудиозаписями, вести блоги, форумы, 

обсуждать различные темы. И все это может быть осуществлено на иностранном 

языке. 

Задача 2. Описание методики и разработка технологии обучения чтению 

и говорению на ИЯ у подростков с  помощью Instagram 

Instagram — приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с 

элементами социальной сети, позволяющее снимать фотографии и видео, а также 

распространять их через свой сервис. 

Мы решили создать технологию обучения чтению и письму на иностранном 

языке с помощью одного из увлекательных методов как марафон. Цель нашего 

обучающего марафона для изучения английского языка пройти все мини-уроки и 

выполнить все задания, чтобы достичь хороших результатов в устной и 

письменной речи. На марафоне предоставляются все необходимые материалы для 

успешного выполнения определенных заданий. Во время марафона организатор 

проверяет рассказы обучающихся и дает обратную связь в комментариях. 

(Приложение 1) 
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(Приложение 1. Марафон) 

Задача 3. Анализ результатов апробации данной технологии 

Далее мы бы хотели подробно рассказать об апробации данной технологии в 

рамках КГУ «Экономический лицей».  

Для внедрения технологии обучения чтению и письму на иностранном языке 

в 7 классе с помощью Instagram, был создан специальный закрытый аккаунт для 

обучающихся КГУ «Экономический лицей». Название аккаунта –marathonel 

2022.Далее мы составили план марафона и создали телеграмм канал для рассылки 

заданий. 

В пробном обучении принимало участие 10 обучающихся 7-х классов. До 

начала и по итогам пробного обучения 27 человек обучающиеся 7-х классов 

прошли анкетирование, которое показало изучали ли ребята ранее английский 

язык с помощью Instagram, знают ли способы его изучения в этой социальной 

сети, хотели ли бы принять участие в данном пробном обучении. 

С результатами ответов обучающихся можно ознакомиться в Приложении 

2.Согласно результатам анкетирования можно сделать следующие выводы:  

1) До пробного обучения только 8 обучающихся считали, что повысить 

уровень английского языка можно с помощью Instagram. После пробного 

обучения 27 человек понимали возможности данной социальной сети, хотя и не 

все участвовали в данном обучении. 

2) Дети более уверенно стали писать по-английски, перестали бояться 

совершить ошибки, а также поняли, что знать английский в 21 веке и 

использовать его в своей речи – хороший способ выделиться среди окружающих 

и продемонстрировать свой интеллект.  

После создания обучающего аккаунта было разработано и проведено входное 

и итоговое тестирование для обучающихся 7-х классов. 

Тестирование по английскому языку для 7-х классов (Приложение 2) 

включало в себя 2 задания с целью проверки чтения и письма. 

Результаты пробного тестирования были на среднем уровне, а итоговое 

тестирование показало, что процент качества знаний увеличился на 25%. 

Также была введена балльная система оценивания. В зависимости от качества 

работы , выставлялась оценка. 

Примерная система оценивания (Приложение 4): 
Оценка «5» 

(эмоджи) 

7-10 предложений, использование ключевых слов, 1 грамматические 

ошибки 

Оценка «4» 5-7 предложений, использование ключевых слов, 3 грамматические 

ошибки 

Оценка «3» 5 предложений, не использованы ключевые слова, более 5 

грамматических ошибок 

(Приложение 4. Система оценивания) 

Заключение 

В данном исследовании мы стремились использовать особенности 

восприятия и интересы современных подростков для обучения письменно-

коммуникативных умений на уроках ИЯ в средней школе. 

Мы на практике обосновали и разработали технологию обучения чтению и 

письму на ИЯ в 7-х классах с помощью Instagram,выявили методику обучения 
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письменным и устным видам речевой деятельности на уроке английского языка, 

определили роль использования социальных сетей в обучении иностранному 

языку.  

По результатам анкетирования видно, что многие ребята начали использовать 

данную социальную сеть не только для развлечения и общения друг с другом, а 

еще и с целью изучения английского языка. После окончания пробного обучения 

обучающиеся продолжают делать подписи к публикациям на английском языке. 

Итак, с помощью социальной сети Instagram обучающиеся 7-х классов школы 

КГУ «Экономический лицей» получили возможность практиковать и изучать 

английский язык за пределами школы с помощью Instagram блога. Таким образом, 

мы можем утверждать, что Instagram-аккаунт может быть использован не только 

для развлечения, а обучающиеся также могут проводить в нем время с пользой, 

изучая английский язык. 

 
(Приложение 3. Входное и итоговое тестирование учащихся) 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Приложение 2. Анкетирование среди учащихся) 
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Входное тестирование

8-9 баллов 6-7 баллов

4-5 баллов 0-3 баллов

Итоговое тестирование

8-9 баллов 6-7 балов

4-5 баллов 0-3 баллов
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Изучаешь ли ты 
ИЯ с помощью 

Instagram?

Использовал ли 
ты ИЯ в 

оформлении 
своего аккаунта?

Как часто ты 
сталкиваешься с 

ИЯ в жизни?

Можно ли 
повысить уровень 

ИЯ с помощью 
Instagram?

Анкетирование

До пробного обучения После пробного обучения



 

 

429 

 

                         МАТЕМАТИКА САБАҒЫНДА ФУНКЦИОНАЛДЫҚ 

САУАТТЫЛЫҚТЫ ШЫҒАРУ ЖОЛДАРЫ 

Қатысушы: Қалиякбарова Айзада Алмасқызы 

Жетекшілері: Жамалбаева Жулдыз Тлеубековна, 

                       Жунусова Айсылу Ахмеджановна                         

«№19 жалпы орта білім беретін мектебі» КММ, Семей қаласы 

 

Аңдатпа 

Оқушылардың математикалық функционалдық сауаттылығын қалыптастыру 

үшін күнделікті өмірдегі экономикалық түсініктерді ұғынуға, математика 

сабақтарында алған білім, дағдыларын өмірде тиімді қолдануға үйретуге 

күнделікті өмірде кездесетін мәселелерді шешуге математика пәнінің мазмұнына 

күнделікті өмірмен байланысты экономикалық сипаттағы есептерді кіріктіру 

арқылы қол жеткізуге болатындығы  айтылады. 

                                                           Абстракт 

Тақырыптың  өзектілігі:жолдастарыма математиканың өмірімізде қандай рол 

атқаратынын түсінуге көмектесу. Математика саласында пәндік білімді түрлі 

жағдайларда қолдану   

Зерттеудің мақсаты: Күнделікті өмірде туындайтын көптеген мәселелерді шешу 

үшін алған білім және біліктілік қабілетін анықтап, практикада қолдана білу 

дағдыларын дамыту 

Күтілетін нәтиже : математика сабағында тиімді  әдіс-тәсілдерді қолдану арқылы 

оқушылардың ой-өрісі дамытылатын болса, онда олардың математикадан білім 

деңгейі , математикалық сауаттылығы жоғарылайды, болашақта өмірде алған 

білімдерін тиімді қолдана алады. 

Қазіргі  кезде егемен елімізде білім берудің жаңа жүйесі жасалынып, әлемдік 

білім беру кеңістігіне бағыт алуда. Бұл оқу-тәрбие үрдісіндегі елеулі өзгерістерге 

байланысты болып отыр. Себебі, білім берудің мазмұны өзгеріп, жаңа көзқарас, 

жаңаша қарым-қатынас пайда болды. 

Оқушыларды күнделікті өмірдегі экономикалық түсініктерді ұғынуға, 

математика сабақтарында алған білім, дағдыларын өмірде тиімді қолдануға 

үйрету арқылы қалыптасатын оқушылардың математикалық функционалдық 

сауаттылығы күнделікті өмірде кездесетін мәселелерді шешуге мүмкіндік 

жасайды. Оқушылардың математикалық функционалдық сауаттылығын 

қалыптастыру үшін білім беру деңгейлеріндегі математика пәнінің мазмұнына 

әрекеттік сипаттағы келесідегідей білімдерді кіріктіру қажет: – қажет жағдайда 

анықтамалық материалдарды және қарапайым есептеу құралдарын пайдаланып 

дәрежелерді, радикалдарды, логарифмдер мен тригонометриялық функцияларды 

қамтитын формулалар бойынша практикалық есептеулерді шешу; – қарапайым 

математикалық моделдерді құрастыру және зерттеу; – нақтылы тәуелділіктерді 

функцияның көмегімен сипаттау және зерттеу, геометриялық, физикалық, 

экономикалық және басқадай қолданбалы сипаттағы математикалық есептерді 

шешу. 

 Еліміздің экономикалық жүйесі шаруашылықты жүргізудің жаңа 
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формалары мен әдістерін стандартты емес экономикалық сипаттар  мен 

арақатынастарды енгізу, қолданбалы экономикалық ойлаудың пайда болуы мен 

қалыптасуына байланысты сапалы өзгерістерді басынан кешіруде. Кәсіпкерлік, 

бизнес, банктік несие, депозит,  пайыздық өсім, қайтақаржыландыру т.с.с. 

терминдер үлкен экономикадан алшақ қарапайым адамдардың да өміріне дендеп 

енді.  Математика сабақтарында экономикалық мазмұнды есептерді 

қолдану  оқушыларға экономикалық білім және тәрбие берудің маңызды 

жолдарының бірі. 

Математика оқулықтарында өзіндік құн, түсім, тиімді пайдалану нәтижесі, 

өндірістің техникалық ерекшеліктері тәрізді экономикалық ұғымдарды 

пайдаланатын экономикалық мазмұнды есептер бар. Бірақ бұл есептердің саны 

өте аз.  Мектеп математика курсында қолданылатын қолданбалы экономикалық 

сипаттағы есептердің мазмұнын экономикалық ұғымдар мен факторлардың себеп-

салдарлық байланысын айқындайтын  тақырыптық есептерді енгізу арқылы 

байытуға болады. Республика көлемінде шығатын газет-журнал беттерінде 

жарияланатын есептердің экономикалық хал – ахуалын белгілейтін таблицаларға 

шолу жасап,түсіне білулері қажет, әсіресе, белгілі материалдарды, диаграммалар 

мен таблицаларды, мазмұнды есептерді оқушылар шеше білгендері жөн.  

Негізгі бөлім 

Өзім математика сабағында қолданатын осындай есептерді мысалға келтіре 

кетейін. 

1.Сызықтық теңдеулер, теңдеулер жүйесі 

2.Жеке кәсіпкер екі жылыжайдан 130 тонна қияр жинайтын еді. 

Агротехникалық жаңа технологияларды қолданған соң, бірінші жылыжайдың 

шығымдылығы 40%-ке, ал екінші жылыжайдың шығымдылығы 30%-ке артқан. 

Сондықтан да кәсіпкер осы жылыжайлардан 175 тонна өнім алған. 

Агротехникалық шаралардан соң әр жылыжайдан қанша қияр жиналған? 

Шешуі: Бұрын бірінші жылыжайдан – х тонна, екінші жылыжайдан у тонна 

қияр жинаған деп есептесек, агротехникалық шаралардан соң бірінші жылы 

жайдан – 1,4х, екінші жылыжайдан – 1,3у тонна өнім алған. Жүйе құрамыз: х=130 

– у. Теңдеулер жүйесін шешкенде бірінші жылыжайдан – 84 тонна, екінші 

жылыжайдан 91 тонна қияр жиналғандығы шығады. 

2.Жүкті теміржолмен тасымалдаудағы артықшылықты формуласымен, ал сол 

жүкті су транспортымен тасымалдағанда  формуласымен есептейді, мұндағы х -

  жүз километрмен өлшенетін тасымалдау арақашықтығы. Қанша қашықтықтан 

бастап су транспортымен тасымалдаған тиімді болатынын есептеп табыңдар. 

3.Күнделікті өмірде кездесетін төмендегідей есептерді сабақтарымда 

қолданамын: 

1.Пиццерияда қалыңдықтары бірдей, бірақ өлшемдері әр түрлі екі дөңгелек 

пицца сатылады. Кішісінің диаметрі 30 см және 300 теңге тұрады. Үлкенінің 

диаметрі 40 см және 400 теңге тұрады. Осы екі пиццаның қайсысын сатып алған 

тиімді? 

Екі пиццаның қалыңдығы бірдей болғандықтан, оқушылар оларды жай 

дөңгелек деп қарастырып ауданын табады. Екі пиццаның ауданысм2   ,  см2. 
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Аудандары мен құнына қарап, диаметрі 40 см болатын пиццаны сатып алған 

тиімді екені анықталады. 

2.Былғары бағасының қымбаттайтыны туралы хабардан кейін аяқ киімдер 

дүкендері желісінің басшылығы сатушылардың бір бөлігін жұмыстан  босату 

туралы шешім қабылдады. Неліктен? 

Есептің шешуі: Былғары бағасы қымбаттағанға дейін аяқ киімге сұраныс пен 

ұсыныстың графиктері сәйкесінше Р және S түзулерімен кескінделеді. А өнімнің 

саны, ал В өнімнің бағасы. 

 Былғары бағасының қымбаттауы S түзуінің S‘  түзуіне көшуіне алып келеді. 

Олай болса Е тұрақтандыру нүктесі   Е‘ нүктесіне көшеді, аяқ киімдердің бағасы 

В нүктесінен В‘ нүктесіне көшеді, ал өнімнің саны А- дан А‘ нүктесіне  көшеді. 

Яғни  сату көлемінің кемуі компания басшылығының сатушылардың бір бөлігін 

жұмыстан шығару жөніндегі шешімінің негізгі себебі болып табылады. 

3.Мақсат автобуста жүретін айлық билет сатып алды. Ол бір айда автобуспен 

108 рет жол жүрді. Егер айлық билет 4500 теңге, ал Екібастұз қаласында 1 рет 

қатынау билеті 55 теңге тұратын болса Мақсат неше теңге үнемдеді? (1440 теңге) 

4.Проценттер. 

1.Пәтерге жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін Мараттың анасы   300000  теңге 

несиені бір жылға 12%-тік өсіммен алды. Осы несиені төлеу барысында 

Мараттың анасы банкке  өзі алғаннан қанша артық ақша төлейді?  300000* 0,12= 

36 000 теңге.  Яғни Мараттың анасы  банкке өзі алғаннан 36 000 теңге 

артық  төлейді. 

2. Жұмыс орнындағы бухгалтер ай сайын анамның айлығының  10%-ын, яғни 

15 000 теңгені міндетті зейнетақы қорына  жібереді. Сонда анама жұмыс орнынан 

қанша  еңбекақы тағайындалған?   (150 000 тг) 

3. Квадраттық теңдеулер, квадрат теңдеуге келтірілетін теңдеулер 

 4. Бірдей процентке 2 рет қымбаттағаннан кейін 1 м матаның бағасы  1620 

теңгеден 2000 теңгеге дейін өсті. 1 м матаның бағасы  әрбір қымбаттағанда 

қанша  процентке артты?  1 м матаның бағасы   екі рет қымбаттаудан кейін қанша 

процентке өсті? 

1.Прогрессиялар. 

2.Фермер ауылдық жерде құдық қазғаны үшін жұмыскерлерге  тереңдіктің 

бірінші метріне 150 теңге, ал әрбір  келесі метріне  100 теңге артық төлеймін 

деп  келісім жасады. Егер су 10 метрлік тереңдіктен шығатын болса осы құдықты 

қазған жұмысшыларға фермер қанша ақша төлейді? 

Математика сабағында жоғарыдағыдай мазмұнды экономикалық есептер 

шығарудағы басты мақсат -математиканы оқытуда  тиімді шешімдерді табуға 

арналған есептерді қарастыру; оқушыларға өмірге байланысты қарапайым 

экономикалық терминдердің (еңбек өнімділігі, сұраныс, ұсыныс, шығыс, өнімнің 

өзіндік құны, пайда, өсім) математикалық мазмұнын ашу болып табылады. 

Күнделікті өмірге қатысты практикалық есептерді шешу барысында оқушы 

математикалық білімін өмірде қолдануды үйренеді. Қазіргі экономикалық 

жағдайларға байланысты мектептерде математика сабағында экономикалық білім 

беру мәселесіне, алған теориялық білімін өмірде қолдана білуіне аса назар аудару 
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қажет. Бүгін мектепте оқып жүрген жасөспірімдер ертең-ақ маман жұмысшы, 

жеке кәсіпкер иесі болады. Олар қажетті практикалық дағдылар мен теориялық 

білімді мектептен оқып үйренгендері тиімді. Сол себепті, экономикалық 

мазмұнды есептерді сабақта, сабақтан тыс уақытта шығару мына шарттарды 

қанағаттандыруы тиіс: 

 оқушыларға жиі кездесетін экономикалық терминдердің мағынасын 

түсіндіру; 

 оқушыларды елінің ұлттық байлығын ұқыпты, үнемді пайдалануға 

тәрбиелеу; 

 оқушыларға математикалық әдістердің экономикада қолданылатынын 

көрсету. 

Қорыта келгенде, экономикалық мазмұнды математикалық есептерді 

шығарудың практикалық мәні зор. Осы арқылы оқушылардың функционалдық 

сауаттылығын арттыра отырып, алған білімдерін өмірде, кез келген жағдайда, 

әлеуметтік ортада қолдана алуға үйрете аламыз. Олардың жеке бас қабілеттерін, 

әлеуметтік-мәдени дағдыларын дамыта отырып, өзгермелі өмірге бейімдей 

аламыз. Ұстаздар қауымы оқушыларымыздың белгілі бір білік, дағдыларды  ғана 

иемденіп қоймай,  алған білімдерін елінің ұлттық байлығын ұқыпты, үнемді 

пайдалана білуге, математикалық әдістерді  күнделікті өмірде, тұрмыста, отбасы 

экономикасында қолдана білуге тәрбиелеу маңызды екендігін естен 

шығармауымыз қажет. 

Пайдаланған әдебиеттер тізімі: 

1.ҚР БҒМ  ҰБА «Оқушылардың функционалдық сауаттылығын 

қалыптастыруда 12 жылдық білім беру мазмұнының кіріктірілуі мен 

сабақтастығы» әдістемелік құрал, Астана, 2020 ж. 

2.Я.Әубәкіров, К.Нәрібаев, М.Есқалиев Экономикалық теория негіздері, 
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Қатысушылар:  Кожабекова Гульназ Саматовна, 

Сапаргалиева Дильназ Сериковна 

Жетекшілер: Тусупова Алтынгул Акынбековна, 

Кудайбергенова Асия Серкановна 

«№11 жалпы орта білім беретін мектебі» КММ, Семей қаласы 

 

Мақсаты: Жұмыстың мақсаты Ертіс өзенінің болашағына көңіл бөлу 

арқылы, Ертіс өзенін экологиялық апаттардан сақтау жолдарын айқындау.    

Ғылыми жұмыстың өзектілігі: Ғылыми жұмыстың өзектілігі Ертіс өзенінің 

тазалығы мәні жағынан үлкен орында тұр. Адам мен табиғатқа үлкен мән береді. 

Ертіс өзен алабының ландшафттарының зиянды заттармен қарқынды ластану, 

тазарту қондырғылары ескі Серебрян, Өскемен және Семей аймақтарында  болса 

да, өзен алабына негізгі  үлкен зиянды Шығыс Қазақстанның апатты жағдайға 

ұшыраған кезіндегі тау – кен металлургиялық және техникалық өнеркәсіптері 

әкеледі. Бүкіл Ертіс өзені алабына жыл бойы бірнеше ондаған тонна мырыш, 3 
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тонна мыс, 2 тоннадан да кадмий мен қорғасын түседі. Ертістің жалпы өзен 

алабының бойындағы мыс, мырыш, қорғасын, хром, кадмийдің ШЖҚ (шектеулі 

жіберілетін концентрация ) мөлшері, микробиологиялық көрсеткіш бойынша 24 

есеге дейін жоғары. Әсіресе Ертістің кішігірім сағалары Үлбі, Глубокое, Тихая 

өзендерінің  оған құятын тұстарында мыс пен мырыштың мөлшері шекті 

қалыптан бірнеше есеге көп. 

Жұмыстың мақсаты:  Ертіс өзенінің болашағына көңіл бөлу.  

Ертіс-Солтүстік Мұзды мұхит алабының басты өзені. Оның ұзындығы 4248 

км, тек 1700 км-ге жуық бөлігі ғана Қазақстан жері Ертіс деп , Жайсан көліне 

келіп құяды. Көлден ағып шыққанда өзен Ақ Ертіс немесе Ертіс деп аталады да, 

Ресей аумағындағы Обь өзеніне барып құяды. Оған Семей мен Өскемен 

қаласының аралығында көптеген салалар келіп құяды. Бұлардың ішіндегі суы мол 

әрі ең ірісі –Бұқтырма өзені. 

 Ертіс өзенінің бойында Бұқтырма сағасынан төменіректе Бұқтырма СЭС-і 

салынған. Ертіс шатқалында орасан зор бөгет (биіктігі 96 м ) салудың 

нәтижесінде, ағыс бойымен жоғары қарай ұзындығы 600 км-ге созылған су бөгені 

бар. Бұқтырма бөгенін көлеміне қарай Үлкен Ертіс теңізі деп атауға болады. 

Бұқтырма бөгенінен төменде, тау аралығындағы тар шатқалда Ертіс өзенінде 

екінші бөген – Кіші Ертіс жасалған. Ертістің бұл жердегі суын көтеріп тұрған 

Өскемен СЭС- інің бөгеті. Өскемен мен Семей қалаларының аралығында Шүлбі 

бөгені орналасқан. Оны Шүлбі СЭС – інің бөгеті бөгеп тұр.      

Өскеменнен төмен қарай Ертіс кең аңғармен ағады, оның оң жағында –Кенді 

Алтай, сол жағында –Сарыарқа жатыр. Аңғардың жағалауы едәуір биік әрі тік 

құламалы, кей жерлері жартасты. Ертіс Семей қаласы тұсында нағыз жазықтағы 

өзенге айналады. Бұл жерде өзен арнасы ирелеңдеп келеді де, кей жерде 

тарамдалып кетеді. Өскемен мен Семей қалалары арасында Ертіске бірнеше сала 

келіп құяды. Олардың ішіндегі ең ірілері – оң жақтан қосылатын Үлбі мен Үбі 

өзендері және сол жақтан қосылатын Шар мен Қызылсу өзендері.Ертіс аралас 

қоректенетін өзендер қатарына жатады.  Ертіс өзені республиканың халық 

шаруашылығы үшін маңызы ерекше, бірақ мүмкіндігі әлі де жеткілікті 

пайдаланылмай келеді.  

Ертіс өзенінің жайылмасында сүтқоректілердің (бұлан, елік, түлкі, саршұнақ, 

аламан, және т.б. ) 55 түрі кездеседі. Құс түрлерінің жалпы саны 200, соның 115-і 

Павлодар қаласының аумағына жататын жайылмада ұя салады. Ертіс өзені мен 

жайылма су қоймаларында 20 шақты балық түрі бар. Олардың ішінде 

бағалылары- бекіре, сүйрік балық, сылан, табан, көксерке, сазан, тұқы және т.б..  

   Ертіс өзені алабының Шығыс Қазақстан  аймағы бойынша тұтасымен 

улылықтың жоғары деңгейіндегі өзіндік геохимиялық ауытқуы пайда болды.  

Ертіс өзенінің қойнауы ерекше мемлекеттік қорғауды қажет етеді. 1997 жылғы 15 

шілдеде «Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы» Заң проблемаларды 

шешіп, Ертіс өзені қойнауына ерекше қорғалатын табиғи аумақ мәртебесін берді. 

Өскемен маңайы Қазақстанның кен  өндіруші және кен-байыту өнеркәсібінің 

орталығы болып табылады, олар өзінің артына қалалық ауыз су көздерін 

ластайтын, құрамында ауыр металл және улы заттар бар, қисапсыз көп 
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мөлшердегі қалдықтар қоймасын қалдырып отыр. Бұған қоса қаладағы және оның 

төңірегіндегі ауа мен топырақ жұмыс істеп тұрған Қорғасын-мырыш 

комбинатынан шыққан қорғасын қалдықтарымен ластануда, екінші жағынан, 

оның аймақ экономикасы үшін үлкен маңызы бар. 

-Қазақстан Республикасындағы барлық орман ресурстарының 50%  Шығыс 

Қазақстан облысында шоғырланған. Жыл сайын болатын күшті орман өрті орман 

ресурстарына елеулі қауып-қатер төндіріп отыр, сондықтан ормандарды өрттен 

қорғаудың, орман ресурстарын қалпына келтірудің тиісті жүйесі қажет. 

-Семей 1989 жылға дейін 470 ядролық сынақ жүргізілген ядролық сынақ 

полигонымен кеңінен танымал, сынақтардан кейін бірқатар ашық мәселелер 

қалып отыр.Ядролық полигонға қызмет  көрсететін әскери-әуе базасында 

керосиннің төгілуі Ертіс өзеніне және оның ағысының төменгі жағалауындағы 

тұратын, өзенді сумен жабдықтау көзі ретінде пайдаланылатын халыққа қауып 

төндіріп отыр. 

Жаратушымыздың маңдайымызға берген байлығын орынсыз ысырап ете 

берудің алдын алып, тұщы су пайдалануға қатаң бақылау орнататын кез жетті. 

        ШҚО шегіндегі Ертіс өзенінің балық түрлері 

№ Балықтардың түрлері Барлығы, тонна 

1. Табан 5,0 

2. Алабұға 5,4 

3. Мөңке 2,8 

4 Шорта 4,1 

5. Торта 4,1 

6. Көксерке 1,3 

7.  Оңғақ 0,7 

8. Сазан 0,7 

9. Аққайын 0,9 

Қытайдың Іле мен  Ертіс өзендерінің  суын шектен  тыс пайдалануы-

Қазақстан үшін апатты жағдай тудырады дейді экологтар.  

Ертіс өзенінің суындағы мырыштың орташа мөлшері, оның жағасынан Обь 

өзеніне құятын жеріне дейінгі аралықта 7,6 есе өзгереді.  

Жалпы Қазақстан бойынша атмосфераға 2582,6 мың тонна ластаушы заттар 

түссе, бұл заттарды тастайтын негізгі үлеске ие 5 облыстың ішінде Шығыс 

Қазақстан, (274,7 мың тонна), Павлодар (463,6 мың тонна) облыстарда кіреді. 

Осы заттардың негізгі өңдейтін өнеркәсіптер (тасталатын заттардың жалпы 

көлемінен 48,6% осының үлесіне тиеді), металлургия (44,6 %) және тау-кен 

өнеркәсіптері  болып табылады. Шығыс Қазақстан облысы бойынша 

атмосфераны ластайтын заттар тастайтын шамамен 459 кәсіпорын бар.  

Ертіс өзені ландшафтарының экологиялық жағдайы.Ертіс өзені алқабының 

атмосферасына түсетін зиянды заттардың негізгі көздері Өскемен, Риддер, Зырян, 

Семей және Глубокоедағы өнеркәсіп орындары. Тек, Өскемен қаласы бойынша 

әуе кеңістігіне тарайтын залалды заттардың 60% осы түсті металлургия 

кәсіпорындардың үлесіне, оның ішінде Өскемен қорғасын-мырыш комбинатының 

еншісіне зиянды заттардың 30 %. тиесілі. 
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  Ертіс өзені – басты су артерия. Ол Қытай шекарасынан Ресей шекарасына 

дейін бақыланады. Шекаралық қақпаның мәліметтері бойынша Қытайдан келетін 

су орташа ластанған және Ресейдің шекарасына дейін сол қалыпта сақталады.  

20 ғасырдағы 90-жылдардың ортасында Қытай елі Ертіс суының 5 пайызын 

ғана алатын. Қазір көрсеткіш 25 пайыз дейді. Сол себепті, Ертіс өзенінің 

тазалығына Қытай елінің де үлесі барын ұмытпауымыз керек. 

«Су құрғаған жерде тіршілік бітер»,  «Су- өмір көзі» - деп жатамыз. Ал біздің 

Шығыс Қазақстан облысы табиғи ресурстарға , оның ішінде су ресурсына 

бай.Облыс аумағында 2мыңнан артық өзен ағып жатыр. Республикамыздың жер 

үсті суларының жалпы ағысының 30 % жуығы облысымызда шоғырланған. 

Ертіс өзені- облыстың басты су артериясы және трансшекаралық болуда, 

өйткені Қытай, Қазақстан, Ресей сияқты үш мемлекеттің аумағынан ағып 

өтеді.Ертіс өзені экологиялық апатқа ұшырауда. Ертісте- экологиялық апат. 

Таңғалдыратыны экологиялық апат алдында тұрған өзен тағдырына жоғары 

жақтан жанашырлық байқалмайды. Оған үкіметтік деңгейде , Ертісті сақтап  қалу 

мақсатындағы кезек күттірмейтін шараларды жедел түрде қолға алып, болашақта 

ұлттық резерват деңгейіне көтеру қажет деп санаймыз.  

Жаратушымыздың маңдайымызға берген байлығын орынсыз ысырап ете 

берудің алдын алып, тұщы су пайдалануға қатаң бақылау орнататын кез 

жетті.Егер де бұл мәселеге назар аудармасақ, Ертістің су қоймаларында балықтың 

кейбір түрінің жойылып кету қаупі бар. 

    Қорыта келгенде, Ертіс өзенінің жағасы, оның экологиялық тазалығы сын 

көтермейтін жағдайға жетіп отыр. Сол себепті, өз елінің патриоты, табиғат 

жанашыры ретінде айтарымыз Ертіс жағасының тазалығын қазірден бастап қолға 

алмаса кеш болады деп есептейміз. Ол үшін эколог мамандар ғана емес, сонымен 

қатар барша адамдар да жанашырлық танытып өз үлесін қосу керек деп 

санаймын. 

Пайдаланған әдебиет тізімі: 

1. Жатқанбаев Ж.Ж. Экология негіздері. –Алматы, 2003ж. 

2. Аймағанбетова Қ. Дүниетану.-Алматы, 2002ж.  

3. Табиғат және география журналы 

4. Гарапова Ғ.С., Жақанбаева Н.М. География Шың.-Алматы. 

 

ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНДАҒЫ ТУРИЗМ САЛАСЫНЫҢ 

ДАМУЫ 

Қатысушы: Абылхан Темирлан Думанұлы 

Жетекші: Тусупова Алтынгул Акынбековна, 

              Карыкбаева Әсел Болатқазықызы 

 «№11 жалпы орта білім беретін мектебі» КММ,  Семей қаласы  

 

Мақсаты: Шығыс Қазақстан облысының табиғат ерекшеліктерін ескере отырып, 

туризм саласын дамыту жолдарын айқындау. 

Міндеті: 

1.Туризм саласына анықтама беру.Шығу тарихы мен түрлерін сипаттау. 
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2.Шығыс Қазақстан облысының табиғат ерекшеліктеріне сипаттама       

беру.Қорықтары мен демалыс орындары. 

3.Шығыс Қазақстандағы туризмнің даму әлеуеті.    

   Қазақстан Республикасында бүгінгі таңда туризм саласы біртіндеп дамып келе 

жатқан салалардың бірі.   

   Туризм (франц. tourіsme, tour – серуендеу, жол жүру) – адамның бос 

уақытындағы саяхаты, белсенді демалыстың бір түрі. Туризм – халықтың 

рекреациялық қажеттілігін (денсаулығын жақсарту, күш-қуатын қалпына келтіру, 

т.б.) қанағаттандырудың ең тиімді жолы. Ол адамдардың қарым-қатынасын, 

танымдық қабілетін арттырып, мәдениет пен өнердің дамуына, ел 

экономикасының өркендеуіне өзіндік үлесін қосып, ел мәртебесін әлемге 

танытуға мүмкіндік туғызады.Туризм  әлемдік  экономиканың алдыңғы қатарлы 

және жедел қарқынмен дамып келе жатқан салаларының бірі.  

Туризмнің негізгі салалары:       

 ішкі (ұлттық) туризм 

 Шетелдік туризм;  

Саяхат мақсатына қарай:  

 Экологиялық; 

 ойын-сауық; 

 танымдық; 

 спорттық; 

 балалар туризмі 

Әлеуметтік мақсатына қарай 

 іскерлік (конгресс, жәрмеңке); 

 этникалық; 

 діни туризм болып бөлінеді. 

Шығыс Қазақстан облысы 1932 жылы  құрылған. 

Қазақстан Республикасы Президентінің 1997жылғы 3 мамырындағы жарлығымен 

оған Семей облысының аймағы қосылды. 

Облыс аймағы 283,3 мың ш.км созылып, жоғарғы Ертіс алабында орналасқан, 

онтүстікте Қытай және Алматы облысымен, солтүстік-шығыста Ресеймен, 

батыста Қарағанды және Павлодар облыстарымен шекараласады. 

Облыста 19 аумақтық-әкімшілік бірліктер бар, оның ішінде 15 аудандар және 4 

қала; Өскемен, Семей, Риддер, Курчатов қалалары. 

Облыс орталығы Өскемен қаласы 1720 жылы құрылып, Кенді Алтай тауларында 

орналасқан. 

Облыс табиғаты таңқалдырарлықтай алуан-түрлі. Осында дала, шөлді және таулы 

тайга ландшафтар: батыста – Ертіс маңы және Сарыарқаның жазықтары, шығыста 

- Алтай деп аталатын таулы өлке. 

Шығыс Қазақстан облысы – үлкен демографиялық, ресурстық, техникалық 

әлеуметі және бірегей табиғат байлығы бар аймақ. Еліміздің тәуелсіздігін бекітуге 

және оның экономикасының дамуына үлкен үлес қосады. 
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Шығыс Қазақстан жануарлар және өсімдіктер әлемінің көптүрлілігімен бай. 

Облыста республикамыздың орман байлығының 90 % -ы жинақталған. Аймақтың 

табиғатын сақтап қалуға қорғалатын аумақтар мен қорықтық орындар торабы 

құрылған. Бұл Марқакөл, Батыс Алтай, Алакөл қорықтары, 8 жануартану мен 

өсімдіктану қорықшалары, 6 табиғат ескерткіштері, Қатон-Қарағай ұлттық табиғи 

саябағы. 

Қорық атауы Құрылғ

ан 

мерзімі 

Орналасу аймағы 

1.Марқакөлқорығы 

 

1976 

жылы 

Марқакөл Алтайдың Азу мен Күршім 

жоталарының аралығындағы терең ойпатты 

алып жатыр. 

2.Батыс Алтай 

мемлекеттікқорығы 

 

1992 

жылы 

Оның көлемі 56, 3 мың.га. Қорық 

Алтайдың Қазақстан бөлігіндегі таулы 

аймақтарының : Ақ және Қара Үлбі өзендерінің 

қайнар көздеріндегі Иванов, Көксін, Холзун, 

Линейлікті және Тұрғұсұн өзенінің саласы 

Борсық өңірін алып жатыр. 

 

3.Құлынжүн 

мемлекеттік табиғи 

қорығы 

1967 

жылы 

 Көкпекті ауданында ұйымдастырылған және 

46 000 га.  Қорық аумағы Қызылқұм құмының 

негізгі бөлігін және Зайсан қазан шұңқырының 

солтүстік-батысындағы Құлынжүн өзенінің 

төменгі ағысына орналасқан. 

 

4.Алакөл табиғи 

қорығы 

1998 

жылы 

Алматы және Шығыс Қазақстан облысы 

(Үржар ауданы) аумағында ұйымдастырылды 

және 20,0 мың.га. жер көлемін алып жатыр. 

Қорық Жоңғар Алатауы мен Алакөл көлінің - 

Үлкен, Орта, Тасты - аралдарынан бастау 

алатын Тентек өзенін сақтау мақсатында 

құрылған. 

 

5.Мемлекеттік 

табиғи "Төменгі-

тұрғұсұн" қорығы 

(ботаникалық) 

 

1978 

жылы 6 

сәуірде 

Зырян ауданы аумағының Тұрғұсұн, Бобровка 

және Бұқтырма өзендері аралығында құрылды. 

Қорықтың жер көлемі 2200 га.  

6."Синегорье май 

қарағай орманы" 

мемлекеттік табиғи 

қорық 

1968 

жылы 

және 

екінші 

рет 

1982 

Ұлан ауданында 137 га. алаңда .  Ертістің сол 

жағалауындағы қарағайлы, қылқан жапырақты 

орман,  Қалба жотасын алып жатыр. 
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жылы 

17 

сәуірде 

құрылға

н 

7. «Қаратал құмы» 

мемлекеттік табиғи 

қорығы 

(ботаникалық) 

 

1978 

жылы6 

сәуірде

құрылға

н 

Зайсан ауданындағы «Қаратал құмы» қорығы 

орналасқан.Аумағы-1300 га. 

Әлеуметтік желідегі мәліметтерге сүйенсек, облысымызда болып қайтқан 

туристтер негізінен  Ресей Федерациясынан (55 %), Германиядан (16%),  

Қытайдан (22%). Франциядан (7 %) туыстарына барып қайту мақсатымен, 

іскерлік мақсаттармен, сондай-ақ демалу және танымдық мақсатпен келеді екен. 

 Өңірімізге алыс және жақын шет елдерден  келетін туристтердің ойынша, 

Шығыс Қазақстанда қызықтыратыны әсем табиғаты,тарихи өлкетану аумақтары 

және де Шығыстың «жеті кереметі» саналатын  орындары.Осы мақсатта 

Шығыстың «жеті кереметі» туралы мәліметтер бере кетуді жөн көрдік.  

Шығыстың жеті кереметі: 

1.Семейдегі аспалы көпір 

2.«Қозы Көрпеш-Баян сұлу» мазары 

3.«Жидебай-Бөрілі» мемлекеттік тарихи-мәдени және әдеби-мемориалдық қорық-

мұражайы 

4.Ақбауыр(Тарихи-мәдени ескерткіш) 

5.«Алтын адам» (Шілікті қорғанынан табылған) 

6.Берел (Сақ бабаларымыздың сүйегі сақталған мекен) 

7.«Австриялық» жол (Алтайдағы аңызға айналған жол) 

Жоғарыда атап өткеніміздей, әсем табиғаты бар Шығыс өңірімізге алыс және 

жақын шет елдерден туристтер ағылып келеді екен. Осы орайда туған өңіріміздің 

тұрғылықты адамдары қандай жерлерге барып саяхаттауды,демалуды жөн 

көретінін білу мақсатында  «Шығыс Қазақстандықтар  қайда демалады?» деген 

сұрақпен сауалнама жүргіздік. 

"Қазақстан-2030" стратегиялық бағдарламасында еліміздің келешектегі 

дамуына айқынды бағдар берілгені мәлім. Осы орайда ел экономикасында өсіп-

өркендеуіне айтарлықтай үлес қосатын бір сала туризм екеніне бүгінде көз 

жеткендей. 

Алайда біздің Шығыстың  табиғатының ерекшелігін ескере отырып, атап 

айтқанда  аспанмен таласқан Алтай мен  Тарбағатай тауларын,   Қатон-Қарағай 

ұлттық табиғи саябағын,шығыстың  «Жеті кереметін», Жасыл желекті қарағайлы 

ну орманымызбен,сұлу да әсем табиғатымызбен,  айтарлықтай керемет 

жерлерімізбен мақтана отырып, өз еліміздің, жеріміздің  патриоты ретінде Шығыс 

Қазақстан облысының  болашақтағы туризм саласының дамуы жарқын деп 

сенемін.Ғылыми жобаның  тақырыбын  «Шығыс Қазақстан облысындағы туризм 

саласының дамуы» деп алу арқылы бүгінгі таңдағы өңіріміздегі туризм саласын 
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дамыта отырып, ел экономикасының дамуына аздаған болса да өз үлесімді  

қосқым келді. 
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ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ЖАҒДАЙ ЖӘНЕ ТАБИҒАТ 

Қатысушы:Курмангалиева Мадина 

Жетекші:Абжанова Асем Жанатбековна 

«№11 жалпы орта білім беретін мектебі» КММ, Семей қаласы  

 

    Қазақстандағы экологиялық жағдай және табиғат тақырыбын таңдағандағы 

мақсатым-табиғат тіршілік көзі. Қазіргі өндірістің дамыған кезеңінде экология 

мәселелері ұлттық шеңберден шығып,халықаралық мәселеге айналуда. Оны 

аялау,қорғауәрбір адамның міндеті және табиғатты қорғау қазіргі кезде ең өзекті 

мәселелердің бірі деп санаймын. Себебі,табиғатқа ерекше күтім,қорған керек. 

Табиғат бізді көп керекті ресуртармен қамтамасыз етіп,өмір сыйлап отыр. 

Табиғаттың әрбір бөлшегі біз үшін өте маңызды. 

1.Табиғат- бүкіл тіршілік атаулының алтын ұясы,аялы бесігі,құтты 

қонысы,өсіп-өнер мекені. Табиғат-адам бойына адамгершілік,абзал қасиеттерді 

қалыптастыратын ұлағатты ұстаз. Табиғатты қорғау сонда тұратын әрбір адамның 

міндеті. Еңбірінші туған жеріңнен,ауылыңнан бастау керек. Біз табиғатқа қалай 

қарасақ,табиғат бізге солай қарайды,яғни жақсылыққа-жақсылық,жамандыққа-

жамандық. Табиғи ортанық орғаудың ұлттық нысандары-мемлекет аумағындағы 

жер,су ,пайдалы қазбалар,биота және табиғи ортаның элементтері. Ұлттық 

нысандар мемлекет иелігінде және мемлекет басқарады. Жер бетіне алғаш басқан 

қадамынан бастап,адам өзі өмір сүрген ортасына,басқа биологиялық түрлерге 

қарағанда әлдеқайда артық өзгерістер енгізді. Ұзақ уақыт бойы адамдардың 

табиғатқа тигізетін әсерінен алғанда,халық санының аздығына және ғылым мен 

техниканың өте жәй өркендеуіне байланысты тежеліп келді. Бірақ адам сол ерте 

заманда да табиғатқа көлемді ықпал жасап үлгерді. Алғашқы қалыптасқан 

табиғаттың тепе-теңдік процесі халық саны көбейіп,адам жаңа техникалық 

құралдарды пайдалана бастаған кезден бастап,түпкілікті өзгерістерге ұшырады. 

Табиғатқа ырықсыз жасалған зорлықтың нәтижесінде бұл құрлықтағы көптеген 

өсімдіктер мен жануарлар түрлері жер бетінен жойылы пкетті. Кейбір жағдайда 

олар ертеңін ойламай өсімдіктер мен жануарлар түрін әдейі немесе абайсызда 

құртқан адамның іс-әрекетіне байланысты болды. 

2. Экологиялық проблема ластану-қоршаған орта тірі және жансыз заттардың 

өмір сүруіне мүмкіндік беретіндіктен өмірдің ең құнды құрамдас бөлігі болып 

табылады. Тіршілік күшін қоршаған орта қасиетті және құрметті болу 

керек,үйткені ол тіршілік ету үшін маңызды. Алайда қоршаған ортағалайықты 

құрмет көрсетілмейді,өйткені қоршаған ортаның ластануының түрлі себептері 
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бар.Қоршаған ортаның ластануы тірі организмдердің тіршілігін қамтамасыз ету 

үшін қажетті барлық ресурстарды ластайды,сондықтан тіршілікке әсер етеді. 

Қоршаған ортаның ластануының салдары ауыр және зиянды болуы мүмкін. 

Қоршаған ортаны латстанудан құтқару арқылы тірі табиғаттың өмірі толық 

жайылудан құтқарылады деп ойлаймын. Қоршаған ортаны сақтау ластаушы 

заттарды анықтаудан және оларды азайтуға тырысудан басталады. Осы 

ластаушылардың себептерін анықтап,содан кейін алдын алу керек. 

Халық санының қарқынды өсуі,ғылыми-техникалық прогрестің жылдам даму 

деңгейі,табиғат байлықтарының көптеп қолданылуы экологиялық проблемаларға 

әкеп соғады. Нәтижесінде жеріміздің ауасытарылып, өзен-көлі бүлініп, 

жайылымдардың топырағы тілініп, қоршаған ортамыз көзалдымызда азып, тозып 

жойыла бастайды. Мұның соңы азынаған желге, ащы және улы жаңбырға, 

ормандардың мезгілсіз қурауына, климаттың өзгеруіне, қорашаған ортаның әр 

түрлі улы қосылыстарымен ластануына әкеліп соғады. 

3. Денсаулық сақтау-аурулардың алдын алуға және оларды емдеуге, 

қоғамдық гигиена мен санитарияны қолдауға, әрбір адамның тәни және 

психикалық саулылығын сақтап, нығайтуға, оның ұзақ жыл белсенді өмір сүруін 

қолдауға,денсаулығынан айырылған жағдайда оған  медициналық көмек ұсынуға, 

медициналық  сипаттағы шаралар жүйесі. Ғалымдардың есептеуі бойынша 

адамдардың денсаулығының жағдайы-18-20% қоршаған орта жағдайларына 

байланысты. Адам денсаулығына зиянды әсер ететін факторлардың ішінде 

биосфераға келіп түсетін факторлардың ішінде биосфераға келіп түсетін әр түрлі 

ластағыш зат тектер бірінші орынды алады. Адам мен табиғат егіз. Сол себептен 

де табиғат пен адам бірін-бірі күтім мен қамқорлық жасауға, аялауға міндетті. 

Олар бір-біріне сый құрмет жасауға тиіс және сол сый-құрметті адам табиғатқа 

деген пейілімен жеткізе алады. Бірақ, адамның табиғатқа деген пейілі әрқашан 

жақсы бола бермейді, кейде өзімізге байқалмайтын,бірақ та табиғатқа орасан зор 

қауіп-қатер алып келетін әрекет жасаймыз. Мысалы, азот оксидтері-адамдарда 

респираторлық ауруларды күшейтеді. Бензол-канцерогендік әсері бар,теріні қатты 

тітіркендіреді,көп мөлшерде болса сіңірлер тартылады,аз мөлшері ұзақ уақыт әсер 

еткенде,қан түзетін органдарда өзгеріс болады. Азоттың қосылыстары-

атмосфераға ормандағы өрттен,ірі өнеркәсіп орындарынан бөлінетін заттар. Адам 

баласы азот оксидтеріне душар болған жағдайда, тыныс жолдарының қабынуы, 

бронхит, ентікпе, өкпе-тыныс жолдары ауруларынан зардап шегеді. 

Қорытынды 

Қорытындылай келсем,халық денсаулығы тек медицина қызметкерлерінің 

кәсбіи тірлігі ғана емес,бүкіл қоғамның тұтасденсаулық сақтауға және нығайтуға 

арналған үйлескеніс-қимыл әрекеттерінің жемсісі екенін баршамыз да ұғынуға 

тиіспіз. Сонда ғана қоршаған ортаны сақтай отырып, таза су ішіп,дұрыс 

тамақтанып,иманда және салауатты өмір салттарын тұрақты қалыптастырсақ 

болашақтың жарқын кепілі болмақ. Бізде тек біржер, бір табиғат бар.Сондықтан 

да әрбір жан табиғатты қорғауы керек. 

Қолданылған әдебиеттер тізімі: 
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Изучение физического развития студентов в настоящее время является одной 

из актуальных проблем, что связано с ухудшением экологической обстановки, 

широким распространением вредных привычек среди студентов, ухудшением 

питания и другими факторами. Физическое развитие является важнейшим 

параметром физиологических процессов, происходящих в организме, и часто 

используются как показатель состояния здоровья детей. 

По данным статистики в последние годы происходит резкое ухудшение 

здоровья детей, увеличение хронических заболеваний, сокращение числа 

здоровых выпускников по окончанию школы. В последнее время у многих 

студентов наблюдается дисгармоничное развитие, дефицит или избыток массы 

тела и ряд других отклонений от нормы. 

Состояние здоровья организма наиболее полно определяется при 

квалифицированном врачебном контроле. Однако существенным дополнением к 

нему может быть самоконтроль текущего состояния здоровья, который позволяет 

своевременно выявлять имеющиеся отклонения. Большое значение в оценке 

физического состояния человека имеют антропометрические исследования 

организма. 

Исходя из этого, мы посчитали актуальным провести собственные 

антропометрические исследования учащихся нашего колледжа и использовать 

полученные данные для комплексной оценки их физического развития. 

Цель проекта: применения математических знаний  для раннего выявления 

отклонений в здоровье испытуемых. 

Физическое развитие детей и подростков, методы оценки 

Физическое развитие растущего организма является одним из основных 

показателей здоровья ребенка. Чем более значительны нарушения в физическом 

развитии, тем больше вероятность возникновения заболеваний. Под физическим 

развитием понимают совокупность морфологических, функциональных свойств и 

качеств, а также биологический возраст организма, характеризующий процесс 

созревания ребенка на определенном этапе жизни. Исследование физического 
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развития проводится одновременно с изучением состояния здоровья во время 

углубленных медицинских осмотров, проводимых в детских и подростковых 

учреждениях. Изучение физического развития ребенка начинается с установления 

его календарного (хронологического) возраста. У каждого обследуемого ребенка 

должен определяться точный возраст на момент обследования, выраженный в 

годах, месяцах и днях. Это необходимо в связи с тем, что скорость изменения 

показателей физического развития неодинакова в разные периоды жизни ребенка. 

Есть всевозможные методы персональной и массовый оценки физиологического 

становления детского населения.Ниже мы приводим их короткую характеристику.  

Универсальная формула определения нормальной массы тела с учетом 

пола и возраста. Предлагаемая формула следующая: для мужчин (Рост, см × 3 – 

450 + Возраст, г) × 0,25 + 40,5 для женщин (Рост, см × 3 – 450 + Возраст, г) × 

0,225 + 45,0. 

1.(172× 3 – 450 +16) × 0,225 + 45,0= 

56.2. 

8. (177× 3 – 450 +16) × 0,225 + 45,0= 

59.6 

2.(163× 3 – 450 +17) × 0,225 + 45,0= 50.6   9. (172× 3 – 450 +15) × 0,225 + 45,0= 

56.4 

3.(178× 3 – 450 +16) × 0,25 + 40,5= 57.5   10. (170× 3 – 450 +16) × 0,225 + 45,0= 

54.9 

4.(167× 3 – 450 +16) × 0,225 + 45,0= 52.8 11.(165× 3 – 450 +16) × 0,225 + 45,0= 

51.5 

5.(166× 3 – 450 +16) × 0,25 + 40,5= 48.5  12. (170× 3 – 450 +16) × 0,225 + 45,0= 

54.9 

6.(167× 3 – 450 +16) × 0,225 + 45,0= 52.8 13.(170× 3 – 450 +16) × 0,225 + 45,0= 

54.9 

7.(152× 3 – 450 +16) × 0,225 + 45,0= 42.7 14. (170× 3 – 450 +17) × 0,25 + 40,5= 

54.6 

ФИО РОСТ,см ВОЗРАСТ НОРМА 

ВЕСА,кг 

Вес, 

кг 

+-2 

Вывод 

Абдуллина Виктория 172 16 56.2 78 Избыточный вес 

АбузяроваГузаль 164 17 50.6 46 недовес 

Абулкаиров Данияр 178 16 57.5 90 Избыточный вес 

Воронкова Ксения 167 16 52,8 60 Избыточный вес 

Дёмин Никита 166 16 48.5 52 норма 

Дорогина Анна 167 16 52.8 53 норма 

Кулик Вера 152 16 42.7 66 Избыточный вес 

Маланчева Виктория 177 16 59.6 54 недовес 

Просянникова Арина 172 15 56.4 52 недовес 

СакиповаЖанара 170 16 54.9 57 Избыточный вес 

Сарманова Венера 165 16 51.5 45 недовес 

Столбоушкина 170 16 54.9 80 Избыточный вес 
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На основании проведенных исследований мы сделали вывод, что у детей 15-

17 лет выявлены отклонения от нормы. Давайте рассмотрим возможные факторы 

появления лишнего веса. 

1. Отсутствие полноценного сна. Если регулярно недосыпать по 2-4 часа, то 

уровень инсулина в крови становиться выше нормы, а значит уровень сахара в 

крови будет значительно ниже. При таком состоянии создаётся условия для 

снижения чувствительности тканей к действию инсулина (инсулиновая 

резистентность), что в дальнейшем приведёт к сахарному диабету. 

2. Недостаточное количество употребления жидкости. Вода-этоосновное 

транспортное средство, которое участвует в процессе вывода токсинов и 

продуктов расщепления жиров из организма. 

3. Стресс. Стресс создаёт напряжение на клеточном уровне, что способствует 

накоплению в жировых тканях лишние килограммы, а также токсины. 

4. Неправильное питание. Употребление большого количества солиспособствует 

задержке жидкости и негативно влияет на кровяное давление. Фаст-фуд нарушает 

гормональный баланс и накапливаются лишние жиры. Употребление 

недостаточного количества овощей и фруктовприводит к развитию авитаминоза, 

что в свою очередь приводит к нарушению двигательной активности кишечника, 

ослаблению иммунитета и ощущение вялости. 

5. Изнуряют организм голодом. Приём пищи на ночь, организм человека не 

успевает переваривать пищу, и это откладывается в жир. 

6. Гормональный сбой.На резкое увеличение веса влияют такие гормональные 

нарушения, как: метаболический синдром, геперкортицизм, высокий уровень 

пролактина, синдром гиперандрогении, патология гипоталамуса и гипофиза, 

снижение функции щитовидной железы. 

7. Малоподвижный образ жизни.При малоподвижном образе жизни человек 

заметно набирает в весе. Это происходит потому что поступающая энергия от 

пищи не расходуется, и поэтому она попросту накапливается в виде жировых 

отложений. 

По результатам были составлены рекомендации и переданы испытуемым. 

Рекомендации: 

1. Заниматься упражнениями и спортом не только ради здоровья, но и для 

радости от активности. 

2. Перед упражнениями делайте разминку, чтобы расслабить мышцы. 

3. Делайте регулярно, разнообразите их программу. 

4. Начинайте из не большого количества упражнений, постепенно увеличивая 

5. Делайте упражнения в спортивном костюме. 

6. После упражнений хорошо помыться, или принять душ. 

7. Не забывайте, что нужно вдосталь спать. 

8. Откажитесь от табака и алкоголя. 

Александра 

Шалаева Ксения 170 16 54.9 60 Избыточный вес 

Юдачев Михаил 170 17 54.6 68 Избыточный вес 
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9.Не занимайтесь упражнениями, если чувствуете себя не очень здоровыми. 

10.Контролируйте свою спортивную форму. 

11.С намерением контролировать своё развитие в спорте, заведите дневник 

своих достижений и упражнений. 

Заключение 

На основе теоретического материала и практической части мы научились 

находить свой идеальный вес. Также мы узнали какие факторы влияют на 

повышение веса, и какие наиболее распространённые причины повышения веса 

существуют. 

Таким образом, изучив теоретический материал и проведя практическую 

часть, мы пришли к некоторым выводам. Возраст исследуемых учащихся 

составляет 15-17 лет и характеризуется как переходный. В это время у подростков 

происходит половое созревание, сопровождающееся бурным ростом и 

увеличением массы тела. Исходя из этого, можно предположить, что у 

большинства исследуемых будутвыявлены признаки дисгармоничного развития. 

Но при этом большую роль играет ЗОЖ, который должен быть понятен 

студентам. 
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Руководитель: Бакирова Анна Александровна 
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Приступая к созданию своей работы, я узнал, что по данным ВОЗ в России 

гипертонией страдают 39% мужчин и 41% женщин. По данным Государственного 

комитета по статистике РФ, артериальная гипертония и ее осложнения становятся 
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причиной смерти более 100 тысяч человек в год. Причём сегодня эта проблема 

касается, не только пожилых, но и совсем молодых людей и детей. Высокие 

учебные нагрузки в колледже, физические нагрузки, стрессовое состояние все это 

влияет на давление студентов и может привести к тяжелым последствиям.Как раз 

скоро летняя сессия, вот у всех студентов начнётся стресс. 

Актуальность: обусловлена необходимостью сохранения здоровья 

студентов. Артериальное давление у студентов, как и у взрослых, тоже подлежит 

контролю. Большинство болезней сердечнососудистой системы сопровождаются 

либо повышением, либо понижением кровяного давления. 

Цель нашего исследования: рассмотреть возможность применения 

математики при расчете артериального давления. 

Задачи: 

Научиться правильно, измерять артериальное давление тонометром. 

Провести диагностику исследования зависимости артериального давления от 

некоторых факторов, влияющих на его изменение 

Дать рекомендации 

Расчет артериального давления у студентов. 

Кровь, проходящая через многочисленные кровеносные сосуды, оказывает 

существенное давление на их эластичные стенки. Сила его воздействия зависит от 

размеров сосуда - чем он больше, тем значительнее давление создается внутри 

него. Нормальными показателями АД принято считать давление в плечевой 

артерии, в области которой и проводят его измерение. Артериальное давление — 

один из важнейших параметров, характеризующих работу кровеносной системы. 

Давление крови определяется объёмом крови, перекачиваемым в единицу 

времени. 

Верхняя цифра — систолическое артериальное давление, показывает 

давление в артериях в момент, когда сердце сжимается и выталкивает кровь в 

артерии, оно зависит от силы сокращения сердца. В народе оно называется 

верхним. 

Нижняя цифра — диастолическое артериальное давление, показывает 

давление в артериях в момент расслабления сердечной мышцы. Это минимальное 

давление в артериях, оно отражает сопротивление периферических сосудов. По 

мере продвижения крови по сосудистому руслу амплитуда колебаний давления 

крови спадает. 

Уровень артериального давления студента ниже, чем у взрослых, и 

зависит от возраста. Существуют формулы, с помощью которых можно 

рассчитать, каким должно быть давление у ребенка. Для детей, в возрасте старше 

1 года: САД= 90+2∙возраст, лет, ДАД=60+возраст, лет. 

Измерение давления проводится в положении лежа или сидя, при этом рука, 

на которую накладывают манжету, должна быть расслаблена, и находиться на 

уровне сердца. Наложение манжеты проводят таким образом, чтобы между ней и 

рукой помещался палец руки. С помощью груши в манжету нагнетают воздух, до 

отметки, превышающей ожидаемые показатели давления на 20 мм.рт.ст. В норме 

показатели на левой руке могут превышать показатели давления на правой руке, 
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но не более чем на 10 мм.рт.ст., поэтому контролировать показатели нужно на 

обеих руках, а учитывать более высокий результат. Повторное измерение 

давления следует проводить не ранее, чем через 10 минут после последнего 

замера.Измерить давление можно с помощью приборов – тонометров. 

Влияние различных факторов на показатели артериального давления 

Артериальное давление зависит от многих факторов: времени суток, 

психологического состояния человека (при стрессе давление повышается), приёма 

различных стимулирующих веществ (кофе, чай, амфетамины, энергетики) или 

медикаментов, которые повышают или понижают давление. 

Вариация величины артериального давления в норме и при патологии 

Стойкое повышение артериального давления выше 140/90 мм рт. ст. 

(артериальная гипертензия) или стойкое понижение артериального давления ниже 

90/50 (артериальная гипотензия) могут быть симптомами различных заболеваний 

(в простейшем случае гипертонии и гипотонии соответственно). 

Какое давление должно быть в норме у студентов 1 курса? 

Таблица «Норма артериального давления у подростков 13-17 лет» 

Возраст 

Систоличес

кое Максимальное Диастолическое Максимальное 

Среднее 

значение по 

формуле 

 

Среднее значение по 

формуле 

 16 110 138 68 88 

17 112 140 70 90 

В возрасте 16-17 лет у подростка формируется давление взрослого. Значение 

ртутного столба замирает где-то на отметке 100/70 – 130/90 мм. Определить 

привычный для организма уровень легко с помощью регулярного измерения АД в 

состоянии покоя. Желательно в одно и то же время. 

Бывает, что АД постоянно низкое или высокое в сравнении со средними 

допустимыми значениями. Жалоб нет, пациент чувствует себя бодро длительный 

срок наблюдения, анализы без отклонений. В силу индивидуальных особенностей 

организма такие случаи уместны. Но встречаются реже, чем ВСД или 

вегетососудистая дистония. 

Практические исследования. 

Исследования проводились в медицинском колледже. 

Я рассчитали артериальное давление, которое по медицинским нормам 

должно быть у подростков нашего возраста. По формуле САД= 90+2∙возраст, лет, 

ДАД=60+возраст, лет. 

Возраст моих одногруппников 16-17 лет. Значит, САД=90+2∙17=124, 

ДАД=60+17=77. Сравним его с результатами наших студентов. Исследования 

проводились в группе студентов состоящей из 10 человек 

Фамилия, Имя Артериальное 

давление 

Норма (124/77) 

АлдамжароваАйшагуль 130/80 Выше нормы 

Ануфриева Дарья  132/78 Выше нормы 
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Бездетко Антон  154/75 Выше нормы 

Бищанов Искандер  152/83 Выше нормы 

Бурангулова Камилла  125/73 Норма 

Губайдулина Аэлита  126/69 Норма 

Дементьева Полина  137/79 Выше нормы 

Захарова Варвара  141/81 Выше нормы 

Ильина Валерия  128/65 Норма 

Ишбульдина Юлия  122/70 Норма 

Далее я провела расчет пульсового давления по формуле САД-ДАД. 

Если из цифры систолического АД вычесть диастолическое, то получится 

пульсовое давление. Артериальное давление (пульсовое, верхнее и нижнее) 

измеряется в миллиметрах ртутного столба. Показатель не должен превышать 90 

единиц 

Фамилия, Имя САД 

(верхнее) 

ДАД 

(нижнее) 

ПД Норма (не 

больше 90) 

АлдамжароваАйшагуль 130 80 50 Ниже нормы 

Ануфриева Дарья  132 78 54 Ниже нормы 

Бездетко Антон  154 75 79 Норма 

Бищанов Искандер  152 83 69 Норма 

Бурангулова Камилла  125 73 52 Норма 

Губайдулина Аэлита  126 69 57 Ниже нормы 

Дементьева Полина  137 79 58 Ниже нормы 

Захарова Варвара  141 81 60 Норма 

Ильина Валерия  128 65 63 Норма 

Ишбульдина Юлия  122 70 52 Ниже нормы 

Давление я измеряла в день, когда у нас была контрольная работа. Поэтому у  

кого-то из одногруппников низкое, а у кого высокое давление. 

Рекомендации для студентов: 

У кого давление не очень большой по сравнению с нормой , то им нужно 

соблюдать питание, режим. А у кого уже все серьезно, то нужно обратиться к 

врачу. 

Заключение 

Проведя исследование по измерению артериального давления, я пришли к 

выводу, что на артериальное давление влияют: 

Любые эмоциональные нагрузки, в том числе стрессы, которые испытывают 

ученики на уроках. 

Занятия физической культурой, и любые другие физические нагрузки. 

Измеряя артериальное давление можно предположить будущее состояние 

сердечнососудистой системы и таким образом изменить свое здоровье в сторону 

улучшения, то есть вести здоровый образ жизни. 

Я поняла, что здоровье, которым мы наслаждаемся, или нездоровье, от 

которого мы страдаем, есть результат нашего поведения, наших привычек. И я 
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намерена и дальше заниматься изучением человека с точки зрения биологии и 

математики, думаю, что эти занятия предопределят и мою будущую профессию.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ И МАССАЖА 

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИУ СТУДЕНТОВ 

МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА 

Участница: Мозгунова Анна Максимовна 

Руководитель: Анненкова Юлия Александровна 

Оренбургский медицинский колледж структурное подразделение 

Оренбургский институт путей сообщения филиал Самарский государственный 

университет путей сообщения. 

 

Аннотация: cтрессовые ситуации, возникающие в процессе учебной 

деятельности студентов колледжа, представляют в последнее время острую 

проблему, препятствующую академической успеваемости учащихся и ведущей в 

будущем как к остановке личностного роста, так и к заболеваниям 

физиологического и психологического характера. Ключевым навыком для 

современного студента является способность противостоять стрессовым 

ситуациям. Умение расслабляться является одним из методов, формирующих 

стрессоустойчивость.  В данной статье рассмотрены массаж и физическая 

нагрузка как способы борьбы со стрессом, а также представлены результаты 

исследования воздействия массажа на психоэмоциональное состояние студентов 

медицинского колледжа. 

Ключевые слова: стрессоустойчивость, физические упражнения, массаж, 

гормон, исследование. 

Проводя большую часть времени за учебой, студенты постоянно 

подвергаются физическим и психологическим нагрузкам, представляющие собой 

существенные предпосылки для возникновения стресса. Огромный спектр 

проблем, такие, как пропуски занятий в большом количестве, конфликтные 

ситуации внутри коллектива, неверно выполненные задания и разочарование 

выбранной профессией могут стать причинами нарушений эмоциональной, 

когнитивной и мотивационной сфер деятельности учащихся и, как следствие, 

влиять на состояние их стрессоустойчивости. 

В.А. Бодров определяет стресс как «функциональное состояние организма и 

психики, которое характеризуется существенными нарушениями 
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биохимического, физиологического, психического статуса человека и его 

поведения в результате воздействия экстремальных факторов». [1] 

Стресс – это не что иное как напряжение, итогом которого служат 

многочисленные заболевания. Что происходит с организмом во время стресса? 

Прежде всего в кровь выбрасывается адреналин – гормон, вызывающий: 

 учащенное сердцебиение; 

 учащенный пульс; 

 повышенное кровяное давление; 

 метаболизм; 

 высвобождение печенью глюкозы. 

Длительное воздействие напряжения на организм человека ослабляет 

иммунную систему и может стать причиной бессонницы, проблем с 

пищеварением, гипертонии, диабета и инфаркта. 

Умение управлять стрессом может стать ключевым для достижения высоких 

результатов. 

Вследствие этого актуальна работа по формированию стрессоустойчивости у 

студентов и преодолению ситуаций, воспринимаемых ими как стрессовые, и в 

процессе которых происходит такая физиологическая реакция, как выброс 

адреналина и кортизола в кровь. Молодые люди не всегда способны правильно 

использовать высвобождаемую при этом энергию, что влечет за собой увеличение 

усталости. Важно научиться конструктивно и безопасно пользоваться этой 

энергией и защищать организм от износа. 

С целью более детального исследования стресса в учебной деятельности у 

студентов было проведено исследование. Анкетирование проводилось среди 

студентов 2-3 курсов на базе Оренбургского медицинского колледжа ОрИПС (ф) 

СамГУПС. Выборку исследования составили студенты в количестве 85 человек. 

 

 
 

Результаты исследования показали, что большинство студентов подвергаются 

стрессу в период сессии.  Часть учащихся испытывают стресс при сдаче зачетов и 

экзаменов. Лишь 4 % студентов не испытывают стресс в период  учебной 

деятельности. 

13%

83%

4%

Периоды возникновения стресса

В течение семестра В период сессии Не испытывают
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Для оценки студентами причин, провоцирующих стресс, авторы выделили 

следующие: большую учебную нагрузку, жизнь вдали от родителей (для 

иногородних студентов),нежелание учиться или разочарование в профессии, 

нерегулярное питание, неполноценный здоровый сон, проблемы в личной жизни 

или конфликты в группе. 

 

 
 

Результаты анкетирования показали, что основными причинами стресса 

является «неполноценный сон» и «большая учебная нагрузка». Меньше всего 

беспокоят студентов «нежелание учиться» и «проблемы в личной жизни». 

Мы хотели бы рассмотреть такие виды физиологического воздействия на тело 

человека, как физические упражнения и массаж, доказать их эффективность в 

борьбе со стрессовыми ситуациями и определить степень их влияния на 

укрепление психоэмоционального и физического состояния растущего организма. 

Умение направить энергию в нужное русло и умение расслабиться 

необходимы современной молодежи для сохранения здоровья. Занятия спортом и 

воздействие на тело при помощи массажа способствует возникновению 

изменений на физиологическом уровне, влекущими за собой такие 

психоэмоциональные перемены как: 

 укрепление мускулатуры; 

 выработка эндорфинов и серотонина; 

 насыщение органов и тканей кислородом; 

 улучшение сна; 

 снижение гормона стресса и его симптомов; 

 улучшение концентрации внимания и мыслительных способностей; 

 укрепление иммунной   системы. 

Людям, попадающим часто в стрессовые ситуации, необходимо уметь 

расслабляться. Фазы покоя важны для поддержания здоровья всего организма. 

Массаж, по своим действиям на организм человека, схож с физической 

нагрузкой. Но, отличительной его особенностью является воздействие на 

внутреннее состояние человека. Недаром массаж называют маленькой 

психотерапией. Воздействуя на кожу человека, мы воздействуем на его мозг, на 

его сознание, на его психоэмоциональное состояние. Прикосновения и движения 
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лежат в основе всех жизненных переживаний. Согласно Платону, массаж 

способен вылечить даже угрызение совести. 

Нервная система первая воспринимает действие массажа, поскольку в коже 

находится огромное количество нервных окончаний. Изменяя силу, характер, 

продолжительность массажа, можно снижать или повышать нервную 

возбудимость, усиливать и оживлять утраченные рефлексы, улучшать трофику 

тканей, а также деятельность внутренних органов. 

Говоря о многообразии массажа, стоит особо выделить антистрессовый 

массаж как вид физиологического лечения.  Он направлен на снятие последствий 

хронического утомления, эмоциональных расстройств. 

 

 
Результаты исследования показали, что успеваемость студентов, которые 

занимаются физической активностью и посещают курсы массажа значительно 

выше, чем у студентов, которые не проявляют интерес к физической активности. 

Исходя из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что стрессовые 

ситуации долгосрочного характера негативно воздействуют как на 

физиологическое, так и на психоэмоциональное состояние учащихся. Нашей 

задачей является корректировка и направление стресса в позитивную сторону, 

используя физические нагрузки, и снижение нервной возбудимости с помощью 

различных массажных техник. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ АДАПТЕРОВ КL-ЛИНИИ 

Участник: Румянцев Егор Алексеевич  

Руководитель: Мейнертс Екатерина Владимировна 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Омский автотранспортный колледж»   

 

Современный автомобиль превратился в сложное электронно-механическое 

устройство.  

Электронные устройства управляют впрыском топлива, системой зажигания, 

системой рулевого управления автомобиля, тормозной системой автомобиля, 

системой климат-контроль, осуществляют контроль за работоспособностью узлов 

и агрегатов автомобиля. 

В системе зажигания применение электронной системы позволило достичь 

более эффективного использования топлива, что положительно влияет на выхлоп 

отработанных газов, уменьшает содержание СО. 

Согласно стандарту ISO 9141 все электронные блоки соединяются единой 

шиной управления. В состав шины управления входят однопроводные K и L 

линии. Подключив к этим линиям специализированный диагностический тестер, 

либо персональный компьютер можно выполнять диагностику работы отдельных 

узлов автомобиля, выполнить так называемый чип-тюнинг автомобиля. [1] 

Для подключения компьютера к шине управления автомобиля используются 

адаптеры, называемые адаптерами K- L- линии. Они предназначены для 

согласования сигналов компьютера с диагностической линией электронного 

блока управления автомобиля. Вся диагностика работы автомобильной 

электроники выполняется непосредственно с компьютера. Для этих целей можно 

использовать целый ряд свободно распространяемых программ: Motor-tester, 

Mytester, VagCom и VagTool (диагностика автомобилей Audi, Seat, Skoda, VW), 

Car Scanner (диагностика автомобилей BMW) CarChat, Freescan (диагностика для 

Ford, Dodg, Craisler) и т.д. [2] 

Удобного доступного адаптера для согласования компьютера с 

диагностической линией электронного блока управления автомобиля  нет,  

поэтому существует проблема согласования компьютера с диагностической 

линией электронного блока управления автомобиля. 

Диагностика состояния автомобиля 

Техническое диагностирование — процесс определения технического 

состояния объекта диагностирования с определенной точностью.  

Параметры выходных процессов в отличие от структурных, как правило, 

измеряются непосредственно на работающем автомобиле и используются для 

определения его технического состояния без разборки. 

  Для того чтобы можно было использовать параметр выходного процесса в 

качестве диагностического, он должен удовлетворять следующим требованиям: 

быть функционально важным для оценки технического состояния автомобиля, 

быть однозначным, быть чувствительным (информативным), обладать 

стабильностью при многократных измерениях, обладать дифференцирующей 
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способностью, позволяющей разделять и локализовать неисправности различных 

элементов объекта по месту их возникновения,  обеспечивать технологичность и 

экономичность. [3] 

Использование персонального компьютера при диагностике состояния 

автомобиля 

Резкое увеличение количества автомобилей, оборудованных электронными 

системами впрыска топлива, привело к ощутимому повышению спроса на услуги, 

связанные с диагностикой технического состояния и ремонтом таких 

автомобилей. Практическое решение задачи диагностирования технического 

состояния и ремонта системы управления двигателем (СУД) невозможно без 

использования специальных технических средств, большинство из которых 

являются измерительными приборами: газоанализаторы, сканеры, мотор-тестеры. 

Подключение к одному ПК сканера, мотор-тестера и газоанализатора делает 

такой комплекс превосходным инструментом для диагностики автомобиля. Если 

анализ отработавших газов показывает только общую картину состояния 

двигателя, то выявить конкретного виновника неисправности позволяют сканер и 

мотор-тестер, предназначенные для проверки отдельных систем двигателя.  

Газоанализатор позволяет провести анализ процентного содержания каждого 

из соединений в выхлопных газах, по которому можно судить о рабочих 

процессах, происходящих в двигателе, и выявлять причины отклонений от нормы. 

Сканеры - это приборы, считывающие показания датчиков автомобиля и 

стандартные сообщения об ошибках, генерируемые блоком управления 

автомобиля («бортовым компьютером») в режиме самодиагностики. Большинство 

моделей сканеров позволяют проверять не только СУД, но и другие системы 

автомобиля: АБС, климат-контроль, управление АКПП, подвеской и другие. 

Конструктивно сканер может быть выполнен как самостоятельное устройство с 

дисплеем небольшого размера, а также как промежуточное устройство для 

подключения к персональному компьютеру (ПК). Сканер подключается к 

диагностическому разъему на автомобиле и выводит информацию в текстовом 

виде на собственный дисплей или экран монитора ПК. 

Мотор-тестер - это прибор для измерения физических величин в системе 

управления двигателем: напряжения, силы тока, сопротивления, температуры и 

т.д. 

Мотор-тестер позволяет производить более полную проверку датчиков и 

электрических цепей автомобиля 

Помимо этого, большинство мотор-тестеров позволяют выводить в 

графическом виде осциллограмму измеряемых параметров в режиме реального 

времени, в том числе и высоковольтной цепи системы зажигания автомобиля, а 

также проводить ряд мощностных тестов двигателя. Использование 

персонального компьютера позволит создать из сканера, мотор-тестера и 

газоанализатора единый диагностический комплекс с возможностью обновления 

программного обеспечения. 

Блок управления является микропроцессорным устройством и может 

передавать информацию о своей работе по последовательному каналу связи. 
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Стандартом такого канала в автомобильной электронике является К -линия. 

Диагностическая линия является средством передачи информации между 

электронным блоком и внешними устройствами: иммобилизатором, 

тестирующим оборудованием, приборами диагностики. 

  К-линия в автомобиле выведена на диагностический разъем, к которому 

может быть подключен тестер для диагностики работы системы управления. 

Стандарт программного протокола обмена данными между устройствами и 

электронным блоком, реализованный в этих устройствах, делает прозрачной 

работу всех устройств, подключаемых к К – линии. 

On-Board Diagnostic (OBD) – самодиагностика бортового оборудования 

автомобиля, термин, обозначающий стандарт диагностики и контроля двигателя 

автомобиля, также частей шасси, и вспомогательных устройств. Стандарт 

регламентирует сигналы и распиновку разъема диагностики.  

OBD-II был разработан Society of Automotive Engineers (SAE) США и 

утвержден Environmental Protection Agency (EPA).  

Европейцами был принят EOBD (enhanced) расширенный OBD стандарт. 

Основное преимущество – наличие высокоскоростной CAN (Controller Area 

Network) шины. CAN-шина — это двухпроводная, последовательная, асинхронная 

шина с равноправными узлами и подавлением синфазных помех. CAN 

характеризуется высокой скоростью передачи. OBD-II регламентирует также 

содержание цифровой информации. 

 Таким образом, одинаковая неисправность автомобилей разных 

производителей (в разных протоколах) будет иметь один код. Например, код 

P0131 - низкое напряжение цепи датчика кислорода (при исправном датчике),  

серия кодов P0300 - нарушен порядок зажигания цилиндров, P0301 - нарушен 

порядок зажигания 1 цилиндра и т.д. Стандартный разъем диагностики OBD-II 

показан на рисунке 1. 

Назначение выводов ("распиновка") 16-ти контактного диагностического 

разъема OBD-II (стандарт J1962):  

 
Рисунок 1- Разъем диагностики 

 
 

Пропущенные выводы могут использоваться конкретным производителем 

для своих нужд. 

Протокол ISO9141-2 (производитель Азия - Acura, Honda, Infinity, Lexus, 

Nissan,Toyota, и др., Европа - Audi, BMW, Mercedes, MINI, Porsche, некоторые 
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модели WV и др., ранние модели Chrysler, Dodge, Eagle, Plymouth) 

идентифицируется наличием контакта 7 (K-line) в диагностическом разъеме. 

Используемые выводы - 4, 5, 7, 15 (15 может не быть), 16. 

ISO14230-4 KWP2000 (Daewoo, Hyundai, KIA, Subaru STi и некоторые модели 

Mercedes) аналогичен ISO9141. SAE J1850 VPW (Buick, Cadillac, Chevrolet, 

Chrysler, Dodge, GMC, Hummer, Isuzu, Oldsmobile, Pontiac, Saturn) - используемые 

выводы - 2, 4, 5, 16 (без 10). 

SAE J1850 PWM (Ford, Lincoln, Mercury, Jaguar, Mazda, Panoz, Saleen) - 

используемые выводы - 2, 4, 5, 10, 16. 

ISO15765-4 (CAN) (новые модели Ford, Jaguar, Mazda, Mercedes, Nissan, 

Toyota, Lexus, Renault, Peugeot, Chrysler, Opel, WV, Audi, Porsche, Volvo, Saab и 

др.) - используемые выводы - 4, 5, 6, 14, 16.  

Адаптер, предназначен для проведения диагностики автомобилей с помощью 

персонального компьютера и служит для согласования сигналов порта ПК и 

интерфейсов К-линии. Адаптер K-Line это устройство передачи данных по 

однопроводной линии, т.е. запросы диагностического оборудования и ответы 

ЭСУД передаются по одной линии. СОМ-порт компьютера имеет раздельные 

входы для получения и отправки данных, для согласования и предназначен 

адаптер сигналов СОМ <-> K-Line. [4] 

Любая программа с подходящим адаптером сможет связаться с любым 

автомобилем, совместимым по протоколу обмена и считать неисправность. 

Электронные устройства, используемые в бесконтактной системе зажигания и 

системе управления двигателем, повышают экономичность и экологичность 

автомобиля, позволяют достичь необходимо уровня надежности и комфорта. С 

другой стороны современное производство направлено на повышение уровня 

автоматизации и унификации отдельных блоков автомобилей.  

В связи с этим наиболее актуальной становится диагностика систем и 

отдельных узлов автомобиля. В этих целях может быть использована 

микропроцессорная техника: бортовые компьютеры автомобилей, стенды 

компьютерной диагностики, цифровые комбинированные приборы, тестеры и т.д. 

В результате диагностики можно получить полный набор сведений, как об 

отдельной системе, так и о состоянии автомобиля в целом. 

Список литературы: 

1. А.Трантер. Электрическое оборудование автомобилей. Руководство.– СПб.: 

Алфамер Паблишинг, 2019, 288 с.  

2. Яковлев В.Ф. Диагностика электронных систем автомобиля: Учебное пособие 

для специалистов по ремонту автомобилей, студентов и аспирантов ВУЗов. М.: 

Солон-Пресс, 2020. - 272 с.   
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ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ЧЕЛОВЕКА 

Участницы: Большакова Екатерина Алексеевна,  

                   Крючкова Ксения Александровна 

Руководитель: Долгих Раиса Амировна 

Оренбургский институт путей сообщения структурное подразделение  

Оренбургский медицинский колледж  

 

Цель работы: исследовать влажность воздуха в различных помещениях 

школы, выявить её отклонения от допустимой нормы. 

Задачи:  

 изучить теоретический материал по данной теме; 

 провести измерения влажности воздуха в аудиториях образовательного 

учреждения; 

 сопоставить полученные измерения с санитарными нормами; 

 сделать вывод о влиянии влажности воздуха на работоспособность 

обучающихся. 

Актуальность: в последние годы среди обучающихся высокий процент 

простудных заболеваний, а низкая влажность вызывает быстрое испарение и 

высыхание слизистой оболочки носа, гортани, легких, что приводит к 

простудным и другим заболеваниям. Высокая влажность также вызывает 

некоторые негативные явления в организме человека, например, нарушается 

теплообмен организма с окружающей средой, что приводит к перегреву тела. 

Объект исследования: образовательные учреждения. 

Предмет исследования: температурный режим и процентное содержание 

влаги в аудиториях. 

Оборудование: психрометр и психрометрическая таблица.  

Гипотеза: относительная влажность воздуха в образовательных учреждениях 

соответствует нормам, а значит благоприятно сказывается на физическом 

состоянии и работоспособности обучающихся. 

Практическая значимость: результаты исследований могут использоваться в 

целях улучшения микроклимата, ведь в образовательных учреждениях студенты и 

преподаватели проводят большую часть своего времени. 

Основная часть 

Величина, характеризующая содержание водяных паров в различных частях 

атмосферы Земли, называется влажностью воздуха. Влажность воздуха в 

значительной степени зависит от его температуры: чем сильнее прогревается 

воздух, тем большее количество влаги он может содержать. 

Для количественной оценки на практике различают абсолютную и 

относительную влажность воздуха. 

В науке и технике степень влажности воздуха обычно оценивается 

относительной влажностью: отношение парциального давления (p) водяного пара, 

содержащегося в воздухе при данной температуре, к давлению (р0) насыщенного 

пара при той же температуре, выраженной в %. 
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Относительная влажность показывает, сколько еще влаги не хватает, чтобы 

при данных условиях окружающей среды началась конденсация. Эта величина 

характеризует степень насыщения воздуха водяным паром.  

Степень влажности воздуха имеет большое влияние на многие процессы, 

протекающие на Земле. Измерение и регулирование влажности имеет большое 

практическое значение. [1] 

Низкая влажность оказывает негативное последствие на кожу и слизистые 

оболочки человека – они высыхают, что позволяет различным вирусам и 

бактериям проще проникать в организм. Высокая влажность, особенно в 

сочетании с высокой температурой воздуха приводит к ухудшению общего 

состояния, возникновению слабости. Длительное воздействие этих факторов 

способствует снижению иммунитета. [2] 

Прибор для измерения температуры влажности воздуха -

психрометр. Психрометр состоит из двух термометров. Резервуар одного из них 

остается сухим, и термометр показывает температуру воздуха. Резервуар другого 

окружен полоской ткани, конец которой опущен в воду. Вода испаряется, и 

благодаря этому термометр охлаждается. Чем больше относительная влажность, 

тем менее интенсивно идет испарение и тем меньше разность показаний 

термометра. 

Чтобы определить влажность воздуха по психрометру, стоит прочитать 

показания сухого и влажного термометра, вычислить их разность, а далее по 

специальной таблице найти влажность воздуха. [3] 

Опыт: 

Мы провели измерения влажности воздуха в одной из аудиторий нашего 

учебного заведения. Мы установили психрометр в кабинете, засекли 15 минут, 

после чего посмотрели на показатели сухого и влажного термометров.  

Рисунок 1 

На корпусе прибора, как правило, изображена еще так 

называемая психрометрическая таблица. С помощью этой 

таблицы по значению температуры, которую показывает 

сухой термометр, и по разности температур между сухим 

и влажным термометрами можно определить 

относительную влажность окружающего воздуха. 

 

 

Таблица 1 
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В помещениях общеобразовательных учреждений 

относительная влажность воздуха должна составлять 40-60%. [4]  

В ходе проделанного нами опыта, мы выяснили, что влажность воздуха в 

нашей аудитории соответствует норме. 

Анкетирование 

Цель: путем проведения социологического опроса студентов нашего 

колледжа, узнать их мнение о влиянии влажности воздуха в аудиториях на 

работоспособность обучающихся. 

Рисунок 2 

 

Мы задали студентам нашего 

учебного заведения вопрос о том, 

как они считают, влияет ли 

влажность воздуха в кабинетах 

колледжа на их состояние и 

работоспособность. Результаты 

анкетирования показали, что 60% 

студентов знают о влиянии 

влажности на работоспособность, 

25% - не знают об этом и 15% 

студентов не задавались этим 

вопросом. 

Вывод: 

В результате наших исследований было установлено, что относительная 

влажность воздуха в аудиториях образовательных учреждений оказывает сильное 

влияние на самочувствие и работоспособность обучающихся. Выполнив 

измерения относительной влажности воздуха в одном из кабинетов нашего 

колледжа, мы выявили, что относительная влажность соответствует норме. Также 

мы провели опрос студентов нашего учебного заведения, в результате чего мы 

узнали о том, влияет ли влажность воздуха в аудиториях на их 

работоспособность. 

Список литературы: 

60%25%

15%

Влияет ли влажность воздуха на 
вашу работоспособность?

Да

Нет

Не задумывался
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РОЛЬ  МАТЕМАТИКИВ ПОВАРСКОМ ДЕЛЕ 

Участница: Мигачева Вероника Васильевна 

Руководитель: Скрипник Марина Александровна 

АНПОО «Омская академия экономики и предпринимательства», г. Омск 

 

В повседневной современной жизни, когда человек всё больше зависит от 

применения науки и техники, роль математики очень важна. Математика, она 

повсюду, мы ее иногда не замечаем, принимаем как обыденную часть нашей 

жизни. Даже самые простые расчеты человек делает бессознательно, не 

задумываясь о том, что применяет математику. 

Список применения математики бесконечен — чтение времени на часах, 

денежные расчеты, получения оценки в школе, расчет пробега автомобиля, 

приготовление по рецепту на кухне и так далее. 

Изучение математики развивают человека как личность, делают его 

активным, целеустремленным, самостоятельным, трудолюбивым и терпеливым. С 

математикой мы встречаемся каждый день! На работе, на учебе,  на улице, в 

магазине, дома [1]. 

Когда мы собираемся на работу или на занятия, мы  следим за временем, 

чтобы не опоздать. Рабочий день или занятия длятся определенное время, 

перерыв на обед, на перемены между занятиями – всё это математика. 

Математика играет важную роль и в поварском деле, для приготовления блюд  

необходимо соблюдать рецепт, в котором указывается точное соотношение 

продуктов, граммов, миллилитров. Рецепт необходимо соблюдать в процессе 

приготовления блюда. При взвешивании продуктов в кулинарии используются 

математические величины: масса и объём. Одним из посредников приготовления 

блюд является единица времени, которая играет важную роль в процессе 

приготовления. И, конечно же, никак не обойтись без использования пропорций, 

где задействуется математика в данной области [2]. 

Все этапы приготовления пищи: покупка продуктов питания, финансовые 

расходы, – требуют также некоторых математические знания. 

Рассмотрим ситуацию использования математических знаний и навыков в 

поварском деле. Для того чтобы пользоваться кулинарными рецептами и 

производить расчёт продуктов по ним, нужно знать, что такое отношение, 

пропорциональность. 

Приближается Пасха и я хочу испечь Пасхальный кулич. В интернете я нашла 

классический рецепт. Для его приготовления нужны следующие ингредиенты:  

мука 400г, сливочное масло 300г, сахар 250г, молоко 200г, яйца 4 шт., изюм150г. 
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Но, допустим, что у нас в наличии 3 яйца, а по рецепту необходимо 4 яйца [3]. Из 

этого следует, что нам необходимо произвести математические расчеты, чтобы 

рассчитать количество остальных ингредиентов, опираясь на то количество яиц, 

что есть у нас. 

Для решения данной задачи следует можно воспользоваться правилом 

пропорции, а именно «правилом креста» (1): 

«Если три элемента пропорции известны, то мы всегда можем найти 

четвёртый» [4]. 
𝑥

𝑏
= 

𝑐

𝑑
,то  𝑥𝑑 = 𝑏𝑐  иx=

𝑏𝑐

𝑑
 ,                                          (1) 

где x – искомая неизвестная, 

a,b,c – числа. 

Так как у нас имеется 3 яйца, а необходимо 4, следовательно, 

составимпропорцию для нахождения %-го соотношения на 1 яйцо: 

 

𝑥 =  
1∗100

4
;    х =25%{

4 = 100%
1 = х

 

Из этого следует, что для расчета необходимого количестваингредиентов, мы 

будем опираться на 25%, а затем умножим каждое,полученное число на 3 и 

получим искомый результат, показанный в таблице 1. 

Таблица 1 – Расчет ингредиентов для Пасхального кулича 

 мук

а 
сахар слив.масло молок

о 

изю

м 

яй

цо 100

% 

400

г 
250г 300г 200г 150г 4 

шт. 25% 

(Х) 

100

г 
62,5г 75г 50г 37,5

г 

1 

шт. Х*3 300

г 

187,5

г 
225г 150г 112,

5г 

3 

шт.  

Таким образом, мы произвели расчет и вычислили необходимое количество 

компонентов для приготовления Пасхального кулича. 

В поварском деле в процессе приготовления пищи используют различные 

преобразования, так как есть рецепты, составленные в различных  метрических 

единицах измерения. А также на измерительных приборах обозначены 

разнообразные метрические единицы, на одних миллилитры, на других граммы. 

В большинстве рецептов помимо понятных единиц измерения, таких как 

штуки и граммы, встречаются обозначения нестандартизированные. Например, 

“одна столовая ложка”. Это пишется специально для того, чтобы можно было 

легко рассчитать все с помощью подручных средств. У вас нет кухонных весов, а 

рецепт в граммах. Как измерить продукты без весов: сколько граммов в ложке? У 

каждого вещества свой показатель плотности, который напрямую влияет на объем 

и вес, поэтому столовая или чайная ложка вмещает в себя разное количество 

граммов в зависимости от вида продукта.  

http://ria.ru/category_retsepty
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Во время приготовления блюда под рукой всегда лучше иметь таблицу мер, 

которая облегчит процесс. Такая таблица содержит сведения об объеме продукта, 

который вмещается в чайную и столовую ложку (табл. 2). 

Можно использовать таблицу для преобразования «ложек» и «стаканов» в 

миллилитры (для жидких ингредиентов)[5]. 

Таблица 2 – Объем продукта, который вмещается в чайную (столовую) ложку 

Название сыпучего 

продукта 

Количество граммов в 

столовой ложке (без горки) 

Количество граммов 

в чайной ложке (без 

горки) 

Мука 15 6 

Соль 20 7 

Сахар 20 5 

Сода  20 8 

Гречневая крупа 18 4 

Манная крупа 10 4 

Крахмал 20 3 

Какао-порошок 10 3 

Дрожжи 8 2 

Таблица 3 - Преобразования «ложек» и «стаканов» в миллилитры  

чайная ложка 5 мл 

десертная ложка 10 мл 

столовая ложка 20 мл 

стакан 200 мл 

Например, мы хотим испечь оладьи. По рецепту указаны следующие 

ингредиенты: кефир – 200мл, яйцо – 1-2 шт., мука пшеничная 240г, сахар – 50-

60г, соль – 10г, сода – 5г. Количество компонентов по рецепту указаны в 

миллилитрах и граммах, а у нас нет весов. При помощи таблицы и математики, 

делаем преобразование (табл. 4). 

Таблица 4 - Преобразования изодной единицы продукта в другую для рецепта 

Продукты (на 4 порции) Решение  Итог  

Кефир - 200 мл 200:200=1 1 стакан 

Яйца - 1-2 шт. - 1-2 шт. 

Мука пшеничная - 240 г 240:15=16 16 ст.л. 

Сахар -  50-60г 50:20=2,5;   60:20=3 2-3 ст.л. 

Соль – 3г  3:7=0,4 0,5ч.л 

Сода – 2г 2:8=0,25 0,25ч.л. 

Математика в профессии повара очень важна, необходимо иметь прочные 

знания по математике. Повар должен обладать не только знаниями в области 

приготовления блюд, но и умением считать, делать соотношения, рисовать, 

лепить - создавать геометрические формы. А для этого просто необходимы 

математические знания. Также он должен учитывать изменения калорийности 
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готовых блюд при различных видах кулинарной обработки: варки, жарки, 

тушения, кипячения и др. Здесь повар должен учесть потерю белков, жиров, 

углеводов, витаминов и минералов при обработке и даже при нарезке продуктов.  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что истинный повар должен 

обладать хорошей памятью, уметь быстро считать, и знать основные 

математические понятия: пропорция, проценты, уравнение. Поэтому роль 

математики является важной основой для получения профессиональных знаний в 

поварском деле. 
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Необходимой частью образовательной подготовки в основном для всех 

направлений образования в России является изучение естественнонаучных 

дисциплин. Роль знаний состоит не только в формировании естественнонаучной 

картины мира; но и важен их гуманитарный аспект, их развивающая функция. 

Естественнонаучные дисциплины располагают широкими возможностями 

развития мышления, творческих способностей человека. Естественнонаучные 

знания являются основой будущей профессии; качества будущего 

профессионального мышления специалиста определяются, прежде всего, его 

фундаментальной подготовкой. [1] 

Одним из основных вопросов естественнонаучного образования считается 

несоответствие между достижениями естественнонаучных дисциплин истепенью 

https://ria.ru/20211110/lozhki-1758265849.html
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естественнонаучного образования. В обстоятельствах стремительного темпа 

повышения объема данногопознания возникает вопрос:что, чему и как учить. 

Возможно, отправиться по пути наибольшей специализации знаний, 

уменьшениеобласти изучаемых дисциплин и также сосредоточить свои силы на 

узкопрофессиональной подготовке,новозможно наоборот, взяв за базу 

многопрофильную подготовку, дающую возможность подметить разнообразие 

научныхразмышлений и идей, хотя не обладающей глубиной и не учитывающую 

квалификации людей в той или иной сфере познания.Скорее всего, наилучшим 

станет такое их сочетание, которое даст возможность изучать новые свершения 

науки и техники на основе значительной фундаментальной естественнонаучной 

подготовки. Способы решения проблемы видятся, во-первых, в усилении 

творческой деятельности преподавательского активав направлении развития 

взаимосвязанности естественнонаучных дисциплин, во-вторых, в интеграции 

естественнонаучного образования с академической наукой. [3] 

Мультидисциплинарность может гарантировать наиболее полное 

представление о проблемах глобального масштаба иоб возможных способах их 

разрешения. Разделить знания на определенные дисциплины никак не считается 

свойственной людям особенностью. К пример возвышенно оценивали широту 

кругозора человека в эпоху Возрождения. Ликвидировав направленности 

распределения знания по дисциплинам, мы могли бы достигнуть нового 

ренессанса. При этом не стоит забывать, что наряду с широтой научного 

кругозора специалист будет обладать достаточно углублёнными знания в одной 

из дисциплин. [2] 

В наше время естественнонаучные дисциплины считаются основными, 

располагающими большим фактическим материалом, размер которого 

увеличивается из года в год. Во обстоятельствах стремительного повышения 

естественнонаучного знания традиционная форма образования, при которой 

основой является лекционное направление, а семинары, практические и 

лабораторные занятия только фиксируют знания, приобретенные на 

теоретическом курсе, также в замену ей выдвинуты новейшие модели, 

характеризующиеся значительной степенью индивидуализации преподавания и 

увеличение самостоятельной деятельность учащихся. Одной из подобных 

моделей, возымевших довольно обширное продвижение, считается модульно - 

рейтинговая технология обучения, в основе неё лежит модульное строение 

учебной дисциплины и рейтинговая концепция контроля и оценки знаний. [1] 

Важную роль в обучении естественнонаучным дисциплинам играет 

тестирование, обеспечивая обратную связь между студентом и преподавателем. 

При этом в очном тестировании студентов возникают проблемы, связанные с 

субъективностью оценок преподавателей, невозможностью одним 

преподавателем протестировать большой поток студентов. В связи с этим в 

рамках развития информационных технологий особенно актуальна автоматизация 

процесса тестирования – создание систем компьютерного тестирования, которые 

позволяли бы моделировать методики работы преподавателя, тем самым управляя 

процессом тестирования. Они не только обеспечивают значительную экономию 
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времени преподавателя, но и позволяют быстро, и объективно оценить реальные 

знания студента, то есть могут быть эффективно использованы студентом при 

самоподготовке к экзаменам и зачетам. [5] 

Для создания благоприятных условий обучения студентов 

естественнонаучным дисциплинам необходимо следовать следующим 

принципам: доступность, адаптивность, систематичность и последовательность, 

компьютерная визуализация, прочность усвоения результатов обучения, 

обеспечение интерактивного диалога, развитие интеллектуального потенциала 

обучаемого и обеспечение обратной связи. Рассмотрим более подробно 

требования данных принципов. Требование обеспечения доступности означает, 

что предъявляемый учебный материал, формы и методы организации учебной 

деятельности должны соответствовать уровню подготовки обучаемых и их 

возрастным особенностям. Установление того, доступен ли для понимания, 

обучающегося предъявляемый с помощью информационных технологий учебный 

материал, соответствует ли он ранее приобретенным знаниям, навыкам и 

умениям. [5,6] 

Достижение адаптивности означает приспособление информационных 

технологий к индивидуальным возможностям обучающегося. Это предполагает 

реализацию индивидуального подхода в обучении, учет возможностей 

восприятия, осмысления, закрепления и воспроизведения (применения) учебного 

материала. Реализация адаптивности может обеспечиваться различными 

средствами наглядности, а также несколькими уровнями дифференциации 

учебного материала при его предъявлении обучающимся (по сложности, объему, 

времени, содержанию и т.п.). Требование обеспечения систематичности и 

последовательности обучения с использованием информационных технологий 

предполагает необходимость усвоения обучающимся системы понятий, фактов и 

способов деятельности в их логической связи. Целью обеспечения 

систематичности и последовательности является достижение преемственности в 

овладении знаниями, навыками и умениями. 

Наука возникла тогда, когда люди начали измерять и сопоставлять свойства 

различных объектов, т. е. когда появилась математика. С первых попыток 

измерить и посчитать математика стала абстрактным отражением объективной 

реальности в человеческом сознании. Окружающая нас природа (а тем более – 

сам человек) чрезвычайно сложна в своем бесконечном разнообразии и 

бесчисленных взаимосвязях. Для ее познания исследователи прибегают к анализу 

упрощенных моделей, пренебрегая реальными, но несущественными для данного 

рассмотрения связями. Только такие (абстрактные, упрощенные) модели могут 

быть описаны математическими формулами и уравнениями. [1] Метод 

математического моделирования реальных природных процессов стал могучим 

инструментом научного познания окружающего мира. 

Исследование количественных отношений и пространственных форм в 

чистом виде в математике необходимо абстрагироваться от их вещественного 

содержания. Чистой математике безразлично, из какого материала сделан шар, и 

какие физические нагрузки он выполняет; ей важно только то, что существуют 
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(или осуществимы) тела, имеющие форму шара, иногда в каких пропорциях 

состоят его элементы. Аналогично для математики не имеет значения, 

исследование какого процесса природы привело к необходимости рассматривать 

некоторую функцию; в математике эта функция важна сама по себе, она является 

самостоятельным математическим объектом, который можно исследовать по всем 

параметрам, присущим данной науке. 

В XVII-XVIII вв. математики стали помаленьку обдумывать, собственно, что 

математические образы обладают некоторой независимостьюот физической 

реальности, а означает, чтовоззвание к даннойдействительности не может 

содействовать испытанию правдивости или ложности теорий. Математика 

обязана удовлетворять только притязанию закономерной непротиворечивости. 

Впрочем, запросы непротиворечивости определений метаматематических наук 

остаются декларативными вплоть до тех времен, пока же не указаны действенные 

методы подтверждения данной непротиворечивости. Отсюда выливается неувязка 

обоснования математики, которая остаётся животрепещущей и по сей день. 

За это время дляподтверждения былиприменены экспериментальные способы 

физики. Тут под «физикой» необходимо воспринимать всю общность 

естественнонаучных представлений об находящемся вокруг нас мире. 

«Практика рождается из тесного соединения физики и математики.» (Роджер 

Бэкон). В случае если мир– это объект научных изучений, то математика – это 

орудие научных изучений, а физика – подтверждение существования объекта. 

Формирование математики на данный момент характеризуются глубочайшим 

вторжением математических способов изучения во всевозможные области 

людской работы (биология, медицина и др.), которые в полоть до недавнего 

периода и никак не предполагали о способности использования математики. 

Характерной чертой нынешней математики считается формирование новейших 

обобщающихконцепций, высочайшая степень абстракции. Эта черта гарантирует 

сбережение целостности единства математики как науки в целом, не обращая 

внимания на подъем и многообразие ее направлений. Все без исключения 

обобщающие абстрактные определения раскрывают целостность также 

совокупность текстуры в абсолютно всех сферах, казалось бы, далеких друг от 

друга. Аргументированные математические заключения гарантируют 

необходимую совокупность способов и полное обоюдное попадание ключевых 

областей математики в все без исключения сферы общенародного хозяйства. [2] 

Максимальное количество вопросов, выставляемых перед математикой 

естествознанием и техническими науками, объединяется к заключению 

дифференциальных задач. Непрерывно формируются все без исключения 

тенденции изучений дифференциальных уравнений. С целью постановления 

трудных линейных также нелинейных концепций формируются новейшие 

способы. Более успешным раскладом обнаружилось заявление физиологическому 

понятию (об распространении волн, потока тепла, диффузии и др.). По этой 

причине концепция дифференциальных уравнений с частными производными 

преобразуется по преимуществу в концепцию уравнений математической физики. 
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Трудности лучшего управления физиологическимилибо механическими 

системами сподвиглик формированию математической концепции оптимального 

управления, задачи управления объектами в конфликтных моментах – к 

появлению и формированию концепций дифференциальных игр. Изучения во 

сфере единых вопросов управления, также сопряженных с ними сферах 

математики, формируют основу для автоматизации все новейших направлениях 

человеческой деятельности. Возникла и также активно формируется теория 

систем искусственного интеллекта. [4] 

Математика в большей степени теоретическая дисциплина, однако, не 

оторвана от реальной действительности. Она непрерывно развивается, равно как, 

отталкиваясь от внутренней логики математического познания, так и под 

действием требований естествознания и техники, в рамках которых математика 

выступает как прикладная дисциплина. Потребности науки и техники 

стимулируют формирование теоретических основ математических наук. Таким 

образом, формирование способа наименьших квадратов связано с геодезическими 

работами; из потребностей электротехникипоявился новейший раздел теории 

вероятностей – теория информации; развитие способов приближенного решения 

дифференциальных уравнений связано с запросами физики, астрономии и других 

наук. [4] 
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Объемная фигура — геометрическая фигура, у которой все точки не 

находятся на одной плоскости. Примеры объемных геометрических фигур: шар, 

конус, параллелепипед, цилиндр, пирамида, сфера. [1] 

Объемные фигуры применяются при выпечке тортов, десертов,нарезки 

овощей. 
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При выпечке тортов и десертов используют формулы объемных фигур, а для 

того, чтобы применить эту формулу нужно сначала найти площадь. Например, 

для круглой формы применяют формулу (1): 

V=3/4π∙r3(1) 

Для применения этой формулы нужно найти площадь (2): 

S=a2(2) 

Допустим, в рецепте дан диаметр формы - 20 см, а у нас форма 24 см. 

Для этого нужно разделить квадрат диаметра большей формы на квадрат 

диаметра меньшей формы. И мы получим то число, на которое нужно умножить 

или разделить все ингредиенты рецепта (3). 

d1²÷d2²(3) 

где d1 — диаметр большей формы, а d2 — диаметр меньшей формы. 

Производим следующий расчет: 

24∙24= 576 

20∙20=400 

576÷400=1,44 

Значит вес каждого ингредиента нужно умножить на 1,5. Если же, наоборот, 

форма меньше, чем указанная в рецепте, то все ингредиенты нужно разделить на 

1,5. [2] 

Также можно рассчитать количество ингредиентов и для квадратной формы с 

помощью математической формулы объёма. 

Если же форма, например, квадратная, то нам нужно также произвести 

подобные расчеты. 

Формула объема квадрата (4):  

V=S∙h (4) 

отсюда следует, что нужно найти площадь квадрата (5): 

S=a2(5) 

В рецепте ингредиенты рассчитаны на квадратный торт размером 26 см, а нам 

нужно 16 см, в таком случае расчет будет выглядеть следующим образом. Нужно 

сначала найти площадь для торта одного размера, а потом площадь торта другого 

размера и разделить большую на ту, которая меньше. 

Производим расчет:  

26∙26=676 

16∙16=256 

676÷=2,6 

Следовательно, все ингредиенты нужно разделить на 2,6. 

Теперь рассмотрим устойчивость изделий. Для примера можно взять торт 

«Крокембуш». Это французский десерт, представляющий собой высокий конус 

из профитроли с начинкой[3]. По своей форме он не очень устойчивый, но для 

того, чтобы это исправить прекрасно подходит карамель или специальный 

сладкий соус, именно они помогают профитролям склеиваться между собой. 

Именно таким способом этот французский десерт получается устойчивым. 

С помощью математических расчетов можно рассчитать количество крема. 

Для примера возьмем бисквитный торт диаметром 18 см, торт будет 3 слоя, 
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следовательно, у нас будет 2 слоя крема [4]. Для этого понадобится 600 грамм 

крема. С помощью этих данных мы можем рассчитать крем для торта диаметром 

28 см. Нам нужно найти площадь двух тортов по формуле (5): 

Производим расчет: 

18∙18=324 

28∙28=784 

784÷324=2,4 

Таким образом, мы узнали, что количество крема нужно умножить на 2,4. 

После таких расчетов количество неиспользованного крема, а соответственно и 

расходов будет минимальным или вообще равно нулю.  

Также математика применяется в нарезке овощей. Рассмотрим на примере 

картофеля (табл. 1). [4] 

Таблица 1 – Форма и размеры нарезки картофеля 

Форма нарезки и размеры Кулинарное использование 

Соломка (длина 4-5 см, сечение 0,2х0,2 см) Для жарки во фритюре 

Брусочки (3-4 см в длину 0,7-1 см в толщину) Для жарки, приготовления супов 

Кубики крупные (2-2,5 см) Тушение, приготовление супов 

Кубики маленькие (0,3-0,5 см) 

 

Для гарнира к холодным блюдам 

и для салатов 

Дольки (картофель пополам и по радиусу на 

дольки) 

Для приготовления рагу, жарки 

во фритюре 

Ломтики (толщина 1-2мм) Используют для приготовления 

салатов  

Кружочки (толщина 1,5-2 мм) Используют для жарки 

Таким образом, мы видим, что математика используется не только в выпечке 

тортов и десертов. 

Итак, подведём итоги. С помощью раскрытия данной темы мы узнали, что 

математика используется даже в тех профессиях, в которых, кажется, она совсем 

и не нужна. Но, даже не замечая этого, мы все же её используем. Объемные 

фигуры применяются даже в элементарных вещах, например, нарезка овощей. 

Конечно, рассчитать количество ингредиентов исходя из формы и диаметра 

сложнее, но с помощью математики и знаний об объемных фигурах это всё 

довольно легко. 

Таким образом, можно сделать вывод, чтоматематика нужна и важна в 

кулинарии и приготовлении пищи, так как при приготовлении какого-либо блюда 

дан рецепт, в котором указано количество грамм и миллилитров. А также нужно 

сказать, что геометрические фигуры и, соответственно математика - это 
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неотъемлемая часть профессии повар-кондитер, а также любых других 

профессий. 
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Чистая обеззараженная вода – основа нашей жизни!  

Вода́ (оксид водорода) — бинарное неорганическое соединение с химической 

формулой Н2O. Молекула воды состоит из двух атомов водорода и одного —

 кислорода, которые соединены между собой ковалентной связью. 

При нормальных условиях представляет собой прозрачную жидкость, не 

имеет цвета (в малом объёме), запаха и вкуса. В 

твёрдом состоянии называется льдом. 

Каждый из нас состоит на 65-70 % из воды. Вода очень важна для нас. В 

сутки человек потребляет около 2-3 литров воды – это только для питья, не считая 

бытовых нужд. 

И само собой, что столь важная для нашего организма жидкость обязательно 

должна быть безопасной и безвредной в ней не должно быть вирусов и бактерий, 

способных навредить человеку. 

Причем средства для обеззараживания воды актуальны не только для 

туристов, которым они необходимы в походных условиях – применять подобные 

методы следует и для своего дома. Ведь вода, поступающая из источника 

(скважины или колодца), вряд ли является идеально чистой, а значит – требует 

очистки. 

Промышленные методы очистки воды 

Методы для очистки воды в промышленных условиях многообразны.  

Первый метод очистки воды в промышленных условиях – это 

ультрафиолетовая лампа. 

В этом случае нейтрализация микробиологических примесей происходит 

посредством излучения.  
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Преимущество такого способа заключается в том, что лампа с высокой 

вероятностью нейтрализует множество наиболее опасных для организма человека 

бактерий: 

 кишечные палочки; 

 гепатиты;  

 грипп; 

 сальмонелла; 

 дизентерия;  

 холера.  

Второй метод очистки воды в промышленных условиях – это очистка воды с 

помощью ультразвука.  

Принцип его основывается на создании ультразвуковых волн (создаваемых 

специальным генератором), которые приводят к разрыву оболочки клетки – а 

значит, и ее гибели.  

Одним из примеров устройств, очищающих жидкость ультразвуком, является 

аппарат для обеззараживания воды «Лазурь».  

Третий метод очистки воды в промышленных условиях – это хлорирование 

воды. 

Хлорирование воды - обработка воды хлором и его соединениями. 

 Основан на способности свободного хлора и его соединений угнетать 

ферментные системы микробов, катализирующие окислительно-

восстановительные процессы. 

Четвертый метод очистки воды в промышленных условиях – это 

озонирование воды.  

Озон производится генератором (озонатор воды) из окружающего воздуха 

О3 — О1 с необходим запасом, безнапорным образом подается в очищаемую 

воду, обеззараживая ее, окисляя органические и неорганические примеси. 

Очистка и продажа воды в Оренбурге 

В связи с тем, что качество водопроводной питьевой воды в городе 

Оренбурге оставляет желать лучшего, все больше потребителей отдают 

предпочтение бутилированной воде. Очисткой и производством питьевой 

бутилированной воды в городе Оренбурге занимаются несколько фирм: 

 «Степная прохлада»  

 «Живая вода»  

 «Алиса» 

Они используют методы очистки воды такие как: 

 Озонирование 

 Хлорирование 

 Очистка с помощью ультрафиолета 

 Очистка с помощью ультразвука 

Для удобства потребителей бутилированная вода производится в бутылках 

объемом: 

 0,5 л 

 1,5 л 
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 2 л 

 5 л 

 18,9 л 

Оборудованы киоски по продаже питьевой воды на розлив.  

В продажу вода поступает по цене 1 л – 6 руб. 

Социологический опрос 

Нами был проведен социологический опрос, в котором приняли участие 73 

студента Оренбургского медицинского колледжапо данной тематике.  

«Какую воду вы пьете?»: 

 
«Используете ли Вы фильтры для воды?»: 

 
«Какой метод обеззараживания воды Вы считаете самым эффективным?» 

 
По результатам социального опроса можно сделать следующий вывод:  

1. Наибольшее количество студентов предпочитают фильтрованную 

воду. 

2. Наибольшее количество студентов используют фильтры. 

3. Наибольшее количество студентов пьют воду фирмы «Живая вода». 

4. Наибольшее количество студентов пьют кипяченную воду. 

Походные способы очистки воды 

Очень часто способы обеззараживания воды интересуют туристов и 

любителей долгих походов. В таких случаях путешественники обычно берут с 

собой небольшой запас питьевой воды, и пополняют его из естественных 

водоемов. 

27.40%
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12.30%

13.70%

водопроводную
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Рассмотрим на примере, как можно самостоятельно сделать фильтр из 

подручных средств,которые можно раздобыть даже в походных условиях:  

  Пластиковая бутылка (подойдет также и консервная банка), пустая. 

   Песок. 

  Кусок чистой материи. 

Создать фильтр в походных условиях можно буквально за 5 минут:  

 В бутылке (банке) проделываются 2-3 отверстия в дне.  

  На дно выкладывается кусок материи. 

  На материю насыпается песок, примерно на 2/3 от объема бутылки. 

Чем мельче песок – тем лучше.  

После этого воду следует просто вливать сверху. Проходя через толщу песка, 

она будет очищаться. Для повышения эффективности процедуру рекомендуется 

повторить, а при больших объемах (или если вода слишком грязная) – песок 

следует менять. 

Еще одним простейшим способом, которым можно очистить воду в полевых 

условиях, является обычное кипячение.  

Кипятить жидкость следует не менее 10 минут, на не слишком большом огне. 

По возможности эти методы (кипячение и вышеупомянутый фильтр) лучше 

применять совместно.  

Для повышения эффективности в воду при кипячении по возможности 

следует добавлять различные растения:  

 Ветки ели, кедра или сосны – около 200 грамм на 1 ведро. 

 Кору дуба, бука, ивы – около 150 грамм на 1 ведро.  

После прокипяченную жидкость в идеале следует повторно пропустить через 

фильтр. 

Физические методы – не единственный способ решения проблемы с чистотой 

воды.  

Есть и более простые химические средства, которые могут найтись в аптечке, 

которая должна быть у туриста в полевых условиях:  

 Марганцовый калий – не более 2 грамм на 1 полное ведро воды. 

Оттенок жидкости при этом должен стать бледно-розовым. 

 Йод – не более 4 капель (концентрация – 5%) на 1 литр воды. 

 Обычная соль – до 1 столовой ложки на 2 литра воды.  

После использования вышеупомянутых средств обязательно нужно 

подождать не менее 30 минут, прежде чем пить воду.  
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА КОМПОЗИТНОГО МЕТАТЕЛЬНОГО 

ПЛАНЕРА 

Участник: Юсупов Эмиль Айратович 

Руководители: Шагидуллина Татьяна Михайловна, 

                    Туктамышева Регина Анваровна 

 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Казанский авиационно-технический 

колледж имени П.В. Дементьева» 

 

В древней Греции мраморные колонны укреплялись металлическими 

прутьями, а собор Василия Блаженного, что в Москве, стоит на каменных плитах, 

скрепленных железом. Так что парижанин Ж. Мотье, получивший в 1867 году 

патент на железобетон, сам того не подозревая, шел по стопам древних. Таким 

образом, композиционные материалы делают с использованием “композитной” 

технологии, которая родилась уже в древности [1, 2]. 

Гоночные яхты, легкие и прочные, делают из другого композита – 

стеклопластика: полимера, армированного стекловолокном. Это, можно сказать, 

классический пример современного подхода к композитам. Чтобы его создать, 

технологам пришлось отыскивать новые свойства традиционного материала. 

Например, из одного кубического сантиметра стекла можно вытянуть тончайшую 

нить в 450 километров. При этом свойства стекла разительно меняются. Оно 

совершенно теряет хрупкость, легко гнется и растворяется в воде. Приходится 

прятать стеклянные нити от воздействия влаги внутрь фенолформальдегидных, 

эпоксидных и других водонепроницаемых смол. Сегодня технологи научились 

вытягивать тончайшие нити из многих веществ, даже из базальта. Их применяют 

для армирования бетона или керамики – все той же глины. И получают материал 

прочнее стали, которому нипочем тысячеградусные температуры. Его используют 

для изготовления зубчатых колес, матриц пресс-форм и штампов, деталей и узлов 

двигателей как автомобильных, так и ракетных. Получать нити из стекла, камня 

или металла куда сложнее, чем, скажем, из хлопка или шелка, хотя специалистам 

во многом помог опыт текстильщиков, работающих с синтетическими волокнами. 

Такие нити не прядут, а отливают. Расплавленный пластик пропускают сквозь 

тончайшие отверстия фильеры, при выходе расплав застывает, образуя тончайшие 

(микронные) нити из тугоплавких и износостойких материалов. Так, к примеру, 

получают углеродные волокна – один из наиболее распространенных материалов 

для получения композитов в наши дни. Известна другая технология получения 

углеродных волокон, получившая название метод выращивания “усов”. “Усами” 

специалисты называют нитевидные структуры, которые образуются при 

направленной кристаллизации расплавов. Молекулярный порядок в них почти 

идеальный – отсюда и высочайшая прочность. 

Принцип построения композиционных материалов человек заимствовал у 

природы. Примерами композиционных материалов являются стволы деревьев, 

стебли растений, кости человека и животных. Композиционные материалы –

 искусственно созданные материалы, которые состоят из двух или более 
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компонентов, которые в свою очередь различаются по составу и разделенных 

выраженной границей, и которые имеют новые свойства, запроектированные 

заранее. На сегодняшний день, композитные материалы широко применимы в 

производстве и в быту и вызывают к себе большой интерес [3].  

Таким образом, объектом данной исследовательской работы является 

композитный метательный планер. 

В данной работе были поставлены следующие задачи: 

- ознакомиться с понятием композитные материалы; 

- классифицировать и выявить преимущества и недостатки основных видов 

композитных материалов; 

- освоить технологию производства композитных материалов; 

- создать модель композитного метательного планера. 

Композиционные материалы – искусственно созданные материалы, которые 

состоят из двух или более компонентов, различающихся по составу и 

разделенных выраженной границей, и которые имеют новые свойства, 

необходимые для эксплуатации. Или волокно (дисперсные частицы) плюс связка 

(матрица), составляющие ту или иную композицию, получили 

название композиционные материалы [4]. 

Компонент, непрерывный во всем объеме композиционного материала, 

называется матрицей. 

Компонент прерывистый, разделенный в объеме композиционного материала, 

называется арматурой. 

Композиционные материалы, представляют собой металлические и 

неметаллические матрицы (основы) с заданным распределением в них 

упрочнителей (волокон, дисперсных частиц и др.); при этом эффективно 

используются индивидуальные свойства составляющих композиции. 

Композиционные материалы позволяют иметь заданное сочетание 

разнородных свойств: высокой удельной прочности и жесткости, жаропрочности, 

износостойкости, теплозащитных свойств и др. Спектр свойств данных 

материалов невозможно получить при использовании обычных материалов. Их 

применение дает возможность создавать ранее недоступные, принципиально 

новые конструкции. 

Благодаря композиционным материалам стал возможен новый качественный 

скачок в увеличении мощности двигателей, уменьшении массы машин и 

конструкций и повышении весовой эффективности транспортных средств и 

авиационно-космических аппаратов. 

Матрица придает требуемую форму изделию, влияет на создание свойств 

композиционного материала, защищает арматуру от механических повреждений и 

других воздействий среды. 

В качестве матриц в композиционных материалах используются металлы и их 

сплавы, полимеры органические и неорганические, керамические, углеродные и 

другие материалы. Свойства матрицы определяют технологические параметры 

процесса и ее свойства в процессе эксплуатации: плотность, удельную прочность, 
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рабочую температуру, сопротивление усталостному разрушению и воздействию 

агрессивных сред. 

Армирующие или упрочняющие компоненты равномерно распределены в 

матрице. Данные компоненты обладают высокой прочностью, твердостью и 

модулем упругости и по этим показателям значительно превосходят матрицу. 

Вместо термина армирующий компонент можно использовать 

термин наполнитель. 

Важными характеристиками материалов, работающих в этих условиях, 

являются удельная прочность σв/ρ и удельная жесткостьЕ/ρ, где σв — временное 

сопротивление, Е — модуль нормальной упругости, ρ – плотность материала. 

Традиционные методы металловедения путем легирования и 

термомеханической обработки позволяют существенно повысить прочность 

металлов и сплавов. Однако они не могут изменить модуль упругости 

высокопрочного материала. 

В зависимости от материала основы различают композиционные материалы с 

металлической матрицей, или металлические композиционные материалы 

(МКМ), с полимерной — полимерные композиционные материалы (ПКМ) и с 

керамической — керамические композиционные материалы (ККМ). 

Композитные материалы изначально воспринимаются незнакомыми вещами. 

Но подобного рода вещи распространены достаточно обширно в окружающем 

мире. На основе композитных материалов делаются многие знакомые вещи: биты 

спортивных мячей, теннисные ракетки, хоккейные клюшки, клюшки для гольфа и 

т.д. Композитный материал состоит из нескольких компонентов, основа которых, 

как правило, пластичная, например "стеклоткань". Материал такого типа 

отличается своей прочностью и небольшим весом. Для изготовления такого 

материала необходима прессформа "матрица". Матрица представляет собой 

форму с выфрезерованной отпечатком необходимой детали, которая идеально 

отполирована. Матрицы бывают двух видов «негативная» и «позитивная».  

«Негативная» представляет две половинки матрицы, внутри которых 

отфрезерован отпечаток детали. Деталь в таких матрицах закладывается внутрь. В 

работе с данным видом матрица гораздо сложнее и требует больше опыта, также 

как и сложнее производить сами матрицы. «Позитивная» закладывается не во 

внутрь матрицы, а снаружи ее.  

В данной работе использовалась «позитивная матрица». Модель планера 

включала несколько операций: процесс изготовления на ЧПУ фрезерном станке, 

после-станочные обработки (полировка), изготовление стеклоткани и 

пенопластовое ядро с использованием ЧПУ лазерного станка, ручная нарезка 

карбона и ткань для шарниров рулевых поверхностей.  

После подготовки и нарезки всего необходимого, начинается процесс 

закладки детали: вначале на обе половинки матрицы наносится несколько 

разделительных слоев; следующим этапом осуществляют процесс покраски, затем 

на обе половинки уладится стеклоткань, вырезанная по форме детали и 

начинается процесс пропитывания стеклоткани эпоксидной смолой, далее на 

пропитанную стеклоткань раскладываются усиления в виде карбонового волокна; 
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на нижнюю часть матрицы дополнительно кладется специальная ткань в том 

месте, где будет стык воздушного руля и аэродинамической поверхности (крыло, 

стабилизатор и т.д.).  

После выше описанных процедур, на нижнюю часть кладется пенопластовое 

ядро детали и вся эта композиция зажимается верхней половинкой матрицы и 

стягивается болтами. 

Процесс разборки матрицы осуществляется через двадцать четыре часа, с 

последующим изъятием готовой детали, которая подвергается механической 

обработки и осуществление  вырезов под рули и отверстий для крепления на 

самолет. 

Таким образом, процесс освоения технологии производства композитных 

деталей позволило создать проект метательного планера (рис.1). 

 
 

Рисунок 1. Модель композитного метательного планера 
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ОПТИМИЗАЦИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА  

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

Участница: Ковтуненко Анастасия Евгеньевна 

Руководитель: Соловьёва Юлия Валерьевна 

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» 

 

На сегодняшний день наблюдается процесс перехода предпринимательских 

структур, рынков и отраслей к цифровой экономике, что связано, в первую 

очередь, с последствиями научно-технической революции и с созданием онлайн-

бизнеса.  

Развитие цифровой экономики связано не только с прогрессом отрасли 

информационных технологий и инноваций, но и с совершенствованием 

предпринимательской деятельности индивидуальных предпринимателей и малого 

бизнеса. В частности, происходит автоматизация процессов, минимизация затрат 

на лишний персонал и использование фриланса. Также, происходит облегчение 

процесса введения бухгалтерского и налогового учета. Заполнение декларации и 

подача отчетности в государственные органы становятся легче, что связано с 

развитием информатизации налогообложения малого бизнеса в России.  

Развитие цифровой экономики наблюдается практически во всех странах 

мира, включая Россию. В рамках государственной программы, правительство 

нашей страны преследует следующие цели перехода к цифровой экономике:рост 

вовлеченности общества в деятельности цифровой экономики, создание 

рыночной инфраструктуры, при которой будет развитие информационных 

технологий и взаимодействия субъектов цифровой экономики, снижение 

издержек при взаимодействии следующих субъектов «граждан – государства – 

бизнеса», повышение уровня конкурентоспособности экономики.  

В связи с развитием цифровой экономики происходят изменения не только в 

рамках национальной экономики, рынков и отраслей, но и в рамках 

предпринимательских структур, которые приобрели следующую 

характеристику:появление информационного фактора при производстве, ставшего 

необходимым видом ресурса, увеличение затрат на производство товаров и услуг, 

рост себестоимости производства, поскольку информация и технологии имеют 

тенденцию возрастания своей цены и стоимости, снижение размера 

транзакционных издержек за счет использования информационных технологий, 

рост уровня значения трудовых и интеллектуальных ресурсов, необходимых при 

производстве и потреблении информационных ресурсов и технологий, снижение 

уровня неопределенности и вероятности отсутствия верного прогноза/плана.  

На современном этапе социально–экономического развития страны 

наблюдаются следующие особенности малого предпринимательства как 

экономического института и социального явления: малый бизнес заполняет все 

ниши региональных рынков, малый бизнес обеспечивает рост рыночной 

конкуренции, стимулируется рост количества представителей среднего класса. 

Среди вероятных проблем развития малого бизнеса в России, как 

институциональные, так и фундаментальные факторы, но основные трудности 
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предпринимателей при развитии своего дела, и в целом, даже его обычной 

организации выступают административные барьеры, финансовая 

неопределенность и недостаточно эффективная политика поддержки малого 

предпринимательства. Большинство развитых стран используют различные 

механизмы поддержки и поощрения деятельности малого бизнеса. В целях 

содействия развитию малых и средних форм хозяйствования в России в 2007 году 

был принят Федеральный закон № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в РФ» [1].  

Однако, одним из ключевых вопросов развития малого бизнеса в России 

является вопрос его налогообложения и налоговой политики. В связи с этим, 

формируются направления оптимизации налогообложения малых форм 

хозяйствования в условиях цифровой экономики. В современных условиях 

существует большое число проблем, которые говорят о недостатках российской 

системы налогообложения малых предприятий [4, 5].  

Для решения этой проблемы можно эффективно использовать успешный 

опыт других стран, творчески его осмыслив и применяя с учетом характерных 

особенностей нашей страны. Также важно повышать уровень знаний самих 

предпринимателей в сфере налогообложения. Только при таких условиях 

российский малый бизнес сможет развиваться и быть конкурентоспособным. 

С точки зрения государственной налоговой политики можно предложить 

следующие рекомендации по устранению проблем налогообложения малого 

бизнеса:совершенствование налогового законодательства для его упрощения и 

прозрачности малого бизнеса, пересмотр условий предоставления налоговых 

льгот отечественным малым предпринимателям, объединение отдельных налогов, 

которые имеют одну и ту же основу базы с целью упрощения налогового 

законодательства, ужесточение налогового контроля за выполнением налоговых 

обязательств субъектов малого бизнеса, установление налоговых льгот при 

реинвестиции прибыли компании для модернизации своего производства, 

внедрение договорной системы налоговых льгот для предприятий, участвующих в 

государственно-частном партнерстве, законодательное внедрение возможности 

получения налоговых каникул предприятиями, занимающимися инновационной 

деятельностью и вложением инвестиций в них.  

Важную роль в решении проблемы налогообложения малого бизнеса будет 

играть устранение административных барьеров и жесткого административного 

давления, что играет неположительную роль в формировании инвестиционного и 

налогового климата. 

Однако, существует второе направление оптимизации налогообложения 

малого бизнеса в России путем создания механизма и инструментов 

формирования прозрачности введения предпринимательской деятельности, что 

актуально в связи с развитием цифровой экономики. 

Речь идет о создании онлайн касс согласно Федеральному закону №54. 

Новый механизм максимально автоматизирует процесс применения кассы и 

формализует взаимодействие с Налоговой службой. Это снижает 
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административную нагрузку на добросовестных налогоплательщиков за счет 

уменьшения количества контрольных мероприятий. 

Система онлайн-касс создает равные условия ведения бизнеса, при которых 

«нечестному» предприятию тяжелее получить преимущество за счет неуплаты 

налогов. Этому способствует и система гражданского контроля, когда любой 

потребитель может с помощью бесплатного мобильного приложения ФНС России 

проверить чек и практически в один клик направить в инспекцию жалобу [8]. 

Основными преимуществами для предпринимателей при использовании 

онлайн-касс выступают:отсутствие частых внеочередных проверок со стороны 

налоговой службы, возможность зарегистрироваться через интернет за 15 минут, 

обслуживание онлайн-кассы экономнее как по времени, так и по финансовым 

ресурсам, контроль налоговой службой происходит через интернет. 

Таким образом, развитие цифровой экономики формирует новое 

пространство хозяйственной деятельности, где предприятия становятся 

прозрачнее, а контроль за ними со стороны налоговой службы проще и 

безопаснее. В связи с этим, происходит оптимизация налогообложения малого 

бизнеса, что снижает обязательные издержки предпринимателей на различные 

действия по формированию отчетности и подконтрольности государственным 

службам регулирования. Именно по этой причине, внедрение таких механизмов, 

как онлайн-кассы способно стимулировать развитие малых предприятий, 

формируя на их базе основу для роста национальной экономики Российской 

Федерации. 
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Сокращение неформальной занятости и легализация нестандартных трудовых 

отношений в России отнесены к важнейшим национальным приоритетам 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной 



 

 

480 

 

Указом Президента Российской Федерации от 31.12. 2015 № 683. Наличие 

проблем, связанных с неформальной занятостью, обуславливает не только низкую 

эффективность сбора налогов и взносов в государственные внебюджетные фонды, 

но и увеличение количества случаев нарушения трудовых прав работников, 

особенно в сфере оплаты и охраны труда. Несовершенство правовой базы 

становится причиной отсутствия налогообложения даже в рамках национального 

пространства, в том числе при наличии элементов добровольного согласия лиц на 

открытость доходов для обложения налогами. Контроль за доходами не стоящих 

на учете в налоговых органах субъектов в России совсем недавно представлялся 

низкоэффективным как исходя из соотношения уровня поступлений по 

результатам контрольных мероприятий и расходов на них, так и вследствие 

отсутствия возможности правового влияния на налогоплательщиков, 

характеризующихся агрессивной моделью поведения. Между тем по уровню 

«серого» экономического оборота через физических лиц можно судить о 

справедливости налогообложения и налоговой культуре в обществе. 

Предмет исследования— риски и потенциал специального налогового 

режима «Налог на профессиональный доход». Цель работы— комплексный 

анализ результатов эксперимента по введению специального налогового режима 

«Налог на профессиональный доход» посредством рассмотрения современных 

тенденций в изменении характера труда, а также рисков налогоплательщиков и 

государства. На современном этапе развития российской экономики появилась 

реальная возможность реализации эффективного контроля за доходами 

самозанятых субъектов хозяйствования благодаря введению специального 

налогового режима исходя из установления соотношения уровня поступлений 

доходов по результатам контрольных мероприятий и расходов на них при 

отсутствии правовых инструментов влияния на налогоплательщиков, чье 

поведение характеризуется агрессивной моделью. При этом у субъектов 

налоговых отношений, имеющих разнонаправленные экономические интересы, 

общим является то, что как для государства, так и налогоплательщиков, важно 

устранение теневого сектора экономики, препятствующего наполнению бюджета 

и приводящего к недобросовестной конкуренции в экономической сфере. В 

результате исследования сделан вывод о том, что размывание границ между 

работой по найму и самозанятостью при росте числа зарегистрировавшихся 

самозанятых граждан, в том числе в сложившихся эпидемиологических условиях, 

вызванных пандемией COVID-19, выступает, с одной стороны, фактором риска 

ухода от налогообложения работодателей, в том числе с позиции налоговых 

соглашений между странами, а с другой стороны, подтверждает тот факт, что 

налог на профессиональный доход, взимаемый в экспериментальном режиме, 

обладает определенным потенциалом для дальнейшего распространения на все 

регионы при условии совершенствования нормативной базы на основе 

фундаментальных теоретических исследований изменений рынка труда, в 

частности форм занятости.  

В рамках исследования факторов, влияющих на развитие моделей поведения 

самозанятых лиц, представляет интерес труд американского экономиста 
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Уильямсона, исследовавшего уровень правосознания граждан США в части 

подачи налоговой отчетности, называемой ежегодным ритуалом, в котором 

задействованы не менее 143 млн домохозяйств. По его выражению это ритуал 

«формирования понимания Америкой налоговой политики в целом». Для 

достижения этой цели экзамен на получение гражданства США включает 

проверку знания налогов, в том числе крайнего срока отправки деклараций по 

федеральному подоходному налогу [4]. Легализация же предпринимательской 

деятельности самозанятого населения в правовом поле России первоначально 

осуществлялась Федеральным законом от 30.11.2016 № 401-ФЗ «О внесении 

изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым Налоговый 

кодекс Российской Федерации был дополнен нормами, устанавливающими 

порядок постановки на учет физических лиц, не являющихся индивидуальным 

предпринимателем и оказывающих без привлечения наемных работников услуги 

физическому лицу для личных, домашних и (или) иных подобных нужд. 

К таким услугам на основании п. 70 ст.217 НК РФ относятся услуги по 

присмотру и уходу за детьми, больными лицами, лицами, достигшими возраста 80 

лет, а также иными лицами, нуждающимися в постоянном постороннем уходе по 

заключению медицинской организации. При этом вставшие на учет в налоговых 

органах лица получали право на освобождение от обязанности по уплате налога 

на доходы физических лиц в отношении соответствующих выплат до 31 декабря 

2019 г. Однако количество зарегистрировавшихся самозанятых граждан по 

данным ФНС России6 росло весьма медленным темпами. Так, по состоянию на 

1 января 2019 г. насчитывалось только 3062 самозанятых граждан. В таблице 

приведены субъекты Российской Федерации, где было больше всего 

зарегистрировано самозанятых граждан. Сложившуюся ситуацию можно было 

объяснить имевшими место негативными ожиданиями налогоплательщиков из-за 

общего недоверия в обществе к государственным структурам. Как пример 

отторжения на первый взгляд «безобидных» и «справедливых» государственных 

мер можно привести отношение граждан к первоначальной предложенной 

добровольной регистрации самозанятого населения. 

Еще до момента вступления в силуПостановления правительства Алтайского 

края от 06.05.2020 № 25-ЗСпорядка 3-х тысяч граждан нашего края осуществляли 

свою деятельность в качестве самозанятых на территории регионов, где данный 

режим был введен в качестве эксперимента. С 1 июля новый режим 

налогообложения – налог на профессиональный доход (НПД) начал действовать и 

на территории нашего края.Применять его могут физические лица и 

индивидуальные предприниматели, получающие доход от самостоятельного 

ведения деятельности или использования имущества без привлечения наемных 

работников по трудовым договорам. К основным ограничениям также относятся: 

доход не должен превышать 2,4 млн рублей в год; он не совмещается с иными 

режимами налогообложения; не применяется при перепродаже товаров и 

имущественных прав. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2200202005070002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2200202005070002
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Переход на НПД осуществляется добровольно при регистрации в мобильном 

приложении «Мой налог». Ставка налога составляет 4% при реализации товаров 

(работ, услуг) с физическими лицами, 6% - при реализации товаров (работ, услуг) 

с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами. 

Самозанятые не представляют налоговую отчетность, учет полученных 

доходов осуществляется через мобильное приложение «Мой налог» или web -

кабинет «Мой налог», что позволяет им не применять контрольно-кассовую 

технику.Также стоит отметить, что при регистрации в качестве плательщика 

НПД, согласно статье 12Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ, каждый 

вновь зарегистрированный может рассчитывать на единовременную выплату – 

бонус в размере 10 000 рублей. С помощью него налоговая ставка по доходу, 

полученному от физических лиц, автоматически уменьшается с 4% до 3%. По 

доходу, полученному от юридических лиц – с 6% до 4%. После того, как бонус 

будет израсходован, ставки вновь будут равны 4% и 6% соответственно. 

В качестве одной из мер поддержки бизнеса от последствий пандемии, 

Правительство РФ для всех самозанятых, даже для тех, кто только будет 

регистрироваться, предусмотрело еще и дополнительный «налоговый капитал» в 

размере одного МРОТ (12 130 рублей).Предоставляется он с 1 июня 

автоматически (беззаявительно). Приплюсовывается к основному бонусу и 

списывается по тому же принципу. Однако в отличие от основного бонуса, 

неиспользованная в 2020 году часть дополнительного капитала 1 января 2021 года 

будет аннулирована. 
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СВЕТОВАЯ КИСТЬ, КАК СПОСОБ ПЕРЕДАЧИ ОЩУЩЕНИЯ И 

ВЗГЛЯДА ФОТОХУДОЖНИКА 

Участник: Гусельников Дмитрий Андреевич 

Руководитель: Кривошеев Павел Альбертович 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Алтайская академия гостеприимства» 

 

    Одним из желаний человечества был поиск способа передачи своих чувств и 

переживаний, накопленных от событий в жизни. Одним из направлений в 

искусстве стала фотография.  

С точки зрения искусства, фотография — это творческий процесс поиска и 

создания правильной композиции. Развитие фотографии напрямую связано с 

развитием науки. 

История «Световой кисти» непосредственно связана с экспериментами со 

светом и выдержкой, а с тем и зарождением техники светографии. Первые 

фотохудожники данного направления приходили к результатам, как смекалкой, 

так и чистой случайностью. Одни занимались отслеживанием 

производительности работников заводов, к которым были прикреплены 

фонарики; другие пытались этим методом изучать физиологию человеческого 

тела в движении; третьи находили новый вид творчества, среди которых был 

Пабло Пикассо. Так же несоизмерно большое значение данная техника получила 

в фэшн-фотографии, один из представителей которой - Паоло Роверси. С 

появлением цифровых технологий данная техника совершила прорыв ввиду 

отсутствия надобности в дорогих фотоматериалах и большей распространённости 

электронных источников света[8]. 

Творческих направлений в искусстве фотографии много, и одно из них 

«Световая кисть» 

Данная техника нашла своё применение не только в художественной, но и в 

рекламной и коммерческой фотографии.  

Как известно, слово «фотография» означает «рисование светом». Световая 

кисть придает этому слову буквальное значение. 

Светоой кистью называется инструмент и техника фотографии, в которой 

этот инструмент используется. Инструмент представляет собой малогабаритный 

источник постоянного света, дающий хорошо сфокусированный узкий луч. 

Техника съемки состоит в том, что каждый объект освещается отдельно, 

«прорисовываясь» на фотографии движущейся световой кистью. В результате 

получается уникальный световой рисунок, который невозможно воспроизвести 

другими способами. 

Но профессиональная световая кисть — дорогой прибор. При съемке на 

цифровую камеру цветовая температура не имеет принципиального значения, да и 

насадки не всегда бывают полезны. Поэтому в качестве световой кисти для 

ознакомительных и учебных целей вполне можно использовать простой фонарик. 

Желательно, чтобы у этого фонарика свет фокусировался линзой, тогда пятно 

света не будет слишком широким, и можно точно высвечивать мелкие объекты. 
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Лучше всего использовать фонарик с белым светодиодом в качестве источника 

света. Его свет практически точно соответствует дневному по цветовой 

температуре, и он очень экономно расходует энергию батареек. 

Техника съемки световой кистью 

А теперь остановимся более подробно на композиционной задаче, с которой 

фотограф неизбежно встречается наряду с задачами технической и 

изобразительной. Вернемся для начала к проблеме заполнения картинной  

Рисунок 1-Схема разработки композиции плоскости. Используем основные 

принципы при составлении композиции этих приемов (рисунок 1), и мы знаем, 

что, компонуя элементы сюжета на плоскости кадра, прежде всего, следует найти 

место для его главного звена или предмета.  

На каком положении остановиться? Практически любое положение может 

стать подходящим, в зависимости от того, как представляет себе фотограф 

законченный кадр. Поэтому необходимо уже на этом этапе точно знать, как 

разрабатывается такое композиционное начало в последующих фазах 

формирования композиционной структуры снимка. Иначе говоря, необходимо 

представлять себе целое, к которому идет автор снимка через определение 

частностей. В каждом из вариантов начального рисунка кадра на картинной 

плоскости остается значительное свободное пространство, которое требует 

заполнения, притом что главный объект изображения должен остаться 

доминантой кадра, части картины гармонически соотноситься, а вся 

композиционная структура использоваться для формирования сюжета[2]. 

Обычно автор снимка вводит в кадр заранее заготовленные дополнительные 

предметы, находя им соответствующие места на картинной плоскости.  При 

работе со световой кистью экспозицию приходится подбирать экспериментально. 

Нужно установить  диафрагму исходя из необходимой глубины резкости. 

Выдержки длительностью 1 минуту будет достаточно на освещение небольшого 

предмета или композиции из нескольких предметов. Чтобы избежать шумов на 

https://prophotos.ru/lessons/3114-ekspozitsiya-dlya-nachinayuschih
https://prophotos.ru/lessons/16580-glubina-rezkosti-chast-1
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такой длинной выдержке, необходимо использовать низкую чувствительность, 

например 100 ISO. Если в процессе съемки обнаружится, что выдержки не хватает 

для создания задуманного светового рисунка, или, наоборот, она слишком длинна 

— необходимо скорректировать  ее так, как требуется. 

Отдельно стоит упомянуть съемку предметов с бликующими поверхностями. 

На фотографиях таких объектов блики должны быть обязательно, ведь иначе их 

поверхность потеряет свою форму и будет безжизненно черной. Но блики легко 

дают пересветы на снимке. Чтобы избежать этого, нужно освещать  блестящие 

поверхности, проводя по ним лучом световой кисти без остановки. Чтобы 

отражение источника света попало на снимок, нужно помнить, что угол падения 

луча на поверхность равен углу отражения.  

Съемка со световой кистью — сложный и увлекательный процесс. Не все 

будет получаться сразу. Стоит запастись терпением — первые несколько кадров 

почти наверняка будут неудачными. Внимательно рассматривая каждый кадр, 

нужно понять причину ошибок и исправить их при следующей попытке.  

В итоге результат будет все лучше и лучше. 
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МОТИВ ДОРОГИ В РУССКИХ И КАЗАХСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 

Участник: Шемелина  Дарья Сергеевна 

Руководитель: Зарва Лариса Васильевна 

Краевое государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования «Алтайская академия гостеприимства» 

 

Дорога – это древний образ-символ, поэтому его можно встретить как в 

фольклоре, так и в творчестве многих писателей-классиков. 

Рассмотрим различные значения слова «дорога» в словаре Д.Н. Ушакова: 

1. путь сообщения; полоса земли, предназначенная для передвижения. 

2. место, по которому надо пройти или проехать (разг.). 

3. путешествие, поездка. 

4. направление, путь следования, маршрут.   

5. Средства достижения какой-нибудь цели (книжн.).   

Подберем синонимы к слову «дорога»: путь (-дорога), мостовая, стезя, тропа, 

тропинка, шоссе, трасса, колея, линия; улица, тротуар, перекрёсток, перепутье, 

https://prophotos.ru/lessons/14922-s-emka-na-dlinnoy-vyderzhke
https://school-science.ru/3/8/33155
https://rosphoto.com/arhiv/istoriya_fotografii_v_rossii-408
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распутье, просека, аллея, полотно, просёлок, околица; к чему; способ; путь-

дороженька, стальная колея, стальная магистраль, стальной путь, автотрасса и т.п. 

В русской литературе ХΙХ века образ дороги представлен в разнообразных 

значениях. Это многообразие понятия дороги помогает читателю глубже осознать 

и понять величие творения классиков, их взгляды на жизнь и окружающее 

общество, на взаимодействие человека и природы. Пейзажные зарисовки, 

связанные с восприятием дороги, зачастую несут в себе идейную направленность 

всего произведения или отдельно взятого образа. 

Так, в стихотворении « Бесы» А.С.Пушкина слова «дорога», «путь» 

выступают в значении  движения жизни, жизнь – это движение, а жизненная 

дорога – это место и время для размышлений о многоликости враждебных 

стихий, опутавших личность и сбивающих с пути Россию. 

Для М.Ю. Лермонтова в стихотворении «Тучи»: путь – это изгнание, 

одиночество, но вместе с тем – это безостановочные поиски истины. 

Обратимся к роману Л.Н. Толстого « Война и мир». Одним из самых 

любимых героев Л.Н. Толстого в романе-эпопее «Война и мир» является князь 

Андрей Болконский. Обращаясь к нему, Кутузов дал следующую характеристику 

его судьбы: «Твоя дорога – это дорога чести». Андрей Болконский совершал 

ошибки, но никогда не делал того, что противоречило его жизненным 

убеждениям на определенном этапе жизни. Князь Андрей умер после того, как 

нашел смысл жизни, перед смертью оставил обиды, пришел к христианскому 

всепрощению, что показывает, что жизненный путь Андрея Болконского – это 

дорога честного человека. 

Несмотря на бесчисленное количество дорог, пройденных героями этого 

произведения, здесь более важную роль все-таки играет дорога метафорическая – 

жизненный путь, «путь духовных исканий», который проходит каждый из 

главных героев романа. 

Обратимся к казахской литературе.  

В стихотворении Абая, великого поэта, философа, основоположника 

казахской письменной литературы, «Слагал я песни не для развлеченья…» путь 

поэта показан отчетливо и ясно. Автор имеет представления о своем будущем, 

осмысливает жизненный путь на конечной точке. Абай направляет молодежь на 

поиски истинного пути, используя ключевые слова в стихотворении: «Не 

блуждай, забирай…»: 

«Коль вдаль пошел, то не блуждай, виляя, 

Коль черпаешь, то забирай до дна». 

Эти философские наставления Абая – жизненный итог высоко нравственной 

личности, которая найдет свою верную дорогу и определит верный 

жизненный ПУТЬ: 

Открытым сердцем, словом наставленья 

Я юных подвигал на верный путь, 

О старости и смерти размышляя, 

Учил я трудной мудрости земной, 
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Поэт-просветитель дает совет, чтобы достигнуть цели, нужно двигаться 

вперед, быть верным себе, преодолевать все препятствия: 

Кто идет через зной и пески, 

Тот к источнику жадно прильнет, 

Сколько можно тебе бездорожьем брести?! 

Твоя правда – на торном широком пути.   

Любовь, вера и творчество помогают Абаю найти силы жить, не потерять 

свой путь на Земле: 

Дай мне на путь верный свернуть! 

Дай путеводную нить!   

Поэт постоянно обращается к историческому прошлому, его занимают 

размышления о нелегком пути человека к счастью и поиск лучшей доли для 

своего народа. Мотив  пути Абая неразрывно связан с судьбой народа. 

Cлова дорога, путь многозначны: они могут обозначать не только отрезок 

пространства между какими-либо пунктами, но и этапы жизни как отдельного 

человека, так и целой нации. 

В произведениях казахского поэта Магжана Жумабаева также часто можно 

встретить образ-мотив дороги  

Ночь. И буран свиреп. 

Мертвая голая степь,  

Заметены пути,  

Ни огня впереди…  

Мотив дороги, ведущий в лирике поэта, несет другое значение, соотносится с 

мотивами блужданий, одиночества, разочарования лирического героя. 

Таким образом, исходя из анализа поэтических текстов можно сделать вывод, 

что мотив дороги, пути, достаточно разнообразен, встречается во многих 

произведениях и в русской, и в казахской литературах, каждый поэт представляет 

дорогу в разных аспектах. 

Дорога стала стимулом к творчеству, к поиску истинного пути человечества. 

Она символизирует надежду на то, что такой путь станет судьбой его потомков. 

Слова «дорога», «путь» многозначны: это может быть и конкретное 

пространство, которое проходит, проезжает человек от одного пункта к другому; 

но это и этапы жизни как отдельного человека, так и всего народа, страны. 

Образ дороги – символ, поэтому каждый писатель и читатель может 

воспринимать его по-своему, открывая всё новые и новые оттенки в этом 

многогранном мотиве. 
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SURFER БАҒДАРЛАМАСЫНДА ҰҢҒЫМАНЫҢ МӘЛІМЕТ ҚОРЫ 

БОЙЫНША ҚИМА ҚҰРУ 

Қатысушы: Абатниязов    Жансерик Азатұлы 

Жетекшісі: Мукажанова Меруерт Жармаковна 

 «Геологиялық барлау  колледжі» КМҚК  

 

Мақсаты: Surferбағдарламасының негізгі мүмкіндіктерімен танысу. 

Координаттарды импорттауды және оны кестелік форматқа аударуды үйрену. 

Берілген координаттарды пайдаланып қима  салуды үйрену. 

   Surfer бағдарламасы геологиялық бағдарлама болып табылады. Бұл 

бағдарлама мәлімет қоры негізінде жұмыс істейді. 

   Surfer бағдарламасының мүмкіндіктері: 

1) Жер бедерінің  сандык моделін күру; 

2) Жер бедерінің сандық үлгілерінің көмекші операциялары бар; 

3) Жер бедерінің, ұңғыманың, қиманың   низуализациясы.  

SURFER бағдарламасында ұңғыма мәлімет қоры бойынша қима құру 

қадамдары: 

1. SURFER бағдарламасын ашу 

Пуск – Программы -Golden Software Surfer 10-Surfer 10  

2.Берілген тапсырманың деректер қорын еңгізу үшін жаңа бет ашу: File-  

New-Worksheet командасын орындау қажет.  Осы SURFER бағдарламасында 

арнайы жұмыс істейтін 2 терезе бөлігі бар. 

 Карта жасауға арналған 

 Кесте құруға арналған  

3.Кесте құруға арналған бетті таңдау керек.Бастапқыда көрсетілген 

ұңғымалардың кординатасының мәліметтер қоры, рельефтің абсолютті белгісі 

мен қабаттардың жабындысынан алынған мәліметтерді енгізу (сурет  1). 

 
Сурет 1. Ұңғыманың мәлімет қоры 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fel.kz%2Fm%2Farticles%2Fview%2Fcontent-3930
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4.  Деректер қорын еңгізіп болған соң, кестені сақтау қажет .  Ол үшін File-

Save as командасын орныдау. Ашылған диалогтык терезеде файлдың типін *.xls -

ке өзгертіп, атын ДК деп жазып сақтаймыз  

5. Кестені жауып, Surfer бағдарламасының Plot атты басты терезесіне ауысу 

қажет 

6. Plot жұмыс ауданы терезесіне ауысқаннан соң, мәзір жолынан Grid – Data 

командасын орындадым. Open Data терезесі ашылды, енді  алдынғы бөлімде ДК 

сақталған файлды аштым 

7. Менің деректер қорым *.grd форматына ауысты, оны ашу контурлы карта 

түрінде ашу үшін: мәзір жолынан Map – New-Contour Map (Карта-Контурная 

карта) командасын орындадым. ДК өзгерген форматтағы түрін таңдадым  

8.  Контрулы карта келесі түрде ашылды (сурет  2). 

 

 
Сурет2. Контурлы карта 

8.  Осы ашылған контурлы картаға ұңғымаларды орнаттым. Ол үшін карта 

толықтай белгілеп алдым. Құрал-саймандар арасынан Map-New-Post Map 

таңдадым. 

9. Ары қарай құжаттар бөлігінен өз құжатымды тауып, ок басып мәліметті 

терезе бетіне шығардым, сол кезде  қиылысу нүктелері пайда болды (сурет3). 

 
Сурет 3. Нүктелі карта 

10. Осы пайда болған нүктелерге сол жақ құралдар бөлігінен ұңғыма пішінін 

бердім (сурет  4). 
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Сурет 4. Ұңғыманы белгілеу шартты белгілері 

11. Қажетті фигураны таңдап, құрал-сайман қатарынан Map-Digitize 

таңдадым. 

12. Сол кезде терезе бетінде арнайы ұңғыма бетінен шертіп А-Б сызығын 

құрушы құрал пайда болды. Сол жақ жанында олардың өлшемдері шығып 

отырды  

13. Шыққан мәліметтер жанына А-В деп белгіледім (сурет 6). 

 

 
Сурет 6. Ұңғыма координаттары 

14. Осы терезе бөлігін мәліметтер қатарында сақтадым. Содан кейн өзіме 

керек сақталған құжатты алып, Map-New-Base Map таңдадым  

15. Сол кезде А-В сызығы шықты (сурет  7). 

 
Сурет 7. А-В қима сызығы 

16. Қажетсіз элементтерін алып тастап дайын картаны алдым 

  17. Келесі кезекте мәліметтер қорын аштық және 1 жолдағы орынға қанша 

сан екенін жаздық.   

18. Келесі кезекте grd  форматтан dat форматына ауыстырдым.  

19. Кейін Grids-Slice ,батырмасына барып мәліметтер қорын кровля және 

подошва папкаларын dat-тан bln  форматта сақтадық.(сурет 24) 

20.Келесі кезекте Меню мәзіріне барып Home-Base батырмасын басып 

кровля,және подошва пакаларын ашамыз. 

 21.Папкаларды ашқаннан кейін қиманың суреті шықты. (сурет 26) 
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Сурет 8. Қима  

 

22.Келесі кезекте Polygon құралымен берілген сызықты үстінен сызып 

шықтық. (сурет  27) 

 28. Жұмысты аяқтап болғаннан кейін осындай нәтиже шықты.(сурет 9) 

 
Сурет  9 Нәтиже 

Қорытынды:Бүгінгі орындалған жұмыста ұңғыманың кооординаттары 

бойынша контурлы, негізгі, нүктелі карталар құрылды. Ұңғымалар бойынша қима 

сызығы сызылып, мәлімет қорының кеңейтпесін slice батырмасы арқыл .bln –нан 

.dat-қа ауыстырып, қима құрылды.   

Пайдаланған өдебиеттер тізімі:  

1.  Кaпрaлов Е.Г., Кошкaрев A.В., ТикуновВ.С. Геоинформaтикa.– :Издaтельский 

центр «Aкaдемия», 2005. ‒480 с. 

2. ШовенгердтР.A. Дистaнционноезондировaние.Моделии методы обрaботки 

изобрaжений.– М.: Техносферa,2010.‒ 560 с. 

3. Электрондыресурс:https://ru.wikipedia.org/wiki/Туюксу_(ледник) 

4. Электрондыресурс:http://www.dailynews.kz/society/lednik-tuyuk-su-okoloalmaty-

za-50-let-umenshilsya-v-dva-raza 

 

АДАМ ӨМІРІНДЕГІ ПАЙЫЗ 

Қатысушы: Мұқтарханова Аида 

Жетекшісі: Берікболқызы Мөлдір 

«Бизнес және сервис колледжі» КМҚК 

 

Мақсаты: "Пайыздар" тақырыбы адам өмірінің әртүрлі салаларында 

кеңінен қолданылатындығын, пайыздарды зерттеу және әр адам үшін пайыздық 

есептеулер мен есептеулер жүргізу мүмкіндігі қажет екенін көрсету. 
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Өзектілігі: Пайыздарды түсіну және пайыздық есептеулерді жасау 

мүмкіндігі қазіргі уақытта әр адамға қажет: бұл тақырыптың қолданбалы мәні өте 

үлкен және біздің өміріміздің қаржылық, демографиялық, экологиялық, 

әлеуметтанулық және басқа аспектілеріне әсер етеді. Зерттеудің өзектілігі айқын. 

Бұл зерттеу тек студенттер мен олардың ата-аналарының жұмысын ғана емес, 

сонымен қатар әлеуметтік серіктестермен тығыз қарым-қатынасты да қамтиды. 

Жаңа білімді қалыптастыру үшін негіз болады. 

Пайыздар-бұл математиканың ең күрделі тақырыптарының бірі, сондықтан 

көптеген студенттер қызығушылық мәселелерін шешуді қиындатады немесе 

мүлдем білмейді. Пайыздарды түсіну және пайыздық есептеулер мен есептеулерді 

орындау мүмкіндігі әр адамға қажет. Бұл тақырыптың қолданбалы маңызы өте 

зор және біздің өміріміздің барлық салаларын қамтиды: мектеп, ғылыми, 

экономикалық, экономикалық, қаржылық, демографиялық, Денсаулық сақтау 

және басқалар. Пайыздарды зерттеу, оларды қолдану арқылы әртүрлі мәселелерді 

шешуге мүмкіндік алу өмірдің өзінен туындайды, өйткені біз күнделікті өмірде әр 

қадамда пайыздармен бетпе-бет келеміз. 5-сыныпта бірінші рет пайыздармен 

танысқаннан кейін, Мен кенеттен олар бізді барлық жерде ертіп жүргенін байқай 

бастадым: мектепте ғана емес (математика, география, биология, тарих, физика, 

химия және т. б. сабақтарында), сонымен қатар күнделікті өмірде: әртүрлі 

салалардағы статистикалық мәліметтерді анықтау кезінде, коммуналдық 

төлемдерді төлеу кезінде ата-аналардың жұмысында жалақы және салық, 

зейнетақы, одан басқа да ұстап қалулар төлеу кезінде, банкте кредит төлеу немесе 

салым бойынша жинақ алу кезінде, БАҚ-та, интернетте және т. б. жақсы деңгейде 

әлемде бағдарлану оңай емес! "Пайыздар" тақырыбы мені қатты қызықтырды 

және қызықтырды, сондықтан мен осы тақырыпта зерттеу жүргізуді, 

сыныптастарымды зерттеу нәтижелерімен таныстыруды, олардың назарын 

барлығымыз үшін өзекті тақырыпқа аударуды ұйғардым. 

Пайыздық белгілердің пайда болуы қызықты. Латын тілінен аударғанда 

"пайыз" - жүзден бір бөлігі. Оның арнайы жазбасы ойлап табылды:%. Бүкіл 

әлемде танылған бұл белгі 1685 жылы Парижде әріптері бұзылған жалға 

алушының қателігіне байланысты пайда болды деп айтылады. Бірақ пайыздық 

есептеулердегі % белгісі көбінесе қысқартылған итальяндық Pro cento (жүз) 

сөзінен шыққан деген нұсқа бар. Бұдан шығатыны, аббревиатуралардың 

көмегімен  T әрпі"/" көлбеу сызыққа айналды, нәтижесінде пайыздық белгі пайда 

болды. pro cento - cento - cto - c/o - %  қатынасты жазу ыңғайлы болды, нөлдер мен 

үтірлер жоғалып кетті, ал % белгісі біздің алдымызда грамм, литр немесе метр 

емес, салыстырмалы мән бар екенін бірден көрсетеді. 

Қызығушылық әсіресе Ежелгі Римде жиі кездеседі. Римдіктер борышкер 

қарыз берушіге әр жүз үшін төлеген ақшаны пайыз деп атады. Римдіктер 

борышкерден қарыз алды (яғни қарызға берілген ақша).  

Үндістерге біздің дәуіріміздің бесінші ғасырында белгілі болды. Бұл 

таңқаларлық емес, өйткені Үндістанда санау ондық жүйеде ұзақ уақыт жүргізілді. 
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Еуропада ондық бөлшектер 1000 жылдан кейін пайда болды, оларды 

бельгиялық ғалым Саймон Стевин енгізді. Ол алғаш рет пайыздық кестелерді 

1584 жылы жариялады. 

Ресейде "пайыз" терминін қолдану XVIII ғасырдың соңында басталады. 

Ұзақ уақыт бойы пайыздар әр 100 рубль үшін тек пайда немесе шығын деп 

түсінілді. Әрі қарай пайыздар медицинада, химияда және т. б. қолданыла бастады. 

Уақыт өте келе адамдар зат массасының мыңнан бір бөлігін құрайтын заттан 

оның компоненттерін алуды үйренді. Содан кейін нөлдер мен үтірді енгізу үшін 

жаңа мән енгізілді: <промилле> - осылайша көрсетілген мыңыншы бөлік‰, ал 

0,6% орнына 6‰жаза бастады. 

"Пайыз" ұғымы алғаш рет тек сауда және ақша мәмілелерінде қолданылды. 

Содан кейін оларды қолдану аясы кеңейіп, пайыздар экономикалық және 

қаржылық есептеулерде, статистикада, ғылым мен техникада және т.б. кеңінен 

қолданыла бастады. 

Пайыздарды қолдану салалары: 

* математика, тарих, география, химия, биология, физика және т. б. сияқты мектеп 

пәндерін оқу кезінде; 

* медицинада; 

* ғылымда; 

* өнеркәсіпте; 

* әлеуметтануда; 

* банк жүйесінде; 

* саудада; 

* тамақ дайындауда; 

* статистикада; 

* салық саясатында және тағы басқалары.  

Пайыздар-күнделікті өмірде жиі кездесетін математикалық ұғымдардың 

бірі. Оқуға немесе естуге болады, мысалы: 

* су тасқыны кезінде аумақтың 70% - ы су астында қалды, 

* сайлауға сайлаушылардың 53% қатысты, 

* 72-сыныптағы үлгерім%, 

* банк жылдық 7,5% есептейді, 

* сүттің майлылығы-3,2% , 

* материал құрамында 100% мақта бар, 

* жыл соңында дүкенде электр тауарларына жеңілдік 15% құрады және тағы 

басқа. 

Пайыз (лат. "pro centum", - жүзге) - жүзден бір бөлігі. "%" - белгісімен 

белгіленеді. 

Бүтінге қатысты бір нәрсенің үлесін көрсету үшін қолданылады, мысалы, 1 пайыз 

– 1 санның жүзден бір бөлігі 100: 1/100 = 1%. 

Пайыздар-бұл сандардың мөлшеріне қарамастан, адамдарға таныс форматта 

сандармен әрекеттер жасауға мүмкіндік беретін ыңғайлы салыстырмалы шара. 

Бұл кез-келген санды алуға болатын масштабтың бір түрі. 

Санның жүзден бір бөлігі-1%. 
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Санның оннан бір бөлігі-10%. 

Санның бесінші бөлігі-20%. 

Санның төртінші бөлігі-25%. 

Жартысы – 50%. 

Санның төрттен үш бөлігі – 75%. 

Біз пайыздарды әртүрлі шамаларды белгілеу үшін де қолдана аламыз, 

мысалы: 

Бір сантиметр-бір метрден 1%-ы. 

Бір тиын-бір теңгенің 1%-ы. 

Бір килограмм-бір центнерден 1%-ы. 

Пайыздардың негізгі міндеттері: 

1)санның пайызын табу (У-Дан х % табу үшін, У•0,01• Х қажет) 

2) санды оның пайызы бойынша табу. (Егер У санының Х % А-ға тең екені белгілі 

болса, онда У=А: 0,01: Х) 

3) екі санның пайыздық қатынасын табу (сандардың пайыздық қатынасын табу 

үшін осы сандардың қатынасын 100% көбейту керек). 

Пайыздарға арналған негізгі тапсырмалардың мысалдарын құрастырамыз. 

1) 24 санының 25%   пайызын табыңыз. 

1-әдіс (бөлшек). 

Пайыздарды бөлшекке аударамыз: 25% = 25/100 = 1/4 

Санның бөлшегін табыңыз: 24 • 1/4 = 6 

Жауап: 6. 

2-әдіс (пропорционалды). 

Пропорцияны құрамыз:  

24 – 100% 

Х  -  25% пропорцияның белгісіз мүшесін табыңыз: х = (24 • 25) : 100 = 6 

Жауап: 6. 

2) санды оның пайыздарының мәні бойынша табу міндеті 

25%-ы 24-ке тең санды табыңыз. 

1-әдіс (бөлшек) біз пайыздарды Бөлшекке аударамыз: 25% = 25/100 = ¼ 

Бөлшек мәні бойынша санды табыңыз: 24: 1/4 = 96 

Жауабы: 96 

1. Менің №1 ЖОББМ-де оқитын досым бар. Оның айтуынша, олардың мектебінде 

барлығы 900 оқушы және барлық оқушылардың 2/3 бөлігі әртүрлі үйірмелер мен 

секцияларға қатысады.   Жалпы қанша оқушы үйірмелер мен секцияларға барады?  

Бұл пайызбен қанша? (Жауап: 600 оқушы – 66,67% ) 

• 2. Менің досымның әкесінің бригадасында 5 жұмысшы бар. Бірінші 

жұмысшының жалақысы 10% - ға, екіншісі – 20% - ға, үшіншісі-30% - ға өсті , ал 

төртінші және бесінші жұмысшылардың жалақысы өзгеріссіз қалды. Егер бұрын 

барлығы бірдей жалақы алса, осы бригаданың жұмысшысының жалақысы орташа 

есеппен қанша пайызға өсті? (Жауап: 12%) 

• 3.Тау көлінің тереңдігі жаздың басында 60 м болды.маусым айында оның 

деңгейі 15% төмендеді ,ал шілдеде ол 12% таяз болды.маусым деңгейінен. 

Тамыздың басында көлдің тереңдігі қандай болды? (Жауап: 44,88 м). 
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          Күнделікті өмірде пайыздардың рөлі зор.    

Мен осы зерттеу жұмысын пайыздың пайда болу тарихын зерттеуден бастадым, 

нәтижесінде олардың пайда болуы сауданың дамуымен тікелей байланысты 

екендігі белгілі болды. Осы күнге дейін пайыздар тек сауданың ғана емес, 

сонымен бірге банк ісінің өркендеуінің маңызды құралдарының бірі болып 

табылады.   Пайыздарды білу бизнесті дамытуға тиімді ақша салуға және алынған 

қаражатты дұрыс басқаруға көмектеседі.  Саудаға да, банктерге де қатысы жоқ 

әртүрлі мамандықтағы адамдар күнделікті өмірде өз қызметінде пайыздық 

есептеулерге жүгінуге мәжбүр. Пайыздық есептеулердің мәнін түсіну арқылы 

әртүрлі ғылыми салаларда көптеген қызықты нәрселерді білуге болады. 

"Қызығушылық" тақырыбы әмбебап болып табылады, өйткені ол көптеген нақты 

және жаратылыстану ғылымдарын, өмірдің тұрмыстық және өндірістік салаларын 

байланыстырады. Оқушылар физика, химия сабақтарында, газет оқығанда, 

теледидар көргенде, дүкендерге барғанда пайыздармен кездеседі. Әрбір заманауи 

оқушы қарапайым пайыздық есептеулерді сауатты және үнемді жүргізе алуы 

керек. Шынында да, "пайыздар" тақырыбы маңызды практикалық қолданысқа ие 

және пайыздар ұғымын білу, санның пайызын табу мүмкіндігі немесе пайыздар 

бойынша сан әрбір заманауи адамға, кем дегенде, ақпараттың үлкен ағымын  

түсіну үшін қажет. 

        Ұсынылған "Біздің өміріміздегі пайыздар" жобасы әр адамның күнделікті 

тұрмыстық мәселелерін, нарықтық экономика мәселелерін және өндіріс 

технологиясының мәселелерін шешуде пайыздық есептеулерді қолдануды 

көрсетеді. Ұсынылған танымдық материал дағдыларды дамытуға және пайыздық 

есептеу дағдыларын шоғырландыруға ғана емес, сонымен қатар тұрақты 

қызығушылықты қалыптастыруға ықпал етеді  оқушылар іс-әрекеттің процесі мен 

мазмұнына, сондай-ақ танымдық және әлеуметтік белсенділікке. 

         Жобаны іске асыру барысында атқарылған жұмыс негізінде мен пайыз - 

біздің өміріміздің тұрақты серігі екенін көрсеттім.  

 

 

СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНДАҒЫ ЭЛЕКТРМЕН ЖАБДЫҚТАУ ЖҮЙЕЛЕРІН 

ЦИФРЛАНДЫРУ 

Қатысушы:Нұрбеков Жарас Нұрбекұлы 

Жетекшілері:Сулейменова Дария Манарбековна, Шынарбек Шыңғыс Әбілұлы 

      «Электротехника колледжі» КМҚК 

 

Жобамыздың мақсаты Семей қаласының аумағындағы электр желілер 

кешеніне, энергетикалық нысандарға цифрлық трансформациялауды жүргізу. 

Жобаның өзектілігі заманауи цифрлы технологияға негізделген цифрлық 

трансформациялауға басымдық беру. Жүйе электр энергиясымен қамту сапасын 

арттыруға айтарлықтай әсер етеді. Бұл технологияларды жүзеге асыру электр 

торабының негізінде Семей қаласының интеллектуалды энергожүйесіне сай 

келетін платформаны құруға мүмкіндік береді. 
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Цифрландыру – сәнге айналған үрдіске ілесу емес, ұлттың бәсекеге қабі-

леттілігін арттырудың негізгі құралы. Қоғамның барлық саласын цифрландыру 

маңызды міндет. Осы тұста, электр энергия саласын цифрландыруға басымдық 

беріле бастады. 

Түйін сөздер: QR код, цифрландыру, STOR бағдарламасы, әуе желілері, 

қосалқы станция, трансформатор. 

Экологиялық негіздемесі Экологиялық жағынан қоршаған ортаға көп зиян 

келтірмейді. Айта кететін жағдай ПВХ материалынан жасалған QR кодты 

жарамдылық мерзімі аяқталғаннан кейін арнайы белгіленген жерге өткізу керек. 

Себебі пластиктің екі жүз жылға жуық уақытта ыдырайтындығы белгілі. ПВХ 

материалы жерге түскенде ұсақ бөлшектерге ажырайды да, өзінен қоршаған 

ортаға химиялық заттарды бөле бастайды. QR кодтың жарамдылық мерзімі 5 

жыл.  

Экономикалық негіздемесі Жобамызды іске асыруда қанша қаражат 

жұмсалатыны есептелінді.Есептеу жұмыстарын жүргізу үшін «Біріккен 

ЭнергоСервистік Компаниясы» АҚ-на қарасты Семей қаласында орналасқан 

Пригород аудандық электр желісі (АЭЖ) таңдалынып алынды.  

Анықталғандай  Пригород АЭЖ-не жалпы 15 355 дана QR-код жасаймыз. 

QR-кодтың мөлшері 5х5 см – ауданы 25 см2 

ПВХ өлшемі 60х90 см – ауданы5400 см2 

ПВХ 60х90 см өлшемінен шығатын QR-код саны: 5400 : 25 = 216 дана 

ПВХ 60х90 см өлшемінде басып шығаратын ПВХ саны: 15355 : 216 = 71 

QR-кодты жасауға  425 500 теңге қаражат жұмсалады (1-кесте). 

Электр желілік кешенін цифрлық трансформациялау бағдарламасы 

шеңберінде энергия объектілері, электр қоңдырғылары, электр желілері туралы 

ақпаратты QR-кодтау бойынша жоба ұсынылады. 

Жобамыздағы QR-кодтың мөлшері 5х5 см етіп алынды. 

Бағдарламанысмартфонға жүктеп алуға қолайлы. Яғни, қалта телефонындағы 

App Store, Play Маркеттен  «QR-код» қосымшасын жүктеп алып қолдануға 

мүмкіндік бар. 

Электр қондырғыларының, электр желілерінің техникалық сипаттамалары, 

паспорты, қосылу схемалары, өндірістік нұсқаулықтар және өзге де нормативтік 

құжаттары туралы ақпараттарды бағдарламаға енгіземіз. Осы жобада 

қолданылған негізі бағдарлама STOR деп аталады. 

1-кесте. Негізгі құралдар  

№ Құралдардыңатауы Сан

ы 

Бағас

ы 

(те

ңге) 

Сумм

а 

(т

еңге) 

Сипаттамасы 

1 QR-код, басып шығару 

ПВХ өлшемі 60 х 90 см 

71 5500 39050

0 

ПВХматериалының 

негізгі ерекшеліктері: 

1. Жоғары беріктігі 

мен тығызығы; 

2. Коррозияға қарсы 
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http://www.axiomprint.kz/g

oods/28242276-pechat_foto 

kartiny_na_pvkh_90kh120s

m 

тұра алады, су 

өткізбейді және 

ылғалға жол 

бермейді; т3. -30 0С 

және+700С 

температурада 

материал сапасын 

жоғалтпайды. 

2 Желім Tytan Classic Fix 

310 ml 

 

 
 

https://almaty.satu.kz/p5385

6633-klej-montazhnyj-

tytan.html?&primelead=ND

A 

20 1750 35 000 Негізгі 

артықшылығы 

көрінбейтін тігіс, тез 

орнату және аязға 

төзімділік. 

 

 Барлығы  7 250 425 

500 

 

Бұл бағдарлама өте күрделі функцияларымен жабдықталған. Жобада 

динамикалық кодтау түрі қолданылды. Бағдарламаның артықшылығы 

жабыстырылған QR-кодты ауыстырмай-ақ, STOR бағдарламасына кіріп, 

енгізілген мәліметтерге түзету жасауға болады.  

Ұсынылып отырған жоба кәсіпорын үшін жаңа мүмкіндіктерге жол ашады.  

Жобамыз бойынша күтілетін  нәтиже мен пайдасы бірқатар 

артықшылықтарға ие: 

- Кез-келген электр жүйелерін оңай, тез және дәл анықтауға мүмкіндік береді; 

- Орналастырудың қарапайымдылығымен сипатталады – негізгі деректер 

әрқашан қолында, кез-келген мобильді құрылғылармен оқылады; 

- Кәсіпорынның жоспарлы - сақтық жұмыстарын жасау кезінде қаражат 

шығыны айтарлықтай азайады (электр желелілерін және электр қондырғыларын 

нөмірлеу, атауын жазу жұмыстары жасалмайды); 

- Электр жүйелеріне тексеру жұмыстарын жүргізу барысында QR-кодтау өте 

тиімді. Себебі ұялы байланыс телефонына ақпараттарды сақтауға және STOR  

бағдарламасы арқылы түзету енгізуге болады. 

Жобамызды «Біріккен ЭнергоСервистік компаниясы»  АҚ-ның оқу-жаттығу 

полигонында зерттеу тәжірибесінен өткіздік (1-сурет).  

http://www.axiomprint.kz/goods/28242276-pechat_foto%20kartiny_na_pvkh_90kh120sm
http://www.axiomprint.kz/goods/28242276-pechat_foto%20kartiny_na_pvkh_90kh120sm
http://www.axiomprint.kz/goods/28242276-pechat_foto%20kartiny_na_pvkh_90kh120sm
http://www.axiomprint.kz/goods/28242276-pechat_foto%20kartiny_na_pvkh_90kh120sm
https://almaty.satu.kz/p53856633-klej-montazhnyj-tytan.html?&primelead=NDA
https://almaty.satu.kz/p53856633-klej-montazhnyj-tytan.html?&primelead=NDA
https://almaty.satu.kz/p53856633-klej-montazhnyj-tytan.html?&primelead=NDA
https://almaty.satu.kz/p53856633-klej-montazhnyj-tytan.html?&primelead=NDA
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QR-коды бар тақтайшалар электр желілеріне, қосалқы станцияларға, 

трансформаторлық қосалқы станцияға, қоңдырғыларға орналастырылды. 

Мобильді құрылғымен сканерлеп, сілтемеге өтеміз. QR-кодқа электр 

қондырғыларының паспорты, принципиалдық сызбасы енгізілген. Күрделі және 

ағымдағы жөндеу туралы мәліметтер, ақаулары, зақымдануы және болған 

авариялар туралы мәліметтерді, мерзімін, жауапты тұлғаны енгізетін арнайы 

кесте STOR бағдарламасында жасалған. Осы бағдарлама арқылы соңғы 

мәліметтерді енгізіп отырамыз. 
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1-сурет. Жұмысты орындау барысы 

«Біріккен ЭнергоСервистік Компаниясы»  АҚ-мен бірігіп Семей қаласының 

аумағындағы электр жүйелеріне цифрлық трансформациялауды енгізу 

жұмыстары бірігіп атқарылуда. Зерттеу жұмыстары өз нәтижесін беруде. 

Цифрландыру кәсіпорындар үшін маңызды нәрсе екенін айтқымыз келеді. Бұл 

уақыт өте келе энергетика мен өнеркәсіптің көп бөлігін қамтитын маңызды 

процесс. 

Пайдаланған әдебиеттер тізімі: 

1. Интернет ресурсы: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/QR-%D0%BA%D0%BE%D0%B4. 

2. Интернет ресурсы: http://ekrec.kz/ru/about/2015-05-19-09-32-57. 

 

ШАЙЫНДЫ СУ ТІРШІЛІК КӨЗІ МЕ? 

Қатысушы: Увалиханов Ерасыл 

Жетекшісі: Касымжанова Шынар Абаевна 

"Геологиялық барлау колледжі"  КМҚК 

 

Ластанған судың құрамындағы химиялық қоспалар, тұздық құрамы, еріген 

бөлшектер, температура әр түрлі болуы мүмкін. Су бассейнінің ластануының 

негізгі себептері - тазартылмаған ағын суларды өзен-көлдерге жіберу. Тұрмыстық 

сарқынды суларда органикалық заттар 58%, минералдық заттар 42%-дай болады. 

Өнеркәсіпте пайдаланылатын сулар мен синтетикалық жуатын заттармен 

сулардың ластануы өте қауіпті. Қазіргі кезде ашық өзен, көл суларымен қатар жер 

асты сулары да сарқынды, шайынды сулармен және еріген зиянды заттармен 

ластанып отыр.  

Зерттеу бөлімі:  

 Зерттеу №1 Зерттелетін судың органолептикалық қасиетін зерттеу 

:мөлдірлігі,дәмі,иісі. 

Қорытынды: Зерттелетін су өте лайлы,иісі жоқ . 

Зерттеу №2 Зерттелетін су құрамындағы мырыш ионын (Zn2+)анықтау. 10 мл 

зерттелетін суға 2 тамшы NH4OН және метилоранж тамызамыз. 10 тамшы 

буферлі-ацетатты ерітінді (CH3COOH+CH3COONa), 3тамшыNa2S2O3 

тамызып,араластырып, 8 тамшы CCI4 қосып, 2 минут шайқаймыз. Ерітінді түсі 

қызғылт түске өзгерсе, су құрамында мырыш бар дегенді білдіреді.  
Қорытынды:Зерттелген су қызғылт түске түске боялды. Лас су құрамында 

мырыш ионы бар екені анықталды. 

Зерттеу №3 Зерттелетін су құрамындағытемір ионын(Fe2+,Fe3+)  анықтау.Fe3+ 

+3 SNC - =  Fe(SNC) 3 Зерттелетін 10 мл суға 3тамшы конц. HCI,( NH4)2S2O8 

түйіршіктерін, 6 тамшы 50% NH4SNC қосамыз. Ерітінді сарғыш-қызылдан 

қызылға дейін өзгерсе темір ионы болғаны. 

Қорытынды: Зерттелген ерітінді түсі өзгермеді,темір ионының кесте 

бойынша мөлшері 0,005мг/л бар екенін анықтадық. 

Зерттеу №4 Зерттелетін су құрамындағы сынап ионын (Hg2+)  анықтау. 10мл 

зерттелетін суға 10 тамшы буферлі-ацетатты ерітінді (CH3COOH+CH3COONa), 

https://ru.wikipedia.org/wiki/QR-%D0%BA%D0%BE%D0%B4
http://ekrec.kz/ru/about/2015-05-19-09-32-57
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0,1 М Трилон Б,10% КSNC ,5тамшы CCI4 қосып,шайқаймыз. Ерітінді түсі сарғыш-

қызыл түске өзгерсе, су құрамында сынап бар дегенді білдіреді.  
Қорытынды: Зерттелген су сарғыш түске түске боялды. Лас су құрамында 

сынап ионы бар екені анықталды. 

Зерттеу №5 Зерттелетін су құрамындағы Са+2  иондарын зерттеу.Са+2+C2O42- 

=  СаC2O4  

Зерттелетін су құрамындағы Са +2 анықтау үшін 10%  NH4ОН,10 тамшы 

(NH4)2 C2 O4 , 2 тамшы NH4СІ қосамыз. 

Қорытынды: Зерттелген ерітінді лайланды. Са+2 ионының бар екенін 

анықталды. 

Зерттеу №6 Зерттелетін су құрамындағы қорғасын ионын (Рb2+) анықтау. Рb2+ 

+ S2- = РbS Сынауыққа 1 мл су және 3 тамшы 20% сегнет тұзын, 1-2 тамшы 25% 

NаОH,2 тамшы КSNC қосамыз. Қоспаға 5 тамшы  5%Nа2S құйып, араластырамыз. 

Қорытынды: Ерітінді түсі сарғайды,қорғасын ионы көп мөлшерде болса 

ерітіндіде қоңыр тұнба пайда болады. 

Зерттеу №7 Зерттелетін су құрамындағы аммоний ионын (NH4
+) анықтау. 

Сынауыққа 10 мл су және 3 тамшы 20% сегнет тұзын, 2 тамшы  реактив Несслера 

ерітіндісін қосамыз.3 минуттан соң ,бақылау нәтижесін көреміз. 

Қорытынды: Ерітінді түсі сарғайды, су құрамында аммоний ионы ионы бар 

екені анықталды. 

Қорытынды:  Төгін су мөлшері, соның ішінде құрамында зиянды 

органикалық қосылыстар бар төгін су мөлшері жылдан-жылға артып келеді. 

Сондықтан оларды тазартуға қоса басқа кешенді шаралар жүйесін қолдану 

қажеттігі туады. Кешенді шаралар: Суы аз, қалдықсыз,тұйық суайналымдық 

немесе суды салқындатып, қайтадан іске жарату жүйесі бар технологияларға 

көшу. Өндіріс және тұрмыс қалдықтары бар лас суларды тазалау әдістерін 

жетілдіруде заманауи құрылғылар пайдалану. 

Пайдаланған әдебиеттер тізімі:   

1. Алексеевский В.Б., Бардин В.В., Бойчинова Е.С., Булатов М.И., Калинкин И.П., 

И-М.А. Кедринский, В.И.Мосичев, Г.И. Николаев. Талдаудың физикалық-

химиялық әдістері. Химия, 1988. 

2. Амерханова Ш.К. «Аналитикалых химия»-Астана:Фолиант,2015  

3. Пимиченко А.Т. Пятницкий И.В.. Аналитикалық химия.  М.:Химия, 1990. 

4. Крешков А.П.. Аналитикалық химия негіздері. ЖОО-на арналған оқулық. М.: 

Химия, 1970. 

 

ҰЛУЛАР ӘЛЕМІ ҚЫЗЫҚТЫРАДЫ 

Қатысушылар:Жайықұлы Азамат, Қуандықұлы Нұрәлі 

Жетекшісі: Касымжанова Шынар Абаевна 

"Геологиялық барлау колледжі"  КМҚК 

 

Гелицекультура-ауылшаруашылығы саласындағы ұлуларды өсіріп,күтіп 

баптау әдістері туралы енді дамып келе жатқан жаңа бағыттардың бірі. Жыл 

сайынғы ұлуларға деген сұраныс мамандардың зерртеулері бойынша Европада 70 
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пайызға артқан. Гелицекультура қоршаған ортаның жақсаруына да үлес қосады, 

бұл бағыт ұлулар санының көбеюі,табиғатта кеңінен таралуына қолдау көрсету 

мақсатында жұмыстар атқаруда. 100-ге жуық ұлулардың еті жеуге жарамды.[2] 

Көптеген елдерде  жүзім ұлуына Н.pomatia сұраныс, қызығушылық артып 

отыр,ұлудың еті өте құнарлы, ет құрамындағы негізгі аминқышқылдары болу 

себепті май және холестерин жоқ болса, кальцийге бай болғандықтан 

биологиялық активті заттар емдік мақсатқа да пайдаланылады.Ұлудың еті сапасы 

жоғары қорек, диеталық тағам, фармацевтикада да қолданылады. Ахатин 

ұлуының шырышының адам ағзасына тигізетін пайдасы өте көп. Солардың бірі-

адам бет терісінің әжімдерін және өлі жасушаларды кетіруге қолданылады[3]. 

Бұндай емнің түрін-ұлу терапиясы деп атайды. Шырыштың құрамындаколлаген, 

эластин, аллантоин, А, Е, С дәрумендері бар.Африка ұлуы «керемет косметолог»- 

деген атпен ерекшеленуінде. Ол косметолог және жақсы үй жануары бола алады.  

Бұл алып Африка ұлуы өзінің ерекше құпиясымен әлемге танымал.Жануарларды 

жақсы көріп, үйінде асырайтындардың сәніне айналған. Африка ұлулары 

Франция мен Германия елдерінде де косметология саласында ұлулардан жасалған 

нәрлендіретін кремдер  ретінде де қолданылып жүр. Ал Бразилияда олардың 

сілекейлерінің асқазан ауруына ем және де тыртықтарды оңай жазып 

шығаратындығына зерттеу жүргізіліп жатыр[4]. 

Зерттеу бөлімі      

1.Ахатин ұлуының дене құрылысының ерекшелігі зерттеу 2018 жылы 

ФкС-86 топ студенттері Шахмұратов Елдос ,Изтлеуова Мадина,Саулебек Алмат 

зерттеді. 

 

 
2.Ахатин ұлуының шырышының құрамын анықтау.2019-2020 жыл 

аралығы ФкС-86 топ студенттері Шахмұратов Елдос ,Изтлеуова 

Мадина,Саулебек Алмат зерттеді. 
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Ахатин ұлуының шырышының құрамын анықтау барысында күкірт, пептидті 

топты (-СО-NН-),ақуыздар мен Е және С дәрумендерін химиялық талдау жасау 

арқылы анықталды[1] . 

 
Шырыш құрамындағы  Е дәруменін анықтау 

 
Шырыш құрамындағы С дәруменін анықтау 

3. Ахатин ұлуы жеміс-жидек құрамындағы зиянды заттарды сезуін 

зерттеу. 2021-2022 жыл аралығы  . 

Минералды тыңайтқыштарды ауыл шаруашылығында дақылдардың өнімі 

мен сапасын арттыру үшін қолданады.Ал шамадан тыс пайдаланылған жағдайда 

дақылдардың нитраттармен ластануы байқалады. Өсімдіктер топырақтан алған 

азоттың барлығын сіңірмей,оның артық мөлшері адам мен жануарлар үшін 

зиянды әсерін тигізеді.Жалпы алғанда,нитраттар барлық тамақ өнімдері ,дақылдар 

үшін ең қажетті қосылыстар,бірақ оның артық мөлшері адам мен жануарлар 

организмін улайды.Организмдегі зат алмасу процестерін бұзып,оның 

иммунологиялық қасиеттерін төмендетеді.Зерттеу нәтижесінде ахатин 

ұлуларының тыңайтқыштармен оның ішінде көп қолданылып жүрген нитраттар 

бар ,сауда дүкендерінен сатып алынған көкөністерді жемейтінін бақыладым.Ал 

қолдан ,бақшада өсірілген көкөніс дақылдарынмен  сүйсінеқоректенеді[5].  

 
Қорытынды: Адамның өзінің іс-әрекеті арқылы биологиялық организмдерде 

жүретін үрдістерді өзінің мақсатына сай өндірісте тиімді пайдалануда жұмыстар 

жасап жатыр. Табиғатқа зиянын тигізбей үйлесімді, ғылыми негізде пайдалану 

маңызды болса дейміз.Ешқандай күрделі химиялық талдаулар жасамай,ахатин 

ұлулары арқылы да тұрмыста қолданылатын көкөніс дақылдарын зерттеуге 

биоиндикатор ретінде ахатин ұлуларын пайдалануға болатынына көз жеткіздім. 

Пайдаланған әдебиеттер тізімі:  

1. Тринеева О.В. Вестник ВГУ ;УДК 543.865/867 «Методы анализа витамина Е»                                             
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2. Гайнуллин Р.Р Молодой ученый № 12-2019 

3. Темірболатова Ә т.б «Химия» 11 сынып –Алматы :Мектеп, 2011. 

4. Хроков В.Ұлуларәлемі. Алматы, «Қайнар», 1984. 

 

ТАБИҒАТТЫҢ ШЫНАЙЫ КЕЛБЕТІН САҚТАУ ӨЗ ҚОЛЫМЫЗДА 

Қатысушылар :Темербекова Алина, Буксанчук Кристина 

Жетекшісі: Касымжанова Шынар Абаевна 

"Геологиялық барлау колледжі"  КМҚК 

 

Қазақстан –өндіруші және өңдеуші өнеркәсібі дамыған ел, соңғы бес жылда 

осы салалардың өсу қарқыны артып артып келеді. Ірі өнеркәсіп нысандары 

салынып, тау-кен өңдеу, қара металлургия,мұнай-химия,құрылыс өндірісі 

жұмысының нәтижесінде 20 млрд т-дан астам қалдықтар жиналған. 

Республиканың он бес қаласында ауаның ластану деңгейі артқан. Қазақстанның 

ең шаңды қалаларына Ақтау, Атырау, Өскемен, Жезқазған, Семей қалалары 

жатады. Негізгі ластаушы заттар:күл, шаң, аммиак, күкіртті сутек, фенол, 

қорғасын және т.б. Ірі кәсіпорындардағы және жылу қазандықтықтардан шығатын 

күл қоршаған ортаны ластаушы заттардың бірі.  

Қазіргі кезеңде ластаушы заттарды тазалау мақсатында заманауи құрылғылар 

көптеп пайдаланылуда. Қалдықтарды аэрозалдан тазалау үшін қазіргі таңда 

әртүрлі құралдар қолданылуда. Құрғақ шаң аулағыштар -үлкен және ауыр 

көлемдегі шаңнан механикалық тазарту үшін қолданылады. Жұмыс реті - орталық 

күштің және тартылыс күшінің әсерімен бөлшектерді шөктіреді. Дымқыл шаң 

аулағыштар су құюды қажет етіп, жұмыс  реті  бойынша тартылыс  күші 

және  броун қозғалысының әсерімен шаң бөлшектерін тамшы  жоғарысына 

шөктіреді. Фильтрлер 0,05 мкм-ге дейінгі аз дисперлі шаң бөлшектерін ұстап қала 

алады. Электрофильтрлер – 0,01 мкм дейінгі өлшенген газдарды  шаң 

бөлшектерінен тазалауда ең тиімді әдіс. Электрофильтрлердің жұмысреті - 

электродтардың жоғарғы жағындағы шаң-газдар тобының ионизациясына 

негізделген. 

Атмосфераны ластаушы заттардың бірі-күл.Күл– түрлі отындардың толық 

жануы кезінде олардың құрамындағы минералдық қосылыстардан түзілетін 

жанбайтын қалдық. Химикалық құрамы жағынан күл SіО2, Al2О3, CaO, MgO, 

Fе2О3, т.б. оксидтерден тұрады. Тас көмір мен қоңыр көмірдің 1 – 45%-ы, 

жанғыштақтатастың 50 – 80%-ы, шымтезектің 2 – 30%-ы, ағаш отынның 1% 

мөлшері күлге айналады. Күл қазандық агрегаттардың оттығында, т.б. 

бөліктерінде қож (шлак) түрінде тұтылып, ластайды да қыздыру беттерінің жылу 

беруін нашарлатады әрі қазандықтың аэродинамикалық кедергісін арттырады. 

Ұшпа күлдер қазандық түтіктері мен түтін тартқыш құбырларын үйкелеп мүжиді 

және түтінмен бірге сыртқа шығып, қоршаған ортаны ластайды.Желмен 

көтерілген күлдің ұсақ шаңдары адам денсаулығына кері әсер етеді:тыныс алу,бас 

ауруы,тері (аллергиялық) аурулар түрлері туындайды. 

 Зерттеу бөлімі      
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І.Ластаушы нүктені анықтау .                                                                                                                      

ІІ.Шаңға төзімді өсімдіктерді анықтау.                                                                                                         

ІІІ. Күл құрамын зерттеу.                                                                                                                                                                          

ІҮ.Зерттеу алаңындағы өскен өсімдіктерге бақылау жүргізу. 

 І.Ластаушы нүктені анықтау .  

Семей қаласы бойынша 13 ірі жылу қазандықтары бар. Қалабойынша  

жатаған, жерүйлер көп болғандықтан, тұрғындар көмір мен ағашты пайдаланады. 

Қалдық ретінде ағаш күлі мен көмір  үлкен мөлшерде жиналады.     

 
  ІІ.Шаңға төзімді өсімдіктерді анықтау.                                                                                                          

Негізінен газға төзімді ағаштар мен бұталар :емен,қарағай,итмұрын сияқты 

өсімдіктер жатады. Біздің зерттеуге алған өсімдіктеріміз бір жылдық мәдени және 

жабайы өсімдіктер. 

№1 Шырайгүл, петуния (лат. Petunia) – алқалар тұқымдасына жататын бір 

жылдық шөптесін өсімдік. Бұл өсімдіктер жылу және жарық сүйгіш өсімдіктер. 

Шырайгүл күтім талғамайды және ұзақ гүлдеп тұрады.  

№2 Қашқаргүл (кейде астра) (лат. Aster) – астралылар тұқымдасына жататын 

бір жылдық шөптесін өсімдіктер. Гүлі кішкентай, түсі әр алуан ақ, күлгін, көк, 

сиякөк, қызғылт болып келеді. Көгалдандыруда 80-ге жуық түрі қолданылады.  

№3 Қияқ, кейде қарақияқ (лат. Elymus) – астық тұқымдасына көпжылдық шөп 

өсімдіктерінің бір туысы. Қарақияқ – таулы,далалы жерде өсетін, жіңішке, ұзын 

жапырақты шөп.      

 
    ІІІ. Күл құрамын зерттеу. Күлдің сулы сорындысын дайындау. 10-20г күлді 

колбаға салып 250 мл дистильденгенсуда ерітеміз. Тығынмен жауып,3минут 

араластырамыз. Сорындыны фильтр қағазы арқылы сүземіз. 
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2. Күл құрамындағы кальций ионын анықтау (Ca2+).5мл күл сорындысына 2-

3тамшы10% CH3COOH,2-3 тамшы 4% (NH4)2C2O4 құямыз. 

Ca2+ + C2O4
2- = CaC2O4ақ тұнба түзілді 

 
3. Күл құрамындағы темір ионын анықтау  (Fe2+)  Фарфор ыдыстағы 2г күлге 

2%НСІ құйып,3-5 минуттан соң фильтр қағазын салып, 2-3 тамшы K3[Fe(CN)6] 

тамызамыз.Қағазда жасыл-көк дақтың пайда болуы темір ионын бар екенін 

көрсетеді.Fe2+ + K3[Fe(CN)6] = KFe[Fe(CN)6]+ 2K+. 

 
ІІІ.Зерттеу алаңындағы өскен өсімдіктерге бақылау жүргізу.Бақылау  маусым-

тамыз аралығында жүргізілді.Үйілген күл төмпешігіне 

отырылғызылғанөсімдіктердің жапырақтары,сабақтарының биіктіктеріне өлшеу 

жүргізілді.Ешқандай үстеп қоректендіру,болмаса минералды тыңайтқыштармен 

қоректендірілмеді. 

Зерттеу нәтижесі: 

№ Зерттелген 

өсімдік 

Сабағының 

биіктігі(см) 

Жапырақ 

алақаны(см) 

1 Шырайгүл 25 5 

2 Қашқаргүл 15 4 
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3 Қияқ 30 2 

 
Қорытынды: Қазақстанда қатты  қалдықтардың негізгі массасы ашық қоқыс 

тастайтын жерлерге шығарылып,жиналады. Олардың 97%-і табиғат қорғау және 

санитарлық заңнама талаптарына сәйкес келмейді. Заманауи күрделі 

құрылғыларды пайдалану қоршаған ортаның  сапасын тұрақтандыруға 

бағыттылған. Еліміздің әр азаматы қарапайым жұмыстарымен де қоршаған 

ортаны қорғау шараларын жүргізе алатынын дәлелдедік. Адамның өзінің іс-

әрекеті арқылы қоршаған ортаның ластану деңгейін төмендетуге,экологиялық 

қауіпсіздікті қамтамасыз етуге,қоршаған ортаны қорғауға ат салыса алады. 

Табиғатқа зиянын тигізбей үйлесімді,ғылыми негізде пайдалану арқылы түрлі-

түсті әдемі гүлшанағы бар өсімдіктер биологиялық қоршау ретінде, безендіру 

мақсатында отырғызылды.  

Пайдаланған әдебиеттер тізімі: 
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4 доп.). — СПб., 1890. — Т. II. 

3. Губанов И. А. и др. 142. Elytrigia repens (L.) Nevski — Пырей ползучий // 

Иллюстрированный определитель растений. 
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БИОИНДИКАТОРЛАРДЫ АНЫҚТАУ. АҒАШТАРДЫҢ АВТОКӨЛІКТІҢ 

ШЫҒАРЫНДЫ ГАЗДАРЫНА САЛЫСТЫРМАЛЫ ТӨЗІМДІЛІГІН 

АНЫҚТАУ 

Қатысушылар:Ахметқанов Бекәділ, Еріков Еркебұлан 

Жетекшісі: Оспанова Айгуль Канатовна 

 «Геологиялық барлау колледжі» КҚМК 

 

Мақсаты:1.Семей қаласының түрлі аудандарында өсетін ағаштардың 

антропогендік фактор әсерінен өсуінің бұзылуының дәрежесін бағалау. 2. 

Экологиялық факторлар әсерінен орман фитоценозының бұзылу дәрежесін 

бағалау. 3.Атмосфералық ластануды қарапайым қарағайдың генеративті 

ағзаларының сипаты бойынша анықтауды үйрену. 

Автокөліктердің қалдық газдары қазіргі кезде қала экожүйесінде 

шығарылатын зиянды заттардың жалпы мөлшерінің 60-80% алады. Қалдық 

газдардан автотрофтар (жасыл өсімдіктер) және гетеротрофтар (адам және 
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жануарлар) зиян шегеді. Алайда кейбір өсімдіктер атмосфераны зиянды 

қоспалардан тазалайды. 

Қалдық газдардың құрамына иіс газы, азот оксидтері, күкіртті газ, қорғасын 

қосылыстары және түрлі канцерогенді көмірсутектер сияқты зиянды заттар кіреді. 

1-тәжірибе. Ағаштардың жағдайы бойынша орман фитоценозының 

бұзылу дәрежесін анықтау 

Өту орны: орман, орман паркі. 

1.Зерттеу алаңын анықтау. Анықтау алаңы таңдалған орман шегінен 

шықпауы керек. 

2.Зерттеу алаңында өсетін ағаштар түрлерін анықтау. 

3.Әр түрдің ағаштарының жағдайын анықтау. Ағаштар жағдайын сыртқы 

белгілері бойынша 5 баллдық шкалада бағалайды (кесте бойынша) 
Кесте1 

Сыртқы белгілері бойынша ағаштар жағдайын бағалау шкаласы 

Балл Ағаштар жағдайының сипаттамасы 

1 Өсуі көлемі нормаға сәйкес, сыртқы зақымдану белгілері жоқ, сау ағашар. 

2 Әлсіреген ағаштар. Крона әлсіз торлы, жеке бұтақтары кепкен. Жапырақтары мен 

инелері сары түсті. Қылқан жапырақты ағаштардың діңінде қатты ағулар, кейбір 

бөліктерінде қабықтары жансызданып, өлген. 

3 Күшті әлсіреген ағаштар. Крона қиықтанған, ұшы құрғақ, бұтақтары кепкен. 

Жапырақтары ашық-жасыл, инелері бұрғыл түсті және 1-2 жыл осылай болып тұр. 

Жапырақтары ұсақ, бірақ үлкен де болады. өсуі азайған немесе тоқтаған. Өздік ағуы 

күшті. Қабығының көп бөлігі жансыз. 

4 Кебуге айналған ағаштар. Крона бойынша барлық бұтақтары кепкен. Жапырақтары 

ұсақ, жетілмеген, ашық-жасыл, сары түсті; жапырақтары ерте түсуі байқалады. 

Инелері (хвоя) жалпы санының 60% зақымданған. Өсуі тоқтаған. Діңіне 

қабылжегіштер және басқа зиянкестер орныққан. 

5 Кепкен, құрғақ ағаштар. Кронасы құрғақ. Жапырақтары жоқ, инелері сары немесе 

бұрғыл, түсіп жатыр немесе түсіп қалған. Қабықтары қабыршықтанып түсуде немесе 

түсіп қалған. Діңіне ксилофагтар (ағаш жегіштер) орныққан. 

 Ағаштардың жағдайының коэффициентін анықтау. Жағдайдың 

коэффициентін әр ағаштың түріне байланысты формула бойынша табады. (К1, К2, 

К3 және т.б.) 

К1 =∑ в1𝑛1 

мұнда  К1 – белгілі бір ағаштың жағдайының коэффициенті. 

в1 – 1 түрлі ағаштардың жеке ағашының жағдайының баллы. 

n1 – жағдайы баллмен бағаланған ағаштар саны. 

N – Әр түрдің есептелген ағаштарының жалпы саны. 

Визуальді анықтаулар мен формула бойынша есептеулердің нәтижелерін 

кестеге толтырамыз 

Аралас орман ағаштарының жағдайын бағалау Кесте 2 

Ағаш түрі Ағаш саны 
Ағаштар 

жағдайы 

Түр 

жағдайының 

коэффициенті 

1 қайың 5 2 2 2 3 4 2, 6 

2 қарағаш 5 2  2 3  3  4 2,8 
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3тополь 5 2 2  2  3  3 2,4 

Орман ағаштарының жағдайын бүтін коэффициентін (к) анықтау әртүрлі 

ағаштардың зерттеу алаңындағы жағдайларының коэффициентінің ортақ 

арифметиканың еселігін табу бойынша жүргізіледі: 

К =
К1 + К2 + К𝑟

𝑅
 

Мұндағы К1,К2,К𝑟  - ағаш түрлерінің жағдайының коэффициенті; 𝑅  – ағаш 

түрінің саны 

Келесі градацияны пайдаланып, орман ағаштарының жағдайын бағалаймыз: 

К<1,5 – ағаштар сау; К=1,6 – 2,5 – әлсіреген ағаштар; К=2,6 – 3,5 – күшті 

әлсіреген ағаштар; К=3,6 – 4,5 –кебуге айналған орман; К>4,6 – құруға айналған 

орман 

2,0 – 2,5 коэффициенттері жағдайында ағаштар қауіпті жағдайда деп 

бағаланады, атмосфералық ластауды азайтып, осы орман алаңында 

аббаттандырудық шаралар кешенін жүргізгенде қалпына келтіруге 

болады.Коэффициент 2,5 тен асқанда өте қауіпті деп танылады, орман 

ағаштарының құлдырауына әкеледі. 

Есептеу: 

Берілгені:           формуласы: 

К1-2,6                      К=
К1+К2+К3

𝑅
=
2.8+2.4+2.6

5
= 1.56 

К2-2,8 

К3-2,4 

Қорытынды: Тәжірибе барысында ағаштардың сыртқы белгілері бойынша 

жағдайын анықтадым.Тәжірибе нәтижесі мынаны көрсетті:К-1,56 ,яғни оны 

берілген коэфициенттермен салыстыра отырып ағаштың әлсірегенін анықтадым. 

2-тәжірибе.Қаланың түрлі аудандарында өсетін ағаштардың өсу 

жағдайын анықтау. 

Өту орны: қала, қала сыртындағы тоғай. 

Жұмыс барысы: 

1.Зерттеу учаскелерін белгілеу. Оларды салыстыру үшін таза және ластанған 

зоналарды таңдаймыз. 

Олар: а) қаланың орталық көшелерінің шетінде отырғызылған ағаштар; б) 

органикалық отынмен жұмыс істейтін кәсіпорын маңындағы ағаштар; в) қала 

сыртындағы саябақтар немесе гараж, автотұрағы жоқ ауладағы ағаштар. 

Әр учаскеде зерттеу алаңын 20х30м өлшемде белгілейді. Егер зерттеу көше 

бойында жүргізілсе, онда әрбір екінші ағашты алады. Әр жағдайда бір түрден 10-

нан кем ағаш алынбауы керек. 

2.Жапырақ сынамаларын алуды 1,5-2м биіктікте (адам бойы бойынша) әр 

ағаштан 10 жапырақ алып жүргізеді. 

3.Жапырақтардың шаңдану дәрежелерін анықтау. Әрбір жапырақты 

ылғалданған 2 қабат сүзгіш қағаз арасына салады және ақырын алақанмен 

сипайды. Қағазда шаң іздері қалады, оның қарқындылығы бойынша 

жапырақтардың шаңдану дәрежесін анықтайды.Жапырақтардың ластануын 

бағалау үшін келесі градацияны пайдаланады: 
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1 топ(а) – қағазда шаң іздері жоқ немесе әлсіз көрінеді. 

2 топ(б) – жапырақтардың ластануы 50%ға жуық. Шаң іздері орта 

қарқындылықта, жарықта қарағанда сүзгіш қағаздың түрлі қалыңдықтағы 

учаскелерін көреміз. 

3 топ(в) – жапырақтардың ластануы 100%, шаң іздері қарқынды, сүзгіш қағаз 

дефектілері жарықта көрінбейді. 

4.Жапырақтар пигментациясының өзгеруінің бағалауын жүргізу. Әр 

жапырақта қызыл, сары (хлороз), көк-күлгін, көк нүкте және дақтардың болуын 

белгілейді. Визуальді жолмен зақымданған тканьдерді жапырақтың жалпы 

жазықтығы бойынша салыстырып, пайыздық (%) мөлшерін есептейміз. 

5.Некроздың болуын және өлген тканьдерді жапырақтың ауданын анықтау. 

Некроздық ткань (құрғақ қара-қоңыр түсті) көбінесе жапырақтың негізіндегі 

жылғаларын бойында кездеседі. Өлген тканьдерінің пайызын % визуальді 

анықтайды. 

6.Жүргізілген есептеулер және бақылаулар нәтижесін кестеге (3) толтырамыз 

Түрлі ластанған зоналардағы ағаштардың экологиялық жағдайлары. 
Кесте 4 

Зерттеу 

зоналары есептеу 

көрсеткіштері 

Ағаштар нөмірі 
Көрсеткіштерді

ң ортақ мәні 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Өндіріс орнының 

қорғаныш зонасы 

а) 

б) 

в) 

20 

10 
15 

15 

20 
10 

10 

15 
20 

15 

10 
15 

20 

15 
30 

10 

10 
30 

20 

20 
40 

15 

20 
20 

20 

20 
40 

10 

10 
20 

15,5 

15,0 

24,0 

Қала сыртының 

зонасы 

а) 

б) 

в) 

1 
20 

10 

1 
5 

2 

1 
0 

0 

1 
50 

15 

2 
55 

30 

2 
60 

25 

3 
45 

15 

1 
80 

20 

2 
20 

5 

1 
5 

0 

1,5 

34 

12,2 

7.Әр түрлі ағаштардың зақымдануы мен ластануын сипаттау. Түрлі ағаштар 

бойынша мәліметтерді нәтижелерін өзара алмастырулары арқылы алады. 

Қорытынды: Екінші тәжірибемде менқаланың түрлі аудандарында өсетін 

ағаштардың өсу жағдайын  анықтадым.Тәжірибе нәтижесінде мен екі жағдайда 

өсуін анықтап көрдім,яғни өндіріс орны мен қала сыртындағы ағштарды тәжірибе 

обьектісі ретінде алдым.Тәжірибе нәтижесі мынаны көрсетті: 

Өндіріс орнындағы ағаштар өте күшті ластанған,ал қала сыртындағы ағаштар 

сәл ластанған. 

Қарапайым қарағайдың белгілері комплексі бойынша ауа ластануының 

биоиндикациясы. 

Өту орны: қаладағы ағаштар немесе қала сыртындағы қарағайлы орман. 

1.Жұмыс жүргізу орнын анықтау. Зерттеу орны атмосфералық ластанған 

аймақтарда орналасуы керек: а) автомобиль жолдары бойында, өндіріс орнына 

жақын және т.б. б) қаланың жасыл зонасында, қала сыртындағы орманда, қорық 

зоналарында. 
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2.Қарағай қылқанының жағдайын анықтау: а) қылқан инелердің зақымдану 

дәрежесін анықтау.5-10 ағаштан біркелкі ұзындықта бұтақтарын алады. Олардан 

барлық қылқан инелерін алып, визуальді жағдайын талдайды. Қылқан инелердің 

зақымдану дәрежесін хлорозды дақтардың, некротикалық нүктелердің, 

некроздардың болуымен анықтайды (сур.1) б) нәтижелерді кестеге толтырамыз 

(кесте №1) в) қылқан инелердің қаладағы және қала сыртындағы жағдайларын 

салыстырыңдар, қорытынды жасаңдар. 

3.Қылқан инелердің өмір сүру уақытын анықтау.  

а) Қарағай бұтақтарына визуальді баға беру. Зерттелетін ағаш саны – 20 

ағаштан кем болмауы керек. Қылқан инелердің өмір сүру ұзақтығы қылқанды 

бұтақтарды Мутовка бойынша қарау жолымен жүргізіледі. 

Зерттеу нәтижелері жазу үшін мынадай шартты белгілер қолданылады: 

А1, А2, А3 – бірінші, екінші және үшінші өмір сүрудің бұтақтары; 

В1, В2, В3 – бірінші, екінші және үшінші өмір сүрудің қылқанды инелері. 

в) Қарағайдың қылқанды инелерінің өмір сүру ұзақтығының индексін (Q) 

есептеу формула бойынша жүргізіледі: 

𝑄 =
3В1 + 2В2 + В3

В1 + 2В2 + В3
 

В1, В2, В3 – қылқан инелерінің өмір сүруі 1,2,3 жыл ұзақтығына сәйкес 

ағаштар саны. 

г) Ауаның ластануы мен қылқанды инелердің өмір сүру ұзақтығының 

байланысын көрсетіп, қорытынды жасаңдар. Q индексі неғұрлым жоғары болса, 

соғұрлым қарағайдың қылқанды инелерінің өмір сүру ұзақтығы үлкен. 

4.Ағаштардың жапырақ қабатының жағдайын анықтау. 

а) Жапырақ қабаты әр түрлі ағаштар санын белгілеу. Дәл нәтиже алу үшін 

20дан кем ағаш қаралмайды. Ағаштардың жағдайын визуальді келесі белгілер 

бойынша анықтайды: діңінің, бұтақтарының, тамырының, жапырақ қабатының 

торлығымен, жоғары өсу жағдайы. 

б) Ағаш жағдайын бағалау кесте түрінде беріледі (кесте №5). 

в) жапырақ қабатының қылқан инесіз қалуының көрсеткішін есептеу формула 

бойынша жүргізіледі: 

∮ =
В2 + 2В1 + 3В4 + 4В5 + 5В6

5(В1 + В2 + В3 + В4 + В5 + В6)
 

мұнда В1,В2,В3,В4,В5,В6  – сәйкес жапырақ қабатының жағдайы бойынша 

ағаштар саны (кесте 3) 

Түрлі зоналарда қарапайым қарағайдың қылқан инелерінің зақымдануы мен 

құрғауы. Кесте 5 

Қылқанды ине 

жағдайы 

Участок №1 Участок №2 

Қылқан ине 

саны 

Жалпы санынан 

қылқан ине % 
Қылқан ине саны 

Жалпы 

санынан 

қылқан ине % 

Зерттелген инелер 79 100 147 100 

Зақымданған ине 

1-ші класты 

2-ші класты 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 



 

 

511 

 

3-ші класты + 

Инелердің құрғауы 

1-ші класты 

2-ші класты 

3-ші класты 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

Есептеу : 

Бер:В1-3,В2-7,В3-10Т/к: Q-? 

𝑸 =
𝟑𝑩𝟏 + 𝟐𝑩𝟐 + 𝑩𝟑

𝑩𝟏 + 𝟐𝑩𝟐 + 𝑩𝟑
=
𝟑 ∗ 𝟑 + 𝟐 ∗ 𝟕 + 𝟏𝟎

𝟑 + 𝟐 ∗ 𝟕 + 𝟏𝟎
= 𝟏. 𝟐 

Қортынды:Үшінші тәжірибемде менқарапайым қарағайдың белгілері 

комплексі бойынша ауа ластануының биоиндикациясын анықтадым.Тәжірибе 

нәтижесі мынаны көрсетті: қылқан инелердің өмір сүру ұзақтығы 1,2 жылға тең 

болды. 

Пайдаланған әдебиеттер тізімі: 

1. Справочник инженера-эколога  т. 1, 2  М, Недра, 1999г.  

2. Е.А. Перегуд "Быстрые методы определения вредныхвещесчтввоздухе" М, 

Химия, 1970г. 

3. А.И.Булатов және басқалары, Инженер экологтың анықтамалығы, 1,2,3, б. 

Н.А.Бирюкова. Экология негіздері. М. Владос, 2004 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ РАСТЕНИИ К ЗАСОЛЕННОСТИ 

ПОЧВЫ И ВОЗДЕЙСТВИЮ ВОЗДУХА 

Участник: Беляева Валерия 

Руководитель: Оспанова Айгуль Канатовна 

КГКП «Геологоразведочный колледж»   
 

В нашей стране и соседних государствах наиболее распространены 

засоленные почвенные зоны. Они характерны для засушливых полупустынных 

районов. Засоленные почвы распространены в Казахстане, на юге Западной 

Сибири, странах Центральной Азии.Это почвы, которые содержат 

быстрорастворимые соли в вредных количествах. Воздействие таких солей на 

растения является мощным экологическим фактором, препятствующим их 

нормальному росту. Засоление почвы чаще всего происходит под воздействием 

солей: NaCl, Na2SO4, Na2CO3, MgCl2, MgSO4.  

Большую роль в миграциях солей играют ветровые процессы в соленых 

озерах и районах с распространенными суглинками. При перемещении солей под 

действием ветра на поверхности суши (по расчету Ф. Кларка) накапливаются 

быстрорастворимые соли до 2-20т на 1 км2 земли. 

Эти соли оседают на растениях и оседают в виде солевой пыли, растворенных 

(утренней росы) видов, мигрирующих на большие расстояния, в виде солевых 

осадков. Из почвенного раствора из засоленной почвы растения с трудом 

извлекают минеральные вещества, воду. Соль (в основном NaCl) используется для 

очистки городских улиц от льда, когда их раствор попадает в почву и наносит 

большой вред растениям. 
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Среди источников загрязнения атмосферы одним из наиболее 

распространенных является автомобильный транспорт. Двигатели внутреннего 

сгорания автомобилей загрязняют атмосферу вредными веществами, выхлопными 

газами, парами топлива. 95-99% вредных веществ приходится на выхлопные газы в 

виде аэрозолей сложного состава, зависящие от режима работы двигателя. 

Атмосферный воздух, который является окислителем топлива, в основном 

состоит из азота и кислорода. При полном сгорании углеводородных топливных 

смесей при взаимодействии с воздухом продукты сгорания должны содержать 

только N2, CO2, H2O. В реальных условиях выхлопные газы состоят из продуктов 

неполного сгорания (окись углерода, углеводороды, альдегиды, твердые частицы 

углерода, продуктов термической реакции азота с кислородом (оксиды азота), 

неорганических соединений других веществ в топливе, сернистого ангидрида, 

соединений свинца. 

Всего из отработавших газов выявлено около 280 соединений. Группу 

токсичных веществ составляют: оксид углерода, оксиды азота, парафин, 

ароматические углеводороды и другие соединения углеводородов. Есть также 

альдегиды и сажа. При горении сернистых видов топлива образуются 

неорганические газы SO2 и H2S. 

Концентрация токсичных веществ в выхлопных газах колеблется в больших 

пределах. Количество токсичных выбросов зависит от конструкции двигателей, 

чаще всего топливного механизма. На сегодняшний день выбранная мною тема 

становится актуальной. 

Цель работы: 

1.Определение влияния солей тяжелых металлов, загрязняющих биосферу, на 

окружающую среду. 2.Научиться экспериментально строить сравнительный ряд 

устойчивости деревьев к ЅО2, амиакку, определять биоиндикатор-растение. 

3.Определение влияния биогенных и небиогенных тяжелых металлов на 

плазмолиз проплазмы растительной клетки. 

Актуальность работы:  

1.Провести эксперимент с использованием простейшей методики определения 

количества загрязняющих веществ в окружающей среде и биосфере; 

2. Дальнейшая обработка полученных результатов и предоставление 

профилактических мер. 

С этой целью я составила план и провела работу: прежде всего, рассмотрела и 

проанализировала теоретический материал, литературу по данной теме и провела 

следующие опыты: 

Опыт1 А. Опыление растений солями и определение их устойчивости. 

В этом опыте проявляется эффект переноса солей ветром. 

Стволы разных деревьев измеряют и приводят в одну массу путем обрезки. 

Выдерживают в воде 15 минут до насыщения, после чего извлекают из воды и 

обрабатывают фильтровальной бумагой раствором мыла. После этого срезы веток 

быстро нарезают ломтиками, обновляют и помещают в емкость с отстоявшейся 

водопроводной водой  с жесткими дозами.  Сосуд плотно закрывают листом, 

фиксируем и записываем пробу. 
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Соли (NaCl, Na2CO3) измельчают до мелкодисперсного состояния в 

килограммах. На кончик палочки наматывают ватный тампон, обматывают его 

ниткой и используют в качестве кисточки. С ним опыляют солями листья, стебли, 

кору исследуемых растений. В качестве контроля служат неопыленные растения. 

Ветку помещают на рассеянный свет на 1-2 недели, избегая нагревания. Затем 

вычисляют следующие признаки: потеря тургора, появление инфильтрационных 

слабо видимых (просвечивающих) пятен, появление некроза (отмирающих 

тканей), увядание, усыхание краев листьев, их сокращение и т.д. также измеряют 

поглощение воды в пробирке(цилиндре) с помощью измерительной пробирки. 

В результате:1) Определяется степень и характер разрушения листьев под 

воздействием различных солей. Из процентного размера по площади всего листа 

измеряется площадь, некрозированная визуально.2)Сравнивается степень 

водопоглощения веток растений, опыляемых различными солями.3) Проводится 

сравнительная оценка устойчивости различных растений к различным солям. 

Опыт 1 Б. в этом опыте рассматривается влияние 

выпадающих солевых осадков  на растения 

Берем для опыта ветки разных разных деревьев одинакового 

размера с листьями,  выдерживаем в 5 растворах солей (NaCl, 

Na2CO3) в течение 15, 30, 45 минут. Относительные ветки 

держатся в воде. Для эксперимента нужно брать не менее 4 веток 

от каждого вида. Затем черенки нарезают ножом (количество воды одинаковое во 

всех опытах и сравнительных вариантах). Чтобы предотварить испарение воды из 

колбы, закрывают фольгой и герметизируем. Через 1-2 недели проводят оценку 

состояния растений, измеряют водопоглощение растений по схеме. По 

результатам опыта видим сколько времени растения повреждаются под 

воздействием этих солей. Из-за пятен легко определить степень их повреждения. 

В эксперименте описывается состояние растений, поглощающих засоленные 

почвенные растворы. Содержание солей в грунтовых водах различно в каждой 

географической зоне. Максимальная минерализация для степи 50-100 г/л (5-10%), 

для лесостепи 10-100 г / л (1-10%).[1] 

Готовим серию растворов различных солей (NaCl, Na2CO3). 1,3,5,7,10,20%. В 

эти солевые растворы помещаем листья растений на определенное время. 

Компаратор-вода. Посуду изолируем от испарения фольгой. Результаты 

эксперимента заполняем в таблицу: [5] 
Растения Состав соли Соль в растворе % Сравнение % 

(100%) 1 3 5 7 10 20 

Тополь NaCl 7 19 25 32 41 88 98 

Na2CO3 10 17 23 30 38 81 99 

Очищенная вода 1 3 6 10 12 20 98 

Опыт 2А. Определение устойчивости к сернистому 

газу(А) 

Сернистый газ является одним из наиболее 

распространенных загрязнителей воздуха. Он выделяется при 

сжигании органического топлива всеми энергетическими 
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установками. Сернистый газ добывается промышленностью химической 

промышленности и металлургии.  

Воздействие сернистого газа на растение приводит к резкому снижению 

фотосинтеза, разрушению листьев, образованию хлороза, некроза, замедлению 

роста. 

 Для получения сернистого газа используют сульфит и серную кислоту. 

Na2SO3 + H2SO4 = SO2 + Na2SO4 + H2O 

По этому уравнению можно рассчитать навеску соли, чтобы получить такое 

же количество SO2 газа, как и при расчете объема колбы. 

В пустую колбу на дно помещаем небольшаую горку сульфита. Рядом с 

сульфитом помещают тигель с H2SO4 пинцетом.Берем листовой набор (5-7г), 

стебли обматывают нитью и подвешивают так, чтобы листья не касались 

реагентов. Колбу закрывают таким образом, чтобы нить, к которой прикреплен 

лист, оставалась между горлышком и крышки колбы. Пробка изолируется 

пластиной. Затем резким движением переводят тигель с H2SO4 в сульфит и 

устанавливают время начала химической реакции.Необходимо постоянно следить 

за сменой листьев. Через 2-3 часа растения вынимают из колбы и описывают все 

повреждения (хлороз, некроз, изменение после погружения в воду). Составляем 

сравнительный ряд устойчивости растений к сернистому газу, определяем 

чувствительное растение, которое является биоиндикатором [5] 

Б.Определение устойчивости к аммиаку 

Аммиак в небольших количествах выбрасывается в воздух 

многими промышленными предприятиями. В природных 

условиях-это продукт разложения органического вещества. 

Гигроскопичный кусочек ваты (0,7см3) смачивают 5% 

аммиаком и длинным пинцетом опускают на дно колбы-

камеры. Упаковываем набор листьев и укладываем в газовую 

камеру, как и в предыдущем опыте. Плотно закрывают колбу и изолируют пробку 

пластилином. Чтобы получить результаты, при регулярном наблюдении и через 2-

3 часа растения помещают в чашку Петри. Описываем все повреждения, строим 

ряд устойчивостей различных деревьев к аммиаку. [5] 

Опыт 3. Определение солей тяжелых металлов в плазмолизе 

протоплазмы растительной клетки. 

Соли тяжелых металлов распадаются на ионы в водной среде. Все ионы 

металлов делятся на 2 группы: биогенные ( и др.) и не биогенные ( и др.). Среди 

ионов последней группы ионы стронция и цезия действуют как биогенные ионы 

при замене кальция в органических веществах на Sr и К и Cs. Биогенные ионы 

входят в состав системы ферментов, обеспечивающих циркуляцию всех 

процессов в организме и клетках. Поэтому их ПДК выше, чем биогенные ионы. 

Дозы биогенных тяжелых металлов, поступившие на растения по воздуху 

(пыльцы) и талому (роса, туман, слабые осадки), входят в состав ферментной 

системы и включают процессы метаболизма. Медь входит в состав ферментов, 

участвующих в реакциях процесса фотосинтеза, влияет на усвоение других 

элементов. Цинк входит в состав ферментов, расщепляющих белки, повышает 
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устойчивость растений к жаре, засухе, болезням. Только при больших 

концентрациях они действуют как токсиканты.  

А.Определение и описание начала плазмолиза клеток под действием 

биогенных и биогенных солей одной концентрации. 

Б.Определение комплексного воздействия высоких температур на одну из 

самых вредных солей [4] 

В результате этих экспериментов мы приходим к выводу, что: 

Причина, по которой я выбрала эту тему, заключалась в том, что было 

интересно определить состояние растений в нашей среде. Потому что в настоящее 

время экологическое состояние природной среды резко снижается с каждым 

днем. Его основными причинами являются антропогенный фактор. Загрязнение 

окружающей среды от производственной и хозяйственной деятельности человека 

в настоящее время усиливается. Главным источником загрязнения атмосферного 

воздуха являются автомобили. Топливо, которое они используют, - это бензин. 

Под действием этого в воздух и почву проникают тяжелые металлы и различные 

сложные соединения. В результате этого меняется состав почвы, что также влияет 

на рост растительного покрова. Изучение состояния этих растений, которые 

очищают наш воздух, является очень актуальной проблемой.  

Предлагаю следующие профилактические меры: 

- использование природных компонентов при обработке почвы (наблюдение 

за отсутствием химических веществ в составе); 

- неукоснительное соблюдение природоохранных законов; 

- организация деятельности учреждений, осуществляющих контроль качества 

окружающей среды; 

- применение нехимических биологических методов для борьбы с 

вредителями, сорняками в сельском хозяйстве;озеленение по всему городу;  

- размещение предприятий за пределами города.  
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Зерттеу мақсаты: 1.Биотаның тұрақтылығына табиғи және антропогендік 

ықпал ететін экологиялық факторлармен танысу. 

2.Өсімдіктердің жоғары температураға төзімділігін анықтауды; түрлі өсімдік 

жасушаларының цитоплазма ақуыздарының коагуляциясының температура басын 

анықтау,сонымен қатар П.А.Генкель, А.А.Вигоров бойынша анықтауды үйрену. 
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Зерттеу кезеңдері: 1кезең. Зерттеліп отырған мәселеге қатысты 

әдебиеттермен және көздермен таныстық. Жинақталған материалдар  

маңыздылығына байланысты  жүйеленді. 

2 кезең. Зерттеу жұмыстарын жүргізу. 

І.Теориялық бөлім: 

1.Температура – жер бетіндегі негізгі экологиялық факторлардың бірі. Ол 

табиғи зоналармен нақты жағдайларға (жанартау әрекеті, ыстық су көздері, жылу 

энергетикалық қондырғылардың шығарулары) байланысты кең диапазонда 

ауысады. Өсімдіктердің әр түрлі бұл факторға әртүрлі қарайды. Кейбір өсімдіктер 

жоғары температураларға төзімді болады. кей өсімдіктер төзімсіз болып 

келеді.Қысқы мезгілде бөлме өсімдіктерін пайдалануға болады.Әдістің принципін 

Ф.Ф.Мацков ұсынған. Әдіс тірі жасушалардың экстремальді температура әсерінен 

зақымдануының басын анықтауға негізделеді. Егер жапырақтарды жоғары 

температурада ұстап, соңынан тұз қышқылының әлсіз ерітіндісіне салса, онда 

зақымданған және өлген жасушалары оған қышқылдың ерсін кіруі әсерінен 

бұрғыл түске боялады, себебі қышқыл хлорофиллдің феофининге (бұрыл түсті) 

айналуын туғызады. Зақымданбаған жасушалар жасыл түсті болып қалады. [2] 

2.Ыстық құрғақ климат жағдайында, қала экожүйелерінде ағаштардың 

құрғауы жиі кездеседі. Мұндай құрғаулар көшелердің жарықтанған, күн 

жақтарында байқалады, себебі суалмасу тез жүргізіледі, суару жүргізілмейді. Бұл 

жапырақтардың тургорлығын, қоңырау тәрізділігін жоғалтуымен, сарғаюымен 

және некроздың пайда болуымен сипатталады.Ұсынылатын жұмыс күкірт 

қышқылының қасиеттеріне сәйкес жапырақ жасушасының құрғауын сипаттайды. 

Антропогендік ластану жағдайында өсімдікке устьица арқылы түскен күкіртті газ 

жасуша протоплазмасында күкірт қышқылына (ылғал тартқыш гигроскопиялық 

зат) жапырақтың тургорлығын жоғалтып, жасушаны зақымдай немесе өлтіре 

айналады.Басқа нұсқада H2SO4 үлкен қала ауасының құрамына кіреді және ұсақ 

тамшылардан тұман түзеді. Өсімдіктерге ол үлкен концентрацияларда түскенде 

күйдіреді, ал аз мөлшерде – клеткалар арасына тез кіріп, фотосинтез нәтижесінде 

түзілген көмірсулардан суды тартып алады да, жапырақтың жасушаларының 

өлуіне немесе тканьдерінің күлденуіне әкеледі. 

C12H22O11

𝑯𝟐𝑺𝑶𝟒
→    12C + 11H2O 

Тірі клетка өлі жасушадан жақсы плазмолизбен ерекшеленеді. [2] 

3.Орталық және солтүстік ендіктің көптеген өсімдіктері температураның 

әсеріне ұшырайды. Бұл факторларға төзімдіге өсімдіктердің генетикалық 

қасиеттерімен, олардың физиологиялық жағдайымен анықталады. Көбіне 

оңтүстіктен солтүстікке ауыстырылған өсімдіктер, а/ш өсімдіктері (жүгері, томат, 

бұрыш, картофель – кей жылдары) зардап шегеді. Бұл өсімдік жапырақтарының 

тургорлығын жоғалтуымен, ассимиляциялық қабатының бөлшектеп немесе толық 

өлуінен сипатталады. Бұл құбылыстар жасушалық шырын құрамында қорғаныш 

заттар (криопротекторлар) барында байқамайды. Олардың ролін қанттар, бос 

аминқышқылдары, органикалық және бейорганикалық қышқылдардың тұздары 

атқарады. [1] 

ІІ.Зерттеу бөлімі: 
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№1 Өсімдіктердің жоғарғы температураларға төзімділігін анықтау 

Жұмыс барысы: Зерттеу алдында су моншасын 40ºС дейін қыздыру керек. 

Зерттеу басында су моншасына 5 бірдей жапырақтан тұратын зерттелетін шоқты 

саламыз. Жапырақ сабақтарын жіңішке сыммен біріктіреміз. Жапырақтарды 40ºС 

температуралы суда 30 мин.ұстаймыз. Соңынан алғашқы сынаманы аламыз: 

әртүрлі өсімдіктерден 1 жапырақтан жұлып алып, суық суы бар Петри чашкасына 

салады. Жапырақтар суығаннан кейін пинцетпен алып, тұз қышқылы бір 

чашкаларға ауыстырады.Су моншасының температурасын 50ºС дейін көтеріп, 10 

минуттан соң тағы 1 жапырақтан алады. Оны қайтадан суық су бар Петри 

чашкасына, соңынан НСl бар жаңа Петри чашкасына салады. Осылай су 

моншасының температурасын 80ºС дейін жеткізіп, әр 10 мин. сайын 

температураны 10ºС көтеріп, сынама алады.НСl-ға батырғаннан кейін 20 

минуттан соң зақымдану дәрежесін бұрғылт дақтар арқылы есептейді. 

Нәтижелерді кестеге бұрғылттану жоқ « - », әлсіз бұрғылттану « + », 50% дан 

жоғары бұрғылттану « + +», тұтас бұрғылттану «+ ++» шартты белгіленіп кестеге 

толтырамыз. [3] 
Зерттеу 

объекті 

Жапырақтардың зақымдану дәрежесі 

40ºС 50ºС 60ºС 70ºС 80ºС 

қарағаш - + ++ +++ ++++ 

қара - + ++ +++ ++++ 

Қорытынды: Тәжірибелік бірінші жұмысымда өсімдіктердің жоғарғы 

температурасына төзімділігін анықтадым.Тәжірибе нәтижесі мыналарды көрсетті: 

40ºС -Өзгеріс жоқ ;50ºС –Әлсіз; 60ºС –Бұрғылттану; 70ºС -Жоғары 

бұрғылттану; 80ºС -Тұтас бұрғылттану. Яғни,өсімдік жоғарғы температураға 

төзімсіз. 

№2 Түрлі өсімдіктер жасушаларының цитоплазма ақуыздарының 

коагуляциясының температура басын анықтау 

П.А.Генкель бойынша анықтау: 

Өткір тілгішпен әртүрлі ағаштардың жапырақтарының эпидермисінің 12 

тілігін дайындайды. Оны 2 тілікпен құбыр суы құйылған сынауықтарға 

орналастырамыз. Үлкен колбада суды ысытамыз. Ыстық және суық суды 

араластырып, 6 химиялық стакандарда температурасы 48,50,52,54,56 және 58º С 

болатын су моншасын дайындаймыз. Сынауықтарға t  жуылған белгілер 

белгілейді. Ішінде тіліктері бар сынауықтарды бір уақытта стакандарға саламыз. 

Стакан ішіндегі t-ны қосымша ыстық су құйып, ұстап отырады. 10 мин соң 

тіліктерді кисточкамен сынауықтардан алып, белгіленген заттық шыныға 

ауыстырамыз. Егер клеткада пигмент болмаса, онда оларды «бейтарап қызыл» 

ерітіндісінде 10-15 мин бояймыз. Одан кейін сүзгіш қағазбен артық бояуды 

сіңіріп, тіліктерге 1м сахароза ерітіндісінен 1 тамшыдан тамызамыз.. Жапқыш 

шынылармен жауып, 10-15 минуттан кейін микроскоппен қараймыз. 

«+» белгісімен жасушадағы плазмолиздің барын, «-» белгісімен жоқ екендігін 

белгілейді. Плазмолиздің бар екендігін – тірі жасушалар, жоқтығын – өлі 

жасушалар көрсетеді. 

Нәтижені жазу. 
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Өсімдіктіңаты 
Температура, ºС 

48ºС 50ºС 52ºС 54ºС 56ºС 56ºС 

қарағаш + + - - - - 

қайың + + - - - - 

Қорытынды: Екінші тәжірибелік жұмысымда мен түрлі өсімдіктер 

жасушаларының цитоплазма ақуыздарының коагуляциясының температура басын 

анықтадым.Тәжірибе нәтижесі мынаны көрсетті: 

48ºС-50ºС да тірі жасушалар шамалы болды,ал 52ºС, 54ºС , 56ºС ,58ºС тірі 

жасушалар жоқ болды яғни тірі жасушалар температура жоғарлаған сайын 

жоғалады.Сондықтан өсімдіктер сарғаяды. [6] 

№3 Түрлі өсімдіктердің жасушаларының құрғауға төзімділігін анықтау. 

Қала көшелерінде кездесетін, бірақ таза зоналарда өсетін түрлі ағаштардың 

жапырақтарын алады. Жапырақтан 2-4см2 болатын пластинкалар кеседі және 

оларды 1:1 қатынаста сұйытылған H2SO4 үстіне эксикаторға салады. 

Пластинкаларды 2-3 сағат мөлшерде ұстайды және соңынан тіліп «бейтарап 

қызылмен» бояйды. Соңынан 1 молярлы сахароза ерітіндісімен плазмолизден, 

заттық және жапқыш шыны арасына салады. Әртүрлі көру аймағында 

микроскоппен қарайды. Неғұрлым тірі жасушалар көп болса, соғұрлым өсімдік 

құрғақшылыққа төзімді.Өсімдіктердің құрғауға (күкіртті газға) төзімділік қатарын 

тұрғызыңдар.Бұл жұмыста тіліктерде су мөлшерінде анықтауға болады. Бұл 

жағдайда тек тірі жасушалардың санын ғана емес, судың қандай мөлшерінде 

төзімділік жоғары екенін білуге болады. [6] 

Қорытынды: Үшінші тәжірибелік жұмысымда мен өсімдіктің құрғауға 

төзімділігін анықтадым.Тәжірибе нәтижесі мынаны көрсетті: Өсімдікте тірі 

жасушалардың жоқтығына байланысты құрғауға 

төзімсіз деп қорытындылаймын. 

№4 Өсімдіктердегі ақуыздардың 

коагуляциясына төмен температуралардың 

ықпалы. 

а) 2-3г қарағаш немесе қайың (аязға төзімді) жас 

жапырақтарын, қара тополь (суыққа төзімді) немесе 

бөлме өсімдіктерінің жапырақтарын келіде 4мл 

сумен үгітеді, езеді. Келідегі ерітіндіні 6мл сумен 

шайып, ерітіндіні сүзгіш қағазда фильтрлейді немесе центрифугалайды. Бөлме 

өсімдіктерінде қыста ақуыз нашар түзіледі, сондықтан сынаманы  3-5г дейін 

алады.Барлық сынауықтардағы ерітінділерді «қар-мұз» қоспасында қатырады, 

оларды әр 5 минут сайын қарап тұру керек. Түрлі өсімдіктердің ерітінділерінің 

қатысуын белгілейміз.Түзілген мұзды ерітіп, ерітінлерді центрифугалаймыз. 

Тәжірибеде ерітінділердің қату уақыты әр түрлі өсімдіктердің қатыру барысында 

ақуыздардың коагуляциялану дәрежесі әртүрлі екені көрсетіледі.[ 6] 

Келесі шартты белгілерді пайдаланмыз. 

1. Қату басында (мұз кристалдармен гомогенді масса) – «+» 

2. Бөлшектеп қату (мұз кристалдарының көпшілігі, бірақ тұтас қабат емес) – «++» 
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3. Толық қату (мұздың тұтас қабатының пайда болуы, пробирканы аударғанда су 

төгілмейді) – «+++» 

Нұсқа 
Уақыт минутпен 

5 10 15 20 25 30 

тополь - - + + ++ +++ 

қарағаш - - + + ++ +++ 

Қорытынды:Мен төртінші тәжірибемде өсімдіктің төменгі температураға 

төзімділігін анықтадым.Тәжірибе нәтижесі мынаны көрсетті: 

5-10 минутта  өзгеріс жоқ, 15-20 минутта қату басында, 25минутта бөлшектеп 

қату, 30минутта толық қату 

Жалпы қорытынды: 

Тәжірибе барысында өсімдіктердің жоғарғы және төменгі темпаратураға 

төзімділігін анықтап шықтым. Нәтижесінде өсімдіктердің жоғарғы және төменгі 

температураға төзімсіз екеніне көзім жетті. Өсімдіктің қоршаған орта үшін 

маңызы өте. Температураның жоғарлауына немесе төмендеуіне себепкер 

факторлар мыналар: 

-өнеркәсіптен шығатын әр түрлі газдар атмосфераға кері әсерін тигізіп климат 

өзгеру;  

-парниктік газдардың әсерінен озон қабаты тесіліп ультракүлгін және 

инфрақызыл сәулелер жер бетіне өтіп климат күрт өзгеруі. 

-орманды кесу, жанартау атқылау 

 Оның алдын алу үшін мына шараларды ұсынамын: 

 Парниктік газдар шыгатын әр түрлі тұрмыстық заттарды қолданыстан алып 

тастау; 

 Өнеркәсіптерді экологиялық тұрғыда шартты көрсеткіштерін бақылап 

отыру; 

 Кәсіпорын, автокөліктерге арнайы фильтрлерді орнату; 

 Орнатылмаған жағдайда қатаң түрде салық төлету. 

Пайдаланған әдебиеттер:  

1. Баешова А. Қ «Өндірістік экология негіздері»  

2. Сулеев Д.К.,Экология и природопользование. Учебник.-Алматы.Ғылым, 2004  

3. Справочник инженера-эколога  т. 1, 2  М, Недра, 1999г.  

4. А.И.Булатов және басқалары, Инженер экологтың анықтамалығы, 1,2,3 

 

КЛАВИАТУРА DFE 

         Участник: Калайда Данил Евгеньевич, Сукачёв Денис Александрович 

                     Руководитель: Искаков Артур Николаевич 

КГКП «Семейский финансово-экономический колледж им. Р.Байсеитова» 

 

Вы возможно задаетесь вопросом, что такое «DFE»? «Deсkforeveryone» - это 

клавиатура которая будет внедрятся в жизнь людей с ограниченными 

возможностями, а также в учебные заведения. Клавиатура будет позволять 

любому человеку свободно и удобно пользоваться функциями компьютера.[1] 
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Сейчас век информационных технологий, вся работа переходит в интернет, 

много людей уходят на дистанционную работу. Но не каждый человек может 

работать из дома или не имеет возможности выполнять работу. Deсkforeveryone - 

это не просто дополнительное периферийное устройство, это возможность для 

людей с ограничениями не отставать от цифрового века. Улучшит восприятие, 

работу с компьютером. Даст детям опыт с компьютером и интерес изучать 

технологии дальше. Упростит работу программистам, стримерам, художникам, 

дизайнерам и другим людям.[2] 

Целью нашей работы является: «Создать "умную" клавиатуру, которая 

поможет людям проще обращаться с компьютером, а также людям с 

ограниченными возможностями упростить работу за компьютером» 

Изображение 1. Макет клавиатуры. 

 
Назначение работы: 

 Проект предназначен для людей с ограниченными возможностями; 

 Изменения в работе клавиатуры помогут в повседневной жизни людям 

с ООП, которым необходима мобильность; 

 Возможно использование для всех, работающих за организационной 

техникой, для ее упрощения и облегчения; 

 В системе образования, возможно, использование для работы в 

начальном звене, что облегчит усвоение материала по предмету 

«Информатика». 

 Использование для повседневной жизни и работы, такими людьми как: 

дизайнерами, стримерами, художниками, программистами и т.д. 

Чем же наш проект будет полезен обществу? Основной проблемой является 

то, что не каждый человек может работать, изучать что-то новое, пользоваться 

компьютером. В свою очередь наш проект поможет: 

 Снизить порог вхождения детям, людям которым сложно даётся 

обращение с компьютером. 

 Даст возможность пользоваться компьютером людям с ограниченными 

возможностями. 
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 Облегчить работу программистам, дизайнерам и другим сферам. 

 Поможет легче освоить новые технологии и войти в цифровой век. 

 Сделает уроки информатики более интерактивными. 

Основная целевая аудитория — это люди которым нужна возможность, 

доступность и простота в использовании компьютера. 

Диаграмма нашей целевой аудитории выглядит так: 

 

Диаграмма 1. Целевая аудитория. 

 
Работа прошла апробацию с учениками с ООП (ограниченными 

образовательными возможностями), т.к. некоторые из них не имеют возможности 

из-за проблем с моторикой одновременно нажимать 2 кнопки, они получат 

возможность нажимать одну кнопку на клавиатуре. Так же прошла апробацию в 

начальной школе, практика показала, что процесс усвоения материала по 

знакомству с клавиатурой прошел быстрее и поднялось качество знаний, т.к. 

работа с одной кнопкой усваивается быстрей чем с двумя. [3] 

Таблица 1. Средняя стоимость одной клавиатуры. 

Комплектующие Средняя стоимость 

Корпус 2000 тг 

Печатная плата 1000 тг 

Микроконтроллер 2000 тг 

Кнопки(Свитчи, резисторы и т.д.) 2000 тг 

Провод(Беспроводной модуль) 500 тг 

ИТОГО ~7500 тг 

Данная работа может быть использована в учреждениях образования, в 

реабилитационных центрах и в специальных образовательных центрах. Она 

рассчитана не только на учащихся, но и на людей с ООП всех возрастов. 

Таким образом мы хотим сказать, что наш проект сделает цифровой мир не 

только доступным, но и удобным для всех желающих. 

Список использованной литературы: 

1. http://www.ecad.ru/novosti/2018/12/10/особенности-работы-инвалида-за-

компь/ 

2. https://ru.wikipedia.org/wiki/Информационная_эра 

3. https://ru.wikipedia.org/wiki/Инклюзивное_образование 
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ТОПЛИВНЫЕ БРИКЕТЫ «HOS» 

Участник: КалкабаеваАнель, Рахимжанова Инкар 

Руководитель: Искаков Артур Николаевич 

КГКП «Семейский финансово-экономический колледж им. Р.Байсеитова» 

 

Основная цель работы: 

 Распространение экологичного и возобновляемого вида топлива. 

 Создание и реализация топливных брикетов.  

Назначение работы: 

 Проект предназначен для владельцев частных домов, участков и 

заводов; 

 Использование в повседневной жизни для всех людей; 

 Продажа высококачественных топливных брикетов. 

Вы возможно задаетесь вопросом, что такое «HOS»? 

«HeatOff-Season» - это предприятие, направленное на изготовление, продажу 

и поставку топливных брикетов. Топливные брикеты – это альтернатива дровам, 

углю и другим видам твёрдого топлива. Топливные брикеты являются 

экологически чистым и безотходным продуктом. [1] 

Евро-брикеты используются для отопления любых помещений, начиная от 

жилых домов, заканчивая промышленными и сель Плюсом данного бизнеса 

является доступность и низкая цена исходного сырья. Евро-дрова производят из 

опилок, щепы, шелухи, соломы и других отходов производства, которые можно 

покупать за символическую цену или забирать бесплатно, оказывая услуги по их 

«утилизации». Поэтому крупные вложения потребуются только на старте, когда 

придется закупать дорогое оборудование и решать другие организационные 

вопросы. [2] 

Преимущества брикетов 

• В 1,5-2 раза выше температура горения, чем у дров. При влажности 20% 

теплотворная способность древесины 2500—2700 ккал/кг, брикет — 4500—4900 

ккал/кг. Занимают меньше места. 

• Равномернее и дольше горят. 

• Делаются из отходов. Если вам небезразлична экология и окружение. 

• За счет низкой влажности, брикеты выделяют меньше сажи и слабее 

загрязняют дымоход. [3] 
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Для начала топливо изготавливается из необработанного сырья на нашем 

предприятии в несколько этапов. Топливо изготавливается из различного сырья, 

проходит сложную обработку. После чего поставляется в магазины, а уже дальше 

топливо продаётся.  

Таким топливом пользуются миллионы, поэтому можно с 

уверенностьюсказать, что данный стартап очень полезен, и всегда актуален.  

Самым перспективным способом продвижения нашего продукта является - 

интернет. 

Для продвижения мы будем использовать такие способы как: 

1. Размещение рекламных баннеров на тематических ресурсах. 

2. Таргетированная реклама в социальных сетях (создание инстаграм, 

телеграм аккаунтов). 

3. Размещение рекламы на телевизионных каналах.  

Технология производства 

Первым этапом является подготовка сырья. Оно подаётся в рубильную 

машину, где дерево измельчается и проходит через сита, после этой процедуры 

выходит щепа фракций 5-30 мм. В аэродинамической сушилке-измельчителе 

материал проходит окончательное измельчение и сушку. На выходе можно 

отрегулировать размер до 1 мм.Брикеты из опилков производятся на шнековом 

прессе, который формирует их под большим давлением. Связующего вещества 

здесь не требуется, так как дерево содержит особое вещество, лигнин, которое 

является естественным клеем. На выходе получаются брикеты с плотностью 1.1-

1.2 т/м3, цилиндрической или прямоугольной формы, длиной 10-30 см, 

диаметром 60-75 см. 

 
Общие расходы. 

Комплектующие Средняя стоимость 

Расходы на покупку и установку 

оборудования 

Около 7,5млн.тг 

З/п персоналу 340тыс/мес 

Затраты на сырье 6000тг 

Аренда помещения  120тыс.тг 

ИТОГО Около 8млн.тг 

Основная целевая аудитория — это владельцы домов, участков и заводов. 

Потому что именно им очень важно экологическое, доступное и безотходное 

топливо.  
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Конкуренция минимальная, так как в Казахстане не часто встретишь 

предприятия по топливным брикетам. В основном такие организации 

распространены в России и других странах, где экологические проблемы 

процветали больше всего. В Казахстане же такое-либо не существует, либо это 

действительно не популярно. Например, сайт evrolux.kz – мало распространён в 

Казахстане. Также allbiz –малоизвестный сайт,который не так популярен. Всё 

остальное производство поставляется из России,и перепродается в Казахстан. 

Именно поэтому мы предлагаем этот стартап, потому что в Казахстане это будет 

чем-тоболее интересным, актуальным и отечественным.  

Наш проект интересный и актуальный в Казахстане, и из-за 

нераспространенности этой темы в нашей стране, у нашего стартапа есть 

огромные шансы вырваться вперед, и стать лучшими. HeatOff-Seasonбудет 

лучшим в своём деле! 

Список литературы: 

1. https://ru.wikipedia.org/wiki/Топливные_брикеты 

2.https://moybiznes.org/proizvodstvo-toplivnyh-briketov 

3. https://evrolux.kz/products/drova/brikety/ 

 

СЕМЕЙ  АЙМАҒЫНДА  КЕЗДЕСЕТІН  СУ ӨСІМДІКТЕРІНІҢ 

БИОЛОГИЯСЫН  ЖӘНЕ ХИМИЯЛЫҚ  ҚҰРАМЫН АНЫҚТАУ 
Қатысушы: Айдынова Асель 

Жетекшісі: Сайлаубаева Мейрамгуль Ербаевна 

«Қазақстан Тұтынушылар Одағы агробизнес  және экономика колледжі» мекемесі 

 

Қазақстанның кең байтақ территориясына байланысты флорасы мен фаунасы 

да өте бай болып келеді. Қазіргі кезде мемлекеттік және халықаралық тұрғыдан 

қойылып отырған талаптардың қатарына, табиғи биоресурстарды зерттеу және 

әртүрлішаруашылық салаларында қолдану. Ең бастысы жабайы өсетін  өсімдіктер  

биоресурстарын тамақ өнеркәсібінде, медицинада, ауылшаруашылық 

салаларында  қолдану бағыттарын арттыру.  

Семей аймағындаЕртіс өзені,тұзды және  тұщы су көздері жеткілікті. 

Олардың қатарына Михайловка, Озерка, Жерновка көлдер системасы және 

Кызылшілік, Шошқалы, Балықтыкөл, Ақтайлақ көлдеріжатады. Су өсімдіктері 

көп жылдық өсімдіктер және олар тұщы, тұзды су ағзаларының тіршілік көзі 

болып табылады.Су өсімдіктері органикалық заттарды топырақта өсетін 

өсімдіктерге қарағанда 8 есе көп өндіреді.Суда өсетін өсімдіктер түрлері, олардың 

кездесу жиіліктері, олардың тіршілік формалары, шаруашылықта қолдану 

бағыттары және т.б. қасиеттерін әліде болса толығырақ зерттеуді қажет етеді. 

Осы мақсатпен төмендегідей зерттеу жұмыстары жүргізілді: Маршрутты 

экспедиция кезінде орналасқан Семей аймағындағы Озерка, Ақтайлақ, 

Балықтыкөл көлдері және Ертіс өзендерінің баяу ағатын арналарында өсетін 

кейбір су өсімдіктерін жинап, анықтау. 

Экспедиция кезінде Шылаңдар(Рдестовые-  Рotamogetonacеае) тұқымдасына 

жататын Жылтыр шылаң (Рдест блестящий - Potamogeton lucens), Жіңішке шылаң 
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(Рдест нитовидный - Potamogeton filiformis) және Мүйізжапырақтар 

(Роголистниковые–Ceratophyllaceae)тұқымдасынажататын Шөгінді мүйізжапырақ 

(Роголистник подводный-Ceratophyllum demersum) түрлері жиналды. 

Жинақталған су өсімдіктері Жылтыр шылаң,Жіңішке шылаң және Шөгінді 

мүйізжапырақ түрлеріннің шаруашылықта қолдану аясын қарастыру.  

 Ғылыми зерттеу жұмысының міндеттері: 

- Жинақталған өсімдіктердің биологиялық ерекшеліктері мен химиялық 

құрамын қарастыру.Сапалық және микрохимиялық анализ жасау арқылы сандық 

құрамын анықтау.  

- Өсімдік экстрактысындағы  флавоноидтарды  құрамын анықтау. 

Семей өңірінің маңайында  орналасқан жоғарыда көрсетілген өзен мен 

көлдерде өте жиі кездесетін жоғары сатыдағы өсімдіктер топтарына жататын 

Шылаңдар (Рдестовые - Рotamogetonacеае) тұқымдасына жататын Жылтыр шылаң 

(Рдест блестящий - Potamogeton  lucens), Жіңішке шылаң (Рдест нитовидный - 

Potamogeto  filiformis) жәнеМүйізжапырақтар ( Роголистниковые –

Ceratophyllaceae) тұқымдасына жататын Шөгінді мүйізжапырақ (Роголистник 

подводный -Ceratophyllum demersum ) өсімдік түрлері  күз айларында 

жинақталды. Жинау жұмыстары Қалбатау тауы етегіндегі Ақтайлақ көлінде 

жүргізілді. Ақтайлақ көлінің суы тұзды және балық шаруашылығы жұмыс істейді. 

Мүйізжапырақ (Ceratophyllum) - мүйізжапырақ тұқымдасына жататын көп 

жылдық су өсімдігі. Қазақстанда барлық өңірлерге тараған 5 түрі бар. Зерттеу 

жумыстарына қажетті сынама ретінде Семей аймағындағы суларда кеңінен  

таралғанШөгінді мүйізжапырақ (Роголистник подводный-Ceratophyllum 

demersum) түрі алынды. Ұзындығы 0,5–1,5 м-дей, тамыры болмайды, суда қалқып 

жүреді. Сабағы көп бунақты, жіңішке бұтақты келеді. Жапырағы таспа тәрізді, 

бірнеше бөлік болып тілімденген, шоқталып орналасады. Гүлі өте ұсақ, оның 

ақшыл немесе жасылдау келген гүл серігі болады. Жемісі – бір сүйекті жаңғақша. 

Тамыры болмайды.  

Жылтыр шылаң (Рдест блестящий - Potamogeton lucens) – тамырсабақты көп 

жылдық өсімдік, сабағы жиі бұтақтанған, ұзындығы 3м немесе одан да ұзын 

болады. Қазақстанның барлық өзендері мен көлдерінде кездеседі. 

Жіңішке шылаң (Рдест нитовидный - Potamogeton filiformis). Шылаңдардар 

тұқымдасына жататын Жіңішке шылаң жіңішке тамырсабақты, сабақтары жіп 

тәрізді болып келеді, көпшілігі бұтақтанады, сабағының жоғарғы бөлігі 

қарапайым. жапырақтары жіпше тәрізді болады, осы ерекшеліктеріне байланысты 

жіңішке шылаң деп аталады. Тұщы және тұзды суларда да кездеседі. 

Экспериментке қажетті су өсімдік түрлерінің тез шіріп, бұзылуына 

байланысты тоңазтқышта сақтадық. Лабораториялық жағдайда зерттеуге алынған 

су өсімдіктерінің сынамаларынан спиртпен айдау арқылы өсімдіктер экстрактары 

алынды. Жинақталған су өсімдіктерінің химиялық құрамының сандық 

көрсеткішін анықтау мақсатындаШөгінді мүйізжапырақ (Роголистник 

подводный), Жылтыр шылаң (Рдест блестящий), Жіңішке шылаң (Рдест 

нитовидный) өсімдіктер түрлерінің масс – спектрометриялық анализ жасау 
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мақсатында Семей қаласындағы Шәкәрім атындағы мемелекеттік университетінің 

«Ғылыми радиоэкологиялық зерттеулер орталығында» анықталды. (Кесте 1) 

Кесте 1. Су өсімдіктерініңхимиялық құрамы 
Химиялық элементтің 

атауы 

Өсімдік құрамындағы химиялық элемент мөлшері 

Өсімдік атауы Шөгінді мүйіз 

жапырақ 

Жылтыр шылаң Жіңішке шылаң 

Натрий 1016,3 мг/кг 930,0 мг/кг 16298,0 мг/кг 

Магний 971,8 мг/кг 868,7 мг/кг 7911,4 мг/кг 

Алюминий 1515,7 мг/кг 598,2 мг/кг 7059,7 мг/кг 

Фосфор 605,7 мг/кг 1610,5 мг/кг 14620,0 мг/кг 

Калий 1793,5 мг/кг 8345,3 мг/кг 25346,2 мг/кг 

Кальций 9141,6 мг/кг 2,2 мг/кг 40229,8 мг/кг 

Хром 2,3 мг/кг 14,3 мг/кг 21,9 мг/кг 

Марганец 15,5 мг/кг 122,4 мг/кг 1906,5 мг/кг 

Железо 124,7 мг/кг 0,11 мг/кг 881,8 мг/кг 

Кобальт 0,12 мг/кг 0,8 мг/кг 2,8 мг/кг 

Никель 0,9 мг/кг 1,2 мг/кг 10,8 мг/кг 

Медь 1,2 мг/кг 4,8 мг/кг 70,1 мг/кг   
Цинк 5,5 мг/кг 0,206 мг/кг 37,3 мг/кг  
Стронций 8,6 мг/кг 37,3 мг/кг 7,6 мг/кг  
Кадмий 0,006 мг/кг 0,006 мг/кг 0,05 мг/кг  
Рубидий 0,4 мг/кг 0,3 мг/кг 2,6 мг/кг  
Ванадий 5,1 мг/кг 4,7 мг/кг -   

Масс-спектралдық анализ бойынша су өсімдіктерінің химиялық құрамын 

салыстыру барысында суда өсетін өсімдіктердің химиялық құрамында біршама 

айырмашылықтар бар .Жіңішке шылаң өсімдігінің химиялық құрамында Шөгінді 

мүйізжапырақжәне Жылтыр шылаңөсімдіктерімен  салыстырғанда барлық 

элементтердің мөлшері көп, әсіресенатрийдің мөлшері 10 есе, магний 7 есе, 

алюминий 5 есе, фосфор 9 есе кальций 4 есе көп болды. Ол өсімдіктің 

биологиялық ерекшеліктеріне байланысты. 

Лабораториялық жағдайда жоғарыда көрсетілген су өсімдіктерінің сапалық 

құрамын анықтау мақсатында өсімдіктерді муфельдік пештерде 500 градус 

температурада жағылып, күлі алынды.  Алынған  күлдің  микрохимиялық анализі  

жасалып,  нәтижесінде  түзілген әртүрлі формадағы  кристалдар микроскоп 

арқылы қаралып фотоға түсірілді. Су өсімдіктерінен лабораториялық жағдайда 

алынған экстрактарының құрамындағы флавоноидтар түрлері мен олардың 

мөлшерлері Шәкәрім  атындағы Университет лабораториясында ВЭЖХ ( жоғарғы 

эффектілі сұйық хроматография) аппараты арқылы анықталды. Шөгінді 

мүйізжапырақ (Роголистник подводный) өсімдік құрамындағы кверцетин 

флавоноидының мөлшері 0,538 мг/л, лютеолин флавоноидының мөлшері 0,530 

мг/л болды. Екінші су өсімдіктерінің сынамаларынан флавоноидтарды анықтауға 

арналған тек Жылтыр шылаң (Рдест  блестящий) өсімдік түрі алынды. Бұл өсімдік 

құрамындағы кверцетин флавоноидының мөлшері 0,108 мг/л болса, экстракт 

құрамында лютеолин флавоноиды мүлдем болған  жоқ. Қазіргі кезеңде медицина 
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саласында құрамында флавоноиды бар өсімдіктер түрлері кеңінен қолданады. 

Кверцитин және лютеолин флавоноидтары әртүрлі жарақаттарды емдеуде, көз 

ауруларына тіпті рак ауруларына қарсы қолданады. Жоғарыда зерттеліп отырған 

екі су өсімдіктер сынамаларында флавоноидтар мөлшері жоғары, әсіресе Жылтыр 

шылаң түрінде.  

Сонымен жоғары сатыдағы өсімдікте бөлімдерінен кіретін Семей өңірінің 

аймағында орналасқан өзен мен көлдерде жиі кездесетін өсімдіктер қатарына 

Мүйізжапырақтар тұқымдасына жататын Шөгінді мүйізжапырақ, Шылаңдар 

тұқымдасына жататын Жылтыр шылаң және Жіңішке шылаң түрлерін зерттеу 

барысында  құрамындағы флавоноидтарға байланысты медицина саласында 

қолдануға болады. Яғни су ішінде өсетін жоғары сатыдағы өсімдіктер түрлерінің 

биологиялық ерекшеліктерімен қатар химиялық құрамдарындағы алкалоидтар, 

флавоноидтар, глюказидтер және т. б. химиялық қосылыстарға көп көңіл болу 

қажет. Суда өсетін өсімдіктердің медицинада саласында қолдану аясын қарастыру 

қажет. Сонымен қатар құрамындағы жоғарғы мөлшердегі химиялық элементтерге 

байланысты бау- бақша өсімдіктеріне тыңайтқыш ретінде және үй құстарына жем 

шөп ретінде қолдану жолдарын қарастыру қажет деп есептейміз.  

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 
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Қазіргі уақытта ғылыми-техникалық прогресс қарқынды дамып келеді. 

Ғылым мен техниканың көптеген салаларында терең, сапалы өзгерістер болды. 

Ғылыми-техникалық прогрестің пайда болуы іргелі физика саласындағы үлкен 

жаңалықтармен байланысты. Радиоактивтіліктің, электромагниттік 

толқындардың, ультрадыбыстың, реактивті қозғалыстың және т.б. ашылуы 

адамның осы білімді қолдана отырып, техниканың дамуын алға жылжытты. Адам 

тек дыбысты ғана емес, сонымен қатар суретті де қашықтықтан беруді үйренді. 

Адам ғарышқа ұшып, айға қонып, оның арғы жағын көрді. Бірегей оптикалық 

құрылғылардың көмегімен алыс планеталардың қандай заттан тұратынын білуге 

болады. Алынған жаңа деректер адамға ғылым мен техниканың жаңа 

жетістіктеріне әкелетін жаңа керемет ашылулар жасауға мүмкіндік береді. Бүкіл 

әлемде техниканың негізгі салаларында сапалы терең өзгерістер байқалады. 

Ғылыми-техникалық прогресс ғылымның қоғамдағы рөлін түбегейлі өзгертті. 

Ғылым тікелей өндіргіш күшке айналды.      

Қолданбалы электроника соңғы уақытқа дейін жалпы физиканың бір бөлігі 

физикалық химия, геофизика және астрофизика сияқты жалпы физикадан бөлек 



 

 

528 

 

тәуелсіз ғылым саласына айналды. Ғылыми зерттеулер мен практикалық 

қосымшаларда ультрадыбыс маңызды бола түсуде. Химияның жаңа бағыты 

қалыптасты, ол - ультрадыбыстық химия. Ультрадыбысты қолданудың жаңа 

бағыттары пайда болды: микроскопия, голография, кванттық акустика және т. б. 

 

 
 

1-сурет. Оптикалық микроскопия 

 

 
 

2-сурет. Голография 

 

 
 

3-сурет. Кванттық акустика 

Ультрадыбыстық зерттеу теңізшілерге әртүрлі су астындағы объектілерді 

анықтауға, дәрігерлерге ауруларды анықтауға көмектеседі. Ультрадыбыс арқылы 

құрастырады және бұзады, кеседі және бұрғылайды, штамптар қояды, 

дәнекерлейді, тазартады, сұрыптайды, зарарсыздандырады, барлау жасайды. Оны 
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геологтар мен мұнайшылар қолданады. Транзистордың өнертабысы 

радиоэлектроника саласындағы нағыз революцияға әкелді. Транзисторлық 

технология негізінде ғылым мен техникада жаңа бағыт – микроэлектроника пайда 

болды. Алғашқы жартылай өткізгіш компьютерлерді жасауға адамға не мүмкіндік 

берді. Физика информатиканың материалдық негізі болып табылатын қазіргі 

компьютерлік техниканы құруға шешуші үлес қосады. Қысқа уақыт ішінде 

есептеуіш техника әлдеқайда алға шықты. Қазіргі дербес компьютерлер 

ақпаратты өңдеудің орасан зор жылдамдығына, үлкен жадыға ие, бұл кез келген 

дерлік есептеулерді жүргізуге мүмкіндік береді. Перифериялық құрылғылардың 

көмегімен компьютер көреді, естиді, сызады, сызады, басып шығарады, сөйлейді, 

көрсетеді, ойын ойнайды, үйретеді, өндірістік процестерді басқарады, ғарыштық 

ұшуды бақылайды және т.б. Бүгінгі күнді компьютерсіз елестету қиын. Қазіргі 

кезде компьютердің көмегімен байланыс әлемнің кез келген нүктесінен 

компьютерлік желі арқылы жүзеге асырылады. Осылайша, әртүрлі елдердегі 

адамдар арасында бейне, аудио және мәтіндік ақпарат алмасу жүреді. Бұл 

адамдарға бір-бірін жақсы түсінуге, бір-бірі туралы көп білуге, қажетті ақпаратты 

алуға мүмкіндік береді. Электрондық пошта сіздің үлкен хабарламаңызды 

бірнеше секундта жердің кез келген бұрышына жеткізеді. 

Компьютерлік технологиялар мен технологиялардың дамуы ғалым 

физиктерге күрделі есептеулер жүргізуге, ықтималды жағдайларды талдауға, 

әртүрлі процестердің математикалық модельдерін құруға мүмкіндік береді. Дәл 

осындай мысалдарды физиканың кез келген саласына келтіруге болады. Жаңа 

физикалық заңдылықтардың кез келген ашылуы оларды басқа ғылымдар мен 

техниканың дамуында бірден пайдалануға әкеледі. Ал бұл өз кезегінде іргелі 

физикадағы жаңа жаңалықтарға әкеледі. Демек, ғылыми-техникалық прогресті 

тоқтату мүмкін емес.  

Ғылыми-техникалық революцияның мәнін оның мынадай белгілері арқылы 

көрсетуге болады. Біріншіден, бұл физикадағы, химиядағы, биологиядағы, ең 

алдымен физикадағы микроәлемге еніп, өзінің табыстарымен жаратылыстану 

ғылымдарының бүкіл кешенін ілгерілеткен іргелі ғылыми жаңалықтар. Білімнің 

жаңа бағыттары пайда болды, олардың ішінде кибернетика шешуші рөл атқара 

бастады. Іргелі ашылулар, ең алдымен ядролық құрылым теориясы қолданбалыға 

айнала бастады, содан кейін еңбек құралдарында материалды болып, машина 

жасау мен өндіріс технологиясында түбегейлі өзгерістерге әкелді.Жаңа салалар: 

атом энергетикасы, ракеталық техника, радиоэлектроника пайда болды. Соңғысы 

технологияны айтарлықтай жақсартуға мүмкіндік берді, сонымен қатар 60-шы 

жылдардағы құруға негіз болды. Өндірісті автоматтандыру және 

кибернетизациялау қазіргі ғылыми-техникалық революцияның өзегі болып 

табылады. Өздеріңіз білетіндей, жұмыс машиналары XVIII ғасырда. олар қандай 

да бір құралдың емес, өндірістің дамуындағы бетбұрыс болған адамның қолын 

ауыстырды. Егер жұмыс істейтін машиналарды пайдалану жұмысшының қолын 

босатса, кибернетикалық құралдарды қолдану адам басының кейбір логикалық 

және бақылау-басқару функцияларын орындаудан босатылуына әкеледі. Осының 

нәтижесінде өндіріс жүйесіндегі адамның орны мен рөлі, демек, жанды еңбектің 
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мазмұны түбегейлі өзгереді. Маркстің сөзімен айтқанда, еңбек енді өндірістің 

тікелей процесіне кіретін сияқты емес, адам өндіріс процесіне оның 

бақылаушысы және реттеушісі ретінде қатыстыратын еңбек ретінде пайда 

болады. Бұл өндірістің ғылыми принциптерін жетік меңгерген және ғылым мен 

техниканың жетістіктері негізінде оның жұмыс істеуін қамтамасыз ете алатын 

жаңа жұмысшы типін қалыптастыруды білдіреді, т.б. өндірістің қарқынды 

дамуын қамтамасыз ету. 

Физиканың дамуы материалдық дүниенің идеясына түбегейлі өзгерістер 

әкеліп қана қоймай, сонымен қатар зертханалық жаңалықтарға негізделген 

заманауи технологияларды қолдану арқылы қоғамда прогрессивті өзгерістер орын 

алуда. Ғылым мен техниканың дамуының арқасында Жер планетасындағы 

адамдар бір-біріне жақындай түсті – біртұтас ақпараттық кеңістікте қалады. Енді 

жер шексіз үлкен және оның бетінде де, тереңдігінде де кез келген нәрсені 

жасауға болатын сияқты. Сол ғылым мен техниканың жетістігімен қаруланған 

адамның ұшқыр қимылы, табиғат пен адамның өзі үшін қайтымсыз және көбінесе 

жойқын зардаптарға әкеледі. Бүгінде ілгерілеу бұрын-соңды болмаған өсу 

қарқынына жетті және қарқынды дамуын жалғастыруда.   

Сонымен, өнеркәсіпте, ауыл шаруашылығында және экономиканың басқа 

салаларында ілгерілеу заман ағымына ілесе отырып отандық  ғалымдармен 

«тығыз қарым-қатынаста болса», ғылыми идеяларды, жаңалықтар мен 

әзірлемелерді өндіріс процестеріне енгізсе мүмкін болады. Бұл мәселе бойынша – 

қазақстандық ғылымның экономиканы дамытуға қатысуын белсендіру – көптеген 

көшірмелер бұзылды. Ол Үкімет деңгейінде, ғылыми-білім беру ортасында, 

қоғамда көтеріледі. Атап айтқанда, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрлігі ғылыми саланы дамытуға жүйелі көңіл бөле бастады. Министр Асхат 

Аймағамбетовтың бастамасы бойынша ғылыми жобаларға мемлекеттік гранттар 

жыл сайын бөлінетін болады, ұлттық ғылыми кеңестердің (ҰҒК) құрамы қайта 

қаралды, ҰҒК ашық және ашық жұмысына негізделген жобаларды іріктеу жүйесі 

өзгертілді, бағалардың негізділігіне және зерттеу мақсаттарына экономикалық 

сараптама енгізілді, енді ғылыми қызметкерлердің әлеуметтік проблемалары 

шешіледі деп күтілуде.  

Ғылыми-техникалық жетістіктер адамдардың игілігі үшін ғана емес, кейде 

олар зиян келтіреді және жаңа проблемалар туғызады. Бірақ қазіргі адамның өмірі 

Ғылымсыз мүмкін емес. Мүмкін, адамдар прогресті тоқтата алмайды, тіпті егер 

олар оны қаласа да. Жетістіктерді бейбітшілік пен барлық адамдардың өзара 

сыйластығы үшін пайдалану қажет. Ғылымның дамуы тиіс болғысы келген 

құралдар мақсаты. 
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ БУМАГИ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ 
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КГКП «Геологоразведочный колледж»  

 

Люди очень много лет назад научились изготавливать бумагу. И так, целью 

нашего сегодняшнего проекта является изготовление бумаги в домашних 

условиях. Является ли этом чем-то сложным? Я так же задавала себе этот вопрос. 

И тогда я задумалась, где же я возьму всю нужную мне информацию? И тогда 

передо мной стали задачи, такие как:  

 изучить литературу о происхождении бумаги; 

 просмотреть материал по данной теме в интернете; 

 провести опыты; 

 сделать выводы. 

Сделав вывод из всех прочитанных мною материалов, я поняла, что 

изготовление бумаги- это что-то более чем обычный эксперимент, что сегодня я 

вам и докажу. 

Задачами проекта:  

• Сбережение лесных ресурсов; 

• Научиться применять вторичное сырьё. 

На протяжении многих столетий жители Китая были убеждены, что вокруг 

них живут одни дикари. Поэтому китайцы возвели незримую стену между своим 

государством и остальным миром, сведя общение с внешним миром практически 

к нулю. За все это время нахождения в добровольном затворничестве многие 

деятели Китая создали собственную культуру. В далёкие времена царствования на 

земле периода античности, жители Китая вовсю применяли порох и пользовались 

бумагой. Появление бумаги представляет собой долгую и очень интересную 

историю. Первоначально для писания своих иероглифов китайцы пользовались 

панцирями черепах. Некоторые из них дошли до наших дней, и ученые 

определили, что их возраст составляет не менее 40 столетий. Позже записи 

делались на шелковых свитках, тончайших бамбуковых полосках и табличках из 

глины.  

Однако история изобретения бумаги не ограничивается Китаем. Её 

производство оптимизировалось постоянно. Китайцы очень ревностно охраняли 

секрет изготовления бумаги и делали все возможное, чтобы он не оказался 

доступен никакой другой стране. Но все же технология изготовления бумаги уже 

в середине VII столетия стала известна далеко за границами Поднебесной. Его 

стали воплощать в жизнь японцы и индийцы. Уже в IX столетии бумага из Китая 

оказалась в руках арабов, а после попала на европейский континент. 

На сегодняшний день самой главной задачей всего человечества является 

сохранение экологии. Сегодня, я бы хотела рассказать вам о том, как создать 
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бумагу в домашних условиях без нанесения вреда окружающей природе, а в 

частности деревьям. Конечно, это бумага хуже по качеству, чем бумага машинной 

выделки, но при этом она всегда будет абсолютно эксклюзивной.  

Для работы потребуются специальные рамки с сеткой для процеживания 

жидкости. Они деревянные, размером листов A4 и A5. Для работы достаточно 

иметь по две каждого размера. Сетка мелкозернистая, похожа на сито, она 

применяется в строительстве. Сетка прикреплена к рамке небольшими 

гвоздиками. Верхняя рамка без сетки не обязательна, но желательна. Она дает 

возможность набрать больше массы и легче разровнять ее на сетке. 

Также мы используем блендер и утюг для ускорения процесса (можно вполне 

обойтись и без них). 

Материалы: Для работы можно брать самую различную бумагу: документы, 

прошедшие уничтожение в специальных машинах (шредерах), старые газеты, 

яичные лотки, туалетную бумагу. Авторы использовали обрезки полей газет, 

которые не имели на себе типографской краски.На изготовление 2-3 листов 

бумаги надо приблизительно 3-4 литра массы. Чем тоньше бумагу хотим 

получить в итоге, тем больше воды берем в начале. Для окраски можно 

использовать любые краски, начиная с гуашевых. 

Процесс изготовления: 

1. Собранная для работы бумага рвется на мелкие кусочки, заливается водой 

и помещается в блендер, где измельчается до состояния однородной массы. 

Можно добавить краситель. Когда бумажная масса готова, она наносится на 

рамку с сеткой, сверху накрывается рамкой без сетки. Некоторое время нужно, 

чтобы дать воде стечь. 

2. Снимается верхняя рамка (без сетки). 

3. Переворачиваем рамку сеткой к верху и с помощью губки удаляем всю 

лишнюю влагу. После этого осторожно удаляем рамку с сеткой и оставляем 

высыхать в течении нескольких часов. 

4. В конце проглаживаем получившуюся бумагу утюгом через тонкую тряпку 

или газету. 

Таким образом, мы познакомились с историей происхождения бумаги и 

процессом переработки макулатуры. Поэтому важно собирать и сдавать 

макулатуру в пункты сдачи. Члены «Экокружка» за месяц собрали 342 килограмм 

макулатуры и отправили на специальную переработку, тем самым сохраняя наши 

леса.  

Список литературы: 

1.“Новая Газета” № 49 (492), 2005 год 

2. Хорёва Г. А. “Твоя альтернатива АЭС” Книга 2 / Энергетический паспорт 

семьи/ Изд. 2–е, перераб. и дополненное. – Мурманск, 2002. – 32 с. 

3. Техническая энциклопедия  http://tehno.claw.ru/shared/kinder/1000.htm   

      

 

 

 

http://tehno.claw.ru/shared/kinder/1000.htm


 

 

533 

 

HELP OUR WORLD 

Қатысушы: Абишева Бақытнұр Оралбайқызы 

Жетекшісі: Тьесова Мөлдір Рустамқызы 

«Аягөз қаласының политехникалық колледжі» КМҚК 

 

Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан Республикасы Президенті қызметіне кірісу 

рәсімінде: «Қоршаған ортаның қазіргі мүшкіл хәлі – көпшіліктің көкейінде 

жүрген мәселе. Сондықтан елімізге бірыңғай экологиялық саясат қажет. 

Қоршаған ортаны қорғау жүйесіне аса көп назар аударуымыз қажет» -деді. 

Бағдарламашы мамандығы қазіргі таңда ең танымал әрі жоғары сұранысқа ие 

мамандықтардың бірі болып табылады. Әр елдің бағдарламашылары адам заттың 

дамуына үлкен үлес қосуда. Қазіргі таңда глобалды проблемаларды заманауи 

технологиялармен және бағдарламалармен шешу тиімдірек, осыған орай 

бағдарламашы ретінде қоршаған ортаны сақтауға өз үлесімді қосу мақсатында 

«Help ourworld» атты шағын жобамен жұмыс жасаудамын. «Help our world» басты 

мақсаты адамзатты табиғи ресурстарды үнемдеу, табиғи апаттарды болдырмау 

және қоршаған ортаға мейіріммен қарауға үйрету болып табылады.  

Қазақстанның табиғи байлығы халықтың қажеттіліктерін қанағаттандыру 

және шаруашылықты дамыту үшін қажеттінің бәрін береді. Бірақ, олар 

қаншалықты үлкен болса да, егер сіз оларды сақтау және дұрыс пайдалану туралы 

ойламасаңыз, олар таусылады, өйткені адам көбінесе олардың ағымының 

заңдылықтарын бұзады оның себептері адам үшін жағымсыз өзгерістер тудырады. 

Осының нәтижесінде Қазақстанда орман алқаптары едәуір қысқарады, 

жануарлар мен өсімдіктердің көптеген түрлері жойылып, жер эрозиясына 

шыраған аудандар көбейіп, су мен ауаның антропогендік ластану процестері 

күшейеді. Сондықтан Қазақстанның табиғатын қорғау күрделі проблемаға 

айналып отыр. 

Қазақстанның табиғатын қорғау туралы алғашқы заң 1962 жылы қабылданды, 

ол шаруашылық пайдалануға тартылған табиғи байлықтарды ғана емес, сондай-ақ 

пайдаланылмайтын байлықтарды да қорғауды және ұқыпты қарауды көздейді. 

Алайда табиғатты қорғаумен тек қана мемлекет емес қарапайым халықтында 

ат салысқаны жөн. «Help our world»  жобасының міндеті оқушылар мен 

студенттерге қоршаған ортаны қорғау шаралары қаншалықты манызды екенін 

түсіндіру. Волонтерлық жұмыстар яғни ағаш отырғызу, су үнемдеу, қалдықтарды 

қайта өңдеу, қалдықтарды халық шаруашылығында қайта пайдалануды 

қамтамасыз ету және шикізат, энергия, бұйымдар мен материалдар алу 

процесімен таныстыру біздің жобаның басты міндеті болып табылады. 

Бұл тақырыпты зерттей келе мен бұндай сайттар, әлеуметтік желілер, 

форумдарды қарастырдым. Осы зерттеуімді қорытындылай келсек экология 

тақырыбына көп назар аударылмайды. Қазақстан бойынша ең ірі волонтерлік 

ұйымдардың негізгі мақсаты аштықпен, сауатсыздықпен, ерекшелігі бар 

адамдарға көмек көрсету болып табылады. Ғаламтор желісін қарастыра келе 

экология тақырыбын қозғаған ұйымдардың бірі: «Qazvolunteer» бұл сайт 
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ақпараттық сайт болып табылады, бұл сайттың негізгі мақсаты экология бөлімі 

ақпаратпен қамтамасыз ету болып табылады(1-сурет). 

 

 
(1-сурет) 

«Help our world» жобасының негізгі мақсаты қаржы табу емес, алайда сайтты 

жұмыс қалпында сақтау үшін бәрі-бір қаржы қажет сол үшін  мен өзімнің 

сайтыма электронды ауатазартқыштарды, эко қаптарды, фильтр-кувшиндерді, эко 

қаптамадағы тауарларды, дәрідәрмектерді жарнамалау жұмысын іске асырамын.  

Енді өзімнің сайтыма тоқталсам. Help our world негізгі бетінде барлық мізір 

батырмалары орналасқан. «Ағаш отырғызу» парақшасында ағаш отырғызу, 

ағашқа деген міндетті күтім жайлы және 1 отырғызылған ағаш қоршаған ортаға 

тигізер пайдасы жайлы түсінікті ақпараттар жәнеде қалдықтарды қайта өндеу 

туралы ақпараттармен кішігірім бейне-роликтерден тұрады. Сонымен қатар 

Экологиялық мәселелер және олардың шешімі ретінде Қазақстан аумағында 

орналасқан демалыс орындарының ластануын болдырмау және оны қалай 

алдына-алу шаралары көрсетілген.  

 

 

 

 

 

 

 

(2- сурет) 

«Қалдықтарды қайта өңдеу» бетінде, қалдықтарды қалай өңдеуге және қалай 

ұтымды қолдануға арналған кішгірім нұсқаулық көрсетілген. Сонымен қатар бұл 

сайтта экологиялық проблемаларды шешу үшін керекті қаржыны жинауға 

жәнешығындарды өтеу мақсатындаарнайы қор қарасытрылған.Яғни керекті 

материялдар, құрал-жабдықтар, ағаш көшеттері және т.б..  
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(3-сурет) 

Аланис Обомсавин деген  азаматтың «Соңғы ағаш кесілген кезде, соңғы 

балық ауланған кезде, соңғы өзен уланған кезде ғана сіз – банктегі шоттың 

байлық болмайтынын, ақшаның тамақ болмайтынын түсінесіз, бірақ ол кезде бәрі 

кеш болады» деген сөзі бар. Расында да өзендер тартылып, құзарлардағы мұздар 

еріп бітсе, дала шөлейтке айналса, жан-жануар мен адам баласына азық болар өзге 

тіршілік иелері құрып бітсе, алтын-күміс пен банктегі есепшоттың да құны 

қалмаған болар еді...» 

Жоғарыда айтылғандардың барлығынан сайтымның негізгі мақсаты қазіргі 

ұрпақты экологиялық мәселелермен күресуді ғұрыптау. Әр адам табиғатқа 

қамқорлық жасаудың қаншалықты маңызды екенін саналы түрде түсініп, сондай-

ақ, қала аудандары мен демалыс орындарының әдеттегі қоқыспен ластануын 

болдырмау. Қоқысты жинау қаншалықты маңызды екендігін, жеке тұлғалардың 

өз үлестерін қосып табиғатқа қамқорлық жасауды, табиғи ресурстарды үнемдеуді, 

қоқысты қайта өңдеу маңыздылығын түсіндіру. Болашақта менің сайтымның 

ауқымды волонтерлік ұйымдармен тығыз қарым-қатынас орнатып, экологиялық 

проблемаларды бірге шешу үшін жұмыла отырып жұмыс жасуды көздеймін. 

Сондай-ақ сайтым қарқынды түрде дамып көпшіліктің назарына ие болса 

экологиялық мәселелермен ғана емес жан-жануарларды қорғаумен айналысуды 

жоспарға қостым, өйткені жануарлар да біздің қоршаған ортаның ажырамас бір 

бөлігі.  

Пайдаланған әдебиеттер тізімі: 

1. Бозшатаева Г. Т.,Оспанова Г. С. «Экология». Алматы – 2002 жыл.  

2. Бродский А. К. «Жалпы экология». Алматы – 1997жыл. 

3.  Жатқанбаев Ж. Ж. «Экология негіздері». Алматы – 2003 жыл. 

 4. Экология (оқулық) - Алматы, 2008 жыл 
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ҚОЗҒАЛМАЛЫ КӨЛІК КӨЗДЕРІНЕН БӨЛІНЕТІН ЗИЯНДЫ 

ХИМИЯЛЫҚ ЗАТТАРДЫҢ ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ӘСЕРІ 

Қатысушы: Сембаев Нұрасыл 

Жетекшісі: Мухаметжанова Айгуль Каменеровна 

 «Геологиялық  барлау колледжі» КМҚК 

 

Тақырыптың өзектілігі. Бүгінгі таңда автокөлік көптеген қалаларда бірінші 

орындағы ластаушы көз болып табылады. Соңғы жылдары автокөлік 

құралдарының қоршаған ортаны ластау жағдайы барынша үдеп барады. Бүгінде 

еліміздің ірі қалаларындығы қоршаған ортаға тасталатын зиянды заттардың 60 

пайызы осы көліктерден бөлінеді.Қазіргі кезде Семей қаласында автокөлік 

санының күнен күнге артуы атмосфера ауасының ластануын жоғарылатып отыр. 

Ғылыми жоба тақырыбы осы күрделі де қиын мәселеге байланысты таңдап 

алынды. 

Ғылыми жобаның мақсаты: Қаламыздың  ауа бассейніне  автокөліктен 

бөлінетін зиянды заттардың мөлшерін экспрестік талдау әдісімен анықтау. 

Зерттеу нысаны: Семей қаласы көшелері (Шәкәрім даңғылы «Орталық» 

аялдама аумағы, Глинки көшесі«Технологиялық институт» аялдама 

аумағыНародный көшесі «Народный» аялдама аумағыжәне Дулатов көшесі 

«Жансая» аялдама аумағы) және осы көшелермен бірлік уақытта жүріп өтетін 

автокөліктер. 

Ғылыми жобаның міндеттері: 

•  Атмосфераны ластайтын көздерді қарастыру; 

•Автокөліктен атмосфераға бөлінетін зиянды заттардың түрлерін экспрестік 

талдау әдісімен анықтау; 

•Тәжірибе нәтижелерін салыстырмалы талдау және қорытындылау. 

Автокөлік әсерінің түрлері 

Автокөліктен 280-нен астам компоненттер шығарылады.Оларды химиялық 

құрамы, қасиеттері әсер етуі бойынша бірнеше топқа ажыратылады: 

1)Улы емес заттар (CO2,H2O,H2); 2)Көміртегі оксиді(CO),азот 

оксидтері(NO,NO2) 

3)Көмірсутектер-циклды алкандар, алкендер; 4)Альдегидтер-олардың 

арасында формальдегид(60%);5)Механикалық бөлшектер-олардың негізгі бөлігі-

күйе   

 Автокөлік шығарындылары көп мөлшерде магистраль бойында орналасқан. 

Шығарындылар сол жердегі химиялық элементтерді концентрациясын 

жоғарлатып топырақтың құнарлығын толықтай жояды және өсімдіктердің өсу 

қарқындылығын жояды. Қала ішіндегі автокөліктердін көбейуі ауаның 

ластануынаң бөлек ауа температурасының жоғарлауына себеп болады. 

Автокөліктен толық немесе шала жанған көмірсутектер шығарылады.Шала 

жанған көмірсутектер машинадан шығатын түтіннің құрамында, әсіресе көлік 

моторы баяу істеп тұрғанда көп бөлінеді.Сапалы бензин құйылып,тоқтаусыз 

жүрген көліктен бөлінетін газдың құрамында 2,7% жанбайтын көмірсутегінің 

тотығы болады машина жылдамдығын баяулатқан кезде оның  мөлшері 6,9% 
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дейін артады,  бұдан машинаны баяулатып жүру жиі болғандықтан қала ауасына 

көміртегінің тотығы көп бөлініп шығады.Бұл зат адам ағзасына енетін болса,  қан 

гемоглобинімен байланысып, оттегінің ұлпаларға жеткізілуіне кедергі 

жасайды.Сонымен қатар адамның жүйке жүесіне және өкпе аруларын туғызады.  

Бензин мен керосин адам ағзасына тыныс жолдарымен кіріп, онан ішек-

қарын арқылы қанға өтеді, сөйтіп орталық жүйке тамырына әсер етеді, 

уландырады, кейде аяғы өлімге апарады (ШМК-дан асып кетсе). 

Тәжірибе жасау мақсатында Семей қаласы ішінен бақылауға ыңғайлы 

бірнеше көше таңдап алынды:  1)Глинки көшесі«Технологиялық институт» 

аялдама аумағы, 2)Шәкәрім даңғылы «Орталық» аялдама аумағы, 3) Дулатов 

көшесі «Жансая» аялдама аумағы.Көшелерді таңдау барысында әр түрлі көліктің 

өтуі және олардың жиі өтуі есепке алынды. Қала ішіндегі және орталықтағы 

көшелермен ереже бойынша әдетте жүк машиналары жүрмейді. Олар көбінесе 

қала сыртындағы көшелерді пайдаланады. 

Қаладағы қозғалыс кезіндегі орташа есеппен алынған автокөлік отыны 

шығынының мөлшері1-кесте 

Автокөлік түрі 100км/ л шығынының орташа 

мөлшерлері 

км/л Yi отының 

меншікті шығыны 

Жеңілавтокөлік 10-13 0,1-0,13 

Жүк тиейтін автокөлік 27-3 0,27-0,33 

Автобус 41-44 0,41-0,44 

Дизельді жүк тиейтін 

автокөлік 

31-34 0,31-0,34 

Отынның түріне қарай автокөліктің зиянды заттарының тасталуын 

анықтайтын эмпирикалық коэффицеттердің маңызы2-кесте 

Отының түрі К-Коэффицентінің мәні 

Иісті газ Көмірсутекте

р 

Азот диоксиді 

Бензин 0,6 0,1 0,04 

Дизельді отын 0,1 0,03 0,04 

 Есептеулермына жолдармен жасалынады 

1. 20 минуттан соң алынған мөлшерді 3-ке көбейтіп, 1 сағ ішіндегі 

автокөлік саның есептейміз 

2. 1сағ ішінде әр типтегі автокөліктін анықталған мөлшері жүрген 

жалпы жол (L-км) Li=Nil 

Мұндағы ,Ni- 1 сағ ішіндегі автокөлік саны; l-бөлікшенің ұзындығы 

3. Автокөлік қозғатқыштары жағатын, әртүрлі отынның мөлшері 

Qi=Li*Yi 

 Осы жолдар арқылы 4 нүктеден ауа зерттеулерін жүргіздім. 

Тәжірибе нәтижелері және талдау 

Бақылау бөлімінде зерттеу келтірілген тәртіп бойынша жүргізілді. Бақылау 

нәтижелері төмендегі кестелерде келтірілді. 

Глинки көшесі «Технологиялық институт» аялдамасы. 

Автокөлік түрі Ni Qiсоның ішінде 



 

 

538 

 

Бензин Диз.отын 

Жеңіл автокөлік 15

0 

195 - 

Жүк тиейтін автокөлік - - - 

Автобу

стар 

Карбюраторлық 18 792 - 

Дизильді - - - 

Дизильді жүк тиейтін автокөліктер 12 - 408 

Барлығы ∑ Q  987 408 

Отынның әр-түрі бойынша қалыпты жағдайлардағы литрмен бөлінген 

зиянды заттардың сапасы барлығын есептегенде. 

Отынның 

түрлері 

∑ Q Л зиянды заттардың мөлщері 

СО Көмірсутектер NО2 

Бензин 987 592,2 98,7 39,48 

Дизельді отын 408 40,8 122,4 16,32 

Барлығы 

(V) л 

 633 221,1 55,8 

Бөлінген зиянды заттардың массасы 

Зиянды 

зат түрі 

Мөл

шері(V) 

л 

Мас

са, г 

Ма

сса,  

мг 

есебі 

Сұйылылғандар 

үшін ауаның мөлшері, 

м3 

ШМ

К мг/м3 

СО 633 791,

25 

0,7

9 

158,25 3 

Көмірсут

ектер 

С5Н12 

221,

1 

710,

67 

0,7

1 

489,57 24 

NО2 55,8 114,

5 

0,1

1 

58,7 0,04 

Шәкәрім даңғылы «Орталық» аялдама. 

Автокөлік түрі Ni Qiсоның ішінде 

Бензин Диз.отын 

Жеңіл автокөлік 38

1 

4953 - 

Жүк тиейтін автокөлік 45 1485 - 

Автобу

стар 

Карбюраторлық 36 - - 

Дизильді - - - 

Дизильді жүк тиейтін 

автокөліктер 

6 - 204 

Барлығы ∑ Q  6438 204 

Отынның әр-түрі бойынша қалыпты жағдайлардағы литрмен бөлінген 

зиянды заттардың сапасы барлығын есептегенде. 

Отынның 

түрлері 

∑ Q Л зиянды заттардың мөлшері 

СО Көмірсуте NО2 
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ктер 

Бензин 6438 8047,5 20693,5 13220,8 

Дизельді отын 204 255 655,7 418,92 

Барлығы 

(V) л 

6642 8302,5 21349,2 13639,72 

Бөлінген зиянды заттардың массасы 

Зиянды зат 

түрі 

Мөлшер

і (V) л 

Масса, г Масса, мг 

есебі 

Сұйылылғандар үшін 

ауаның мөлшері, м3 

ШМК 

мг/м3 

СО 20208 25260 25,260 8420 3 

Көмірсутекте

р С5Н12 

3487,6 11210,14 11,21 467,0891 24 

NО2 11935,7 15985,3 15,98 309632,5 0,04 

Дулатов көшесі «Жансая» аялдамасы. 

Автокөлік түрі Ni Qiсоның ішінде 

Бензин Диз.отын 

Жеңіл автокөлік 558 429230 - 

Жүк тиейтін автокөлік 26 7647,0

5 

- 

Автобу

стар 

Карбюраторлық 12 - - 

Дизильді - - - 

Дизильді жүк тиейтін автокөліктер 23 - 6764 

Барлығы ∑ Q  436877,05 6764 

Отынның әр-түрі бойынша қалыпты жағдайлардағы литрмен бөлінген 

зиянды заттардың сапасы барлығын есептегенде. 

Отынның 

түрлері 

∑ Q Л зиянды заттардың мөлщері 

СО Көмірсуте

ктер 

NО2 

Бензин 436877,05 546096 1404 897 

Дизельді отын 6764 8455 24741 13890 

Барлығы 

(V) л 

443641 554551 23145 14787 

Бөлінген зиянды заттардың массасы 

Зиянды зат 

түрі 

Мөл

шері(V) 

л 

Мас

са, г 

М

асса, 

мг 

есебі 

Сұйылылғандар 

үшін ауаның 

мөлшері, м3 

ШМК 

мг/м3 

СО 546096 440,875 0,44 146,95 3 

Көмірсутекте

рС5Н12 

1404 189,93 0,18 7,9 24 

NО2 897 49,86 0,049 1246,5 0,04 

Қорытынды 
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1. Бөлінетін зиянды заттар – азот тотығы NО2, көміртегі тотығы СО, және 

көмірсутектердің С5Н12, мөлшерлері арнайы формулалар бойынша есептеліп, 

мәндері анықталды. 

2. Тәжірибе нәтижелері салыстырмалы талданды: 

• Глинки көшесі «Технологиялық институт» аялдамасында бөлінетін зиянды 

заттардың мөлшері – СО-0,79; Көмірсутектер С5Н12-0,71; NО2-0,11г;  ШМК-дан 

салыстырмалы түрде аз. 

• Шәкәрім даңғылы қала орталығында орналасқан. Сол себепті бұл көшемен жүк 

машиналары жүрмейді, бөлінетін зиянды заттардың мөлшері – СО-25,260; 

Көмірсутектер С5Н12-11,21; NО2-15,98 г,  ШМК-дан салыстырмалы түрде аз. 

• Дулатов көшесі «Жансая» аялдамасында бөлінетін зиянды заттардың мөлшері – 

СО-0,44; Көмірсутектер С5Н12-0,18; NО2-0,049 г,  ШМК-дан салыстырмалы түрде 

аз. 

ҰСЫНЫС: 

Экологиялық таза отын пайдаланатын автомобиль қозғалтқыштарын жасау керек; 

 Экологиялық таза отын пайдалану(спирт, газ,биоотын, электрэнергия) 

Автокөліктерден бөлінетін зиянды заттарды ұстап қалатын сүзгіштер 

орналастыру, арнайы сүзгіштерсіз көліктердің жүруіне тиым салу. 

Пайдаланған әдебиеттер тізімі: 

1. С.В.Алексеев, Н.В.Груздева и др.Практикум по экологии: Учебное пособие/ 

под ред. С.В.Алексеева.-М.: АО МДС, 1996.-192 с. 

2. А.Ж.Ақбасова, Г.Ә.Саинова. Экология: Жоғары оқу орындарына арналған оқу 

құралы.-Алматы: «Бастау» баспасы, 2003.-292 б. 

3. Интернет қорлар. 

      КОМПЬЮТЕРЛІК ОЙЫНДАР 

Қатысушы: Марат Ернат 

Жетекшісі:Жумадилова Жадыра Шарипхановна 

«Көлік колледжі» КМҚК Семей қаласы. 

 

Компьтерлік ойындар балалардыңболашағын бұлыңғыр етуде сондықтан да 

балалар ата-аналарының бақылауында болып, ұстаздар тарапынан жаңа 

технологиялардың пайдасы қанша көп болса да, зияны да соншалықты  көп екенін 

әрқашан түсіндіре отыру керек. 

Тақырыптың өзектілігі: 

   Компьютерлер теледидар немесе ұялы телефондар сияқты біздің өміріміздің бір 

бөлігіне айналды. Балаларды компьютермен таныстыру жас кезінде ойындар 

арқылы жиі кездеседі. Мені компьютерлік ойындар балаларға қалай әсеретеді, 

қандай ойындар ойнауға болады, қайсысы мүмкін емес және  неге? 

Мен таңдаған тақырып өте маңызды, өйткені балалардың көпшілігі 

компьютерлік ойындарға көп уақыт жұмсайды. 

Ерсек адам мен балалардың қарым-қатынасты  оқып-үйрену  өз алдына  үлкен  

назар  аударуды  қажет  етеді,  өйткені  зорлық-зомбылық  бүгінгі  күнгі  өмірге  

тән  құбылысқа  айналып  барады.  Зорлық-зомбылық  көрсету  тәртібі  жас  
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ұрпақтың  іс-әрекеті  мен  әлеуметтенуінен  көрініп  отыр.  Қоғамдағы  әлеуметтік 

экономикалық  өзгерістерге  сәйкес  балаларға  қатысты  зорлық-зомбылық пен 

тәртібінің  бағыты  мен  себептері  де  өзгеруде.  Қоғамдық  өмірде  әлеуметтік  

факторлар  рөлінің  күрт  көтерілуі  жағдайында  зорлық -зомбылық  пен  

мейірімсіздікті  әлеуметтік-педагогикалық  тұрғыдан  талдау  қажеттілігі  ұлғайып  

отыр. 

Зорлық-зомбылықтың  және  мейірімсіздіктің  алдын  алу  жөніндегі  ғылыми  

негізделген  ұсыныстарға  сұраныс  оларды  насихаттайтын  әртүрлі  әлеуметтік-

кәсіби  өнімдердің  бала  тәртібіне  ықпалын  анықтауды  қажет  етеді.  

Ғалымдардың әлеуметтік  зерттеулері  көрсеткендей,  адам  баласының  

биологиялық  және  басқа  да  жеке  қасиеттерінің  зорлық-зомбылық  жасауға  

белгілі  бір  дәрежеде  бейімделіп  тұрғанымен,  ол  отбасылық,  мәдени  және  

кейбір  сыртқы  факторлармен  өзара  байланыста  болады  да,  зорлық-

зомбылыққа  соқтыратын  жағдай  тудырады.  Зерттеліп  отырған  проблеманың  

өзектілігі  өтпелі  кезеңдегі  нарықтық  реформалар  мен  әлеуметтік-

экономикалық  трансформацияның  балалар  мен  жасөспірімдердің  қаліпті  

өміріне  әртүрлі  әсер  етуінде.  Экономикалық  тұрақсыздық  отбасындағы  

қатынасты  шиеленістіріп,  ондағы  келіспеушілік  жағдайының  өсуіне  соқтырып  

отыр. 

Жасы кәмелетке  толмағандардың  құқығын  1989  жылғы  20  қарашада  

Біріккен  Ұлтар  Ұйымының  Бас  Ассамблеясы  қабылдаған  Бала  құқықтары  

жөнінде  Конституция,  2002  жылғы  8  тамызда  қабылданған  Қазақстан  

Республикасының  «Балалар  құқығы  туралы»  Заңы  және  т.б. заңдылықтар  

қорғайды. 

Жоғарыда  айтылғандар  сондай-ақ  жасы  кәмелетке  толмаған  балаларға  

қатысты  зорлық-зомбылық  пен  мейірімсіздікті  насихаттайтын  өнімдерге  

мониторинг  және  бақылау  жасауды  зерттеудің  көкейкестілігін  анықтайды. 

Жұмыс мақсаты: 

1.Зорлық-зомбылық пен мейірімсіздіктен қорғау заңы және құқықтық 

база.    

Оқушының өміріндегі компьютерлік ойындардың жағымды және жағымсыз 

жақтарын қарассстыру барысында  1989 жылы Біріккен Ұлттар Ұйымының Бас 

Ассамблеясы қабылдаған бала құқықтары туралы Конференцияның 1- бабында 

“18 жасқа толғанға дейінгі әрбір адам баласы бала болып саналады, осы балаға 

қолданған бап бойынша ол кәмелетке толмайды ” делінген. Бүгінде балаларға 

қатысты зорлық-зомбылық аумағының кеңеюі және оның барлық түрінің тигізер 

кесірі туралы мәліметтің көпшілікке мәлім бола бастады. Жасы кәмелетке 

толмағандарға қатысты зорлық-зомбылық пен мейірімсіздіктен қорғауды 

қамтамасыз ету үшін тиісті заңдар мен нормативтік құқықтық құжаттарды жете 

білу, танысу қажет. Қазақстанда бала құқығын қорғаудың басым принциптері 

Қазақстан республикасының  “Неке және отбасы ”, “Еңбек туралы ”, “Білім 

туралы ”, “Қазақстан Республикасында бала құқықтары туралы” заңдарда,  

“Балаларды қорғау туралы” кодексте, Адам құқығының жалпы Декларациясында 

бекітілген. 
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“Қазақстан Республикасында бала құқықтары туралы” заңының 10 бабының 2 

пункітінде  «Мемлекет баланың жеке қамтамасыз етеді, оны дене және 

психикалық күш көрсетуден, қатаң жазалаудан, адамның беделін төмендететін 

немесе анай қатынастан, жыныстық сипаттағы әрекеттен, қылмысты іске тарту 

және қоғамға жат қылықтан, Қазақстан Республикасының Кодексінде бекітілген 

адам мен азаматтың құқығы және бостандығына  қысымшылық көрсететін басқа 

да әрекеттерден қорғауды жүзеге асырады» делінген. 

 Қазақстан Республикасы Конституциясының баптарына сәйкес құқықпен 

еркіндік, тәуелсіздігіне қол сұқпау, қатаң бақылауға алу, бақылауда ұстау тек 

заңға сәйкес жүзгізіледі. 

Бүгінгі күні Қазақстан Республикасының Ішкі Істер министрлігі  Қазақстан 

Республикасының “Жасы кәмелетке толмаған балалар арасында құқық 

бұзушылықтың алдын алу және балалардың бақылаусыз және қаңғырып қалуын 

ескерту туралы ” заңына түзетулер ендіруді қолға алып отыр. Министірлік жасы 

кәмелетке толмаған балалар үшін түнгі клубтарға, дискотекаға, казино және 

автоматты ойын залдарына, компьютерлік  клубтарға  баруға құқықтық шектеу 

қоюды ұсынуда.   

Міндеттері: 

1. Балаларға арналған компьютерлік ойындар  бала өміріне қандай пайда және 

қандай зиян  әкелетінінбілу, 

2. Қандай ойындар болады және жасына лайықты таңдау жасау. 

Зерттеу әдістері: 

1. Әдебиеттерді зерттеу. 

2. Интернеттегі материалды зерттеу. 

3. Сыныптастар сауалнамасы. 

Негізгі бөлігі. 

Сонымен, компьютерлік ойындар жақсы ма, жаман ба? 

Ойынның мазмұны мен жанры әртүрлі. 

 Төмендегі аталған мазмұндарда:  

 * Реакция жылдамдығын, зейінін дамытуға арналған ойындар бар; 

 *Шешілуі қажет логикалық тапсырмаларды білдіретін ойындар бар;  

*Шындықты модельдейтін және осы шындықпен белгілі бір жолмен өзара 

әрекеттесуді ұсынатын ойындар бар.  

Компьютерлік ойындардың келесі түрлері бар 

*Ойын-шытырман оқиғалар Олар анимациялық фильмдер негізінде жасалған. Бұл 

ойындар өте әсем және эмоционалды. Оларға кез-келген оқиғаға қатысушылар 

маңызды тапсырманы орындауы керек немесе қаруды қолданбай бірқатар 

жұмбақтарды шешуді ұсынады 

*Оқыту  және дамыту ойындары. 

* Графикалық  ойындар 

Олар сурет салуды, құрастыруды үйретеді. 

.Бұл ойындар ішкі іс-қимыл жоспарын қалыптастырса да, есте сақтау, ойлау, 

қиялды дамытады психологтар мұндай ойындар әсіресе балалар үшін қауіпті деп 
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санайды. Себебі эмоционалды қозу әр деңгейде өседі. Балаға физикалық 

релаксация қажет. Көбінесе бұл басқаларға агрессияда көрінеді. 

Жоғарыда айтылғандарға сүйене отырып, мұндай компьютерлік ойындар 

баланың денсаулығына, тіпті өміріне қауіп төндіреді, нақты әлемді дұрыс емес 

қабылдауды қалыптастырады деп қорытынды жасауға болады. 

Сонымен қатар, виртуалды әлемнің болуы нақты байланысты толығымен 

алмастыра алады. Бұл баланы құрдастарымен сөйлесуге мәжбүр етеді.  

Бұл компьютерлік ойындардың басты қауіптілігі. Мұның бәрі компьютерлік 

тәуелділікке әкеледі.  

Әрине, егер бала күні бойы ойын өткізіп, дене бітімі мен көзқарасын бұзса, 

компьютерлік ойындар пайдалы болмайды. 

Көру қабілетіне үлкен жүктеме - бұл компьютер балаларға бере алатын 

денсаулыққа байланысты бірқатар негізгі мәселелері. 

Біздің көздеріміз миға тікелей байланысты болғандықтан, визуалды шамадан 

тыс жұмыс баланың физикалық және психологиялық жағдайына бірден әсер етеді. 

Балалардың ойын бағдарламаларымен байланысы күшті жүйке кернеуімен 

бірге жүреді, өйткені ол тез жауап беруді қажет етеді. 

Бұл баланың шаршауын тудырады. Бала эмоционалды стрессті сезінеді.  

Сонымен қатар, компьютерде үнемі отыру басқа да жағымсыз салдарларды 

тудыруы мүмкін: артық салмақ пен тірек-қимыл аппараты, қолды қайрау 

проблемалары болады. 

Өте жиі БАҚ-та пайда болып жатқаны туралы хабарламалар балалар әсерінен 

қатыгез компьютерлік ойындар, сөзбе-сөз, набрасываются, ата-ана, достар, ал 

төмендейді олардың. Балаларға арналған компьютерлік ойындардың зияны 

әсіресе байқалады, олардың арасында жасөспірімдер ерекше қауіп тобына 

жатады. Бірнеше күн ішінде олардың нәзік психикасы ойындардың теріс әсеріне 

ұшырайды. Сонымен қатар, балалар, ересектерден айырмашылығы, шараларды 

білмейді және уақытты нашар сезінеді - олар компьютерде бірнеше минут 

өткізген сияқты, ал бірнеше сағат өтті. 

Компьютерлік ойындардың негізгі зияны оларды шамадан тыс қолданумен 

байланысты. 

Виртуалды шындық адамның барлық бос уақытын қажет етпеуі керек. 

Бұл болуы тиіс қарапайым нұсқалардың бірі, демалыс, сонымен қатар, 

спортпен шұғылдануға, таза ауада серуендеп, кітап оқумен, фильмдер көрумен, 

достармен..кездесулерге де уақыттың қалғаны жөн.  

Қорытынды 

Сондықтан да қазақстанның болашақ ұрпағы, компьютерді мұндай ойындарға 

емес, білім жағынан қолдана білу керек. Зорлық-зомбылықты және 

мейірімсіздікті насихаттауда   «GTA », « Pastal » және осы секілді компьютерлік 

ойындар ерекше  алаңдаушылық  тудыруда, олардың әркелкі сюжеті өрт 

құшағындағы адамды, соққыға жығылған жүргіншіні сүреттейді және басқа да 

жантүршігерлік сюжетті алға тартады. 

Бейнеойындар рыногын реттеуде Орал, Алматы, Астана қалаларында оң 

тәжірибе қалыптасқан, мысалы, балаларға арналған компьютерлік ойын ойнаудың 
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тәртібі жасалған, онда балалар аса қатыгез ойындарға жіберілмейді. Көптеген 

елдерде компьютерлік ойындарға жас мөлшеріне қарай шектеу қойылған. 

Қытайда Сети оиындарына шектеу бар, Ресейде тұтынушы пайдаланатын ойында 

ескерту көрсетілген. Атап айтқанда, ойын барысында психикалық аурумен 

ауыратындар ойынға еліктеп, ауруын қоздырып алатыны ескертілген. АҚШ-та 

ойынды сату барысында рейтинг қарастырылған , мысалы, « М » тобының өнімі, 

тек үлкендерге арналған ойындар жасы кәмелетке толмағандарға сатылмайды. 

Сол сияқты  осындай шараларды қолданып, осы тақырыптарға сынып сағаттарын 

өткізіп, теледидарға жарнамалар беріп және компьютерлік ойындарды қолдана 

білуді қамтамасыз етеміз.   
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4.Жасы кәмелетке толмаған балаларға қатысты зорлық-зомбылық пен 
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Зерттеудің өзектілігі: Коронавирус инфекциясы респираторлы вирус 

болғандықтан, вирустың ауа тамшылары арқылы жұғу қаупі бар. Бетперде, қолғап 

сынды қорғаныш құралдарының вирустан қорғау қасиеті бар. Қорғаныш 

құралдары сапалы болуы және тәртіпке сай қолданылуы шарт. Бетперденің 

қорғаныштық қабілетін жете меңгеріп, оны тиімді қолдану жолдарын танып білу 

– зерттеуіміздің өзекті мәселесі болып табылады. 

Зерттеу жұмысының ғылыми болжамы: егер біз бетперденің өзіндік 

ерекшеліктерін анықтай отырып, оны сақтық шараларында тиімді қолдана алсақ, 

онда өз денсаулығымызды сақтай алып, салауатты өмір салтын ұстана аламыз. 

Ғылыми жұмысының максаты: Медициналық бетперде туралы танып-

білу, оның вирустан қорғаудағы қорғаныштық қызметі және сақтық шараларын 

сақтаудағы маңыздылығын айқындау. 

Ғылыми  жұмысының міндеттері: 

- Бетперденің пайда болу тарихын танып-білу; 

- Бетперденің құрылысы мен түрлеріне сипаттама жасау; 

- Бетперденің (масканың)  қорғаныс құралы ретінде  пайдасын анықтау; 
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- Қазіргі бетперделер мен респираторларды қолданудағы шартын  тану; 

- Бетпердені қолдан тігіп алу жолдарын практика жүзінде қарастыру.   

Ғылыми жұмысының ғылыми жаңалығы. Медициналық бетперденің 

вирустан қорғанудағы маңыздылығы анықталды. 

Жұмыс қорытындысы:Сақтық шараларын сақтау барысында бетпердені 

қалай дұрыс пайдалану және қолдану шарттары анықталды. 

Зерттеудің теориялық және практикалық маңызы:Бетперденің 

қорғаныстық қызметі жан-жақты қарастырылды. Вирустан бетперде арқылы 

қорғану жолдары таныстырылды, осы материалдар болашақта бетперде туралы 

зерттеушілерге көмекші құрал бола алады. 

Жұмыстың орындалу әдістері. Бетперденің вирустан қорғанудағы 

маңыздылығымен терең танысу, деректер жинау, ғылыми ізденіс, зерттеу,  талдау, 

салыстыру әдістері қолданылған. 

І Кіріспе 

Зерттеудің өзектілігі. Қоғамда бетпердеге қатысты пікірталас көп. Әркім 

әртүрлі болжамдар жасайды. Бәріміз бір қоғамда өмір сүріп жатқандықтан заң, 

талап бәрімізге ортақ. Заң мен тәртіпке бағыну – бәріміздің міндетіміз. Сонымен, 

басты назардағы бетперденің пайда болу тарихы қандай, оның бізді қорғаудағы 

қауқары қаншалықты деген сұрақтарға жауап іздей бастадым. 

Сондай-ақ, бетпердені қолдан тігіп алу жолдарын қарастыру да пайдалы 

болмақ. 

ІІ Негізгі бөлім 

2.1 Медициналық бетперденің (масканың) пайда болу тарихы 

Ортағасырлық Еуропада, туберкулез обасы өршіп тұрған кезде, жұқтырған 

адамдарды емдейтін дәрігерлердің санаты пайда болды. Адамдар оларды "Оба 

дәрігері" деп атады. 

Ең алғаш адамзат арасына оба індеті тарай бастағанда көптеген емшілер 

сақтық шараларын қарастырады. Осылайша, он бесінші ғасырда індет шарықтаған 

тұста науқастармен жиі қарым-қатынасқа түскен емшілер шет-шетінен өздері де 

жұқтырып алады. Сол кезде туындаған жағдайға байланысты қорғаныш құралын 

тек қана екі ғасыр өткеннен кейін, яғни XVII ғасырдың басында ойлап табады. 

Францияның танымал дәрігері Чарль Лорм бетпердені ең алғаш 

ойлап тапқан адам.  

2.2  Бетперденің құрылысы мен түрлері 

Ал бір реттік медициналық бетперделер 20 ғасырдың 

соңында полимерлі-талшықты мата емес материалдардан 

жасала бастады. 

Қазіргі заманғы маскалар екі негізгі түрге бөлінеді: 

процедуралық (күнделікті, бір реттік) және 

мамандандырылған (хирургиялық).  

Процедуралық бетперделер мата емес материалдардың үш 

қабатынан жасалады. Әдеттегі медициналық бетперделердің құрылысы: 

ортасында сүзгілік бөлімі, екі жақ сыртында қорғаныш қабатынан тұрады.  
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Респираторлық бетперделер дәрежесіне қарай бірінші, екінші, үшінші деп 

бөлінеді. Оның шаңға немесе газға арналғанын өзіңіз қалауыңызбен таңдауға 

болады. Ал қазіргідей пандемия кезінде респираторлардың екінші және үшінші 

дәрежесін қолданған жөн. Бұларды медицинада FFP3 және FFP2 деп атайды. Ал 

бірінші дәрежелі респиратор FFP1 деп аталады. 

2. 3 Бетперденің (масканың) пайдасы 

Вирустардың мөлшері бетперде немесе респиратор кигеннен ешқандай 

азаймайды. Белсенді вирустар 1-ден 200 микрометрге дейінгі мөлшерде 

тамшылардың ішінде орналасқан аэрозоль тамшыларының көп бөлігі. Сондықтан 

тіпті қолдан жасалған бетперде, шарф немесе бет орамал оларды ұстап қалуға 

қабілетті. Төрт қабаттан жасалған, қолдан жасалған мата бетпердесі сүзгілеу 

тиімділігі бойынша бір реттік бетпердеге пара-пар.  

2. 4 Вирустан қорғайтын бетпердені қалай дұрыс қолдану керек? 

 Медицина бетпердесін тақпас бұрын қолды сабынмен мұқият жуу немесе 

антисептикпен сүрту керек; 

 Бетперде әдетте ақ жағымен бетке, ал түрлі - түсті  сыртқа киіледі. 

 Бетперде ауыз бен мұрынды жауып тұруы қажет. Адамның беті мен 

бетперде арасы ашық болмағаны дұрыс; 

 Бетпердені қайта-қайта ұстамаған жөн. Оны ұстағаннан кейін қолды 

сабынмен жуу немесе антисептикпен сүрту керек; 

 Бетперденің ішкі жағына қолды тигізбей, сыртынан ұстап шешкен дұрыс. 

Қолданылған бетпердені жабық қоқыс жәшігіне бірден тастау қажет.  

 Бетперде ылғалданған соң шешіп тастаған жөн. Бірреттік бетпердені екінші 

рет қолдануға болмайды. 

Медицина бетпердесін қандай жағдайда тағу керек? 

 Сау адам бетпердені COVID-2019 вирусы болуы мүмкін науқасқа күтім 

жасаған кезде таққаны дұрыс; 

 Түшкіріп немесе жөтеліп жүрген кезде тағу керек; 

 Медицина бетпердесін тағып жүрсеңіз, оны қалай дұрыс қолдану керек 

екенін білуіңіз қажет. 

ІІІ Тәжірибелік бөлім 

3. 1 Медицина бетпердесін қалай қолдан тігіп алуға болады? 

Карантин жағдайында азаматтардан жұқпалы аурудан қорғайтын бетперде 

тағып жүру талап етіледі. Дегенмен қазіргі жағдайда дәріханалардан бетперден  

сатып алуғада болады, сондай-ақ  оны қолдан тігіп алған да дұрыс.   

Медициналық маскалармен қатар матадан тігілген беттұмшаларды да тағуға 

болады. Тек уақытылы өзгертіп, жуып, үтіктеу керек. Үйде жасалған бетперделер 

өте тиімді. Бетперде бетті түгел жауып тұруы керек. Ауа өткізетіндіктен бетперде 

тігуге мақтадан жасалған мата пайдаланылады.  

1 метр мата алып, оны трафарет арқылы матаның ұзындығын 40 сантиметр, 

енін 20 сантиметр етіп алуды ұсынады, бірақ қажет болса, бұдан да енді қылып 

тігуге болады. 

https://baribar.kz/124135/darihanalarda-meditsinalyq-betperde-qymbattauy-mumkin/
https://baribar.kz/121554/koronavirus-infektsiyasynan-qalaj-saqtanu-kerek/
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Әуелі матаның оң бетін бір-біріне 

беттестіріп, екіге бүктеу керек. Сонда 

мата шаршы қалпына түседі. Сосон 

трафаретті басып тұрып ақырын 

қарындашпен белгілеп шығып қияды. 

Ашық тұрған бір жақ енін 1 

сантиметр қалдырып, тігіп шығу керек. Содан соң мата оң қаратылып, ашық 

тұрған екі жағы тігін машинасымен  тігіледі.Енді бетпердеге бау тағатын бөлік 

дайындалады. Ол үшін матаның енін шамамен 1 сантиметр немесе бау сыятындай 

етіп ішке қарай қайырып, тігу керек.3 қабатты бетперде резенкесі тағылып 

машинаға салынып тігілген соң  үтікпен басып отырса, матаның қатпары кетіп 

бетпердеміз дайын болады. Резеңке жіңішке болғаны дұрыс. Қолданып отырған 

матаның өзінен де бау істеп, тігуге болады.Бетперде дайын. Қолдан тіккен 

бетпердені бір күннен артық тақпаңыз.  

3.2 Бетперденің 3 қорғаныс қабатының 1 және 3 қабаты спанбонд 

болатынын анықтап білу. 

Ол үшін бетпердені алып қиып көреміз. Сосон 1 

қабат: Спанбонд. көрінетін бөлшектерді, су 

тамшыларын тиімді блоктайтындығына көз 

жеткіземіз. Ол үшін бетпердеге 50мл су құямызда 

бақылап көреміз. Спанбонд  материалы су 

өткізбейтіндігіне көз жеткіземіз. Сондай-ақ екінші бір 

бетпердені  алып жағып көргенде спанбондтың жанғыштығы мен тұтанғыштығы 

төмен дәрежелі екендігін тексеру. 

Қорытынды:Бетпердені қиып 3 қабаттан тұратынын көрдім. Шырпымен 

жағып көргенде жанғыштығы мен тұтанғыштығы төмен екенін байқадым. 

Бетпердеге су құйып көргенде, су өткізбейтіндігін бақыладым. Бетперденің 

1және3 қабаты  спанбонд полипропилен (полимер) материалы. Спанбонд- жеңіл, 

су өткізбейді, ауаны жақсы өткізеді.  

Ғылыми-зерттеу процесінде жасалған сауалнама сұрақтарына 21 студент 

қатысып төмендегідей нәтиже көрсетті. 

ІҮ Қорытынды 

Қайда қарасақ та, қайда көз жіберсек те көретініміз - химия ғажайыптары –

деп Михаил Васильевич Ломоносов айтқандай бетперденің  құрамы химиялық зат 

полипропиленнен жасалған екен. 
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Мен бетперденің вирустан сақтанудағы маңызын зерттей келе, бетперденің  

қалай, қайдан шыққандығын білдім.Студенттерден сауалнама алу арқылы 

олардың қанша мөлшерде бетперденің қанша уақыт тағуға болатыны, неден 

жасалғаны, оң не теріс жағын ажырата алама жоқтығына сараптама жасап көз 

жеткіздім. Аурудан қорғайтын бетпердені қалай дұрыс қолдану керектігін және 

қолдан тігіп алуды үйрендім. 

Халқымыздың «Ауырып ем іздегенше, ауырмайтын жол ізде» деген дана 

қағидасын әрдайым, әрқайсысымыз жадымыздан шықпайтын биік ұстаным болуы 

тиіс. 
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ЛАСТАНУ АУМАҒЫНА ТҮСЕТІН ЖАУЫН-ШАШЫННЫҢ 

ҚЫШҚЫЛДЫҒЫ МЕН ТОКСИКАЛЫҒЫН АНЫҚТАУ 

Қатысушы: Жүнүсов Нұрбол 

Жетекшісі: Абижанова Аида Сатбекқызы 

«Электротехника колледжі» КМҚК 

 

Өзектілігі:Қар қабатында атмосфераға қарағанда көп зиянды заттар болуы 

мүмкін. Қар бір көргенде аппақ таза болғанымен, жерге түскен қар таза болып 

саналмайды. Ластанудың көп үлесін өндіріс аудандарына және жол жиегіне, темір 

жол маңына түскен қар көрсетеді. Экологиялық жағдай үшін үлкен қауіп қардың 

еру процессі болып табылады. Құрамында ауыр металдар, полимерлер, басқа 

зиянды заттар бар еріген қар мыңдаған километрге таралуы мүмкін[1]. Тек 

заманауи қарды тазалау әдістері ғана  аймақтардың ластануының алдын алады 

және табиғатқа таза көрік береді. Қар қабаты атмосфералық ауадан түсетін 

аэрозольді ластағыш заттардың эфективті жинақтаушысы болып табылады[2]. 

 Мақсаты:Семей қаласының түрлі өндірістік зоналарының қар жамылғысын 

зерттеу нәтижелері бойынша қоршаған ортаны ластаудың токсикалығы мен 

қышқылдылығын сипаттау болып табылады. 

 Міндеттері:  

1. Семей қаласының өндіріс орындары «Силикат зауыты» ЖШС, «Семей 

Цемент зауыты» ЖШС, «Семей кұрылыс  материалдары зауыты» ЖШС, «Семей 

былғары -  тері комбинаты» ЖШС және Қызыл Кардон маңындағы қар 

сынамасының сынамасының қышқылдылығын анықтау 

2. Семей қаласының өндіріс орындары маңындағы қар сынамасының 

токсикалығын анықтау 

http://www.kostanaytany.kz/
https://sputniknews.kz/infographics/20200414/13684350/Betperde-nfografika.html
http://www.kostanaytany.kz/
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3. Семей қаласының өндіріс орындары маңындағы қар жамылғыларының 

құрамына химиялық -экологиялық баға беру 

Жаңалығы:Семей қаласының әр түрлі өндіріс  аймағындағы қар 

жамылғысының токсикалығы мен қышқылдығын анықтау, ондағы ластаушыларға 

сандық және сапалық баға беруге мүмкіндік береді, себебі қар жамылғысы 

атмосфераға түскен барлық ластаушыларды өзінің құрамына сіңіреді. Қоршаған 

ортаның жағдайы, Семей қаласының қар жамылғысы осы уақытқа дейін көп 

зерттелмегендіктен, біздің қызығушылығымызды тудырды. 

Зерттеу әдісі:Бақылау, сараптау, салыстыру, биотест. 

Зерттеу нысаны:  Семей қаласының өндіріс орындары: «Силикат 

зауыты»ЖШС, «Семей Цемент зауыты»ЖШС, «Семей кұрылыс  материалдары 

зауыты»ЖШС, «Семей былғары -  тері камбинаты»ЖШС және Қызыл Кардоннан 

алынған қар жамылғылары. 

Семей қаласының экологиялық жағдайы қалаға әкімшілік жағынан 

бағынышты территорияларды қоса есептегенде көптеген табиғи және техногендік 

сипаттағы факторлармен анықталады. 

Зерттеу әдісі 

Еріген судың химиялық құрамын зерттеген кезде сулардың анализіне 

қолданылатын әдістерді қолдану мүмкін. Химиялық талдаулар стандартты әдістер 

бойынша орындалды. Еріген сулардың химиялық құрамын зерттеу үшін pHметр 

құралын,  ал токсикалығы биотест әдісі арқылы анықталды [3]. 

Қар сынамасының pH - ын анықтау бойынша келесі өлшемдер 

қолданылынады: 

 Күшті қышқыл – 3-4                                    

 Қышқыл – 4-5                                               

 Әлсіз қышқыл – 5-6  

 Нейтралды (бейтарап) – 6-7 

 Әлсіз сілтілік – 7-8 

 Сілтілік – 8-9 

 Күшті сілтілік – 3-4 

Еріген қар суының сапалық және сандық химиялық анализінің нәтижелері 

бойынша: 

Қар сынамаларының қышқылдығы  бойынша  өндіріс орындарыныңжәне 

фондық бөлікті аз дәрежеде әсер алатын территориядан - қала шетінде орналасқан 

Қызыл Кардоннан алынған қар сынамаларының  қышқылдығы (pH=6-7) бейтарап 

ортаны көрсетті.Ал «Семей құрылыс материалдар зауыты» ЖШС, «Семей цемент 

зауыты» ЖШС, «Силикат зауыты» ЖШС әлсіз сілтілік ортаны көрсетті.  
1.2.Биотестілеу әдісімен қар суының токсикалығын анықтау 

Еріген қар суларының уыттылық дәрежесін анықтауда биотестілеу әдісі 

қолданылды.Әдістеме бақылаумен салыстырғанда зерттелетін суда болатын улы 

заттардың әсері кезінде өміршеңдігі мен құнарлылығын анықтауға негізделген 

[4].  

Біз қар суының токсикалығын анықтау үшін бидай дәнін қолдандық. Бидай 

сезімтал өсімдіктер қатарына жатады. Бидайдың бір ерекшелігі қыс мезгілінде 
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қолайлы экологиялық жағдай болса бейімделіп, қар астында сақталып қалады. 

Көктемде қайта жайқалып, ары қарай жетіле береді. 

Нәтиже мынадай формула бойынша есептелді: 
       X1 * 100% 

        А= ------------------    

                      X2 

      Мұнда, X2– өскен дәндер саны 

 X1 – жалпы дәндер саны 

Биотест анықтау үшін келесі градацияны қолданады.  

Улылығы жоқ – 100%Орташа – 40-60% 

Өте аз улылық – 80-90%Жоғары улылық – 20-40% 

Әлсіз – 60-80%Өте жоғары улылық 0-20% 

Зерттеу алынған аудандардың биотест нәтижесін келесі диаграммаларда 

көрсетілген: 

 Қар сынамаларынан өскен дәндер бойынша Семей құрылыс - материалдар 

зауыты шығыс, солтүстік, солт.батыс, Семей былғары - тері комбинаты 

шығыс,солтүстік, солт.шығыс әлсіз уыттылықты 60-80% уыттылық көрсетті. Ал 

Силикат зауыты және Семей цемент зауыты маңынан алынған қар сынамалары 

химиялық уыттылықтың (өте аз улылық – 80-90%) ең төменгі дәрежелерімен 

ерекшеленді.  

Қорытынды бөлім 

 «Силикат зауыты» ЖШС,  «Семей Цемент зауыты» ЖШС, «Семей кұрылыс  

материалдары зауыты» ЖШС, «Семей былғары - тері камбинаты» ЖШС  және 

фон ретінде Қызыл Кардоннан аумағынан шығыс, батыс, оңтүстік, солтүстік, 

солтүстік батыс, солтүстік шығыс, оңтүстік батыс, оңтүстік шығыс бағыттарының 

қар жамылғысынынан сынамалар алынып,  қышқылдығы мен токсикалығы 

зерттелді. 

Зерттеу нәтижесін қорытындылай келе Семей қаласының өндіріс орындары 

маңынан алынған қар сынамалары ластану деңгейі орташа екенін көреміз. Қар 

сынамаларының химиялық құрамы атмосфераның ластануының интергалды 

сипаттамасы екені белгілі. Өндіріс орындарынан шығатын қалдықтар әдетте 

сілтілік ортаны тудырады, сондықтан олардың маңындағы қар сынамаларының 

рН ортасы жоғары шамаға ие болады. 

Cутектік көрсеткіш өндіріс орындарының ластану мен ластаушылардың 

көрсеткіші болып табылады. Зерттеу нысандарынан алынған сынамалардың 

қышқылдылығы мен токсикалығының орташа мөлшерлері ең жоғарғы мәндермен 

сипатталды, себебі аталған нысандарға автокөлік жолдары өте жақын орналасқан, 

сонымен қатар өндіріс орындарынан шығатын қалдықтар жел бағытына сәйкес 

таралады. 

Пайдаланған әдебиеттер тізімі: 
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КГУ «Индустриально-технологический колледж». 

 

Фотонный двигатель (квантовый) — гипотетический реактивный двигатель, 

где источником энергии служит тело, которое излучает свет. Фотон имеет 

импульс, и, соответственно, при истекании из двигателя, свет создает реактивную 

тягу. Теоретически фотонный двигатель может развить максимальную тягу из 

расчёта на затраченную массу космического аппарата, позволяя достигать 

скоростей, близких к скорости света, однако практическая разработка таких 

двигателей, судя по всему, дело достаточно отдалённого будущего. Аппарат 

можно приводить в движение используя импульс фатонов. 

Квант электромагнитного излучения, который мы называем фотоном, имеет 

свойства, аналогичные свойствам частиц, которые мы видим, например песчинок. 

Фотон взаимодействует как единое целое при столкновениях или при 

поглощении, а не как протяженная волна. Массивные кванты, такие как 

электроны, также действуют как макроскопические частицы - чего мы и ожидаем, 

потому что они являются мельчайшими единицами материи. Частицы несут не 

только энергию, но и импульс. Несмотря на то, что фотоны не имеют массы, уже 

давно есть доказательства того, что электромагнитное излучение имеет импульс. 

(Максвелл и другие исследователи ЭМ-волн предсказывали, что они будут нести 

импульс.) В настоящее время является хорошо установленным фактом, что 

фотоны действительно иметь импульс. Фактически, импульс фотона определяется 

фотоэлектрическим эффектом, когда фотоны выбивают электроны из вещества. 

Импульс можно рассматривать как способность объекта толкать другой объект 

своим движением.  

Классически импульс определяется как масса объекта, умноженная на его 

скорость: p = mv. 

За счет света (в теории) можно заставить двигаться аппарат испуская с одной 

стороны фотоны — это называют фотонной ракетой. C помощью света можно 

разогнать аппарат не до скорости света, а досущественные доли, примерно до 

десяти процентов, чтобы сделать путешествие до ближайших звезд возможным, 

хотя бы в относительно разумные сроки, не десятки тысяч лет, а в районе сотни. 

Для этого необходим источник энергии чтобы создавать излучение и способ 

эффективно сфокусировать это излучение для тяги. В качестве примера 

рассматривают ядерную фотонную ракету, где топливо преобразуется в 

излучение, в процессе ядерных реакций. Рассматриваются реакции деления и 
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реакции синтеза. Реакция синтеза только начинает разрабатываться, поэтому 

реакция деления остается существеннее.  

Одна из основных проблем химических ракет в том, что для создания 

необходимой тяги необходимо невероятное количество топлива. Собственно, 

большая часть массы современных ракет, это и есть топливо. 

В статье российских ученых из Обнинска говорится, что для ракет из сухой 

массы в 10 тонн (массы без топлива), разгона до 1% скорости света необходимо 

300 тыс. тонн топлива, для ракеты в 10 тонн. А если полагаться на желаемую в 

скорость 10% от световой, то тут нужно 1045   тонн топлива.  

Исходя из этого, можно сделать вывод, что генераторы на борту не очень 

эффективны. 

Так же, можно сделать вариант ракет на антиматерии. Когда частицы 

сталкиваются со своей античастицей, они аннигилируют и при этой выделяется 

огромное количество энергии. Этот вариант хорош тем, что здесь очень высокая 

эффективность преобразования массы в излучение, например: при аннигиляции 

электронов и позитронов получаются гамма-фатоны, а они обладают высокой 

энергией, а значит импульсом. Плюс: при использовании на порядок меньше 

топлива. Минус: гамма-излучение не подходит для работы двигателя. Направлять 

и фокусировать гамма-излучение остается вопросом. Производство огромного 

количество вещества остается проблемным. 

Учитывая все выше, получается, что использование излучателей на самих 

фотонных ракетах не практично. 

Считается, что гораздо эффективнее было бы использовать излучатель, 

который находится не на самом корабле. Так сразу решается проблема огромной 

массы топлива ведь кораблю его нести не придется и тут уже даже есть кое-какие 

эксперименты: создать парус, прикрепленный к космическому аппарату, который 

будет ловить солнечный свет, фотоны которого будут сообщать импульс парусу и 

приводить аппарат в движение.  

Таким образом, аппарат зависит от нескольких факторов: материал, из 

которого сделан парус должен хорошо отражать свет и в идеале быть очень 

легким. Чем больше площадь паруса, тем больше света он поймает, тем большего 

ускорения можно достичь.  

Первым аппаратом, который целенаправленно успешно протестировал 

технологию солнечного паруса был японский аппарат Ikaros. В 2010 году аппарат 

раскрыл парус со стороной в 14 метров и действительно было зафиксировано 

ускорение. 

В данный момент на орбите находится аппарат планетарного общества 

lightSail2. Он тоже успешно демонстрирует, что солнечный свет создает тягу. Его 

парус значительно меньше, чем было у аппарата Ikaros, всего лишь 5.6 метра по 

одной стороне. Ускорение у него небольшое, всего 0.058 мм/с2. За месяц 

постоянного воздействия солнечного света, он может достичь скорости в 549 

км/ч, не очень впечатляет, но и это аппарат, который лишь тестирует принцип 

действия технологии. 
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Межзвездные перелеты на фотонных тягах, далеки от реализации. Но все же, 

технология при определенных условиях может позволить разогнать аппарат до 

значительной части скорости света в 10-50%. Это уже может сделать посещением 

ближайших звезд реальным и возможно использование света для этого один из 

лучших перспективных вариантов. Не нужна никакая экзотическая материя, не 

нужно нарушать законы физики, все принципы известны и нужно лишь решить 

некоторые технологические трудности и развивая масштабировать существующие 

технологии. Но это не что-то из области фантастики, а значит возможно 

человечество однажды все же посетит на другие звезды. 

Список литературы: 
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В современных автомобилях широко применяются электронные блоки 

управления, которые позволяют контролировать и управлять работой таких 

систем,как антиблокировочная система(ABS - Anti-lockbrakingsystem), система 

поддержания курсовой устойчивости (ESP- Electronic Stability Program), система 

пассивной безопасности(SRS -SupplementaryRestraint System), блок бортовой 

электроники(BCM- Body Control Modul) и так далее.Однако, все эти электронные 

блоки не будут функционировать без программного обеспечения, поэтому его 

разработка является очень актуальной задачей. 

VolkswagenAktiengesellschaft (VAG) для своих автомобилей разработал блоки 

бортовой электроники(BCM), которые контролируют и управляют работой 

большого количества систем, таких как: 

 охранная система; 

 пассивная противоугонная система; 

 бесключевой доступ; 

 управление климатической установкой; 

 управление освещением в автомобиле, контроль неисправности головных 

осветительных приборов; 

 управление электростеклоподъёмниками(ЭСП) и т.д. 

В блоках бортовой электроники VAG также возможно кодирование блоков, 

которое легко позволяет расширить комплектацию автомобиля и дооснастить его 

дополнительными опциями, которые не были установлены в автомобиль 

https://www.wtamu.edu/~cbaird/sq/2013
https://aip.scitation.org/doi/abs/10
https://science.howstuffworks.com/lig
https://ntrs.nasa.gov/api/citations/2
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изначально. Например, опцию бесключевогодоступа или другую 

мультимедийную систему с возможностью кругового обзора. 

Мною было разработано программное обеспечение блока бортовой 

электроники для карбюраторного автомобиля. Система позволяет управлять 

краном печки, что позволяет регулировать температуру в салоне автомобиля; 

управлять центральным замком, что позволяет открывать/закрывать автомобиль 

без использования ключа. Также на блок бортовой электроники возложена 

охранная функция автомобиля, функция управления вентилятором охлаждения 

двигателя, функция оповещения водителя о перегоревшей лампе в фарах 

головного света. 

Данный функционал реализован на управлении отладочной платы 

ArduinoNanov 3.0. 

Принципиальная схема блока бортовой электроники представлена на 

рисунке 1. 

 
Рисунок 1 - Принципиальная схема блока бортовой электроники 

Центральный замок 

Центральный замок работает следующим образом: в двери автомобиля 

монтируются актуаторы дверных замков, которые посредством тяги крепятся к 

блокиратору дверного замка. Актуаторы через реле подключены к контроллеру, 

также к контролеру подключен gsm-модуль на контроллере SIM800, в который 

установлена sim-карта. 

Алгоритм работы центрального замка: 

1) В контроллер записываются номера мобальных телефонов, при вызове с 

которых система должна обеспечить функцию разблокировки дверей. 

2) При вызове с мобильного телефона gsm-модуль передаёт этот номер 

контроллеру. Контроллер выполняет проверку присутствия этого номера в 

списке. 

3) Если номер телефона совпадает с одним из номеров, 

запрограммированных в контроллере, то gsm-модуль получает от него команду 

принятия вызова, иначе вызов будет отклонен. 

4) Если вызов принят, то с мобильного телефона необходимо ввести DTMF- 

команду для открытия или закрытия дверей. 
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Команда «1» даёт сигнал на реле, которые управляют актуаторами дверей, и 

двери разблокируются. 

Команда «2» - актуаторы дверей должны быть заблокированы. 

Охранная функция автомобиля 

Алгоритм работы охранная функция автомобиля при срабатывании датчика 

удара: 

1) Контроллер посылает в модуль sim800 AT-команду вызовамобильного 

телефона, номер которого запрограммирован в контроллере,что сообщает 

владельцу автомобиля об угрозе сохранности его имущества. 

2) Контроллер подаёт сигнал на реле, включается световая сигнализация 

автомобиля. Габаритные огни будут загораться и гаснуть в течении 30 секунд. 

Функция управление вентилятором охлаждения двигателя 

К контролеру подключен датчик температуры ds18b20 и через реле 

электродвигатель вентилятора охлаждения. 

Алгоритм работы: 

1) Ryjgrfjnrhsnbzrhfyf включения и отключения вентилятора. Эти данные 

отображаются на дисплее. Это сделано для того, чтобы изменять температурный 

режим работы двигателя внутреннего сгорания. 

2) При превышении температуры двигателя заданного значения на дисплей 

будет выведено сообщение «Двигатель перегрет». Сообщение будет 

сопровождаться звуковой сигнализацией. 

Функция управления салонным отопителем автомобиля 

В системе отопителя  используется электрокран печки от автомобиля 

«Газель»управляемый платойArduinoNano. 

Алгоритм работы: 

1) При нажатии на кнопку открывается кран отопителя, и охлаждающая 

жидкость начинает поступать в радиатор печки. Открытие крана сопровождается 

миганием желтого индикатора.  

2) Загорание красного светодиода, сигнализирует о полном открытии крана 

отопителя. Радиатор нагревается. 

Функция оповещения водителя о перегоревшей лампе в фарах головного 

света 

К контроллеру подключено два датчика тока ACS712, которые своими 

силовыми контактами подключены к лампам ближнего света. 

Алгоритм работы: 

1) При перегорании лампы или коротком замыкании плюсового контакта 

лампы на массу происходит перегорание предохранителя. 

2) На дисплей будет выведено сообщение «Короткое замыкание или обрыв 

цепи в левой или правой фаре». Сообщение будет сопровождаться звуковой 

сигнализацией. 

 

В результате работы над данным проектом был выполнен и введён в 

эксплуатацию блок бортовой электроники автомобиля, в конструкции которого 

он изначально отсутствовал. Получены следующие преимущества: 
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1) Получение возможности бесключевого доступа к салону автомобиля и его 

блокировке. 

2) Повышение сохранности личного имущества. 

3) Увеличение комфорта использования транспортного средства за счёт 

управления отопителем салонаи вентилятором охлаждения двигателя. 

4) Повышение безопасности дорожного движения за счёт использования 

возможности контроля исправности осветительных приборов транспортного 

средства. 

Кромеэтого, мной получены навыки программирования контроллеров, что 

является перспективным направлением в моей будущей профессиональной 

деятельности. 

Список литературы: 

1. Проекты с использованием контроллера Arduino,  3-е изд., Петин В.А, 

Издательство: СПб.: БХВ-Петербург,  2019 г. 

2. Практическая энциклопедия Arduino. Петин В.А., Биняковский А.А.,  ДМК 

Пресс, 2019 г. 

3. https://alexgyver.ru/encoder/ 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТАВА ГАЗИРОВАННЫХ НАПИТКОВ. 

Участник: Мухамеджанова Арайлым 

Руководитель: Тусомбекова Сауле Кумашевна 

КГКП «Колледж бизнеса и сервиса»   

 

Цель: Определить частичный состав напитков Cоca Cola, Sprite, Fanta. 
Доказать негативное влияние газированных напитков на организм человека при 

помощи исследований, социологических опросов, теоретического исследования 

данного материала. 

Актуальность: В магазинах на сегодняшний день огромный выбор сладких 

газированных напитков. Многие очень любят газированную воду - она сладкая, 

шипучая. Особенно в жаркие дни лета так и  хочется попробовать их на вкус. 

Реклама зазывает пить и пробовать напитки различных производителей 

находящиеся на прилавках магазинов. Врачи, к тому же, советуют для пользы 

здоровья употреблять не менее семи стаканов жидкости в день. А чем газировка 

не жидкость? Однако из чего она состоит и как влияет на организм человека, мы 

не знаем. Каждый в детстве слышал от родителей о вреде таких напитков, 

аргументируя это составом газировки. Так ли это? Мне стало интересно 

насколько правы взрослые и вреден ли лимонад для нашего здоровья. 

Теоретическая часть 

Газированные напитки различных марок состоят из спиртов, углеводов, 

углекислого газа, фосфат-ионов, лимонной и фосфорной кислот, и т. д. Эти 

напитки дают ощущение тепла, легкости и имеют пикантный вкус, который 

многим нравится.  

Углекислый газ отвечает за образование пены при встряхивании бутылки. 

https://alexgyver.ru/encoder/
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Углекислый газ растворяется в воде с образованием угольной кислоты, 

которая также отвечает за островатотербкий вкус.  

Углеводы являются естественными органическими соединениями и являются 

основным источником энергии для нашего организма. Общая формула углеводов 

CX(H2O)Y. 

В зависимости от размера молекулы углеводы классифицируются как 

моносахариды, дисахариды и полисахариды. Глюкоза представляет собой 

моносахарид с формулой C6H12O6. В свободном состоянии она содержится в 

косточках созревающего винограда, а также во многих сладких фруктах. Он 

также присутствует в крови человека в количестве около 0,1%. Сахароза – один из 

самых полезных дисахаридов в нашей повседневной жизни. 

Широко распространен в природе в соках, семенах, а также в цветках многих 

растений. Основным источником сахарозы является сок сахарного тростника, 

содержащий 15-20 % сахарозы, и сок сахарной свеклы, содержащий около 10-17 

% сахарозы. Молекулярная формула сахарозы C12H22O11. Он производится 

смесью глюкозы и свободной дозы. Он носит невосстанавливающий характер, в 

то время как глюкоза восстанавливает. Холодные напитки немного кислые по 

своей природе, и их кислотность можно измерить, найдя значение pH. Значения 

pH также зависят от кислотного содержания, такого как лимонная кислота и 

фосфорная кислота. 

Практическая часть. 

1. Установление РН (тест на наличие лимонной и фосфорной кислот): 

Отбирали по 1-2 капли пробы прохладительного напитка каждой марки и 

наносили на рН-бумагу. Было замечено изменение цвета рН-бумаги, которое 

сравнивалось со стандартной шкалой рН. 
 

НАБЛЮДЕНИЕ№1 

№ Наименование напитка Наблюдение цвета Вывод 

1 COCA COLA Розовый 1-2 

2 SPRITE Оранжевый 3 

3 FANTA Светло-розовый 2-3 

 

ВЫВОД: безалкогольные напитки, как правило, кислые из-за присутствия 

лимонной кислоты и фосфорной кислоты. Значения pH прохладительных 

напитков разных марок различаются из-за различий в количестве кислотного 

содержания. 

Тест на наличие углекислого газа. 

Как только бутылки были открыты, образец один за другим пропускали через 

известковую воду. Известковая вода помутнела. 

НАБЛЮДЕНИЕ№2 
№ Наименование напитка Время, сек 

 

Вывод  

 

1 COCA COLA 26.5 СО2 присутствует 

2 SPRITE 21 СО2 присутствует 
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3 FANTA 35 СО2 присутствует 

ВЫВОД: все безалкогольные напитки содержат растворенный в воде углекислый 

газ. Углекислый газ (CO2) растворяется в воде с образованием угольной кислоты, 

которая отвечает за его острый вкус. 

Уравнение химической реакции. 

Ca(OH)2 (т) + CO2(г) --> CaCO3 (т) + H2O(т) 

Тест на наличие глюкозы. 

Глюкоза является восстанавливающей сахарной кислотой. Его присутствие 

обнаруживается с помощью следующего теста: 

В пробирку отбирали небольшую пробу холодного напитка разных марок и 

добавляли несколько капель реактива Бенедикта. Пробирку нагревали в течение 

нескольких секунд. Образование красноватого цвета подтверждает наличие 

глюкозы в холодных напитках. 

НАБЛЮДЕНИЕ№3 
№ Наименование напитка Наблюдение цвета Вывод 

1 COCA COLA Красновато-коричневый 

осадок 

Присутствует глюкоза 

2 SPRITE Красновато-коричневый 

осадок 

Присутствует глюкоза 

3 FANTA Красновато-коричневый 

осадок 

Присутствует глюкоза 

ВЫВОД: все образцы дали положительный результат на глюкозу с реактивом 

Бенедикта. Следовательно, все напитки содержат глюкозу. 

ТЕСТ НА АЛКОГОЛЬ 

Образцы холодных напитков каждой марки отбирают в пробирку для 

образцов и в каждую пробирку добавляют йод, а затем раствор йодида калия и 

гидроксида натрия (NaOH). Затем пробирку нагревают на водяной бане в течение 

30 минут, осадок желтого цвета подтверждает наличие спирта в холодных 

напитках. 

НАБЛЮДЕНИЕ№4 
№ Наименование напитка Наблюдение цвета осадка Вывод 

1 COCA COLA Желтый Присутствует алкоголь 

2 SPRITE Желтый Присутствует алкоголь 

3 FANTA Желтый Присутствует алкоголь 

 

ВЫВОД: после проведения нескольких тестов был сделан вывод, что 

различные марки прохладительных напитков, а именно  

1. Кока-кола  

2. Спрайт  

3. Фанта  

Все содержат глюкозу, спирт, сахарозу, фосфаты, ионы и углекислый газ. Все 

имеют кислую природу. 

При сравнении значения pH разных марок кока-кола является наиболее 

кислой, а спрайт - наименее кислым из всех трех взятых марок. Значение pH 
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Кока-колы почти равно дезинфицирующему средству, которое вредно для 

организма. 

ДВУОКИСЬ УГЛЕРОДА  

Среди трех взятых образцов прохладительных напитков максимальное 

количество растворенного углекислого газа у спрайта, а минимальное количество 

растворенного углекислого газа у Фанты. 

НЕДОСТАТКИ ХОЛОДИЛЬНЫХ НАПИТКОВ 

1. Безалкогольные напитки намного вреднее, чем компот. Так как в них в 

большом количестве содержится сахар, который вызывает «диабет». 

2. Безалкогольные напитки могут вызвать увеличение веса, поскольку они 

мешают естественной способности организма подавлять чувство голода. 

3. Безалкогольные напитки обладают способностью растворять кальций, 

поэтому они также вредны для костей человека. 

4. Для перевозки сиропа безалкогольных напитков коммерческий грузовик 

должен использовать обозначения «для опасных материалов», зарезервированные 

для особо экономичных материалов. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНЫХ НАПИТКОВ 

1. Можно использовать для чистки унитазов. 

2. Можно удалить пятна ржавчины с хромированных бамперов автомобилей. 

3. Можно очистить от коррозии клеммы автомобильного аккумулятора. 

4. Можно использовать как «моющее средство» для удаления жира с одежды. 

5. Могут очистить ржавый болт. 
 

ШҰЖЫҚ ӨНДІРІСІНДЕ ҚОЛДАНЫЛАТЫН НАТРИЙ НИТРАТЫ ЖӘНЕ 

ОНЫҢ АДАМ АҒЗАСЫНА ӘСЕРІ 

Қатысушы:  Жанғабылова Назерке  

Жетекшісі: Дюсембекова Самал Муратовна 

КМҚК «Бизнес және сервис колледжі» 

 

Бұл мақалада «Арай East Food» ЖШС – де өндірілетін әртүрлі шұжық 

құрамындағы химиялық заттар тұз және натрий нитратының мөлшері және оның 

адам ағзасына әсері жайлы жазылған.  

Қазіргі уақытта дәмі тіл үйіретін шұжықтарды тұтынбайтын адам жоқ шығар. 

Түрлі дәмдеуіштер қосылып өндірілетін бұл тағам түрін баладан бастап ересек 

адамдарға дейін жақсы көреді. Бірақ  бұл шұжықтардың құрамындағы химиялық 

заттар кәдімгі ас тұзы мен еттің қызғылт түсін сақтап тұратын натрий 

нитратының көп мөлшерін тұтынса денсаулыққа кері әсер ететінін бері білсе, 

кейбіреулер білмейді. 

XVII ғасырда шұжық өнімдері өндірілетін алғашқы шеберханалар пайда 

болды, ал XIX ғасырда шеберханалардың саны күрт көбейді. ХХ ғасырдың 

басында біздің елімізге шет елдерден қақталған ет өнімдері мен шұжық өнімдерін 

өндіруге қажетті аппараттар мен жабдықтар, дәмдеуіштер мен татымдықтар 

әкеліне бастады. Осымен қоса ет туралы және сапаны бақылау әдістері туралы 

ғылым дами бастады. Жылдар өтті, ал адамдар щұжық дайындау процесін 
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жетілдіре түсті. Географиялық жағдайына байланысты әлемнің әртүрлі бөлігінде 

сол жердің климатына сәйкес келетін шұжықтың әртүрлі рецептілері пайда 

болды. Шұжық өнімдерін от пен майды механикалық және физико - химиялық 

өңдеу нәтижесінде алды. Шұжық өндірісі консервілеудің биологиялық тәсіліне 

негізделген және оны термохимиялық тәсіл ретінде (жоғары температура мен 

химиялық заттардың әсері қарастырады [1, 112 б]. 

Етті микробтық бұзылудан сақтау үшін және дайын өнімнің  қажетті 

технологиялық қасиеттерін қамтамасыз ету үшін тұздайды. Бұл үшін етке 

тұздалғыш заттарды енгізеді. Тұздағыш қоспаның негізгі және міндетті 

құраушысы - ас тұзы. Оның қажетті мөлшерде етте жиналуы етке тұзды дәм 

береді, әрі оны бұзылудан сақтайды. Тұздауды басқа сүрлеу әдістерімен 

ұштастыру (салқындату, сусыздандыру, жылумен өңдеу) дайын өнімді бүлінуден 

қорғайды. Тұздау табиғаты бөлек әр түрлі процестердің жиынтығы болып 

табылады: масса алмасу (етте тұздағыш заттардың жиналуы; суда ерігіш еттін 

бөліктерінің қоршаған ортаға өтуі); еттін белоктарының т.б. бөлшектерінің 

өзгерісі, еттің ылғалдылығының және су байланыстыру қабылетінің өзгеруі, еттің 

массасының өзгеруі; ферменттік процестерге байланысты өнімнің 

микроқұрылымының өзгерістері; дәм, хош иістің түзілуі, өнімнің түсінің 

тұрақтануы. 

Тамақпен бірге тұзды шамадан тыс тұтыну  ауыратын адамдарға көбірек зиян 

тигізеді. Жүрегі жеткіліксіз істейтін және бүйрегі ауыратын адамдарға  ас тұзын 

күрт азайтқан жөн. Өйткені, ауыру жүректің қажетті мөлшердегі қанды бүйректен 

өткізуге шамасы жетпейді де,тұздар ағзада ұсталып қалады.Бұл жағдайды натрий 

тұздары туғызады. Осыған байланысты әдетте аяқтың басының сәл ісінуі мен бет 

талшықтарының ісіуінен құрсақ  тұсының жаппай суға толуына дейін көлкілдеп 

ісінуі пайда болады. Сондай-ақ тұзды мөлшерінен артық пайдаланса қан 

қысымының  көтерілуіне, бүйрек ауруларына шалдықтырады [2, 25 б]. 

Натрий макроэлементінің маңызды қызметтерінің  бірі олар қандағы тұз 

құрамы  мен осмостық қысымын  тұрақты деңгейде қалыпты ұстап тұрады, ал қан 

мен талшықтарда сақталатын судың мөлшері осыған  байланысты. Ағзада су   

алмасуы  минералды тұздардың алмасуымен  тығыз байланысып,қабысып 

жатады. Ағзада су  тұз  алмасуына жүйке және гормон жүйелері әсері етеді.[3, 47 

б]. 

Жалпы бұл жұмысты толық 2 жыл зерттеп, қорытындысын жұмыс 

барысында шығардық. Бұл жұмыс арнайы «Арай East Food» шұжық түрлерін 

қолданып колледждің зертханасында жүргізілді.  

Адам қорегінің ішінде ет тағамдарының маңызы зор. Ет құрамында 

экстрактивті заттар май, су, минералды тұздар мен витаминдер сияқты ағзаға 

қажетті заттар болады. Адам организмінің өсуі мен қалыпты өмір сүруі үшін 

құнды ақуыздар өте қажет. Экстрактивті заттар еттен әзірленген тағамдарға 

асқорыту сөлдерінің айтарлықтай бөліну және астың жақсы қортылуы үшін дәм 

мен хош иіс береді. Натрий нитраты етпен шұжық  өнімдерінде және тауық 

өнімдерін  қуыру үшін,түсі сақталу үшін қолданылады. Нитритті қатаң түрде 

белгілі бір мөлшерде қолданады,оған  ветеринарлық өндірістік тексеру бөлімі 
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тексеріс жүргізеді,себебі натрий нитратын шамадан көп қолданса,адам ағзасына 

кері әсер тигізуі мүмкін. Натрий нитриті ет өнімдерін шығаратын мекемелерде 

лабораториялық тексеру бар жерде қолданады. Нитритпен жұмыс істейтін 

адамдарды мекеме директоры тағайындайды. Құрғақ  нитритті басқа заттардан, 

реактивтерден алыста  сақтайды.Ол жабық  түрде болу  керек. Зертханада әрбір 

ыдыста "Натрий нитриті" деген жазу жазулы тұрады. Бұл тағамдық қоспа, яғни 

натрий нитриті  ботулизмнен құтқарады. Бірақ натрий нитритіне байланысты 

организмде қатерлі ісік тудыратын нитрозаминдер пайда болуы мүмкін.  Аздап 

қышқыл ортада – асқазан ортасында – нитрозаминдер натрий нитритінің әсерінен 

синтезделуі мүмкін.Сондықтан, натрий нитритін шамадан көп шұжық өнімдеріне 

қосудан абай болған дұрыс [4, 58 б]. 

Шұжық  өндіруге төмендегідей  шикізаттар пайдаланылады: сиыр еті, мал  

ұшасынан қалған өнімдер, майлы шикізаттар, қант, сүт, өнімдері, жұмыртқа   

және  жұмыртқа өнімдері, ұн өнімдері (крахмал), белокты тұрақтандырғыштар, 

тұздықтау өнімдері, дәм татымдық  заттар, пияз, сарымсақ, коньяк  және мадера, 

шұжық қаптары. «Арай East Food» ЖШС – де шұжықтар, негізінен, сиыр, жылқы 

және тауық етінен   дайындалынады. Барлық шқжық түрлері халал өнім болып 

табылады. 

Зерттеуге «Арай East Food» ЖШС –де дайындалған шұжық түрлерін алдық.. 

Шұжықтар жоғары және бірінші сортты сиыр етінен, жылқы етінен, тауық етінен  

дәстүрлі технологиямен дайындалады. Дәмдеуіштер ұмытылмас дәм 

береді.Төменде көрсетілген шұжық түрлерінен тұз және натрий нитратының 

мөлшерін анықтадық. 

Әдістемелік нұсқаулық арқылы тұз және натрий нитратының 

мөлшерін   анықтау. 

Шұжық өнімдеріндегі Мора әдісімен тұздың мөлшерін анықтау 

Жартылай қақталған шұжыққа арналған. 

50 г сынаманы химиялық стаканға салып, үстіне  100 мл дистилденген су 

құйдым.+40° С- қа жеткенше оны 45 мин су моншасында қыздырамыз, ары-

арасында араластырдым.Оны фильтраттап, суытып 10мл  фильтратты 0,05 н. 

күміс нитратымен 10% калий хром қышқылының ертіндісі қатысында сарғыш түс 

пайда болғанша титрлеймін. 

   Титрлеуге кеткен күміс нитратының мөлшерін мына формулаға қойып, 

есептеймін: 

 Х =
0.00292∗𝐾∗𝐴𝑔𝑁𝑂3

10 мл∗5г
*100*100% [5, 4 б]. 

 

Мысалы: Х
0,00292∗1∗8,3

50
*100*100%=4,8%  (московская шұжығы) 

Барлық қақталған шұжық түрлерінің құрамындағы тұз мөлшерін осы 

әдіспен анықтадым:  нәтижесінде, Батыр-2,0%, Рамазан халал -2,3%, Охотничье -

2,3%, 

Чесночная -2,1%; 

Кесте – 1 «Арай East Food» шұжық өнімдерінің құрамындағы тұз мөлшері 
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Шұжық 

атаулары: 

 

   Батыр 

 

Рамазан 

халал  

 

 Охотничье 

 

 

Чесночная 

МЕМСТ 

бойынша 

 

2,0% 

 

2.3% 

 

2.3% 

 

2.1% 

Шұжықтағы 

тұз мөлшері: 

1,9% 2,1% 2,0% 2,1% 

Фотоколориметр арқылы натрий нитратын анықтау 

Фотокалориметр арқылы нитритті анықтау 200 мл- лік өлшегіш колбаға 

дайындалған сынаманы 10 гр аналитикалық  таразыда өлшеп салып,үстіне 5мл  

бураның қаныққан ертіндісін және  100мл дистилденген су құйдық. Осы колбаны 

су моншасында 15 минут қыздырып, кейіннен  22 °С дейінгі бөлме 

температурасында салқындатамыз, жақсылап  араластырып, үстіне 2 мл №1 

Каррез реактивін  және 2 мл №2 Каррез реактивін құйып,колбаның  белгісіне 

дейін дистилденген сумен толтырып 30 минут уақытқа тұңдырып қоямыз.Уақыт 

өткен соң қағаз фильтрі арқылы фильтрлейміз. Фильтраттан пипетка арқылы 20мл 

алып  оны 100 мл-лік өлшегіш колбаға құйып,үстіне 50мл дистилденген су және 

№1түсті реакция реактивінің 10мл құйып қараңғы жерде 5мин  ұстадық.Осыдан 

кейін 2мл №2 түсті реакцияның реактивін құйып, араластырып қараңғы жерде 

3мин ұстадық. 

Уақыт өткен соң жақсылап араластырамыз, фотокалориметр арқылы 

нитриттің мөлшерін анықтадым. Фотокалориметрдің толқын ұзындығы  538 -540 

нм, ал кювета қалыңдығы  1мм болуы керек.Фотоколориметрдің екінші жағына 

кюветаға  дистелденген су құйып орналастырамыз [6, 3 б]. 

Шыққан нәтижені мына таблица арқылы нитриттің проценттік мөлшерін 

анықтаймыз кесте 1 сәйкес 

Кесте – 2               «Арай East Food» шұжық өнімдерінің құрамындағы натрий 

нитратының мөлшері 

Сы

нама 

ФЭК 

құрылғысында 

көрсеткен сандар 

жиыны 

Нитриттің массалық мөлшері 

1. 0,050 0,002 % 

2. 0,100 0,0023 % 

3. 0,100 0,0023% 

4. 0,055 0,0021% 
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Шұжық 

атаулары: 

 

   Батыр 

 

Рамазан 

халал  

 

 Охотничье 

 

 

Чесночная 

МЕМСТ 

бойынша 

    2,0%      2,5%      2,5% 2,3% 

Шұжықтағы 

натрий 

нитратының 

мөлшері: 

       

     2,0% 

 

      2.3% 

        

      2.3% 

 

     2.1% 

 

Кестеден байқағандарыңыздай, зерттеуге алынған барлық шұжық түрлерінде 

тұз және натрий нитридінің мөлшері шамадан ауытқымаған, сондықтан МЕМСТ 

ке сәйкес келетінін дәлелдедік. 

Қортындылай келе, барлық осы шұжық түрлеріне анализ жасау арқылы 

құрамындағы тұз және натрий нитритін анықтадық. Арнайы әдістемелік 

нұсқаулық арқылы жасалған бұл анализде әртүрлі шұжық түрлерінің 

құрамындағы химиялық қоспалардың болатынын көрсетті. Барлық шұжық 

өнімдерінің құрамындағы ас тұзының массалық үлесін және натрий нитритінің 

массалық үлесін анықтау мемлекеттік стандарттарға сәйкес екенін көрсетті (МСТ 

9793-74) (МСТ 8558.1-78).                                           

   Қолданылған әдебиеттер тізімі: 

1. Байжұманова Ә. К., Мал шаруашылығы: ЖОО арналған оқулық. - Алматы 

2011. – 112 б. 

2. Байқошқаров А. Е. Қоғамдық тамақтану: - М. Алматы 2007. – 24 б.  

3. Денсаулық журналы.№8, 2008. – 47 б. 

4. Ауылшаруашылық өнімдердің сапасын сараптау және бақылау  А.Смағұлов 

Алматы 2005. – 58 б. 

 

3 СЕКЦИЯ – ДИЗАЙНДАҒЫ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР. 

ШАШТАРАЗДЫҚ ӨНЕР. ТІГІН БҰЙЫМДАРЫН ҚҰРАСТЫРУ, 

МОДЕЛЬДЕУ ЖӘНЕ ТІГІН ӨНДІРІСІНІҢ ТЕХНОЛОГИЯСЫ 

 

ВДОХНОВЛЯЮЩИЕ ТРЕНДЫ ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА В 2022 ГОДУ 

Участник: Алексеев Алексей Алексеевич 

Руководитель: Корякина Виктория Евгеньевна 

Учреждение «Колледж «Семей» 

 

Направления графического дизайна — всегда неизменно больше, чем просто, 

какое то внезапный стиль моды: ужесточение и стереотип отступающего года 

подвергаются пересмотру, на их место непоколебимо приходит, что то новое, 

неизведанное и крутое. Представьте себе, насколько нудной и тусклой могла быть 

наша жизнь, если бы дизайн никогда не модифицировался. В наступившем году 

направления графического дизайна демонстрируют повторную волну, после 
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затяжной и долгой пандемии, мы потихоньку меняемся к привычному нам ритму 

жизни. Стили разнообразных десятилетий всегда были в моде, а теперь особенно 

получают дополнительную жизнь. Помимо того, перед нами предстают 

молниеносные пертурбации, в основе которых отказ от старых методов. 

Ностальгия по 90-м 

Буквально, совершенно недавно известные всем фильмы, для примера 

возьмем фильм “Оно”, разожгли воспоминания по эстетике 80-х и положили 

начало временам модных в то время,  готических шрифтов с засечками, неоновых 

цветов и пейзажей в стиле ретро. В 2022 году наконец-то постепенно 

возвращается образ на 90-е (а также совсем недавно предоставлен в экранизации 

“Улица страха” от Netflix). 

Во главе этого случая лежат воспоминания— печаль по ушедшему и 

идеализированные понимание о нем. Яркие красочные блоки пробуждают 

воспоминания. 

Выразительная экспериментальная типографика 

Поскольку в нынешнее время больше уходит в онлайн, слов бывает 

недостаточно, чтобы передать то или иное сообщение представителям разных 

культур. Многие дизайнеры видят в этом не помеху, а перспективу. 

В 2022 году читабельность отойдет на второй план, вперед выходит 

типографика, состоящая из красноречивых форм. Откроются безграничные 

возможности в экспериментах и самовыражении. Такая типографика может 

стереть границу между абстрактными элементами и читаемыми буквами. 

Плоский дизайн в стиле укиё-э 

На протяжении нескольких лет дизайнеры подбирают способы дать новую 

жизнь своим плоским векторным иллюстрациям, чтобы достигнуть 

соответствующих стандартов цифрового дизайна. В 2022 году скорее всего будем 

черпать вдохновение в работах пионеров плоского дизайна, в частности японских 

художников укиё-э периода Эдо. Укиё-э — стиль печатной графики (хотя иногда 

такие произведения рисовали от руки). 

Художники вырезали контуры на деревянных блоках и делали с них оттиски. 

Одна из самых известнейших работ в этом стиле — “Большая волна в Кан агаве”. 

Она, как и другие подобные ему произведения, отличается неповторимыми 

контурами, банальными цветами и неповторимой техникой изображения 

перспективы — все это знакомо дизайнерам, работающим с векторной графикой. 

Выражения лиц и позы зачастую обозначались плавными линиями и выглядели 

гипертрофированно. 

Мечтательные каракули 

Каракули — это не просто бессмысленные формы, которые мы рисуем, витая 

в облаках во время своего рабочего процесса. Они многое могут о вас рассказать. 

Эти извилистые рисунки носят сугубо личный характер, а значит, превозносят в 

профессиональную работу немного собственного абстрактного мышления. Это 

помогает  преодолеть разрыв между цифровым и реальным миром и привнести в 

дизайн что-то человеческое. Такие иллюстрации могут вызвать у людей 

эмоциональный отклик. 
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Антидизайн 

За последнее десятилетие в результате непрекращающейся гонки приложений 

были выработаны строгие правила их проектирования, ориентированные, прежде 

всего на юзабилити. Хотя благодаря этому появились интерфейсы, в которых 

может без труда разобраться любой пользователь, это также привело к тому, что 

все цифровые продукты стали однотипными. Название полностью отражает суть 

движения: анти дизайн — это отказ от традиционных принципов дизайна и 

общепринятых представлений об эстетике. Он напоминает брутализм, но это все 

же разные понятия. Анти дизайн бросает нам вызов ассиметричными формами, 

дисгармоничными цветовыми сочетаниями, лишенными декора или, напротив, 

переполненными деталями интерфейсами, суровой типографикой. Хотя чаще 

всего он встречается в цифровой форме, вы можете выразить бунтарский дух и с 

помощью других инструментов.  

Эскапизм 

В прошлом году дизайнеры пытались сбежать из домашних офисов в 

воображаемые миры. С тех пор многие из них все глубже погружаются в свои 

фантазии. Результаты такой работы представляют собой воплощение эскапизма. 

Подобные проекты наполнены неожиданными оттенками, дразнящими деталями 

и причудливыми персонажами. Они помогают как зрителям, так и дизайнерам 

развивать воображение. 

Y2K 

Люди эры Y2K (конец 90-х — начало 2000-х) были в буквальном смысле 

уверены, что технологии их погубят. Когда в 2000 году этого не произошло, 

громкий вздох облегчения привел к возрождению технологического оптимизма. 

Конец 90-х — начало 2000-х — это период, когда в моде были неуклюжие 

кричащие интерфейсы, примитивная графика, розовые и голубые цвета, 

переливающиеся фоны, напоминающие обратную часть компакт-диска. Во 

многом этот стиль похож на киберпанк, но здесь вы не найдете темных, неоновых 

деталей. Y2K гораздо ярче и вызывает чувство ностальгии 

Параметрические паттерны 

Паттерны — это основа графического дизайна. Они помогают нам сделать 

однотонные элементы или фон интереснее. В 2022 году на первый план выходит 

эффектная параметрическая геометрия. Параметрические паттерны состоят из 

сложных геометрических структур, каждая линия которых трансформируется в 

зависимости от ее положения. В основе такого узора лежат графики 

параметрических уравнений. Хотя они берут свое начало в геометрии, эти гибкие 

трехмерные паттерны смотрятся динамично и не похожи на застывшие 

конструкции. 

Сложный максимализм 

Хотя вам, вероятно, захочется определить понятие “максимализм” через его 

противоположность “минимализм”, этот тренд может предложить гораздо 

больше, чем вы ожидаете (что соответствует его названию). Речь не просто о 

заполнении пространства, но о заполнении его объектами, цветами и паттернами, 

которые отражают увлечения и фантазии художника. Точно так же на первый 
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взгляд бесполезные вещи могут быть памятными и важными для того, кто их 

хранит. 

Использованные интернет ресурсы: 

1.https://habr.com/ru/flows/design/ - Сайт для дизайнеров 

2.https://www.admagazine.ru/design  - Азбука дизайна 

 

УМНЫЙ ДОМ – ТЕХНОЛОГИЯ БУДУЩЕГО 

Участники: Амангалиева Аяулым Талғатқызы 

                       Даулетханова Наргуль Талгатқызы 

Руководитель: Ревина Евгения Петровна 

                          Учреждение «Колледж «Семей» 

 

Человек всегда стремился сделать свой дом комфортным, удобным и 

безопасным. С появлением в нашей жизни большого количества современного 

оборудования настала необходимость управлять им оптимально и эффективно. 

Для этих целей было придумано много разных инструментов, помогающих 

усовершенствовать наше жилье. Все они могут быть объединены одним понятием 

«Умный дом». Мы выбрали эту тему для исследования так, как хотели узнать, что 

такое «Умный дом», какие технологии нужно использовать, чтобы сделать дом 

«умным», насколько комфортнее и безопаснее жить в таком доме, есть ли у него 

недостатки.  

Цель работы: изучение системы «Умный дом». 

Задачи: 

-  изучить понятие системы «Умный дом» и принцип её действия; 

-  рассмотреть возможности системы Умный дом. 

-  провести анализ стоимости данных услуг. 

Под термином «умный дом» следует понимать систему, организованную для 

комфортного проживания людей при помощи средств автоматизации и 

высокотехнологичных устройств. Такие системы призваны обеспечивать 

безопасность, комфорт для всех пользователей, а также, что немаловажно, 

экономить их ресурсы и финансы. Умный дом анализирует процессы, 

происходящие в помещении, и реагирует на них соответствующим образом. В том 

числе, он объединяет в себе множество функций по управлению освещением, 

замками дверей, громкостью мультимедийных систем и многим другим – 

благодаря этому пользователь может отказаться от бесконечного количества 

переключателей, пультов и других устройств управления. 

Первым шагом на пути к домашней автоматизации стало собственно 

изобретение первых бытовых приборов, которые использовали электричество для 

выполнения простых задач по приготовлению пищи и уборки: пылесос, тостер, 

домашний холодильник, посудомоечная машина, утюг с регулируемой 

температурой,стиральнаямашина,сушильнаямашина,микроволноваяпечь,рисоварк

а, электрическая кофеварка. В середине XX века появились первые, единичные 

попытки домашней автоматизации в современном понимании. Для своего 

времени они выглядели футуристическими экспериментами и причудами 
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изобретателей и практического распространения не получили. В 1975 году 

шотландская Pico Electronics разработала первый специализированный стандарт 

управления домашними устройствами: X10. Для передачи сигналов 

использовались обычная электрическая сеть. Новая система позволяла включать и 

выключать приборы и менять яркость света, а также получать данные о текущем 

состоянии приборов. 

Автоматизированные системы управления комфортом привлекают 

потребителей и представителей бизнеса. Используя умное оборудование, 

компании-застройщики получают конкурентные преимущества. 

Интеллектуальный комплекс просто установить, благодаря чему несложно внести 

изменения в действующий проект коттеджа или квартиры. Главные отличия от 

аналогов — безопасность, надежность, доступность, простота настройки. Все 

элементы выполнены в лаконичном дизайне и гармонируют с обстановкой. В 

систему «Умный дом» входит оборудование европейского качества. Не надо 

разрабатывать сложный проект и нарушать привычную обстановку, чтобы 

смонтировать комплекс. «Умный дом» не только повышает комфорт жизни, но и 

обеспечивает безопасность. Система позволяет контролировать 

видеонаблюдение: повернуть камеру под нужным углом или следить за 

придомовой территорией, находясь на отдыхе или в командировке. Так же есть 

«Яндекс. Станция». «Яндекс. Станция» управляется при помощи «Алисы», 

голосового помощника «Яндекса». С помощью колонки можно слушать музыку, 

разговаривать с «Алисой», давать ей небольшие поручения, осуществлять поиск в 

интернете. Колонка может сообщать владельцу о прогнозе погоды, ситуации с 

пробками, ставить будильник, отвечать на разные вопросы на основании 

информации из интернет-источников и другое. 

“Умный дом” не во всем идеален у него так же есть свои минусы и плюс. 

Положительные качества “Умного дома”  

•В домах становится комфортнее. 

•Полный контроль над всеми интеллектуальными приборами с помощью только 

одного устройства. 

•Экономия времени. 

•Более высокое качество жизни. 

•Уведомления на случай неприятностей. 

•Экономия энергии. 

•Экономия затрат в долгосрочной перспективе. 

•Умные дома могут быть настроены под ваши потребности. 

•Надежное подключение к Интернету имеет решающее значение. 

•Беспомощность, если технология терпит неудачу. 

•Некоторым людям могут не нравиться умные технологии. 

•Вопросы технического обслуживания и ремонта. 

•Проблемы совместимости между устройствами. 

•Возможны скачки напряжения. 

•Технология умного дома подходит не для всех домов. 

•Технология может скоро устареть 
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Изучив и проанализировав все достоинства и недостатки системы «Умный 

дом», мы решили подсчитать стоимость установки системы для типовой   2-х 

комнатной квартиры (38-52 кв. м.).  Готовый комплект будет выглядеть 

следующим образом: 

По одной управляемой группе освещения в каждом помещении: прихожая, 

спальня, ванная, кухня. В гостиной 2 группысвета. 

Датчики движения - 3 шт. 

Датчики открытия окон и дверей - 4 шт. 

Автоматизируем проходные зоны датчиками движения и открытия дверей в 

прихожей и ванной. Эти же датчики можно использовать для охранной 

сигнализации, и для полноценной охраны добавим еще один датчик движения и 

пару датчиков открытия окон в гостиной с балконом. 

Датчики температуры - 4 шт. 

Настенные термостаты не нужны - дополнительная экономия. 

Желательно дополнительно установить датчики температуры воздуха. 

Управления шторами, жалюзи, роль ставнями – 2 шт. 

Выключатели света 5-6 

Датчики температуры 4 

Датчики движения 

Датчики открытия окон и дверей 34 

Управления шторами , жалюзи, роль ставнями 

Управления мультимедиа/мультирум Есть 

Итоги стоимости оборудования “Умного дома”: 925047 тенге 

В ходе выполнения исследовательской работы, нами была достигнута 

цель.Согласно поставленным задачам, мы изучили понятие системы “Умный дом” 

и принцип ее действия, а также рассмотрели возможности данной системы. И 

провели анализ стоимости данных услуг.Прогресс современных 

технологийвпечатляет, он и дальше будет развиваться, и улучшаться, и система 

“Умный дом” не будет стоять на месте, а развиваться дальше. 

Данная тема   проявила в нас большой интерес и в дальнейшем, при изучении 

специальных дисциплин, мы хотим изучить технологии реализации данной 

системы. 

Список литературы: 

1. Элсенпитер Р.К., Велт Т.Д. Умный дом. Строим сами/ Кудиц-образ, 2005 

2. Харке В. Умный дом/ Техносфера, 2006г. 

3. Сопер Марк Эдвард Практические советы и решения по созданию „Умного 

дома“/НТ Пресс, 2007г. 

4. Тесля Е. Умный дом своими руками /Питер, 2008г. 

5. Богуанов С.В. Умный дом/Наука и Техника, 2005г. 
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ПОСТИЖ,НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ 

Участники:  Ерболова Дильназ Ерболовна, Мукажан Салтанат Болатбекқызы 

Руководитель: Байлауова Алтынай Желдыбаевна,  

                        Корпебаева Динара Куанышбековна                       

           КГКП «Восточно-Казахстанский технологический колледж» 

 

Изучение новейших инновационных технологических достижений в 

парикмахерском искусстве;исследование библиографических источников 

украшения причесок с древности до наших времен; просмотр видеоматериалов 

выполнения причесок с элементами постижерных изделий, размещенных в 

интернете; изучение проблемы бросовых материалов;создание собственной 

прически с использованием постижей и бросовых материалов. 

Задачи: 

Познакомиться с особенностями изготовления постижерных изделий;привлечь 

внимание молодежи к проблеме загрязнения окружающей среды; разработать 

собственную прическу с постижами и бросовыми материалами. 

Научно-технический прогресс коснулся всех сфер жизни человека. Не 

осталось в стороне и парикмахерское искусство, которое стремительно 

развивается с каждым днем. Внедряемые повсеместно новые технологии 

парикмахерских услуг по таким направлениям как стрижка горячими ножницами, 

креативное окрашивание волос, инновационные подходы в уходе за волосами, 

художественное моделировании причесок где ключевым фактором является 

типовой облик человека и предназначение прически прочно вошло в нашу жизнь. 

Моделирование причесок родилось в момент, когда человек впервые задумался 

над тем, как украсить свою внешность. Они по праву считаются олицетворением 

профессионализма и креативности мастера-стилиста. Если вы хотя бы раз видели 

показ модной одежды, то наверняка вас поразила оригинальность таких причесок, 

которые прекрасно гармонировали с образом и стилем одежды, который 

представляет модельер. 

Особенность подиумной прически - в так называемом постиже С помощью 

постижа можно создать любую композицию и воплотить в жизнь фантазию 

мастера.Ведь причёска, как и костюм является произведением искусства. 

1.Постиж – это искусство, которое в переводе с французского означает 

«изделие из волос или фальшивых волос». Древнейшие парики предназначались 

для воинов и охотников, которые стремились быть похожими на сильных 

животных. Их изготовлением занимались женщины и дети; они собирали, 

промывали и просушивали шерсть и птичьи перья, а затем плели парик как чулок, 

используя вместо спиц деревянные палочки. Эти довольно громоздкие 

конструкции намертво приклеивали к голове с помощью смолы или помета. 

Поскольку такой парик было невозможно снять, после длительного ношения его 

срезали вместе с волосами. 

Парики носили и в доме, и на улице, те, кто победнее - из растительных 

волокон, те, кто побогаче - из натуральных волос. За париками тщательно 

ухаживали при помощи растительных масел и животных жиров, ароматизировали 
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лепестками цветов или деревянными палочками. Тяжелые завитые парики 

украшали золотыми орнаментами или гребнями или слоновой кости. В дело шли 

самые различные материалы - пальмовые листья и волокна, шерсть, серебряные и 

золотые пластины. В Британском Музее хранится очень искусно выполненный 

парик, которому не меньше 3000 лет, найденный в храме Осириса в Фивах. Его 

крошечные завитки и по сей день сохраняют причудливую форму. 

2.Идея создания прически с постижерными изделиями привело к тому, что я 

задумалась, а почему бы не использовать для украшения и бросовые материалы.  

Бросовым материалом называют все то, что люди обычно выбрасывают. В 

мире назревает экологическая катастрофа из-за того, что резко возросло 

количество выбрасываемого мусора. Огромные свалки не только уродуют облик 

пригородов, но и создают угрожающую экологическую обстановку. 

Окружающую среду можно сохранить, если начать активно перерабатывать 

бытовые отходы, превращать их снова в сырье для промышленности, или давая 

им вторую жизнь. 

Я решила провести небольшое исследование. Провела небольшой опрос 

среди молодежи. 

Таблица результатов опроса 

(общее количество опрошенных 100 человек) 

Вопрос  № 1 Что вы делаете с бытовым мусором? 

Выбрасываю в мусорный контейнер. 83 

Стараюсь сортировать мусор (бросать пластик в специальные контейнеры, 

бумагу сдавать на макулатуру, повторно использовать коробки, текстиль и т.п.) 

Вопрос № 2 Вы знаете, что,  бытовой мусор можно использовать для создания 

различных красивых вещей (картин, предметов интерьера,  украшений и т.д.). 

Нет, не знаю. 63 

Знаю, но меня это не интересует. 34 

Знаю и люблю этим заниматься. 3 

Как мы видим из результатов опроса, проблема бросового материала 

находится в плачевном состоянии. 

3.Разработка прически с постижами и украшениями из бросового материала.  

Изготовление клеевого постижа. Клеевой постиж является одним из видов 

постижерных изделий. Для выполнения украшения потребуется: небольшая 

стеклянная банка, жесткая зубная щетка, клей БФ-6 или клей ПВА и небольшая 

прядь волос, которая перетянута у места среза обычной резинкой. Прядь волос 

тщательно расчесывается, прикладывается к банке (можно закрепить кончик 

пряди зажимом на горлышке банки) и на прядь при помощи зубной щетки 

наносится клей. Клей наносится густым слоем, чтобы хорошо промочить 

внутреннюю сторону пряди. Также одновременно осуществляется тщательное 

расчесывание волос той же щеткой. После высыхания клея (прядь волос 

отделяется от банки и по необходимости подправляется маникюрными 

ножницами. Таким образом, выполняются все детали для украшения и изделия. 

Затем резинки снимаются и детали компонуются по желаемой форме. Можно 

предварительно окрасить в любой цвет. 
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За основу прически берется хвост, собранный в средней затылочной зоне и 

уложенный в ракушку. Волосы фронтальной зоны хаотично собраны в кольца. 

Прическа декорирована проволокой, цветными остатками пряжи, органзой, 

бусинками, клеевой постиж.  

Заключение 

Таким образом, цель моего проекта достигнута. Я разработала прическу где 

ее украшением стали элементы постижа и бросового материала.  Ведь создание 

прически процесс, который постоянно развивается и дает большие возможности 

проявить свои творческие способности. А также мы будем вносить свой частичку 

в охрану окружающей среды используя бросовые материалы, и не давая ему 

отправиться в мусорную корзину, чтобы пополнить и так с каждым годом 

стремительно увеличивающиеся горы мусора. Надеюсь, что большинство людей 

поддержать меня, и прежде чем выбросить ненужную вещь подумают, а может 

дать ей вторую жизнь.   

Использованная литература: 

1.Макарова И.Н., Учебное пособие - основы постижерных работ, «Феникс», 2010. 

2.Панченко О.А. Парикмахерское дело: начальное профессиональное 

образование, «Феникс», 2012 

Интернет ресурсы 

3.https://supermodnaya.com/wp-
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ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПАРИКМАХЕРСКОМ ИСКУССТВЕ 

Участница: Аяганова Диана Рустамовна 

Руководитель: Ибрагимова Айым Серикбосыновна 

Учреждение  «Технологический колледж города Семей» 

 

Современные технологии развиваются с большой скоростью. Сфера красоты, 

а именно парикмахерское искусство тоже не стоит на месте и использует новые 

технологии. Именно это и стало целью моего исследования.  

Прическа, как и костюм человека является произведением искусства. В 

парикмахерском искусстве проявляется влияние современных  методов, 

появляется множество новых приспособлений для мастеров, средств для ухода за 

волосом и множество бьюти процедур для волос. Современные тенденции в моде 

за последнее десятилетие изменилось, из моды вышли объемные волосы, на 

замену им пришли изящные волосы с ровными проборами. Мое исследование 

подробно расскажет об изменениях технологий в парикмахерском деле.  

Цели и задачи: подробно разобраться в современном подходе новых 

технологий, освоить современные техники процедур, увидеть отличие в 

современных способах процедур. 

2.Основная часть 

2.1. Новейшие технологии в окрашивании. 
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О применении красящих составов для волос известно еще с античных времен 

человечества. Тогда люди для окрашиваний использовали красители природного 

происхождения на основе хны, басмы или же скорлупы ореха. Сейчас же 

существует очень большой выбор красителей для волос: красокоттеночные 

бальзамы, крем краски, стойкие и мягкие краски, осветляющие средства. 

Технически процесс окрашивания волос не представляет из себя ничего сложного. 

Намного труднее добиться, чтобы цвет волос оттенял цвет глаз, тон кожи, 

сочетался с внешним и внутренним обликом человека, с его образом жизни. В 

идеале новый цвет волос должен стать основой вашего неповторимого стиля. Для 

исследования передовых технологий окрашивания я использовала различные 

тонеры, для коррекции цвета волос и вместо осветляющей пудры – осветляющие 

крема. И результат не заставил себя ждать. (слайд 2-4) 

2.2. Химическая завивка волос. 

Еще одна процедура для современных красавиц и красавцев -  это химическая 

завивка. Химическая завивка – это процедура которая позволяет превратить 

прямые пряди волос превратить в вьющейся завитки и придать им объем. Вся 

суть процедуры: на волосы наносят специальное средство под названием 

фиксатор химического происхождения, после чего пряди накручивают на 

специальные парикмахерские бигуди. Разновидностей химической завивки 

большое количество, самыми современные виды завивки волос являются био- 

завивка, карвинг, современная химическая завивка с натуральным шелком , химия 

по-американски и японская химия. Современные технологии завивки более 

щадящие для волос. Биозавивка-эта современная техника создания локонов 

пользуется популярностью среди женщин и мужчин разных возрастов. У такой 

завивки 3 главных преимущества: завитки держатся до полугода, шевелюра 

выглядит естественно, структура волос не повреждается. В используемых 

составах отсутствуют агрессивные компоненты, такие как аммиак. Благодаря 

этому минимизируется вред, причиняемый локонам. Для биозавивки используют 

препараты, состав которых схож с молекулами волос. Они мягко и бережно 

воздействует на пряди, формируя тугие красивые завитки. Биозавивка придаст 

дополнительный прикорневой объем и сделает кудри аккуратными, 

равномерными. Такая завивка предполагает применение трех составов. Сначала 

наносят белковый состав для формирования локонов. Затем накрученные на 

коклюшки или бигуди пряди обрабатывают средством для сгущения белка. На 

заключительной стадии наносят состав для фиксации кудрей.  

Ниже представлена моя работа био завивки 

Карвинг волос-это еще одна современная техника завивки, которая позволяет 

создавать мелкие кудри, крупные локоны и даже вертикальные спиральные 

завитки с применением щадящих составов. Карвинг — максимально безопасная 

процедура для шевелюры. По времени она занимает 1.5 часа. Такая завивка 

выполняется в несколько этапов: Волосы расчесывают и разделяют на несколько 

секций, одну секцию обрабатывают специальным щадящим составом, тонкие 

пряди накручивают на бигуди, то же самое проделывают со всеми прядями. 

Спустя определенное время волосы моют большим количеством проточной воды 
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и высушивают. Легкая химия смотрится естественно. Еще одно преимущество 

такой процедуры заключается в том, что локоны выпрямляются равномерно. Это 

исключает необходимость корректировать прическу. После полного вымывания 

состава шевелюра выглядит также, как перед завивкой. Длительность эффекта от 

4 до 8 недель. Используемые составы оказывают подсушивающий  эффект. 

Может ли химия быть абсолютно безопасной для волос? Да. Пример такой 

химии — «шелковая волна». Эта процедура предполагает применение препарата, 

в составе которого присутствуют протеины шелка. В них нет пероксида водорода, 

аммиака и других сильнодействующих веществ, которые негативно воздействуют 

на шевелюру. Шелк — волокно, структура которого имеет много сходств со 

строением волоса. Протеины этого волокна оказывают лечебное воздействие, 

восстанавливая целостность структуры каждого волоска на молекулярном уровне. 

Эта современная разновидность завивки не только позволяет создать красивые 

упругие кудри, но также вернуть утраченное здоровье и красоту волос. Японская 

химия-  в используемых препаратах содержится кератин. Эта аминокислота 

делает волосы крепкими и эластичными. Бетаин, который также есть в этих 

составах, питает локоны и придает им привлекательный блеск. А фиксируется 

форма завитков за счет наличия в составе кремний- цистина .Уникальная формула 

препарата позволяет одновременно сформировать тугие завитки и восстановить 

поврежденную структуру волос. 

2.3.Ботокс для волос. 

Еще одна современная тенденция в парикмахерском искусстве это процедура 

ботокса для волос. Ботокс - представляет собой процедуру, направленную на 

восстановление волос, при этом главной задачей является лечение и регенерация 

локонов. Ботокс станет оптимальным выбором для женщин, которые хотят 

сделать свои волосы более сияющими облегчить их расчесывание, уменьшить 

пористость волосков, а для блондинок это еще отличная возможность убрать 

желтизну волос. Однако ботокс не выпрямляет волосы Основное предназначение 

процедуры — лечение и восстановление, поэтому для идеального разглаживания 

кудрявых волос лучше выбрать кератиновое выпрямление. 

Кератиновое выпрямление еще одна современная процедура для волос. 

Основная задача кератинового выпрямления – выравнивание курчавых волос и 

кудрявых локонов. После процедуры убирается ненужная пушистость, как 

следствие, женщина получает гладкие и ухоженные локоны, но при этом и объем 

шевелюры зрительно уменьшается. 

Современные технологии  позволяют  нам не ограничиваться рамками 

определённого обзора или стиля. Сегодня актуальные и кудрявые, так и прямые 

волосы. 

Многогранность техник подчёркивает на данный момент существование 

большого разнообразия материалов и оборудования, Все это позволяет учитывать 

индививдуальные особенности клиента, удовлетворять их желание, потребности, 

а для мастера этот процесс становится более интересным и креативным. 

Исходя из выше сказанного следует что появляются новые методы и способы 

парикмахерских работ которые никогда не перестанут радовать девушек. В своей 
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работе я хотела подчеркнуть, что не стоит ограничиваться старым, а стоит 

попробовать что то новое. 

Список литературы 

1)ru/Wikipedia/com 

2)Книга «Волосы .Иллюстрированная История» Сьюзан Винсент 

3)Книга «Глаголы красоты» Ирина Бахтина 

 

ТІГІН БҰЙЫМДАРЫН ҚҰРАСТЫРУ, МОДЕЛЬДЕУ ЖӘНЕ ТІГІН 

ӨНДІРІСІНІҢ ТЕХНОЛОГИЯСЫ 

Қатысушы:Қожахметова Еркежан Төлеубеккызы 

Жетекші: Аймұхамбетова Тоғжан Ерланқызы 

 «Шығыс –Қазақстан технология колледжі» КМҚК 

 

Киімді құрастыру және үлгілеуге арналған 7 бағдарлама түрлері бар олар атап 

айта кетсек; 

1. САПР GRAFIS  

2. САПР Julivi  

3. САПР Грация 

4. САПР Леко.  

5. RedCafe   

6. Сапр Assyst  

7. PatternViewer 

Бұл сайттардың барлық құны жасалған еліне байланысты нарыққа шығады. 

Коллекцияны құрумен айналысатын жас бренд әрдайым кәсіби дизайнерге 

жүгінуге мүмкіндік бермейді. Біз өндірісте үлгіні жобалау, модельдеу және 

орналастыру үшін қандай бағдарламаларды қолданатындығын білдік, сонымен 

қатар үйде қолдануға жарамды қарапайым функционалдығы бар бірнеше 

қызметтерді табуға тырыстық. 

Автоматтандырылған жобалау жүйесі, қысқартылған Сапр, барлық Дизайн 

бағдарламалары үшін жалпы жіктеу болып табылады. Олардың негізгі 

функциялары көп жағынан ұқсас, сыртқы түрі, қосымша нұсқалары мен құны 

әртүрлі.Бағасы, әдетте, блоктар жиынтығына немесе қосымша модульдерге 

байланысты, сонымен қатар жаңартулардың пайда болуымен өзгеруі мүмкін. 

САПР GRAFIS  

Grafis-тігін өндірісіне арналған бағдарламалық өнімдерге мамандандырылған 

Cadrus компаниясының дамуы. Бағдарламада қол жетімді навигациялық жүйе бар, 

сонымен қатар бұрын жасалған қағаз үлгілерін біріктіруге болады. САПР Grafis 

өнім негіздерінің нұсқаларын қамтиды: юбкалар, шалбар, ерлер мен әйелдердің 

иық негіздері, трикотаж негіздері, балалар, зығыр негіздері, джинсы, жұмыс 

киімдері мен бас киімдер. Бағдарлама өлшемдік белгілері бойынша автоматты 

градацияны орындай алады, бұйымдардың әдіптерін қоя алады және пішу 

бөлшектерін қолмен немесе автоматты түрде жаюды жасай алады. Әлеуетті 

клиенттер үшін Grafis әзірлеушілері САПР саласындағы жаңалықтар туралы және 

тігін коллекцияларын құрудың заманауи әдістері туралы ақысыз семинарлар 
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өткізеді. Әр семинардың соңында олар сынақ сабағын өткізеді, оның барысында 

қатысушылар қарапайым өнімді модельдей алады, үлгіні градациялай алады және 

оларды басып шығара алады. Сайтта жобаны тегін пилоттық енгізуге өтінім 

рәсімдеуге болады 

САПР Julivi 

"Сапрлегпром" компаниясы тігін өндірісі үшін бірден бірнеше бағдарламалық 

шешімдерді ұсынады. Компания әзірлеген Julivi жүйесіне 2D және 3D киім 

жобалау бағдарламалары кіреді. "Дизайн" бағдарламасы кез келген әдістеме 

бойынша (Мюллер, сыйымды СЭВ және т.б.) бір немесе бірнеше мөлшерде 

базалық конструкцияларды нөлден жасай алады. Негізгі конфигурациядағы 

мүмкіндіктер тізіміне дизайн сызбасын салу, жеңілдіктер мен кесектердің 

дизайны, Автоматты градация, сондай-ақ жеке фигураның дизайнын жасау 

мүмкіндігі кіреді. Бағдарламаның негізгі жиынтығы 450 евро тұрады. Негізгі 

блоктан басқа, модельдеу функцияларын, өлшемдік мәліметтер базасын, дайын 

базалық және модельдік құрылымдар жиынтығын және басқа да модульдерді 

қосуға болады. Олардың құны 400-ден 500 еуроға дейін өзгереді. 

Бағдарламалардың тағы бір кешені - "дизайнер" тігін өндірісінде киім, аяқ киім, 

бас киім, жұмсақ жиһаз үлгілерін салуға жарайды. Негізгі немесе Типтік 

дизайннан жұмыс істеуге мүмкіндік береді 

САПР Грация 

CAD Gracia-бұл әртүрлі өндіріс түрлеріне арналған бірнеше жиынтық. 

"Кәсіпорындарға арналған жиынтық" дизайн, құрастыру және модельдеу және 

үлгіні орналастыру жүйелерінен тұрады. Ол материалдарды үнемдеу үшін 

оңтайлы кесу бөлшектерін орналастыру схемаларын жасайды, сонымен қатар 

материалды еденге кесуді есептейді. оларды бір айдан екі айға дейін пайдалануға 

болады. Онда сіз презентацияларды, бейне сабақтарды және ерлер мен әйелдердің 

киімдерін салу мысалдарын көре аласыз. 

САПР Леко 

"Леко" әзірлеушісі, "Вилар" компаниясы бағдарламалық жасақтаманың үш 

нұсқасын ұсынады. Қысқартылған нұсқа шағын ұйымдар немесе жас брендтер 

үшін жарамды. Бұл нұсқада бағдарлама бар орнату дискісі, сипаттамасы, 

конструкциялар мен әдістердің дизайны мен мәліметтер базасы туралы кітап, 

сондай-ақ стандартты және жеке өлшем белгілері (OST, ГОСТ және еркін 

өлшемді есептеу мүмкіндігі) бар. Сіз бірнеше өлшемдер бойынша тор жасай 

аласыз, қол сызықтары мен градациялар жасай аласыз, басып шығаруға арналған 

үлгілер жиынтығын жасай аласыз. Леконың қысқартылған нұсқасының құны-70 

000 рубль. Неғұрлым толық нұсқа тігістерге жеңілдіктер жасайды және үлгіні 

белгілейді, оның бағасы ‒ 100 000 рубль. 170 000 рубльді құрайтын соңғы нұсқада 

бірнеше үлгілер мен макеттер базасын орналастыру мүмкіндігі бар. 

RedCafe 

Redcafe киім редакторы сызбамен сызықтар, нүктелер мен нысандар 

деңгейінде жұмыс істеуге, киім үлгілерін құруға және модельдеуге мүмкіндік 

береді. Бағдарлама тігістерге рұқсат бере алады, үлгіні градациялау және өсіру. 

Үлгілерді масштабтауға, өзгертуге, жылжытуға болады. Сондай-ақ, бағдарлама 
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қағаз үлгілерін, кітаптар мен журналдардың үлгілерін цифрландыруға мүмкіндік 

береді. Redcafe жеке өлшемдерді қосу мүмкіндігі бар типтік өлшемдер базасын 

қамтиды. Бұл редактордың екі ақылы нұсқасы бар. Біріншісі-19 950 рубль және 

қажетті функциялардың барлық жиынтығын қамтиды. Екінші нұсқа өндіріс пен 

студияға арналған кәсіби үлгілер базасымен толықтырылған, оның бағасы ‒ 29 

950 рубль. Сайтта жүктеу үшін бағдарламаның ақысыз нұсқасы қол жетімді, бірақ 

осы нұсқаны пайдалану кезінде үлгіні басып шығару ақылы болады. Сайтта 

егжей-тегжейлі бейне сабақтар мен бағдарлама функционалдығының сипаттамасы 

бар, ал блогта үлгі үлгілері, әйелдер, ерлер және балалар киімдерін жобалау, 

модельдеу және тігу бойынша шеберлік сыныптары бар. 

Assyst 

Сапр Assyst-киім өндірушілерге арналған Assyst GmbH (Германия) неміс 

компаниясының бағдарламалық шешімі. Оның негізінде неміс тігін 

кәсіпорындарының 80% - ы және 250-ден астам әлемдік брендтер жұмыс істейді. 

Олардың ішінде – Hugo Boss, S. Oliver, Brax, Marc O ' Polo, Adidas. АЖЖ бірнеше 

жеке модульдерден тұрады: дизайн, 3D модельдеу, орналасу, басып шығару, 

түрлендіру, кесуді оңтайландыру, деректерді басқару, өндіріс және тағы басқалар. 

Модульдер пакеті өндіріс талаптарына байланысты жасалады. Дизайн модулі 

өнімнің барлық түрлерін модельдеуге және жобалауға мүмкіндік береді, ал үлгіні 

орналастыруға арналған модуль минималды ашылулармен қолмен және 

автоматты режимде орналасулар жасауға мүмкіндік береді. Үлгілердің 

техникалық көбеюі мөлшері мен өсуі бойынша мүмкін. Үлгіні құрудың 

Автоматты алгоритмі "Мюллер мен Сон"әдісі негізінде жұмыс істейді. CAD 

Assyst 3D Vidya киімін визуализациялау модулін ұсынады. Оның көмегімен сіз 

өнімді қону ақауларының бар-жоғын тексере аласыз. Барлық енгізілген ви 

3D прототипінде енгізілген барлық өзгерістер автоматты түрде 2D үлгісінде 

беріледі. Бағдарлама файлдарды DXF форматында импорттайды және 

экспорттайды, сондықтан оларды кез-келген графикалық бағдарламада ашуға 

болады. Assyst GmbH бұлтты технологиялармен жұмыс істейді: Autocost веб – 

сервисі өндірістік тапсырыстарды басқаруға, ал Automarker-3-5 минут ішінде 

лекалолардың Автоматты оңтайлы орналасуын жасауға мүмкіндік береді. 

Cameo 

Американдық Wild Ginger Software компаниясы киім дизайнерлеріне, тігін 

және қолөнер әуесқойларына, сонымен қатар сән дизайны мен театр 

костюмдерінің оқытушылары мен студенттеріне арналған бағдарламалық 

жасақтама мен байланысты өнімдерді жасауға мамандандырылған. Сайтта екі 

бағдарлама бар ‒ Cameo және PatternMaster, әрқайсысы бөлек сатып алуға 

болатын жеке блоктар жиынтығы бар. Негізгі функциялармен танысу үшін демо-

нұсқалар бар. 

Cameo кәсіби дизайнына арналған бағдарлама үш блоктан тұрады, олар үлгіні 

құру, модельдеу және градациялау мүмкіндіктерін қамтиды. Әр блоктың құны-

950 доллар. Cameo-дан басқа, әзірлеушілер әйелдер, ерлер, балалар киімдері, 

трикотаж және іш киім үлгілерін сатып алуды ұсынады. 
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Сондай-ақ, сайтта дизайн және модельдеу кітаптарын, әйелдер киімдерінің 

үлгілерін сатып алуға және дизайнерге үлгілердің суреттері мен мата туралы 

ақпаратты сақтауға ыңғайлы болатын бағдарламаны жүктеуге болады. Сіз бұл 

бағдарламаны демо-нұсқаны жүктеу арқылы бағалай аласыз. 

PatternViewer 

PatternViewer-американдық PatternMaker әзірлеушілерінің тегін 

бағдарламасы, онда әйелдер киімінің үлгілері бар. Бағдарлама негізгі өлшемдерді 

де, жеке параметрлерді де орнатуға мүмкіндік береді. Осы нұсқадағы 

модельдердің саны шектеулі, бірақ сайтта кеңейтілген мүмкіндіктері бар қосымша 

блоктарды сатып алуға болады. Сонымен, Deluxe Editor блогы шаблондардың 

толық базасын қамтиды және оларға негізделген өнімдерді модельдеуге 

мүмкіндік береді. ProfessionalStudio-да кәсіби дизайн жүйесінің барлық негізгі 

функциялары бар: өрнектердің тәуелсіз құрылысы, жеңілдіктер, бөлшектерді 

белгілеу. 

Блоктардың әрқайсысын 30 күн бойы тегін сынап көруге болады, болашақта 

баға өндіріс деңгейі мен көлеміне байланысты болады. Тегін нұсқа мен 

бағдарламаны 99 долларға әуесқой деңгейде тігетіндер сатып ала алады. 

Дизайнерлер үшін мүмкіндіктердің толық пакеті 399 доллар тұрады, сол пакет, 

бірақ үлгіні градациялау мүмкіндігі бар ‒ 1 199 доллар. Тігін өнеркәсібіне 

арналған бағдарлама модульдерінің толық жиынтығы 2 499 доллар тұрады. 

Қорытынды:  Жобамды қорытындылай келегенде жоғарыда айтып кеткен ЖТ 

(жана технологиялар)дан басқа өзім жаңа бағдарлама шығарсам  ол жобаға 

мынандай таптар арқылы жұмысымды бастар едім. Бір бағдарлама ішіне бірнеше 

нұсқалар мен батырмалар қойсам мысалы; жеке әйелдер мен ерлер киімінің 

жәнеде балалар мен сәбилердің киім үлгілерін құрудың тегін бағдарламасын 

жасар едім . Яғни : иық өнімдері (көйлектер, курткалар, маусымдық пальто), 

сондай-ақ әртүрлі стильдегі юбкалар мен шалбарлар. Жұмыс барысында  

бағдарламаға сурет тандап отырмай- іздеу пернесін басып керек бұйымнын атын 

жазу арылы іздеу тиімдірек болар еді.Шыққан дайын салынған киім үлгісі нобай 

түрінде көрсетуге және өнімнің түсін таңдауға мүмкіндік береді. Үлгілерді 

фигуралардың кез-келген түріне, соның ішінде жеке өлшемдерге де салуға 

болады. Бағдарламада стильді таңдауға, фитинг еркіндігінің өсуін орнатуға, 

құрылыс кезінде өлшемді деректерді өзгертуге және нақтылауға болатын жағдай 

тудырсам . Барлық  үлгілерді басып шығарғаннан кейінгі барлық өлшем берілген 

тізім бойынша дайын нұсқаулық болып шықса тігіншілерге  жәнеде жеке 

тапсырыс қабылдайтын тігіншілер қауымынада үлкен септігін тигізер еді. 

Түсіндіре кететін болсам: біріншіден уақыт үнемдеу,екіншіден тапсырыс 

берушінің көңілінен шығу,үшіншіден артық шығынсыз . 

Пайдаланылған әдебиеттер  

1 . Э.К.Амирова.  

2. А.Т.Труханова. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В КОНСТРУИРОВАНИИ, 

МОДЕЛИРОВАНИИ И ТЕХНОЛОГИИ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

                                           Участница:Жоламанова Жанерке 

Руководитель:Тезекбаева Алтын Саркытбековна 

                         КГКП «Восточно Казахстанский технологический колледж 

 

С давних времён в человеке удивительным образом уживаются два типа 

творца — создатель вещей и изобретатель технологий, ремесленник и новатор. 

Швейное дело, в большей степени связанное с изготовлением одежды, было 

одним из первых, освоенных людьми навыков наряду с приготовлением пищи, 

которые с полным правом можно считать базовыми. 

В истории не зафиксировано, кем и когда был сделан первый стежок — это 

умение того порядка, которое тысячелетиями передавались из поколения в 

поколение, однако известно имя Карла Вейзенталя, в середине XVIII века 

получившего патент на рабочий прототип швейной машинки, которая не 

отличалась особенной сложностью, копируя способ ручного шитья, и всё же стала 

тем самым маленьким шагом на пути к появлению большой индустрии: 

условному новатору достаточно начать, чтобы не останавливаться. 

В целом преобразование швейных машин до относительного подобия 

современных аналогов длилось около века. Ускорить процесс помогла 

техническая революция, что в разной степени отразилось на изобретениях других 

знаковых фигур швейно-машинного производства. 

Так, устройство Томаса Сента от 1790 года стало подарком для сапожников, 

поскольку упростило работу с кожей. Однониточная деревянная машина 

Бартелеми Тимонье, запатентованная во Франции сорок лет спустя, могла делать 

по двести стежков в минуту, вместо двадцати у обычного портного. Правда, швы 

довольно легко распускались. Аппарат с челночным стежком и с двумя нитками, 

изобретённый в 1845-м Элиасом Хоу из США, шил гораздо качественнее, 

воспроизводил настоящую строчку и обогнал по скорости французского 

конкурента. 

Сто лет назад или в наши дни главная задача швейного оборудования 

заключается в автоматизации труда, повышении производительности и 

возможности шить в массовом масштабе — на поток. Несомненно и то, что 

развитие средств производства происходит с поправкой на время, потребности 

рынка, в высококонкурентной среде, поэтому вопрос грамотного и полноценного 

оснащения предприятий швейной отрасли становится для многих компаний 

вопросом номер один. 

Став опорой и двигателем индустриализации «изобретатель» в человеке всё 

же никогда не стремился вытеснить «ремесленника», он просто освободил его от 

рутины и сделал более открытым для творчества. 

Начав с имитации ручного шитья, буквально за пару веков, швейные станки 

развились до многофункциональных высокоскоростных мини-фабрик, для 

которых не существует недоступных операций 
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и слишком обременительных стежков — хоть в две, хоть в три, хоть в 

двадцать нитей. Если бы такие машины могли летать (их прародительницы в своё 

время играли музыку), они бы летали. Но такая задача перед ними не стоит.  

Рассмотрим типичные примеры швейного оборудования, представленного на 

рынке. 

Универсальная машина со встроенным двигателем и автоматическими 

функциями 

Универсальная одноигольная машина Mauser Spezial (Германия) челночного 

стежка для обработки лёгких и средних тканей, с нижним двигателем материала, 

системой автоматической минимальной смазки закрытого типа без поддона, 

автоматическим встроенным подъёмником лапки, автоматической закрепкой и 

обрезкой нити, возможностью программировать сегменты шитья. Оснащена 

функцией электронного натяжения нити, которая препятствует пропуску стежков 

в начале шитья. Универсальная одноигольная машина применяется для 

стачивания любого материала с помощью челночного стежка и отделочных 

строчек. 

Двухигольная промышленная швейная машина челночного стежка 

Двухигольная машина Brother (Япония) серии NEXIO 2020 года со 

встроенным серво¬двигателем и сенсорной панелью управления. Машина с 

игольным продвижением и отключением одной из игл, челноком увеличенного 

размера, автоматическими функциями (подъёмник лапки, закрепка, обрезка, 

программирование участков) для средних и тяжёлых материалов, используемых, в 

частности, для производства спецодежды. 

Машина предназначена для шитья двумя параллельными строчками. 

Незаменима при выполнении отделочной строчки на клапанах карманов, 

манжетах и поясах. Механизм отключения игл даёт возможность правой или 

левой игле останавливаться независимо от другой простым движением рычага, 

что обеспечивает простоту и удобство выполнения отделочных строчек на углах. 

3- и 4-ниточные краеобмёточные машины (оверлоки) и 5-ниточные 

стачивающе-обмёточные машины 

Высокоскоростной одноигольный 4-ниточный оверлок с фрикционным 

приводом JUKI MO-6714D предназначен для обработки лёгких и средних 

материалов. Технология «полусухой головы» позволяет значительно снизить 

временные и финансовые затраты на избавление от масляных пятен и перепошив 

изделия. 

3-ниточный оверлок предназначен для обмётывания краёв деталей швейных 

изделий из хлопчатобумажных, шерстяных, шёлковых, льняных, синтетических 

тканей и трикотажных полотен с одновременной обрезкой края. 

4-ниточный оверлок применяется для стачивания и одновременного 

обмётывания края, особенно подходит для стачивания трикотажа. 

5-ниточная стачивающе-обмёточная машина используется для обмётывания и 

одновременного стачивания цепным стежком краёв деталей швейных изделий с 

одновременной обрезкой края. Подходит для шитья платьев, брюк, юбок, блуз, 

мебельных чехлов, рабочей одежды и т. д. 
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Подшивочные (машины потайного стежка) 

Специальная промышленная швейная машина STROBEL 170-¬22FD¬-IPC1 

для пришивания однониточным потайным стежком подкладки к припускам швов 

верха изделия, подкладки карманов на пальто и жакетах, подшивания низа брюк 

за край среза, с обрезчиком нити и дисплеем глубины прокола. 

Благодаря подпружиненному автоматическому выдавливателю машина легко 

справляется с перепадами толщины, не оставляя вмятин на ткани. 

Электронная закрепочная машина 

В машине Brother (Япония) высокая скорость шитья до 3300 стежков в 

минуту достигается за счёт устройства охлаждения иглы, которое помогает 

избежать поломки иглы и обрыва нити, тем самым увеличивая скорость шитья на 

10%, повышая качество и обеспечивая высокую производительность. 

Автоматизированная система контроля IoT позволяет оператору анализировать 

работу устройства в цеху, следить за производительностью и техническим 

состоянием. 

Имеет минимальную длину остатка нити. Устройство обрезки нити 

приводится в движение шаговым электродвигателем — обрезает нить короче, 

стабильнее и тише, чем механическая обрезка, дополнительная ручная обрезка 

нити не требуется. 

Электронная регулировка натяжения нити для конкретного материала и 

настройка силы натяжения — на каждом стежке. Чистое шитьё без масляных 

пятен обеспечивается за счёт полусухой системы смазки. Предусмотрены 

функции сохранения пользовательских настроек, создания последовательности 

программ, изменение скорости шитья и масштаба образца. Любой рисунок 

закрепки может быть добавлен в память 

с помощью внешнего программатора, подключённого к персональному 

компьютеру через программное обеспечение PS-300. Есть возможность 

увеличения области шитья с 40×30 до 50×40 мм. 

Заключение 

Залогом правильно подобранного швейного оборудования является 

правильно составленное техническое задание для закупки, включающее в себя все 

необходимые параметры: вид выполняемой операции, производительность 

оборудования, описание модификации и комплектации машины. 

В данном докладе мы рассмотрели основные виды швейного оборудования, 

какое существует с разделением машин по назначению, видам операций, 

принципу работы и производительности. 
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ТІГІН БҰЙЫМДАРЫН ҚҰРАСТЫРУ ӘДІСТЕРІ 

Қатысушы:Калданова Ажар Маратқызы 

Жетекшісі: Сайранбаева Оразкуль Жарасбековна  

         Аягөз ауданы бойынша білім бөлімі 

 «Шынқожа батыр атындағы жалпы орта білім беретін мектебі»КММ  

 

 «Шебердің қолы алтын», дейді атам қазақ. Сөзге шебер, іске де ұста 

халқымыздың мәдениетін паш ететін құндылықтарының бірі – оның қолөнері. 

Асыл тастан сән бұйымын жасаған, қазақ ұлттық киімдерінің етек-жеңіне оқа 

тігіп, кимешектің өңіріне, жақтауына кесте жүргізіп, сүйек пен мүйізді 

қиыстырған халық шеберлерінің ісі – мақтауға тұрарлық өнер туындысы. 

Қазақ қашаннан он саусағынан өнер тамған ісмер жандарда кемде емес. 

Тігіншілік өнер арқылы адамның бойына шабыт беріп, көңілге шаттық ұялатып, 

қазақ қыз-келіншектерін ұлттық киім-ке¬шектер арқылы нұрландырып тұрады. 

Жалпы, тігін өнеркәсібі – әлем экономикасының алдындағы үлесі мен 

салмағы жоғары кәсіп десек те болады. Тігіншілік, қолөнер шеберлі¬гімен 

айналысу бүгінгі заманның ең табысты бизнесінің бірі.Қым¬¬бат тастармен 

әшекейлеп, қа¬зақ қызының сұлулығын әде¬¬¬мі көй¬лектерімен одан әрі көр-

кейтіп, нәрлендіріп тұрады .  

Тігін – ине мен жіппен жасалған тігістерді пайдаланып заттарды бекіту 

немесе бекіту өнері.  

Тігін өнері палеолит дәуірінде пайда болған тоқыма өнерінің ең көне 

түрлерінің бірі. Қолөнер – сәндік тігін және тоқыма өнері . Құрылысқа инені 

қолданатын кез келген нәрсені қолөнер деп атауға болады. Қолөнер тоқыма 

тоқыма бұйымдарын, мысалы, ілмекпен өңделген немесе шелнокпен өңделген 

тоқыма бұйымдарын қамтуы мүмкін.    

Тігін тігу ұсақ моториканы дамытуға көмектеседі, зейін мен шоғырлануды 

жақсартады және шыдамдылық пен өзін-өзі бақылаудың  маңыздылығын 

үйретеді. 

Жеке шекараларды білу, шеберлікті арттыру, жайлылық аймағынан тыс 

жұмыс істеу кезінде нақты мақсаттарға қол жеткізу сенімділік пен өзін-өзі 

бағалауды дамытуға көмектеседі. 

Әр халықтың өнерінде бояу түсі әр қалай бағаланады. Қазақ  ақ түс көбірек 

қолданылады. “Ақ” түс – шындық, қуаныш, бақыттың нышаны. Сол сияқты 

қазақтардың ұғымында басқа бояу түстерінің де орны айрықша. Мысалы, “көк” - 

аспанның, аспанға табынудың, “қызыл”- оттың, “сары” - айырылысудың, “қара” - 

жердің, “жасыл” - көктемнің, жастықтың, символы.Тігін бұйымдарына негізі 

материалдарды таңдау және оларды қолдану ең маңызды,сондықтан 

материалдардың қасиеттерін,құрлысын ,олардың ассортиментін және сапасын 

білу қажет.киім дайындаупроцесі мынадай негізгі кезеңдерден тұрады. 

Модель,көнструкция және лекало құрастыру,материалды пішуге және пішімді 

дайындау,қорғайтын құрал ретінде пайдаланады.Киім адамзаттың материалдық 

мәдениетінің элементерінің бірі болып табылады.Адамзат қоғамының әрбір 

тарихи даму кезеңденде тігін бұйымдары өзгеріске ұшырап отырады.  
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-Біріншіден, мата қиындыларын іске асыру, кәдеге жарату. 

-Екіншіден,әдемілікке,ұқыптылыққа,  тәрбиелілікке мән беру. 

Құрақ құрау-халқымыздың үй-тұрмысы бұйымдарында ұрпақтан-ұрпаққа 

ұласқан ұлттық тәсілдегі өнері. 

Құрақ құрау үшін, қалған қиынды маталар қолданған.  Құрақ құрау-мата 

қиындыларын іске ұқсату, кәдеге жарату және үлкен  сәнділікпен матадан әр 

түрлі пішіндерді қиюластыра отырып келтіру. 

Бұрынғы әже-әпкелеріміз күнделікті үй-тіршілігінде өзіндік орны 

бар,пайдалануына қарай, шәй құюшыға арналған шағын көрпеше,мейманға 

салатын «төр көрпеше», ұйықтарда салатын мамық көрпеше, қыз ұзатыларда 

беретін түрлі түсті сәнді «атасына, енесіне» арналып, құрақ көрпе-көрпешелер 

жасауын дайындаған. 

Құрақ құрау өнерінің терең мән-мағынасы бар. Ертеде апа-әжелеріміз құрақ 

құрай отырып, қыз-немересіне арналған құрақты:«Отан болып құралып кетсін, 

өсіп-өнсін»деген тілекпен жасаған. 

Таңғажайып талантымен талайларды тамсандырған қазақ қолөнерінің 

қарапайым да қайталанбас түрі – қиыстырып құрақ қию, одан көздің жауын 

алатындай өте бағалы бұйымдар жасау. Оның қымбат құндылығының бір айғағы 

құрақтан жасалған заттардың ұзатылатын қыз жасауына еніп, бұл дүние-мүліктің 

ажарын арайландырып жіберетіні, үй ішіне ұлттық рең беріп, адамның рухын 

асқақтататыны. құрақ–төрге төсейтін көрпеше. Мата қиындыларын қиюластырып, 

тұмарша, сегіз жапырақ, ромб тәрізді өрнектерден құралған көрпені құрақ немесе 

құрақ көрпе деп атайды. Ежелден қонақжай қазақ халқы төрін қонаққа арналған 

“қасиетті орын” санаған. Ерте кезде баласы өліп, тоқтамаған үй “тіл-көзден аман 

болсын” деген ырыммен қырық құрақ құрап, баласын соған ораған. Құрақ көрпені 

арасына мақта немесе қойдың, түйенің жүнін салып, сырып тігеді. Құрақ 

негізінен, түрлі-түсті маталардан құралады.Құраққа қойылатын талап біреу – ол 

мата бөлшектерінің симметриялы болуы және түстерінің үйлесімді орналасуы. 

Түс шеңберінде түстер екі топқа бөлінеді: жылы және суық. Түс шеңберінде 

бір-біріне қарсы тұрған түстерді қарама-қарсы түстер дейді.Олар қызыл-жасыл, 

сары-күлгін, көк-қоңыр т.б. 

Мата қиығын қолына ұстаған әрбір әйел оны білмей тұрып Қазақтың ісмер, 

шебер әйелдері құрақ көрпеден құрақ кеудешеге дейін, құрақ бөстектен құрақ 

ойыншыққа дейін жасап, керемет нәрселердің де қарапайым тәсілмен-ақ өмірге 

келетінін ежелден-ақ қалың жұртқа паш етіп келеді. Зердесінде зейіні бар 

адамдардың қай-қайсы да құрақтан жасалған заттарға ойлы көзбен назар аударса, 

сан алуан сәнді түстердің бір-бірімен жарасым тауып, әдемілік әлемін сыйға 

тартып тұрғанын айқын аңғара алады. Ол арқылы халқымыздың құнарлы 

дүниетанымын, эстетикалық талап-талғамын, сұлулықты аңсаған іңкәр сезімін 

айтқызбай-ақ танисың. 

Басты бұйымдары көрпе, тұскиіз, ендеше, жастық, түрлі ойыншықтар болып 

келетін құрақ құрау – қазақ дәстүрінде қыз балалар кішкентайынан біліп, 

үйренуге тиісті қолөнер түрі. Ол қыздарды төзімділікке, үнемділікке, шеберлікке, 

бояуларды ажыратып, олардың бір-бірімен үйлесімділік табуын түсініп, тануға 
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шыңдайды, тазалыққа, әсемдікке үндейді, жан-дүниесінқиық құрай алмайды, 

жасаған бұйымы көріксіз болып шығады. Яғни, құрақ құрауда қойылатын басты 

шарт: онымен айналысатын адамның бойында өнерді түсінетін қасиет, ұшқыр 

қиял, бояулардың сырын білетін таным болуға тиіс. 

Құрақтардың мың құбылған сәні мен сұлулығына қарап тұрғаныңда, 

«Шіркін-ай, қазақтың бұл құрақтары мен ою-өрнегіне тіл бітсе, олар мәңгілік 

ғұмыр, асыл махаббат, өшпес сұлулық туралы бізге таусылмас сыр мен жыр 

толғар еді-ау!», — деп те ойға қалатыныңды қайтерсің. 

Яғни, құрақ құрау, оны тамашалау қыз-келіншектерді сұлулықпен сырласуға, 

оны өн-бойыңа сіңіруге, бояулар әлемін танып, түсінуге үйретеді. Ал жаны сұлу 

адамның ісі де, мінез-құлығы да, сөзі де, отбасы да сұлу. 

 

ЗНАНИЕ И ИНИЦИАТИВА МОЛОДЕЖИ – НА СЛУЖБУ 

ДИНАМИЧНОГО   РАЗВИТИЯ СТРАНЫ 

Участники: Имақанова Амина, Бистаева Айжан 

Руководители: Салимбекова Нурсауле Шакаримовна, 

                  Сулейменова Фатима Капановна 

КГУ  «Средняя общеобразовательная школа  № 4»,  г.Семей  

На сегодняшний день, страна ставит перед собой большие масштабы. А 

именно развивает экономику, молодежь создаёт новые технологии. Казахстан 

намерен в третьем десятилетии XXI века уверенно продвигаться к цели – войти в 

число 30 развитых стран мира. В этих условиях огромная надежда и 

ответственность возлагаются на молодежь, которой предстоит продолжить 

эстафету созидательных дел старшего поколения, поднять планку национальной 

конкурентоспособности еще выше, обеспечить Казахстану в XXI веке 

процветание и мировое признание.  

Среди молодых людей развита инновационная технология и дизайн. 

Инновация – это процесс, который обеспечивает выпуск товаров или услуг, 

по-своему качеству соответствующий мировому уровню. Это получение новых 

знаний, ранее не применявшейся идеи в таких сферах жизни людей, как 

образование, медицина, промышленность.  

Заманауи технологиялардың көмегімен сіз оникс, мәрмәр, інжу- маржан, 

металл және тіпті тіндерді еліктей аласыз. Ал ағашқа еліктеу сіздің заманауи эко- 

стильдегі ішкі безендіруді үнемдеуге мүмкіндік береді. Сәнді жарқын екпіндерді 

жамылғымен жабысқақ өндеу технологиясының стильіндегі плиткамен құруға 

болады. Ол Пастелді түстерде әрлеумен тамаша үйлеседі. Сонымен қатар, бүгінде 

комикстердің суреттерімен тиісті әрлеу. Ол эстрада өнерінің стильіндегі 

интерьерге жарамды. 

Интерьер дизайны өнекәсіп жеті әлемдік қадамдарда, инновациялық 

технологиялар, жаңа құрылыс және әрлеу материалдары шығады. Олар мерзімді 

түрде сәйкес көрмелелерде және басқа да тақырыптық акцияларда ұсынылады. 

Интерьер дизайнындағы жаңа технологиялар тұрғын үйді функционалды және 
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жайлы етуге мүмкіндік береді. Олар барлық кезеңдерде қолданылады: дизайн 

жобасының дизайнынынан  және бөлменің ішкі дизайнымен аяқталады. 

В научной литературе отмечается, что  понятие «инновация» часто 

смешивается с понятием «изобретение». Чтобы отличить эти два понятия, мы 

должны понять, что особенность инновации в том что, она позволяет создавать 

дополнительную ценность, связанная с внедрением. 

Также, в инновационную технологию и дизайн входит парикмахерское 

искусство и моделирование швейных изделий. 

In connection with the development of the scientific and technical process, like any 

creativity, hairdressing is also actively developing. Hairdressing is one of the most 

ancient and respected professions. Tools and equipment are being improved to 

minimize the risk of negative effects on the hair. Beauty salon today is a place equipped 

with high technology, where the client feels comfortable. 

Below you will get acquainted with the names and types of haircuts interested: 

Kare, Bob, Pixie, Beanie. 

Asymmetric haircut Men’s haircuts ‘ under the boy’ 

Garson, Page, Cession, Cape. 

I can say with confidence that it is thanks to new technologies that hairdressing has 

reached its famous heights. Over many epochs, the development of hairdressing 

introduced its own ideas about beauty and culture, certain features caused by a variety 

of tastes and habits. Therefore, hairdressing is a kind of mirror of the era and culture. 

As for the modeling of garments, the process of creating clothes looks like this: 

first, the designer creates a sketch, a sketch of the future product in it, he conveys the 

character, plasticity of lines, color, outlines the design. 

Fashion design is one of areas of such activity as design in general. 

Fashion design is one of the areas of such activity as design in general. Its goal is to 

design clothes in which a person will be comfortable and which will decorate him. 

Depending on the design object, clothing design can be divided into such areas as: 

costume design; shoes; headwear; knitwear; accessories, etc. 

A fashion designer is, in fact, the same inventor. He sees the unusual in the usual, 

has the ability to make this unusual accessible to the eyes of other people, to decorate 

our life. To create a new collection, the designer comes up with new shapes, elements, 

accessories, and then tries to adapt the invented models to everyday life so that we not 

only admire them on the catwalk, but also buy them for ourselves and wear them with 

pleasure, feeling attractive and attractive in new clothes. unique. 

Fashion designer is a very creative profession. The person who has chosen it for 

himself should be distinguished by creativity and the ability to look at things from an 

unusual, unconventional side. Of course, one cannot achieve success without such 

qualities as diligence and perseverance. The more patience and creativity a person has, 

the more communication skills and the ability to see the unusual in the ordinary, the 

higher his chances of becoming successful in this area. 

Sewing production of women's clothing since 1998 The quality of clothing is a 

concept that includes many factors: design, fabric, cut, accessories, appearance, color 

and much more. Clothing production is a high-tech process. Thanks to experienced 
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craftsmen and the latest imported multidisciplinary equipment and a wide selection of 

fabric samples, the RITINI factory produces clothing collections of different sizes and 

specifics with high quality. Various fabrics and interesting fittings, the latest 

technologies and modern German and Japanese equipment are used to make products. 

Some models are supposed to be fashionable accessories, which are also made at the 

sewing enterprise. Whether it be belts, brooches or scarves and chains made of 

decorative Bohemian glass beads, all this will complement the models of blouses 

presented in the RITINI assortment. 

The sketch can be made in different styles and techniques. This process is called 

modeling. 

Let`s take 18th and 19th century fashion as an example. This is an example of 

imitation. Women wore beautiful puffy and long dresses. It looked not only beautiful, 

but also rich  and elegant.  

Now in the 21st century, fashion is also quite good. All thanks to professional 

designers and their talents, which amazes the whole world? Every century and every 

year fashion changes, but sometimes it repeats itself, sometimes what was popular ten 

or five years ago comes into fashion. Fashion is unpredictable. There is always 

something new and sometimes not clear but very beautiful. Popular designers such as 

Gabrielle Boner Chanel, Christian Dior, Ralph Lauren, Giorgio Armani and others 

deserve more because they have created a lifetime of fashion.  

Что касается дизайна ,есть еще дизайн макияжа который называется «визаж». 

Я могу лично на своем опыте сказать что дизайн это то что пригодиться всем. 

Уже почти 2 года назад я обучалась на визажиста . 

 В любых начинаниях должны поддерживать близкие люди. Меня 

поддержали родители и сделали все чтобы я добилась в своем новом начинании. 

Обычно, когда я начинаю что-то новое я быстро бросаю это дело так как понимаю 

что это не мое. Но именно визаж стал для меня тем ,от чего я получаю 

удовольствие. Я училась, добивалась результата, от чего в итоге я смогла 

добиться успеха и в будущем планирую и дальше развиваться в этой сфере. Но 

популярен не только обычный макияж, но и перманентный макияж или же 

татуаж, и я стремлюсь научиться и этому  в будущем. Начиная с первых дней 

обучения мне уже начало нравится мое новое хобби которое до сих пор осталось 

моим любимым занятием. 

Так же каждый визажист обязан знать какой бренд косметики должен 

использовать, оценивать кожу клиента и подбирать к ней только те продукты 

соответствующие на его тип кожи.  

Могу посоветовать популярные бренды, такие как: CHANEL,DIOR,Manly 

pro,HUDA BEAUTY и другие. Если не подбирать правильные средства ухода, 

могут возникнуть проблемы с кожей (угри, сыпь, аллергия). 

средства ухода за кожей, чтобы кожа после макияжа была очень гладкой тоже 

могут быть и так же должны подбираться под каждый тип кожи. И клиенты 

должны советоваться с продавцами косметики, которые так же как и визажисты 

должны знать обо всем что касается  кожи человека.  



 

 

586 

 

Я поняла то что визаж единственная работа которая по настоящему радует и 

ты не устаешь. Сейчас, я работаю на дом. Зарабатывать я начала хоть и рано но 

осознанно, что доказывает развитие молодых людей в раннем возрасте. В итоге 

хочу сказать то что, не нужно бояться какой либо работы. Если ты хочешь иди, 

пробуй, возможно ты так найдешь то, что тебе по душе. Нужно всегда идти 

вперед и развивать себя и свою жизнь, а не тратить свое время в пустую. 

 

                  ҚАЗАҚ БАТЫРЛАРЫНЫҢ БАС КИІМІ – ДУЛЫҒА 

Қатысушы: Сайғұмарұлы Мұстафа 

Жетекшісі: Жұманұлы Нұрлан 

 «№31жалпы орта білім беретін мектеп» КММ,Семей қаласы  

 

Ғылыми жұмысты жазу барысында оқушы  қазақ халқының ұлттық 

батырлардың бас киімдерін  негізге ала отырып жазған.  Жазу барысында жалпы 

толық  қамтылған. Онда Ұлттық батырлар киімнің шығу тарихынан мәлімет бере 

отырып, батырдың бас киімдерінің бірі Дулығаны негізге алған.    Сонымен  

қатар, Дулығаның өзіндік жасап құрастыра отырып, қатысты   әдет – ғұрыптар 

қамтылып, қазақ халқының көшпелі тұрмыс тіршілігі сөз етіледі. Бас киімге 

қатысты қауырсын тағу,  ырымдар мен тыйымдар кеңінен қамтылды.  Оқушы  бұл 

жобаны жазу барысында  кеңінен дайындалғанын байқатты. 

Зерттеудің дербестік нәтижесі: 

- Қазақ батырлар киімі өнерінің тарихы терең таныстырылды; 

- Қазақтың батырдың бас киім үлгілерінің атауларына, жасалуына аса мән 

берілді; 

- Оларды қазақ халқының тұрмыс – тіршілігімен салыстыра зерттеу 

жүргізілді; 

- Қазақ халқының батырлар киімдерінің өзіндік ерекшеліктері айқындалды. 

Жұмыстың орындалу әдістері. Қазақ батырларының бас киімдері, киім 

үлгілерімен терең танысу, деректер жинау, ғылыми ізденіс, зерттеу 

Адам көркі – шүберек. Бұл талай жылғы тәжірибеден өтіп, әбден екшеліп 

айтылған тобықтай түйінді сөз. Халқымыз атам заманнан бері осы бір қағиданы 

берік ұстанып, мың бір сырлы әсем киім үлгілерін жасап киініп келген. 

2.1. Қазақ жерін мекендеген ежелгі батырлардың киімдерімен тарихы 

Халқымыздың   ұлттық киімдері – заманауи тарихпен қатар дамып, біте 

қайнасып келе жатқан асыл қазынамыз. Осы ата –бабаларымыздың   өткен  

тарихы,  олар жасап кеткен дүниелер күні бүгінге дейін маңызын жоймай,  

мұрагер біздің қызығушылығымызды тудырып отыр.  Мыңдаған жылдар бойы  

қалыптасқан  ұлттық киіміміз  қазақ этносы көшпенді өмір салтын  ХІХ ғасырға 

дейін сақтап келген халықтардың бірі  болғандықтан көшпенді өмір салтына 

ыңғайлы функционалды және эстетикалық құндылықтарын  өз бойына сақтап 

қалды.   

Бүгін тарихтың  барлық беттері  ашылып бітті деп айту ертерек. Әсіресе 

еліміздің мәдениетінің  бастауларынан хабар беретін ежелгі заманғы тарих 

жөнімен  мәліметтер мардымсыз. Осы ретте  археологияның  ғылыми ашқан  
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жаңалықтарының  берері ұшаң-теңіз.  Археологиялық  экспедициялардың  

нәтижелері Қазақстанның  кең даласына бірнеше  мәдениеттің  болғанын 

дәлелдеп отыр.  Бұл мәдениеттер бірін-бір толықтырып, қоғамның дамуына ықпал 

еткен.  Археология ғылымында біздің  заманымызға дейінгі  І мың жылдықта 

қазіргі  Орта  Азиямен  Қазақстанның  байтақ өлкесінде  сақтардың  қоныстануы 

жөнінде көптеген мағлұматтар бар.  Гректер, парсылар оларды скивтер,  

қытайлықтар- сэ деп атаған.  Ғалымдар  мекендеген жерлеріне байланысты 

сақтарды  еуропалық және азиялық  сақтар деп бөледі.  Сақтар көптеген 

тайпалардан тұрған.  Бұл мағлұмат бойынша «шошақ бөрікті»  тигахаут –сақтар  

Шаш «Ташкент», солтүстік Қырғызстан, Онтүстік Қазақстан  жерлеріне 

қоныстанған.  Қорғандар осы сақ тайпаларынан қалған.  Кемал Ақшевтың  айтуы 

бойынша  тиграхаут сақтар бұл жерлерден басқа батыс өңірінде – Онтүстік Арал 

маңында және шығыста – Тауыл Алтай да қоныстанған. 

. Бұған қоса аймақ ерекшелігіне қарай Жетісу, Арқа, Қоңырат үлгісіндегі  

тымақтар  деген түрлері де ел арасында айтылады.  

1.Дөңгелек, жеңіл, өзінсырып, кестелеп матадан тіккен және қалпақ, тымақ 

астынан киетін кішігірім бас киім тақия; 

2.Мақтадан тігілген кішкентай, етегі терімен көмкерілген бас киім- төбетей; 

3.Киізден тігілген бас киім- қалпақ; 

4.Қалың матадан тігілген басшылық «Күләпара»; 

5.Тері қапталған  жылы бас киім- бөрік; 

6.Ақ терісінен жасалып суықта киілетін бас киім –тымақ; 

 Еркектің  баскиімі сан жағынан  онша көп емес: қалпақ, бөрік, тымақ, (жекей, 

құлақты, жаба салма, қайырма, төрт, сегіз сайлы, дөңгелек төбелі, шошақ төбе) 

құлақшын, жалбағай (делбегей, басшылық, далбай, күлапара), көпеш (құстаңдай, 

қолкесте, бізкесте түрлері бар), жепелер, тақия (зерлі, үкілі, оқалы, сырма, шошақ 

төбе, тікше, қатипа және т.б), қырпу(ішті бөрік).даланың гүліндей құлпырған 

ұлттық киімдеріміз қолданыстан қала берді. 

2.2 Қазақ халқының батырлардың киім үлгілері мен сипаттамасы. 

Халқымыз ғасырлар бойы жаугершілік жағдайда өмір сүріп, өз елін, жерін, 

тәуелсіздігін үнемі қорғап отыруға мәжбүр болған. Ел мен жердің қамы үшін ат 

үстінде күн кешіп, қолындағы бес қаруына сеніп жауының құтын қашырып, 

мысын басқаны ауыздан-ауызға таралып бүгінге жетті. 

Алайда қазіргі жас ұрпақ ата-бабаларының осынау көптеген әскери қару-

жарағының атауын да ұмытып бара жатқандай. Сондықтан да біз бүгін қазақтың 

жаугершілік замандағы киім-кешектері, қару-жарақтары туралы қолжазбалардан 

ықшамдап беріп отырмыз. 

Ақберен – асыл болаттан жапырақ торлы етіп соғылған батырлар сауыты. 

Оны қылыш кеспейді, найза теспейді, одан садақ оғы өтпейді деп сипаттайды. 

Берен – Болаттан жасалған батырлар киімі. Болат тақталары астарына іш 

жағынан бекітілген тақталы сауыт. 

Бадана – аймауыт, ақберен тәрізді батырлар киген темір сауыт. Сақина торлы 

етіп жасалған. Етек-жеңінің ұзын да, қысқа да түрлері бар. Шығыршықты кіреуке 
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сауыттың көзіне асыл темірден дөңгелек жапырақ бастырма соғылған түрін 

«бадана» немесе «бадана көзді кіреуке» деп атайды. 

Дулыға – батырлардың ұрысқа шығарда басына киетін темірден жасалған бас 

киімі. Дулығаның екі жағы мен артқы етегіне темір тор ілінеді. Ол адамның 

мойны мен иығын тымақ тәрізді тұтас жауып, қылыштан, оқтан қорғайды. 

Жамшы – жамылғы. Желең жамылатын тон. 

Көзе сауыт – соғыс киімі. Одан садақ оғы, найза ұшы, қылыш жүзі денеге 

өтпейді. Ол көбінесе бас киім, қалқан, кеудеге қақтаған шар айна, білекке, тізеге 

жабатыны қыш қоруыштар түрінде жасалады. 

Кіреуке – ерте замандағы соғыста батырлар киген оқ өтпес сауыт. Оның басқа 

сауыттардан өзіндік айырмашылығы бар. Ол кеудесінде, арқасында, білек үстінде 

темірден немесе көзеден жасалған шаралары (шарайнасы) болуы. 

Қаттама – қаттау, көкірекше. Қалың кездеме. 

Сауыт – біздің заманымыздан бұрынғы бірінші мыңжылдықта Ассирияда 

пайда болып, кейін барлық елге тараған киім дейді зерттеушілер. Біздің ата-

бабаларымыз – сақтар да, қыпшақтар да сауыт жасаудың шебері болған. Қазақта: 

«Ақ сауыттың жағасы бар, жеңі жоқ» деген мәтел бар. 

Томқап – (темір томақап) – көшпелілердің қорғаныс киімі. 

2.4 Бас киімге қатысты ырымдар мен тыйымдар.  

Жоғарғы сакралды әлемдегі рухтар  мен  ата –бабалар аруағы мен 

(шекараласатын) бөлікті киім –бас киім үйдің құты мен берекесі,  Басқа қонған 

бақтың (тұрағы) деп есептеледі. Сондықтан да бас киімге қатысты ырым –

тиымдар кешені сол құтпен берекені сақтауға , баянды етуге бағытталады. 

Айталық, олардың қатарына бас киімді тарту етпеу, ауыстырып кимеу, 

қабаттамау сияқтыларды атауға болады. 

Бас киімді кез келген жерге тастай салуға болмайды, биікке іліп қою керек. 

Әсіресе астыға басып отыруға болмайды. «Себебі бастан бақ таяды, бас ауруына 

тап болады. Бас айналып, тіл байланып, иман қашады.» деген наным бар. 

Адамның басынан қадырлі, ақылынан қасиетті ештеңе жоқ. Сонымен бірге бас 

киімді тебуге, лақтыруға, теріс киюге болмайды. Жақсылықтың барлығы адамның 

мандайына жазылады, сондықтан бас киімнің орны ерекше. Ер адам әйел 

адамның киімін кимейді, жаулығын салмайды. Себебі еректігі сөнеді, рухы 

жасиды. 

Орта ғасырлардан бастап дулығалар темірден жасалды. Ыңғайлы болу үшін 

олар, көбінесе, бірнеше бөліктен құрастырылып, кұрама дулыға деп аталды. Темір 

дулығаның бір түрі металдан тұтастай құйылып, тұтас дулыға деп аталды. Тұтас 

дулығаның кейбіреуінде бетті жауып тұру үшін темір томағалары болған. 

Томағалы дулығалардың қорғаныстық қана емес, ырымдық, магиялық та сипаты 

болды. 

Дулыға – батырдың басын сойыл, шоқпар, қылыштан және садақ оғынан 

сақтауға арналған бас киім түрі. Ол көбінесе көбе сауытпен киілген. 

Дулығаның екі жағымен артқы етегіне темір тор ілініп, адамның мойны мен 

иығын тымақ тәрізді тұтас жауып тұрады. Кейде бетті қорғау үшін маңдайдан 

темір тілшелер орнатылған. Орта ғасырлардан бастап дулыға темірден жасалған. 
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Олар көбінесе бірнеше бөліктен құрастырылып жасалады, оны «құрама дуылға» 

деп атайды. Бірақ, мына дулыға металлдан тұтастай құйылып жасалған.  

Шынайы дулығаның – түсі сарғыш – қоңыр, жалпы биіктігі – 28 см, Шетіне 

3см биіктікте өрнектер салынып, арабша сөздер жазылған. Онда қасиетті 

Құранның 100 «Адиат» сүресінің аяттарын оқуға болады. Бұл сүренің қазақша 

мағынасы төмендегідей: 

«Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бас-таймын». 

Жасанды дулыға – түсі сарғыш – алтын тәрізді, жалпы биіктігі – 24 см, 

Шетіне 2см биіктікте қазақ ою, өрнектер салынып жасалынған. Онда бір тармағы 

арқылы ою өрнектерін келтіріп жасадым.  

Шынайы дулығадағы қасиетті Құран аяттары тектен – текке жа – зылмай, 

батырларға рух берсе керек. Оған ауыз әдебиетін-дегі батырлық жырлар, 

дастандар, эпостардан батырлары-мыздың басында дулыға, арқасында жыға, 

жүрек тұсында шарайна, үстінде сауыт, садақ, жебе, найзасы, қол шоқпа – ры, 

белінде оқшантайлы белдік болғаны дәлел. 

Дулығаның шынжрын тоқу үстінде.  

Дайндау барысы – дм,2мм жартылай сталь сымды, тұйық ұзынша темірге 

орап алады диаметр – 1см темірге (арматура), одан кейін тесаға қысып отырып 

электор балғаркамен тіліп шығу керек, сол кезде дөңгелек түрінде болады 

(кольцо). 

Дулығаның шетіне бектуге арналған ені 2 см, ұзндығы 52 см, мөлшермен 

болатын алюминь лента пластинасы. Жұмыс барысы шертпе жүргізу кіші 

қашаумен және ортасы ұйынқы кертпе құралдармен жұргізіп жасап шығу кезеңі. 

Жұмыс барысында оңай және тез істеу жолының бірі ол жаңаша технология 

жүзінде істеуге болады. Мысалы: оюуды жапсырма қағазға кесу апаратымен ойып 

алып қолданатын тоқ өткізгіш металл бетіне қағаз ою жапсырманы жабыстырып, 

12Вт тоқ төзіне екі үшін жалғап үстінгі жағына химиялық қоспа жүзінде тұзды 

сеуіп қойып шертпе түрінде түстуге болады. Тек металл қалындығына 

байланысты әр металл уақыт мөлшері үзақ болады- 15 – 20 минуттан астам 

қосылып тұру керек, бұл бағытта өте сақ болған жөн және металл бетін үнемі 

бақылау қажет. 

Міне, осындай жәдігерлерді тану арқылы келешек ұрпақ елін, туған мекенін 

сырт жаудан қорғаған ата – бабала – рымыздың жауынгер, жаугер, батыр, жау 

жүрек халық болғанын ұғады. 

Қорытынды 

Қорыта айтатын болсам, бұл жұмысты жазу барысында  маған  ұлттық бас 

киімдер ұнаған болатын. Сол себептен  мен  ғылыми жұмысымды бастаған едім. 

Ғылыми жұмысымда  қазақ халқының батырлар бас киімі жайлы жаздым. Ұлы 

дала  көшпенділерінің тарихымен тығыз байланысты. Бізге көшпенділер бірнеше  

мыңдаған жылдар бойы  сақтаған салт дәстүрін, батырлардың киім кию 

мәдениетін және өнер тарихы жағынан болсада тағы басқа өнер саласында 

ғажайып өркениетін мұраға қалдырып кетті.  

Осы ата – баларымыздың   өткен  тарихы,  олар жасап кеткен дүниелер күні 

бүгінге дейін маңызын жоймай, біздің қызығушылығымызды тудырып отыр.  Осы 
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мақсатта бүгінгі жас ұрпаққа  қазақ халқы батырын бас киімін танытып, 

жаңғыртқым келді.  Болашақта тарихымызды,  әдет – ғұрпымызды ұмытпас үшін, 

жаңа үлгідегі дулығаға осы негізде өзгерістер еңгізгім келеді. 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 

1.Қазақтың ұлттық киімдері, Алматы, «Жалын» баспасы, 1976 ж.(18-27бет), 

(32-38бет), (61-66бет). 

2.Қазақ халқының тұрмысы мен мәдениеті. С. Кенжеахметұлы. Алматы. 

«Алматыкітап» баспасы, 2007 ж.(12-25бет), (51-59бет), (92-94бет) 

3.Арғынбаев Х. А. Қазақ халқының қол өнерi. - Алматы, 1987. 

4.Басенов Т.К. Орнамент Казахстана в архитектуре, Алматы. 1957. 

 

               НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ШВЕЙНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Участник: Бессуднов Руслан 

Руководитель:Фаратқызы Толқынай 

КГКП «Восточно Казахстанский технологический колледж» 

 

Прямострочная швейная машина AURORA A-7300M (полусухая голова, 

автоматические функции, дизайнерские строчки и сенсорная панель) 

Одноигольная прямострочная машина с автоматической обрезкой, закрепкой, 

подъемом лапки и возможностью выполнения дизайнерских строчек. Для пошива 

легких и средних материалов 

Одноигольная прямострочная машина с прямым приводом, нижним 

продвижением, системой смазки закрытого типа, автоматической обрезкой нити, 

автоматической закрепкой нити и автоматическим подъемом лапки, 

возможностью выполнения дизайнерских строчек, позиционером иглы, 

соленоидом зажима верхней нити для чистого начала строчки и USB портом для 

обновления ПО.  Помимо прямого привода, укомплектована двумя шаговыми 

двигателями: один управляет продвижением материала, второй управляет 

обрезкой нити и подъемом лапки.  

Предназначена для пошива легких и средних материалов. 

•Отсутствие масляных пятен! Сухой игловодитеь. Закрытая система 

минимальной смазки. 

•Клавиши стежка (полустежка) и обратного хода удобно расположены рядом 

с игловодителем. 

•Сенсор высоты подъем лапки определяет утолщение материала - 

автоматически компенсируется длина стежка и снижается скорость шитья. Это 

позволяет сохранить длину стежка на перепадах толщины материала, а также 

сокращает вероятность поломки иглы и обрыва нити. 

•Механизм обрезки нити и подъем прижимной лапки контролируются одним 

шаговым мотором. 

•Дизайнерские строчки и закрепка стежок в стежок. Шаговый мотор 

управляет продвижения материала, в том числе обратным ходом шитья 

(запатентованная технология). Это позволяет достичь высокого качества строчки 

и закрепки при осуществлении традиционного механизма обратной строчки. 
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•Устройство обрезки нити и новое цифровое устройство нитенатяжение 

позволяют выполнять обрезку с минимальным остатком нити - менее 3 мм! 

•В память машины заложено 9 видов дизайнерских строчек (D1-D9). 

Технические характеристики: 

•Максимальная длина стежка – 5 мм 

•Высота подъема лапки - 6/12 мм 

•Максимальная скорость шитья - 4500 ст/мин 

•Система иглы DBx1 №55-100 

•Ход игловодителя - 31 мм 

•Мощность привода 550 Вт 

•Электропитание - 220 В, 50 Гц 

•Вылет рукава: 265 мм. 

Основные преимущества: 

•Регулировка нитенатяжения. Натяжение верхней нити регулируется 

посредством электромагнита и автоматически регулируется в зависимости от 

толщины материала.   

•Электронный коленоподъемник - удобно поднимать прижимную лапку! 

•Адаптивный механизм давления прижимной лапки! В зависимости от 

толщины материала сила прижима лапки всегда постоянна. 

•Интуитивно понятный цветной сенсорный LCD монитор! Большой экран, 

понятные иконки. 

•Блок управления расположен сзади машины - простота установки и 

демонтожа.  

•USB порт для быстрого обновления ПО. 

•Система предупреждения о низком уровне масла. 

 

ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД К СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

Участник: Костина Александра Сергеевна 

Руководитель: Дауренбекова Алия Маратовна 

КГКП «Колледж бизнеса и сервиса»      

 

Проектная мысль, как правило, начинает свое существование в набросках и 

эскизах, после чего появляется возможность ее перевода в объемно-пластическую 

форму костюма. Создавая костюм или разрабатывая коллекцию, дизайнер 

выполняет множество эскизов, имеющих различные цели и задачи. Качество 

исполнения эскизов, их художественная выразительность зависят от выбора 

графических приемов и средств, знание и владение которыми необходимо 

дизайнеру в решении профессиональных задач. 

Техника графического исполнения — это совокупность изобразительных приемов 

и средств, которыми пользуется художник или дизайнер для передачи идейного 

содержания проекта. 

     Выбор техники графического исполнения во многом зависит от проектных 

задач, стоящих перед дизайнером, а также характеристик разрабатываемого 

костюма или проектного образа в целом. Обращение к различным средствам и 
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приемам графического исполнения позволяет дизайнеру расширить диапазон 

творческого поиска, найти наиболее выразительные способы, соответствующие 

поставленным задачам. 

   Для создания большинства эскизов дизайнер по костюму использует 

традиционные материалы: бумагу, карандаши, краски и разнообразные 

инструменты, выбор которых зависит от техники исполнения. Для создания 

большинства эскизов дизайнер по костюму использует традиционные материалы: 

бумагу, карандаши, краски и разнообразные инструменты, выбор которых зависит 

от техники исполнения. Бумага — это основа эскиза, которая является базой для 

нанесения изображения. В зависимости от замысла эскиза и техники его 

исполнения дизайнер выбирает бумагу, обладающую определенными свойствами. 

Бумага для эскизов различается по плотности, назначению, формату, фактуре и 

цвету.  

    Знание инструментов и материалов, используемых в эскизной графике, 

помогает дизайнеру лучше передавать замысел модели, свойства используемых 

для ее изготовления материалов, а также придать изображению большую 

наглядность и выразительность.  В основном для создания эскизов костюмов 

используются следующие инструменты: кисти, перья, пульверизаторы, 

аэрографы, различные виды тампонов и валиков для нанесения краски на 

поверхность, трафареты. 

Для создания эскизов наиболее просты и удобны в применении сухие 

красящие материалы: карандаши, пастель, фломастеры и их разновидности 

(роллеры,  линеры, маркеры), а также гелевые ручки, заменяющие дизайнеру 

тушь. 

 Процесс создания эскизов в век компьютерных технологий часто осуществляется 

при помощи разнообразных компьютерных программ, но традиционное 

выполнение эскизов на листе бумаги ручным способом не утратило своего 

значения и в наши дни. Более того, рекомендуется приступать к освоению 

компьютерного проектирования после овладения техникой и приемами ручного 

эскизирования и умением применения различных графических материалов. 

Эскизирование предусматривает совмещение чертежных и рисовальных методов 

изображения. На их основе осуществляется в дальнейшем моделирование и 

макетирование. 

Задачей художественного эскизирования является графическая подача 

изображения изделия  для составления наиболее полного впечатления о нем, У 

зрителя  должно составиться представление о его объеме, пластике, 

конструктивных особенностях, качестве поверхности (матовая, блестящая, 

фактурная и т.д.), цвете, функции и, возможно, технологии изготовления. 

На листе бумаги изображаются ортогональные проекции (виды с различных 

сторон), аксонометрическое изображение изделия (изделий) или перспективное 

изображение (общий вид). 

В художественном эскизировании большое значение имеет изображение 

материалов, из которых состоит форма изделия. Требуется умение передавать 

различные физические материалы графическими способами. В этой связи 
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применяются самые разные технические приемы графического моделирования: 

отмывка тушью, акварелью с применением лессировок,  растяжка тона 

графическими материалами, ретуширование, торцевание кистью или губкой, 

применение фактурной бумаги, тонированной, различных грунтов, совмещение 

различных графических материалов и техник и т.д. 

В светотональном моделировании объемов выкажется умение студента владеть 

понятием формы и пользоваться графическими материалами, а в композиционном 

размещении графического материала, его владение композицией. 

   Давно не секрет, что технологии совершенствуют любую область и упрощают 

многие жизненные вопросы — от заказа еды до оперативного получения 

информации. В сфере моды технологиям тоже есть место, и эта ниша активно 

растет с каждым днем. 

Коллекции, сделанные или презентованные, с помощью современных технологий 

становятся скорее традиционной практикой, чем удивляющей инновацией. 

На данный момент есть несколько инновационных вариантов одежды: 

«Лазерная» одежда 

Лазер – универсальное изобретение, применимое в разных областях: в медицине, 

инженерии, и, как показывает практика, даже в моде. Лазер делает на тканях (в 

основном, на замше или коже) небольшие прорези для создания уникальных и 

неповторимых кружевных узоров. При помощи такой технологии, производители 

одежды и модные дома могут сократить время, потраченное на создание одежды, 

и силы. При этом рисунки отличаются особой симметричностью и точностью. 

Инновационные ткани в сфере fashion индустрии 

Скрещивая уже имеющиеся разработки в модной сфере, специалистам удается 

создать необычные,  и даже высокотехнологичные ткани, которые обладают 

особыми характеристиками. В их список входит ткань, содержащая в себе 

«paraphine  microcapsule», который вживляется, чаще всего, в нейлон. При 

комнатной температуре, парафин плавится, становится жидким и скапливает 

тепло. Такая технология может избавить людей от необходимости в пуховиках и 

другой зимней одежде, но сегодня требует значительных доработок. 

   Самовосстанавливающиеся ткани – новый резерв в мире моды 

Недавно американские ученые в ходе исследований произвели эластичный 

материал, который под действием ультрафиолетовых лучей имеет возможность 

самовосстанавливаться на месте повреждений. Происходит это благодаря 

соединению оксетана, органического хизотана и синтетического полиуретана. 

Ткани из ферментированного чая 

Kombucha – это, как ни странно, новейшая технология в индустрии современной 

моды. Благодаря ей, специалисты выращивают одежду из обычного 

ферментированного чая. Дизайнеры, уважающие культуру веганства или 

поддерживающие общественные движения по очищению планеты, вовсю 

используют, и боготворят эту технологию, с головой окунаясь в творческий 

процесс по созданию модных шедевров из тканей растительного происхождения. 

Нейросеть придумает одежду за дизайнеров 
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В Индии разработали нейросеть для создания дизайна одежды, которая с 

помощью нейросети и машинного обучения создает дизайн одежды. Она делает 

это в пять раз быстрее человека и анализирует спрос на модели прошлых лет, 

предсказывая, что точно купят в этом сезоне. Проект поможет шить одежду 

быстрее, а также решит проблему перепроизводства, считают эксперты в сфере 

модной индустрии. 

Прошло время, когда одежду кроили и шили вручную дизайнеры — им на смену 

пришло фабричное производство, однако процесс создания самих моделей и 

эскизов было невозможно отдать на исполнение машинам. До недавнего времени, 

когда стали появляться программы и инновации, способные справиться и с этой 

задачей. Одной из них стала технология нейросетей, которую использовала 

лаборатория инноваций Liquid Studio Accenture в Индии, чтобы автоматизировать 

процесс создания дизайна одежды для модных брендов. 

С помощью этой технологии, с одной стороны, можно ускорить появление новых 

коллекций, а с другой — спрогнозировать спрос на те, или иные модели, чтобы 

избежать перепроизводства. 

 

СӘН  ҮЛГІСІНІҢ ЖАСАЛУЫ  

Қатысушы : Нығметжанова Дильбар Бағдатқызы 

Жетекшісі:Сексенбаева Зухра Газизовна 

«Бизнес және сервис колледжі» КМҚК 

 

Сәнді киімдер коллекциясы- бұл жалпы стилистикалық идеямен біріктірілген 

бірнеше үлгілер немесе ондаған гардероб элементтері. Коллекцияның көркемдік 

және тұжырымдамалық үйлесімін жасау үшін дизайнерлер көп күш жұмсап, 

көптеген нюанстарды ескеруі керек. 

Киім дизайны-бұл дизайн іс-әрекетінің бағыттарының бірі, оның басты 

мақсаты-адамның тиісті материалдық және рухани қажеттіліктерін 

қанағаттандыратын тақырыптық орта элементтерінің бірі ретінде киімді жобалау.  

Дизайн объектісі-бұл адамдарға физикалық қажеттілік үшін ғана емес, 

сонымен қатар эстетикалық функция үшін де қажет нәрсе. Дизайн, барлық 

адамдар сияқты, уақытты сақтау керек. Ол материалдағы жаңа тенденцияларға 

және киім сапасына назар аударуы керек. Сондай-ақ, адамдардың өмір салты мен 

қажеттіліктерінің өзгеруіне сәйкес келу, көзді жұмып, дәстүрлі қайталау үшін 

емес. Киім зат немесе заттар жиынтығы болғандықтан, ол заттың функцияларын 

орындайды. Атап айтқанда, жайлылық пен практикалықты, экологиялық таза 

және табиғи сұлулықты біріктіру керек.  Кез-келген нәрсені сатып алғанда, адам 

өзінің қажеттіліктерін қанағаттандыруға ғана емес, сонымен қатар мәртебесін 

көрсетуге тырысады. Бірақ сонымен бірге, әрқайсысы үшін белгілі бір стиль бар, 

дизайнерлер сияқты, олар әртүрлі стиль шығарады, ал адам өзін біле отырып, 

белгілі бір нәрсені қалайды.  

Сән-бұл салыстырмалы түрде қысқа уақыт аралығында болатын киім 

формалары мен үлгілерінің өзгеруі.  



 

 

595 

 

Топтама-бұл бір шешім, стиль, дизайн, негізгі пішін, материал құрылымы 

негізінде құрылған белгілі бір немесе әртүрлі мақсаттағы модельдер сериясы.  

Коллекцияны құру-бұл бірнеше кезеңнен тұратын күрделі процесс. 

Коллекцияны жасау кезінде дизайнер оны шабыттандырған шығармашылық 

көзден бас тартады. Шығармашылық көзі кез-келген нәрсе болуы мүмкін (Тарихи 

костюм, этнография, табиғат әлемі, өнер тарихы және т.б.). 

Коллекция үшін бірінші және ең маңызды нәрсе - бұл идея. Бүкіл 

коллекцияны ештеңеден шабыттанбай жасау өте қиын. Шабыттану кез-келген 

нәрсе болуы мүмкін: табиғат, сәулет, тарих. Шығармашылықтың бірнеше көзі 

болуы мүмкін және олар нақты болуы керек. Яғни, "орыс стилі" ғана емес, 

"гжель" немесе "орыс сәулеті", "Солтүстік халықтық костюмі".Сіз бір модельді 

Art Nouveau стилінде, ал екіншісін киберпанк стилінде жасай алмайсыз, әйтпесе 

ол коллекция бола алмайды. 

Екінші нәрсе-сіздің коллекцияңызды кім және қандай жағдайда кие 

алатындығын шешу. Басқаша айтқанда, жинақта атаулылық маңызды-ол кімге 

арналған. Бұл іскерлік киім жиынтығы ма? Бітіру кешіне арналған кешкі 

көйлектер? Немесе бұл театр костюмі және оның мақсаты-тек подиум немесе 

сахна. Егер сіз кездейсоқ киім жиынтығын тігкіңіз келсе, бұл өте жаман, бірақ ол 

"недопутюр" сияқты көрінеді. 

Алғашқы екі тармақты талдағаннан кейін коллекция тұжырымдамасын 

көрсетуге болады. Сіздің коллекцияңыздың қандай болғанын қалайсыз? Қандай 

әсер өндірді? Мысалы, сіз шабыт ретінде Art Nouveau дәуірін таңдадыңыз. Ол 

тегіс, ағынды сызықтармен, жұмсақ пішіндермен, ою-өрнектермен сипатталады. 

Айталық, сізде сыртқы киім бар. Мұның бәрі коллекцияның формалары мен 

силуэттерін жасауға , матаны таңдауға әсер етеді. Бұл кезеңде сіз кез - келген 

нәрсені шешуіңіз керек-қандай маталар, қандай әрлеу, қандай пішіндер және 

коллекцияда қандай ерекшеліктер болады.  

Әрине, түс маңызды. Бір уақытта 3-4-тен көп түстерді біріктіру қиын. 

Алайда, егер сіз мұны жасасаңыз, қандай-да бір түс үстемдік етуге тырысыңыз, ал 

кейбіреулері оған Фон ретінде қызмет етеді. Бұл жерде пропорциялар маңызды, 

сіздің коллекцияңызда бір түстің екіншісіне қатысты. Топтаманы жеке-жеке емес, 

тұтас ретінде қабылдау маңызды. 

 Сондай-ақ, ассортимент туралы ойлану керек. Бұл, әрине, мақсатқа 

байланысты. Егер тек кешкі көйлектерден немесе негізінен пальтодан тұратын 

коллекция болуы мүмкін. Бірақ егер мақсат мүмкіндік берсе, ассортиментті 

әртараптандыру қызықты болады. Көйлектер, юбкалар, шалбарлар болсын, 

қабаттар, курткалар, көкірекшелер болу мүмкун. Егер киім кездейсоқ болса, қалта 

сияқты бөлшектер туралы ұмытпау керек. 

Сәнді киім коллекциясын жасау кезеңдері 

Коллекция-бұл нақты тұрақталған немесе әртүрлі стильдегі, дизайны, негізгі 

пішіні, материал құрылымы негізінде құрылған белгілі бір немесе әртүрлі 

мақсаттағы модельдер сериясы. Коллекцияны құру-бұл бірнеше кезеңнен тұратын 

күрделі процесс. 

Сәнді киім коллекциясын жасау кезеңдері: 
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1. Коллекцияны құру мақсатын қою. 

Жұмыстың басында дизайнер сұраққа жауап береді – Болашақ коллекция 

кімге арналған? Киім желісінің танымалдылық дәрежесін бағалау үшін мақсатты 

аудиторияның жынысын, жасын, әлеуметтік-қаржылық жағдайын мүмкіндігінше 

дәл анықтау маңызды. 

2. Жинақтың негізгі идеясын таңдау және трендтерді зерттеу. 

Бұл кезеңде дизайнер болашақ коллекцияның негізгі, шабыттандыратын 

тұжырымдамасын таңдайды. Бұл ретро реплика немесе болашақ сәнінің ерекше 

көрінісі немесе кез – келген авангардтық көрініс болуы мүмкін-негізгі 

Тұжырымдаманың әр модельде көрініс табуы, коллекцияны стилистикалық 

тұрғыдан тұтас етуі маңызды. 

Сонымен қатар, сән үрдістеріне талдау жасау керек және болашақ 

коллекцияны жағымды қабылдау үшін оларды дизайнерді шабыттандыратын 

идеялардың нұсқаларымен де, мақсатты аудиторияның үміттерімен де 

байланыстыру керек. 

3. Маталарды таңдау. 

Маталарды таңдағанда, түстер мен текстураларға назар аударылады – олар 

сәнді, практикалық және коллекцияның таңдалған идеясына толық сәйкес келуі 

керек. 

4. Эскиздер жасау. 

Эскиздер өте көп болуы керек. Мысалы, 20 киімнен тұратын коллекция үшін 

кем дегенде 100 эскиз салу керек. Бұл кезеңде дайын ансамбльді мүмкіндігінше 

нақты көрсету керек. Киімнің фигураға қалай отыратынын, қандай маталар мен 

керек-жарақтарды қажет ететінін және оларды алу қаншалықты қиын екенін 

түсіну керек. 

5. Ерекше модельдерді таңдау. 

Сурет салғаннан кейін ең жақсы эскиздер қатаң таңдалады. Таңдау кезінде 

дизайнер эстетикалық артықшылықтарды ғана емес, сонымен қатар байерлердің, 

технологтардың, дизайнерлердің және пішушілердің практикалық ұсыныстарын 

басшылыққа алады. Таңдалған модельдер техникалық тұрғыдан күрделі 

бөлшектерсіз, минималды құны болуы керек, қол жетімді материалдардан тігіліп, 

сәнде өзекті бағыттарға сәйкес келуі керек. 

6. Толық дизайн. 

Болашақ коллекция модельдерінің тізімін бекіткеннен кейін эскиздер 

түпкілікті бөлшектермен толып, дизайнерлерге, пішушілерге және технологтарға 

жіберіледі. Үлгі модельдері мен тігу технологиясын жасау керек (таңдалған 

матаны, төсемнің болуын және басқа да нюанстарды ескере отырып). 

7. "Эталондарды" құру. 

Содан кейін нақты адамдарға (жақсырақ әртүрлі өлшемдер мен келбеттер) 

қолданылады. Бұл болашақ коллекцияның барлық мүмкін кемшіліктерін түсінуге 

және қажетті түзетулер енгізуге мүмкіндік береді. 

8. Соңғы үлгілерді жасау және өлшемдері бойынша градирлеу. 

Модельдердің үлгілерінтүзетулерін ескере отырып, бекітілген модельдерге 

сәйкес жетілдіріледі және лекалолар өлшеим градациялаулардан өтеді.  
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9. Киім үлгілерін өндіру. 

Бұл кезеңде киім жиынтығының қорытынды өндірісі бекітілген жоспарға 

сәйкес жүзеге асырылады, онда гардеробтың әр элементінің нақты саны және 

өлшемдік линейкасыкөрсетілген. 

Коллекция түрлері 

Дизайнерлердің шоу-бағдарламаларында модельдер өте ерекше және адам 

күнделікі өмірде кимейтін киім киген немесе керісінше кешкі киім киген. 

Дизайнерлердің барлық коллекцияларын шартты түрде 2 бағытқа бөлуге болады: 

Haute Couture коллекциясы және Prêt-à-Porter дайын киім жиынтығы. 

Couture коллекциясы-бұл қарапайым өмір үшін жасалмаған заттар. Олар 

көбінесе кешкі сәнді көрсетеді, кейбір инновациялық, шығармашылық идеяларды 

ұсына алады. Біз мұндай заттарды күнделікті өмірде киюге болмайды. 

Pret-a-porte коллекциясы-бұл қарапайым өмірге арналған киім жиынтығы, 

яғни кеңседе немесе көшеде қарапайым адамдарға киюге болатын киім. Бұл 

сатуға арналған киім деп айтуға болады. 

Прет-а-порт әртүрлі сыныптар болуы мүмкін. 

Бұл сәнді киім болуы мүмкін 

Бұл негізгі классикалық модельдер болуы мүмкін 

Қосымша киім немесе жүкті әйелдерге арналған киім сияқты тауашалар 

Неліктен сән көрсетілімдері қажет? 

Жинақ дайын болғаннан кейін дизайнер өз коллекциясының идеясын 

көпшілікке, журналистерге, сатып алушыларға жеткізуі керек. 

Мұны маусымның идеясын сипаттайтын пресс-релиз арқылы жасауға 

болады. Идеяны жеткізу сән көрсетілім көмектеседі. Ол сонымен қатар дизайнер 

жеткізгісі келген идеяның атмосферасы мен стилінде жеткізеді. 

Соңғы кезеңде лукбук пен киім каталогы жасалады, онда дизайнер өз 

заттарын жасау кезінде ойлаған идеясы да ұсынылған. 

Қолданылған әдебиет: 

1.https://myshulka.ru/node/335 

2.https://scuola-stile.com/как-создают-коллекцию-одежды/ 

3.https://www.livemaster.ru/topic/398895-razrabotka-svoej-kollektsii-odezhdy-s-chego-

nachat 

4. https://www.bibliofond. 

 

ЭКОЛОГИЯ И МОДА: ЭТНО-UPCYCLE НА РЫНКЕ КАЗАХСТАНА 

Участница: Кульгускина Дарья Дмитриевна 

Руководитель: Искакова Равия Надильевна 

КГУ "Экономический лицей" 

 

Не первый год наша планета стоит на пороге серьезного экологического 

кризиса. Угрозы масштабного таяния ледников, загазованность мегаполисов, 

озоновые дыры и многие другие проблемы планетарного масштаба требуют 

больших вложений и комплексных мер для улучшения ситуации. Однако, помимо 

https://www.bibliofond/
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общеизвестных глобальных промышленностей, которые оказывают заметное 

негативное влияние на окружающую среду (топливно-энергетическая, 

металлургическая и др.) есть индустрии, которые оказывают ощутимый, но не 

открыто порицаемый отрицательный эффект. Примером служит мода. Культура 

вечного потребления и быстроменяющиеся тренды обязуют людей закупать вещи, 

не представляющие никакой ценности спустя буквально3-4 месяца, а текстильная 

промышленность не только увеличивает токсичные отходы, но и расходует 

ресурсы. Исходя из актуальности работывытекает цель исследования. 

Цель:Основываясьна успешных зарубежных кейсах up-cycling-а, разработать 

идею «зелёной» моды на рынке Казахстана с этнической направленностью. Для 

достижения этой цели, следует выполнить ряд задач: 

 изучить негативное влияние индустрии моды на экологию; 

 выявить посильные способы решения проблемы; 

 проанализировать успешные примеры up-cycle; 

 предложить рекомендации для казахстанского рынка. 

По данным Программы Организации Объединенных Наций по окружающей 

среде (ЮНЕП), для изготовления пары джинсов и футболки требуется 20000 

литров воды, начиная с производства хлопка и заканчивая доставкой конечного 

продукта в магазин. В качестве наглядного примера, чтобы прочувствовать 

масштаб расходов, приводят данные: этого объема воды хватило бы человеку на 

2,5 года. Учитывая эту статистику, сложно представить себе экологические 

издержки всего своего личного гардероба.  

 

 
Рисунок 1. Расходы воды текстильной промышленности [1] 

Однако, это не единственный пример негативного влияния текстильной 

индустрии на окружающую среду: 

 около 20 % сточных вод во всем мире образуется при окрашивании и 

обработке тканей; 

 мода несет ответственность за 10% ежегодных глобальных выбросов 

углерода, больше, чем все международные рейсы и морские перевозки 

вместе взятые; 
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 каждый год в океан сбрасывается полмиллиона тонн пластиковых 

микроволокон, что эквивалентно 50 миллиардам пластиковых бутылок. 

Последний пункт вызывает особенное внимание, поскольку по выбросам 

микропластика в океан индустрия моды обгоняет другие промышленности 

(рисунок 2) – оранжевым цветом отображена область синтетических текстильных 

волокон, что составляет 35% от всего микропластика.  

 

 
Рисунок 2. Источники микропластика в мировом океане [2] 

 

Все оглашенное ранее доказывает актуальность проблемы – индустрия моды 

должна пересмотреть технологии и объемы производства одежды, внедрить 

ресурсосберегающие технологии, участвовать в акциях «0 carbonemission» 

(стремиться к нулевым углеродным выбросам) и др. Однако, встает вопрос: что 

же делать с уже произведенным объемом одежды?  

И ответ на этот вопрос заложен в концепцию 3Re – reduce, reuse, recycle. 

Сократите количество отходов, которые вы производите.Используйте предметы 

как можно чаще, прежде чем заменять их.Утилизируйте предметы везде, где это 

возможно.В рамках этой концепции появилось направление upcycling – это 

переделка старой одежды, создание новой одежды из элементов старой. 

Успешные зарубежные бизнес-кейсы для удобства были внесены в таблицу 1.  

Таблица 1 - Примеры компаний с концепцией upcycling 

Название Страна Продукция, эко-инициативы, особенности 

Cozy Floor 

Coverz 

США  материалы взяты из списанных вещей местного 

торгового центра.  

 Основатель жертвует 30% прибыли организации 

Post Landfill Action Network, которая борется с 

отходами в кампусах колледжей. 

Продукция: коврики, подушки, гобелены, игрушки 



 

 

600 

 

для домашних животных. 

Durga 

Universe 

Нидерланды  сотрудничество с художниками, ремесленниками 

Продукция: платья, куртки, одежда для йоги. 

Fade Out 

Label 

Германия  Материал – винтажные и списанные вещи 

 Бренд одежды из вторсырья также имеет прямые 

отношения с клиентами и позволяет шить одежду 

на заказ по индивидуальному заказу. 

Продукция: куртки, топы, платья, брюки, 

комбинезоны, юбки, сумки, головные уборы. 

Insecta 

Shoes 

Канада Материал - переработанные пластиковые бутылки, 

хлопок, резина, старые ткани и отходы 

производства. 

Продукция: обувь 

Looptworks США Перерабатывает парашютный брезент, старые чехлы 

для сидений авиакомпаний и кожу мотоциклетных 

курток, в продукты ограниченного выпуска. 

Продукция: рюкзаки, чехлы для ноутбуков 

Примечание – создана автором на основании источника [3] 

  Список успешных компаний можно продолжать и далее, однако эта выборка 

показывает, насколько разнообразные ниши занимают компании с замкнутым 

циклом производства: они дают вторую жизнь материалам и вещам, превращая их 

в полезные, модные и качественные предметы гардероба. 

Учитывая данные примеры, я рекомендую Казахстану масштабнее 

продвигать идеи апсайклинга. Стоит упомянуть, что сейчас идет экологизация 

модной индустрии Казахстана – примером служит IX Конкурс дизайнеров NEW 

GENERATION 2020, темой которого как раз-таки стала концепция «REduce. 

REcycling. REuse». Многие начинающие отечественные дизайнеры использовали 

национальные техники для создания своих работ – курак (лоскутное шитье), 

пэчворк и смогли объединить этнические мотивы с экологической тематикой [4]. 

Я считаю, что таких брендов должно быть больше – они не только транслируют 

«зеленые» ценности обществу, призывая сокращать потребление, они также 

отражают национальный колорит и историко-культурное наследие. 

Индивидуальный подход к каждому изделию, народные орнаменты, вторично-

используемые материалы – все это обуславливает спрос на такие изделия. 

Экологический след создания новой одежды, хотябы в рамках Казахстана, должен 

быть уменьшен, важно соблюдать следующие рекомендации: 

 использовать отечественные материалы (нити, ткани и другое сырье); 

 снизить углеродные издержки на транспортировку готовых изделий (лучше 

открывать несколько небольших филиалов, чем 1 большую фабрику); 

 не использовать при создании новых изделий токсичные красящие 

вещества; 
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 при кастомизации (приданию вещи индивидуальности, персонализации) не 

забывать о национальной атрибутике, этнических элементах и др.; 

 снизить расход пластиковой упаковки для готовых изделий. 

Если подводить итог исследовательской работы, можно сказать, 

чтоиндустриямоды оказывает негативный эффект на экологию, что является 

актуальной экологической проблемой21 века. Однако, частично её может решить 

создание небольших локальных брендов – одежда с принципами апсайклинга 

снижает отходы от производства текстиля, продвигает национальные ценности, 

уменьшает объемы токсичных выбросов и потребление пресной воды. Появление 

eco-friendlyбрендов позволяет также продвигать имидж Казахстана на мировой 

арене, поскольку на настоящий момент экологизация промышленностей это 

первостепенная задача общественности.  
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ХУДОЖНИК БЕЗ РУК   В БОРЬБЕ ЗА АНТИЯДЕРНЫЙ МИР 

Участник: Компанец Александра Александровна 

Руководитель: Сапарова Сауле Жаксыбековна 

КГУ «Новопокровская средняя школа» отдела образования 

 Бородулихинского района  

 

 Семипалатинский полигон – ужас долгих 40 лет, многих тысяч унесенных 

жизней, исковерканных судеб.   Ядерные взрывы принесли слезы, боль, 

последующие мутации и многие другие последствия. То,  что происходило тогда 

в 40-е-80-е гг. ХХ века, эхом доносятся в XXI век. И действует на нас, по сей 

день. 

 Тема исследования, связанная с полигоном, ядерными взрывами, их 

влиянием на окружающую среду, на здоровье человека, на долгое время остается 

https://sanvt.com/journal/environmental-impact-of-fast-fashion-infographic/
https://sanvt.com/journal/environmental-impact-of-fast-fashion-infographic/
https://www.worldbank.org/en/news/feature/2019/09/23/costo-moda-medio-ambiente
https://thoughtfulflamingo.com/recycled-upcycled-clothing-brands/
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актуальной.  То, что тогда было секретом, карающимся суровым законом, а это 

тайна Семипалатинского ядерного полигона, сейчас является великой проблемой, 

для человека и природы, долгое время, находящихся под его мучительными 

воздействиями несмотря на то,  что в этом году исполняется 30 лет с закрытия 

Семипалатинского полигона. 

 И я перед собой поставила цель показать  всю боль ядерных испытаний  

через  изобразительное искусство.   Точнее    глазами ребенка без рук в детском 

манеже на фоне степи, гор, пасущихся вдали лошадей, активиста международного 

антиядерного движения Карипбека Куюкова. 

 По  моему мнению научная новизна моей работы  в том , что  работа 

представляет собой исследование того времени через кисти художника  

Карипбека Куюкова .   

 В связи с этим считаем тему проекта актуальной, необходимой для 

исследования. 

Основная часть 

 Главный герой моего проекта  казахстанский художник, рисующий при 

помощи губ и пальцев ног, активист международного антиядерного движения – 

Карипбек Телтаевич Куюков . Он родился без рук в результате радиационного 

облучения, которому были подвергнуты его родители во время испытаний на 

Семипалатинском ядерном полигоне. Но это не стало для него препятствием на 

пути в искусство. Карипбек  Куюков  посвятил свое творчество и свою жизнь 

установлению мира, в котором никто и нигде не ощутит на себе катастрофические 

последствия испытаний ядерного оружия. 

 Карипбек  Куюков родился 53 года  назад в небольшой деревне, недалеко от 

места, где Советский Союз провел более 450-ти испытаний ядерного оружия. В 

результате этих испытаний родители Карипбека были подвергнуты облучению и 

он родился без рук. Карипбек преодолел множество препятствий, чтобы стать 

активистом антиядерного движения и известным художником, чьи работы 

сегодня выставляются по всему миру.  

 Сегодня Карипбек рисует портреты жертв ядерных испытаний и, в качестве 

Почетного Посла проекта АТОМ, выступает против ядерного оружия на 

конференциях и мероприятиях перед представителями ООН и Конгресса 

Соединенных Штатов. 

 Картины Карипбека Куюкова выставлены в частных и государственных 

коллекциях Америки, Японии, Германии. Выставлялся в Японии, США, 

Германии, Турции, Китае и Казахстане. Тематика картин Куюкова связана с 

ядерной угрозой человечеству. 

 — Я самоучка, у меня нет художественного образования. Когда я пошел в 

первый класс, то это еще был Советский Союз. В школах было много кружков. Я 

видел, как ребята рисуют, и тоже начал пробовать. А так как у меня нет рук, взял 

карандаш пальцами ног. Когда стало что-то получаться, учителя уже заставляли 

меня рисовать плакаты, стенды к праздникам. Я не только рисовал. Постарался 

всё попробовать. Занимался лепкой, резьбой и выжиганием по дереву. Всё, что 
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делали мои сверстники, я старался повторять за ними. Только ногами, — говорит 

Карипбек Куюков. 

 Серия работ 53-летнего Карипбека Куюкова «Жертвы» — картины с 

говорящими названиями «Первый взрыв», «Радиоактивное детство», «Страх 

матери», «Стон земли» — посвящена жертвам ядерных испытаний.  

В данной картине художник описывает  то, что его родители 

были свидетелями и видели своими глазами эти яркие и 

огромные грибы до неба. 

 

 

 В данной картине   художник  передает боль своей матери,  

когда она узнала, что он  у нее  родится без рук.  

Я помню, как шатались шкафы в доме и гремела посуда, 

помню сообщения по радио о том, что Советский Союз 

произвел очередное ядерное испытание в мирных целях» -  

говорит художник смотря на эту картину  

Берик, персонаж одноименной картины Карипбека Куюкова, 

родился с наростами на лице, из-за которых он не может 

открыть глаза. Берика возили в Италию на операцию по 

удалению части наростов. Потом потребовалась еще одна 

операция. Но всё тщетно. Глаза он так и не смог открыть. В 

глубине картины «Берик» изображена домбра, висящая на стене. Картина 

«Берик». Портрет одного из реальных казахстанцев, родившихся с 

ограниченными возможностями из-за ядерных испытаний на Семипалатинском 

полигоне. 

 

Картина «Радиоактивное детство». На заднем плане – 

ядерный гриб после испытания бомбы. 

 

 

 

  Картина «Автопортрет», где художник нарисовал  себя в   

детском манеже,  на фоне степи, гор, пасущихся вдали 

лошадей. Данная картина  считается одной из первых картин  

по ядерной теме. По словам Карипбека Куюкова данную 

картину он подарил Первому Президенту  Н.Назарбаеву  в 

1992 году. 

Знаменитая картина « Взрыв», подаренная Президенту 

США Барак Обаме  Первым президентом Н.Назарбаевым. 

Данная картина интересовала нас больше всех, так как  по 

программе учащиеся 7 класса  по предмету художественный 

труд   знакомятся с данной работой современного 

художника. В учебнике учащимся дается задание написать эссе по картине 

«Взрыв», где они должны раскрыть идею автора, рассказать о своих впечатлениях 
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по данной картине  и найти ответ на вопрос     « Почему Первый Президент  для 

подарка выбрал именно эту картину? ».  В результате диалога с художником я 

смогла найти ответы на все вопросы .  По полученной информации составлю 

дидактический материал  по  теме урока «Современные художники» для 

учащихся 7 класса.  

 В результате  исследования через платформу ZOOM познакомилась с 

современным художником Казахстана Карпбеком Куюковым , где он  дал  

краткий анализ  своим работам.   Данный анализ предоставлен в данном буклете.  

 Прошли уроки с художником  в  шестых и седьмых классах.  

 На  третьем этапе  исследовательской работы  ознакомила учащихся школы 

с  видеоматериалом . Связь с художником держим через социальные сети. Наши 

учащиеся следят за его жизнью. 

 С художником провели  онлайн конференцию ,   мастер- класс для 

учащихся  7 класса по теме «Современные художники Казахстана. Карипбек 

Куюков», где учащиеся получили ответы  на свои вопросы  от самого художника  

по картине «Взрыв». 

Заключение 

 В начале нашей исследовательской работы  мы поставили  проблему «Как с 

помощью изобразительного искусства передать  всю боль  ядерных испытаний ?».  

В ходе проведения исследования   мы  подтвердили нашу гипотезу  и с 

уверенностью можем сказать, что данная тема является актуальной для 

исследования .  

          Проведенные нами  исследования  помогли убедиться  в правильности  

выдвинутой гипотезы  т.е  «Можно  ли  через рисунок достучаться  до  людей?».                  

  Теоритическая  значимость  нашей работы в том , что познакомившись  с 

нашим исследованием , многие  ученики   посмотрят на жизнь другими глазами.   

 Практическая  значимость в том ,что собранные материалы можно будет 

использовать в виде дидактического материала на уроках художественного труда 

, истории   и по воспитательной работе.     Например,  на сегодняшний  день  уже 

подготовлен  дидактический материал  по художественному труду для учащихся 7 

классов. В данном видеоролике художник  описывает картины, которые учащиеся 

7 классов пройдут  при изучении  темы: «Современные художники Казахстана».  

 Таким образом  задачи исследовательской работы  решены,  поставленная 

цель достигнута , выдвинутая проблема  выяснена.  

 Будущее нашей страны в руках каждого из нас. Так давайте же наше 

будущее нарисуем яркими красками жизни. Ведь  кисть, которой водит художник, 

должна обмакиваться в разум: о грифеле Аристотеля говорили, что он больше 

оставлял для мысли, чем для глаз. 

 «Я беру кисть и краски и раскрашиваю свою жизнь. Все в моих руках, и мир 

будет таким, каким я его создам!» 

Литература: 

1. Бозтаев К. «Семипалатинский полигон», Алматы, 1992 год. 

2. Материалы международной научно – практической конференции «XXI – 

безъядерный век», Алматы, 2004 год 
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3. Слажнева Т.И., Корчевский А.А. «Ядерные испытания и здоровье населения 

регионов Республики Казахстан», Алмата, 2000 год. 

4. Якубовская Е.Я., Налибин В.И., Суслин В.П. «Семипалатинский ядерный 

полигон: вчера, сегодня, завтра», Новосибирск, 2000 год. 

 

 

4.СЕКЦИЯ-ТАМАҚ ӨНЕРКӘСІБІНДЕГІ ИННОВАЦИЯЛЫҚ 

ТЕХНОЛОГИЯЛАР  ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПИЩЕВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПИЩЕВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Участница: Жумаканова  Аружан 

Руководитель: Ульянова Венера Николаевна   

КГКП«Восточно-Казахстанский  технологический колледж» 

 

В настоящее время пищевая промышленность развивается в направлении 

расширения ассортимента продуктов быстрого приготовления, так как 

современный темп жизни населения требует новых видов продуктов питания 

практически готовых к употреблению, также  использование нового 

оборудования. Приоритетность быстрозамороженных готовых блюд объясняется 

их рациональностью, компактностью и быстротой приготовления. 

Кроме этого потребители все больше задумываются о своем здоровье, таким 

образом, производимые продукты должны иметь не только высокие 

органолептические показатели с минимальными затратами времени на 

приготовление, но и отвечать принципам здорового питания 

На сегодняшний день при производстве продуктов питания и готовых блюд 

применяют широкие иновационные технологиии такие как 

Aрт-визaж  

Карвинг  

Фьюжн  

Помимо раннее приведеных иновационных направлениях также были и 

современные способы термической обработки блюд такие как 

Бaрбeкю  

Пaкоджeт  

Тeхнология КЭЧ  

Дeглaзировaниe  

При изучении современных технологий в общественном питании было 

применено новое оборудование что очень облегчила труд повара и так же мы 

знаем хорошее оборудование – это качественно приготовленные блюда, а значит, 

хорошая репутация заведения привидем несколько видов иновационного  

оборудования Современные плиты бывают:  

индукционные 

газовые; 
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электрические; 

  Индукционные плиты появились сравнительно недавно. Они работают 

по.принципу электромагнитной индукции. 

быстро нагреваются; 

сберегают энергию; 

панели включаются только в том случае, если на них стоит кастрюля с 

магнитным дном; 

пища начинает готовиться мгновенно; 

большое количество программ; 

заданная температура точно поддерживается; 

отключение плит происходит автоматически, одновременно со снятием с них 

посуды; 

мощность одной конфорки может использоваться другой; 

легко моются. 

Плита — неизменный атрибут любой кухни. Она исправно служила поварам 

еще тогда, когда никакого другого теплового оборудования на кухне не было. 

К неоспоримым плюсам относится следующее: 

простота в эксплуатации, например, чтобы уменьшить нагрев, достаточно 

просто уменьшить пламя, повернув регулятор; 

быстрый нагрев; 

можно готовить в посуде любого размера. 

Но есть и недостатки: 

наличие открытого огня – это может быть пожароопасно; 

опасность представляет и возможная утечка газа; 

санитарные требования к газовым плитам строже, чем к электрическим. 

Гриль сковорода Это современный аналог сковороды, прогрев которой 

обеспечивают или электрические тэны, или газовые горелки. 

легко моется и чистится; 

занимает намного меньше места, чем плита; 

позволяет приготовить большее количество продуктов, чем на сковороде; 

легко перемещается. 

Поверхности для жарки бывают: 

гладкие (для рыбы, яиц); 

рифленые (обычно на них готовят мясо или курицу). 

При жарочной поверхности должен быть контейнер для стекания жира. 

Конвекционные печи─ специальное профессиональное оборудование для 

приготовления различных блюд. Изделия пропекаются равномерно благодаря 

принципу конвекции. Но печи имеют и другие функции: 

разогрева продуктов; 

приготовления блюд из замороженных полуфабрикатов. 

Печи выпускают: 

с пароувлажнением; 

с ручным увлажнением; 

без увлажнения. 
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Температура в конвекционных печах может быть от 50 до 300 градусов. 

Пароварки 

Пароварка позволяет готовить блюда без применения масла и жира на пару. 

Это самый полезный способ приготовления. 

Пароварки бывают: 

электрические; 

пароварки-кастрюли. 

Электрические пароварки имеют много функций: 

таймер; 

установка требуемой температуры; 

система распределения пара. 

Оба вида пароварок имеют несколько ярусов-корзин для приготовления пищи 

и емкость для воды. 

Котлы 

В тепловарочных котлах готовят в больших количествах супы и каши, 

кипятят молоко, отваривают овощи. 

В таких котлах можно не только приготовить еду, но и сохранять ее теплой 

до раздачи, потому что у них существует два режима нагрева:Тепловарочный 

котел 

максимальный, при котором готовят пищу; 

минимальный, при котором еда доваривается и сохраняет нужную 

температуру. 

И после выключения котла пища в нем долго остается горячей. 

Заключение 

В заключении своего доклада  хочу сказать следующее что иновационные 

технологии  уже давно применяются во всех заведениях нашего города уже есть 

открытые кухни т.е при заказе блюда клиент может наблюдать как готовится 

блюдо, и какое оборудование было использовано хотелось бы сказать спасибо за 

иновационные технологии в сфере общественного питания. 

Список использовaнной литeрaтуры: 

1. Диaновa С.Н., Джум Т.A. «Инновaции в торговлe и общeствeнном питaнии»,   

Учeбноe пособиe для высших зaвeдeний, Москвa 2018;  

2. A.A. Мaхлис, A.A.Сaгaйдaчнaя «Кaрвинг дeкорaтивнaя рeзьбa по овощaм и 

фруктaм», Москвa, Гумaнитaрный издaтeльский цeнтр Влaдос, 2013 

 3. Ивлeвa Л.A. «Блюдa для пикникa», Издaтeльство Соврeмeннaя школa», 2006  

4. Aндруховa E.A. Инновaционныe кулинaрныe тeхнологии. Элeктронный рeсурс. 

Рeжим доступa: http://www.combinefoots.ru – дaтa   обрaщeния – 17.07.2018  
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ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ПРИМЕРЕ 

РЕСТОРАНА СОВРЕМЕННОЙ КАЗАХСКОЙ КУХНИ «QURT & WINE» 

Участница: Қалымбек Сауле Махмутқызы 

Руководитель: Жубышева Дана Канатовна 

Учреждение «Казахстанско-Корейский колледж «Квансон» 

 

Питание - важнейший фактор внешней среды, который определяет 

правильное развитие, состояние здоровья и трудоспособность человека. Именно 

поэтому организация питания населения на научно-гигиенической основе поднята 

в нашей стране до уровня общегосударственной задачи. 

Введение 

Современная казахская кухня включает в себя не только традиционные 

казахские блюда, но и полюбившиеся блюда узбекской, уйгурской, русской, 

татарской, корейской и других кухонь. 

Именно поэтому в современной казахской кулинарии при сохранении чисто 

национальных черт не трудно заметить интернациональные черточки. Во многом 

изменился набор предков, из которых сегодня готовится пища. Если за 

многовековую историю казахский народ накопил огромный опыт обработки и 

приготовления мясной и кисломолочной продукции, то современная жизнь 

пополнила этот ассортимент блюдами из овощей, фруктов, рыбы, морских 

продуктов, печеными, мучными изделиями и сладостями. 

И все-таки наиболее популярным продуктом в казахской национальной кухне 

было и остается мясо. Мясо - основа большинства блюд, именно мясные 

продукты украшают любой дастархан, по обилию мясных блюд судят о богатстве 

и разнообразии праздничного стола.  

Объектом исследования я взяла предприятие нашего города, на примере 

ресторана современной казахской кухни «Qurt & Wine», где была проведена 

встреча с шэф-поваром  Жанфусан В.Л.  и он подробно рассказал какое 

современное оборудование применяется при приготовлении блюд, какие 

новшества и усовершенствования были внедрены при изготовлении 

традиционных блюд казахской национальности. 

Предметом исследования  является ассортимент и разнообразие блюд, 

инновационное оборудование, современная технология приготовления блюд, 

организация хранения продуктов и сырья. 

Цель нашего исследования: изучить инновационные технологии, 

применяемые при приготовлении национальных казахских блюд в ресторане 

«Qurt & Wine». 

Для решения поставленной цели были определены следующие задачи: 

1) Рассмотреть литературу и интернет источники по современным 

инновационным технологиям. 

2) Изучить инновационные технологии, которые применяются  в ресторане 

современной казахской кухни «Qurt & Wine». 

3) Изучить проблемы возникшие на предприятии «Qurt & Wine» при 

внедрении инновационных технологий . 
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4) Изучить практику «Кайдзен», применяемую на предприятии «Qurt & 

Wine». 

Проблема: усовершенствование рецептов блюд казахской национальной 

кухни с использованием новых технологий, так как все в мире совершенствуется, 

у современного поколения меняются взгляды на вкусовые ощущения и также на 

способы подачи.  

Ресторан современной казахской кухни «Qurt & Wine» «молодое» 

предприятие нашего города, начало свою деятельность с 2020г. Пользуется 

большой популярностью среди жителей города. В меню данного ресторана 

предоставлены различные закуски, салаты, первые и вторые блюда, напитки 

казахской национальной кухни. При изготовлении национальных блюд 

усовершенствованы способы приготовления и подачи. 

 Традиционные блюда казахской кухни не имели ресторанной подачи: 

большие порции, менее презентабельный внешней вид, устаревшая технология 

приготовления, не соответствующая новым вкусовым потребностям 

современного человека. 

Пути решения проблемы: создание инновационных технологий 

приготовления блюд  базируется на оригинальных технологических решениях и 

использовании нетрадиционных сырьевых ингредиентов, позволяющих 

существенно изменять структуру полуфабрикатов и готовой продукции. 

Печи на углях - блюда, которые готовят на открытом огне или углях, всегда 

будут востребованы в ресторане.  

В печи Хоспер можно готовить на открытом огне любые блюда из мяса, 

рыбы, морепродуктов, овощей и грибов. Благодаря уникальной конструкции печи, 

произведения кулинарного искусства получаются удивительно вкусными и 

ароматными, а естественный и быстрый процесс приготовления (от 3 до 10 

минут) позволяет сохранить все полезные свойства продуктов. 

Используются в ресторане для приготовления овощей гриль, стейков и др. 

Пароконвектомат — вид преимущественно профессионального кухонного 

теплового оборудования, который использует различные режимы сочетания пара 

и принудительной конвекции для приготовления пищи. Режимы работы 

позволяют в одном устройстве применять различные способы приготовления 

продуктов: обжарка, припускание, низкотемпературный пар, запекание, разогрев, 

расстойка, выпечка, варка на пару, тушение, регенерация.  Большое 

распространение пароконвектоматов обусловлено экономической 

эффективностью их применения на больших объёмах приготавливаемых 

продуктов, то есть возможность приготовить большое количество продуктов с 

меньшими затратами тепловой энергии (электрической или газовой) на единицу 

продукции. Кроме того, приготовление в пароконвектомате даёт снижение 

расхода масла и улучшает диетические свойства приготавливаемой пищи. 

Пакоджет - широкое распространение это оборудование получило с 

развитием молекулярной кухни, когда одни продукты «превращают» в другие. 

Основное отличие от прочих блендеров и кухонных процессов заключается в том, 

что перед гомогенизацией с помощью PACOJET продукты должны быть 
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заморожены до температуры -22…-20 градусов. Изначально гомогенности 

(однородности) многих блюд добавились за счет добавления в них химических 

«агентов» (которые не всегда можно было назвать натуральными). Самый 

безобидный из них – яичный белок. Таким образом на пищевых производствах 

готовятся сосиски, колбаски и паштеты. «Пакоджет» позволяет получить тот же 

результат естественным путем – за счет мельчайшего дробления ингредиентов, 

без добавок, а значит, с естественным вкусом. 

Используя этот гомогенизатор, можно сделать мороженое, натуральные 

фруктовые сорбеты, десерты, муссы (овощные, ягодные, из фруктов), паштеты.  

Например, такие блюда как мусс из курта с грушей, или мороженное со 

вкусом кумыса и др. 

Су-вид — это абсолютно уникальный способ приготовления пищи, который 

позволит за короткое время превратить любой продукт в маленький кулинарный 

шедевр. Принцип данной технологии состоит в том, что пища помещается в 

особый пакет из полиэтилена (пластиковый мешок, zip-упаковку). Самое главное, 

чтобы упаковка была герметично закрыта и не пропускала воздух и влагу. Затем 

сырой продукт в плотно закрытом пакете погружают в воду, нагретую до 

определенной температуры. Тем самым создается эффект водяной бани, который 

впоследствии дает очень нестандартный и впечатляющий результат. 

Пища, запакованная пакет из полиэтилена, готовится подобным образом 

довольно долго, порой до 48-72 часов.  

Цель, которую преследуют кулинары, применяя метод су-вид – максимально 

сохранить в пище сочность, вкус и полезные качества 

Термостат – важнейший элемент для приготовления пищи су-вид, ведь 

именно он обеспечивает поддержание постоянной температуры на всем 

протяжении готовки. Термостаты условно делятся на две категории: специальные 

емкости-ванны и погружные цилиндры.  

Приготовление овощей, рыбы, мяса упакованных с помощью су-вит, таких 

блюд как филе местной форели с имбирно-морковным соусом, таба ет из 

говядины и др. 

Индукционная плита — кухонная электрическая плита, разогревающая 

непосредственно железосодержащую посуду (а не конфорку, как в случае с 

традиционной) индуцированными вихревыми токами, создаваемыми 

высокочастотным магнитным полем частотой 20-100 кГц. 

Не требуется времени на разогрев конфорки (в отличие от электроплит с 

нагревательными элементами) — тепло выделяется прямо в толще посуды, сразу 

с заданной мощностью. В сочетании с высокой мощностью конфорок это 

обеспечивает быстрое вскипание воды и ускоряет начало приготовления пищи. 

Например: куырдак из бараньих ребрышек, Нежные ломтики маринованного 

конского ростбифа на хрустящих тостах из ржаного хлеба, бараньи котлетки и др. 

Азот — для долгосрочного хранения свежих овощей и фруктов применяется 

технология замещения атмосферного воздуха на инертный газ. Азот, полученный 

на адсорбционной азотной станции, поступая в камеру хранения, снижает 

концентрацию остаточного кислорода в атмосферном воздухе. Недостаток 



 

 

611 

 

кислорода приводит к гибели всех аэробных бактерий, которые способствуют 

протеканию процесса гниения овощей и фруктов. 

Кайдзен, кайдзэн — японская философия или практика, которая 

фокусируется на непрерывном совершенствовании процессов производства, 

разработки, вспомогательных бизнес-процессов и управления, а также всех 

аспектов жизни. «Кайдзен» в бизнесе — постоянное улучшение, начиная с 

производства и заканчивая высшим руководством, от директора до рядового 

рабочего. Улучшая стандартизованные действия и процессы, цель кайдзен — 

производство без потерь. 

Концепция кайдзен включает в себя пять основных принципов или 5S: 

Seiri (сортировка) — необходимость выявлять и сортировать то, что не 

используется в работе. Для этого применяется метод маркировки. Если 

выявленные элементы в работе не применяются, то их нужно устранить. 

Seiton (систематизация) — нужно держать в порядке все, что требуется для 

выполнения обязанностей. Важно, чтобы все инструменты всегда были на видном 

месте. 

Seiso (содержание в чистоте) — оборудование и рабочее место должны быть 

чистыми. В конце рабочего дня важно навести порядок, все убрать и расставить 

инструменты по местам. 

Seiketsu (стандартизация) — три вышеупомянутых действия должны войти в 

привычку, т.к. правильная организация рабочего пространства позволит 

сотрудникам работать более продуктивно. Руководству необходимо провести 

тренинг по выполнению этих действий. 

Shitsuke (совершенствование) — поддержание установившейся практики 

управления рабочим местом. Необходимо создать систему мониторинга 

содержания организованных и стандартизированных рабочих мест. 

Экономическая и социальная выгода: 

• Экологически чистое сырье; 

• Возрождение старых национальных блюд; 

• Сохранение полезных свойств сырья при приготовлении блюд; 

• Здоровое питание; 

• Развитие туризма; 

• Приобщение туристов к казахской еде; 

• Усовершенствование блюд для современного поколения. 

Заключение: Я, Қалымбек Сауле Махмутқызы, студентка 2 курса опираясь на 

проделанную работу, хочу сказать следующее: что каждое предприятие старается 

идти в ногу со временем, развиваться, изменяться, совершенствовать и искать что 

то новое.  Благодаря ресторанам такого типа в нашей области и вообще в 

Казахстане возрождаются традиции и обычаи приготовления старых блюд на 

новом инновационном оборудовании, уже в более презентабельном и 

усовершенствованном виде, то есть ресторанная порционная подача. Данная 

концепция очень подходит для привлечения и ознакомления туристов с нашей 

культурой, традициями и обычаями. 

Благодарю за внимание! 
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ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ-ОДИН ИЗ ПУТЕЙ ВОСПОЛНЕНИЯ 

ЙОДОДЕФИЦИТА В ОРГАНИЗМЕ 

Участница: ШаймардановаАмина  Саматовна 

Руководитель: Мамедова Ольга Владимировна 

КГУ «Индустриально-технологический колледж» 

 

Исходя из значимости здоровья нации, для развития безопасностистраны 

необходимо, повышение образовательного уровня в вопросах здорового 

рациональногопитания. 

Целью Государственной политикив области здорового питания является 

сохранение и укрепление здоровья населения, профилактики йододефицита в 

организме  человека.  

Пищевая ценность и безопасность тесно взаимосвязаны, так как напрямую 

зависят от химического состава сырья и продуктов. 

Эндокринологи предупреждают, что дефицит йода в организме  человека 

опасен для полноценной жизни.  

Проблема нашегорегиона в недостатке йода в организме человека - это один 

из факторов предрасполагающих к заболеваниям  щитовидной железы. 

Щитовидная железа – это железа внутренней секреции,  которая 

вырабатывает три гормона: Тироксин итрийодтеранин  - отвечающие за 

созревание тканей и органов, обмена веществ и энергии, и кальцитонин – 

отвечающий за развитие костного аппарата. 

Йод относится к микроэлементам, суточная потребность в нём составляет 

100-200мкг, за всю жизнь человек потребляет 3-5 грамм йода. 

Йод самостоятельно организмом не вырабатывается, поэтому восполнить 

необходимую дозу возможно только с употреблением  продуктов,  содержащих 

йод. 

Людям, живущим в регионе,  гдев воде низкая концентрация йода, врачи 

рекомендуют принимать добавки йода и употреблять продукты содержащие в 

своём составе йод. 
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В Япониивообщенет проблем с дефицитом йода,  так как все жители Японии 

активно потребляют продукты содержащие большое количество йода: морская 

рыба – 70 – 170 мкг  йода, морские водоросли – 50 – 300 мкг йода. 

Поэтому в этой стране нет проблем с эндокринной системой. 

Дефицит йода ведет к серьезным сбоям всех  систем организма.  В результате 

страдает умственное  и  физическое развитие человека, возникает так называемый 

эндемический зоб. 

Проблема эндемического зоба была полностью решена в 1967 году, так как 

была выработана программа по решению данной проблемы, в регионахс 

недостаткомйода:были созданы заводы по производству йодированной соли,были 

налажены поставки морской рыбы и морепродуктов,  богатых содержанием йода. 

Итак, содержание йода в организме напрямую зависит от того, насколько 

богаты им продукты, потребляемые в пищу: с ними человек может получить 

около половины суточной дозы этого элемента. 

Хранение икулинарная обработка пищевых продуктов ведут к значительным 

потерям (до 65% ) йода, поэтому добавлять соль в пищу лучше в конце тепловой 

обработки. 

В данный период времени в Казахстане заболеваниящитовидной железы 

стали одной из самых распространенных форм эндокринной патологии, по 

медицинским исследованиям 

– Восточно-казахстанская область недополучают йода – 60-70% жителей,  

- Западный Казахстан – 30-35% 

- Юго-Восточный Казахстан – 40% 

Острыййододефицит является причиной социально-экономической депрессии 

в некоторых районах – коэффициент интеллекта жителей таких мест снижен в 

среднем на 10-12 единиц. 

По данным медицинской статистики распространенностьйододефицитных 

нарушений превышает50% , из них 36%  составляют  дети и подростки, одним из 

проявлений которых является отставание детей в росте и развитии. 

Из-за нарушения работы щитовидной железы  у  подростков   ухудшается 

обмен веществ. Вследствие  этого быстро набирается  вес, даже 

еслипридерживаться привычного плана питания. Наблюдаются проблемы с  

желудочно-кишечным трактом. Выраженная нехватка йода приводит к 

ухудшению функционирования сердечно-сосудистой системы. Снижается 

давление,  наблюдается аритмия. Страдает отйододефицитаи  головной мозг,  

ухудшается память, концентрация внимания, восприятие информации наслух. 

Чем восполнить недостаток йода? При серьезном  недостатке  микроэлемента 

человеку    потребуются йод содержащие препараты. Но их категорически 

запрещено употреблять без консультации  медика.При незначительном 

недостатке йода  на помощь придетпища.  В рацион которой  обязательно 

включают йодированную  соль , в ней  содержитсяоколо 45 мкг/г йода. Если 

использовать ее в пищу вместо обычной, можно получитьвсю суточную норму 

йода.Но  одной соли недостаточно. Она должна быть  вкомплексе с другой 

полезной  пищей. 
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Как определить недостаток йода в организме?Можно проделать самый 

простейший опыт, чтобы самим убедиться, насколько организм жаждет 

пополнить свои запасы йода. В моем  исследовании   приняли участие  20 человек 

– это   учащиеся  моей  группы. 

Я  попросила своих  одногруппников нарисовать  на  руке  обыкновенную 

йодную сетку: три вертикальные и тригоризонтальные полоски. 

Условияследующие - если сетка исчезает через: 

• 3-4 часа, то йод организму просто необходим; 

• 6-8 часов – нехватка йода не так заметна; 

• сутки – йод в организме в норме. 

По результатам    лишь  у29%   учащихся  йод  в  норме.(диаграмма)            

Организм   через   кожу, как  насос,  поглотил  молекулы  йода. 

Можно сделать вывод, что  в  подростковом  периоде   количество йода в 

организме уменьшается, к тому же, это сопровождается возрастанием умственной 

нагрузкив  учебе. Как следствие, человеку  нужно большее количество 

микроэлементов для нормальной работы организма. А так как наиболее 

употребляемая пища не богата йодом, возникает его дефицит. 

А  сколько  нам  необходимо  потреблять  в  день  продуктов, чтобы  

восполнить недостаток йода,  и    не допустить его  повторного 

возникновения?Вашему  вниманию  представлена  таблица, где  рассчитано  

выборочно  примерно  необходимое  потребление  продуктов  в  граммах,для  

восполнения  суточной  нормы  йода  в  день. 

Как  видно  из  таблицы, морская  капуста  и  клюква  настоящие  

рекордсмены  по содержанию  йода   — 300 мкг  в 100 граммах, это  больше  

суточной  нормы  в  два раза! Кроме  того, в  морской  капусте  всего 25 калорий 

(на 100 граммов), почти нет жиров и углеводов — настоящая  находка  для  вечно  

худеющих.  

Идеальный   выбор  при   йододефиците – это  все  таки  морепродукты. 

Также   участникам   был  задан  вопрос :  

Знаете ли  вы, какое  воздействие оказывает  йод  на организм  человека? 

«Да» - ответили  40 % 

«Нет» - ответили  60 % 

Это  говорито  том, что  учащиеся  получают  мало  информации  о  

воздействии  йода  на  организм  человека  и  этой  теме , необходимо  уделять  

больше  внимания. 

Также  я  провела  анкетирование учащихся, с целью выявления потребности 

продуктов, содержащих йод. 

Исследуемой группе учащихся был предложен список продуктов с 

различным содержанием йода: картофель, мясо, сахар, яйцо, молоко, морковь, 

гречка, свекла, соленая сельдь, минтай, печень трески, капуста. 

Необходимо было ответить на вопрос: «Какие продукты вы употребляете 

чаще всего?»Результаты анкетирования показали, что продукты  богатые йодом, 

учащиеся употребляют меньше всего. Возможно, такая тенденция возникает 

потому, что не  все  продукты   доступны в нашей местности. 



 

 

615 

 

Наиболее популярнымпродуктом оказался картофель , что и не удивительно. 

Это самый распространенный продукт в нашей местности и без него, в принципе, 

невозможно представить себе свой рацион. 

Таким образом, можно сделать вывод, что мы употребляем продукты, в 

которых содержится небольшое количество йода.(диаграмма)  

Анализируя результаты исследования, мы видим, что учащиеся  получают 

недостаточное    количество йода, однако этого  мало  для нормального 

функционирования организма  и  есть  необходимость  профилактики  

йододефицита.  

Данная  работа  помогла  мне  понять  важность  и  необходимость  изучения  

проблемы  йододефицита. Поэтому  намследует  больше  внимания  уделять  этой 

проблеме , ведь  с  ней  может  столкнуться  каждый. Необходимо  проведение  

систематических  профилактических  мероприятий, в  первую  очередь    

диетологического  характера,  целью  которых  является  достижение  

оптимального  уровня  потребления  йода  и  предотвращение  развития  

заболеваний, вызванных  дефицитом  йода   в  питании.  

Спасибо  за  внимание. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ ХЛЕБА. 
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У всех людей каждый день на столе есть хлеб: белый и черный с орехом, 

изюмом, подсолнечником, тмином, кунжутом и т. д. Диетологи предупреждают: 

отказ от хлеба ведет к депрессии, вспыльчивости, утомляемости и 

неудовольствию собой. А игнорирование вкусных булочек может обернуться для 

человека мышечной вялостью и дряблостью кожи, поскольку выпечка является 

прекрасным источником белка и некоторых незаменимых аминокислот, их 

больше всего в пшеничном продукте : хлебе, макаронных и кондитерских 

изделиях. И только от технолога зависит, будет ли продукт полезен для здоровья. 

Здоровое питание и безопасность пищевых продуктов относятся к основным 

факторам, определяющим уровень общественного здоровья, качество жизни, 

долголетие, трудовую и социальную активность. Питание является понятием, в 

котором сконцентрированы и интегрированы многочисленные аспекты 

экономического развития и социальной жизни. Одной из важных задач, стоящих 

перед технологами,  является разработка новых видов изделий с целью 

совершенствования структуры ассортимента, создание изделий лечебно-

профилактического назначения, обогащение изделий пищевыми волокнами. 
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Решению этой проблемы способствует использование нетрадиционных видов 

сырья.  

Для решения поставленной задачи были применены обогатительные добавки 

- тыквенный жмых, овсяная мука, рисовый экструдат, порошок шиповника и 

рябины. 

Целью: данного исследования является  обогащение витаминами и 

улучшение органолептических свойств хлебобулочных изделий путём внесения 

выше упомянутых обогатителей. 

Задачи: изучение производства и ассортимента хлебобулочных изделий, 

проблем стоящих перед данной отраслью на сегодняшний день. 

Хлеб с тыквенным жмыхом - продукт функционального назначения с 

улучшенным химическим составом, обогащенный полноценными белками, 

минеральными веществами и пищевыми волокнами. В нем содержатся сахара, 

каротин, витамины С, В 1, В 2, В 5, В 6, Е, РР и такой редкий витамин Т, 

способствующий ускорению обменных процессов в организме, витамин К, 

необходимый для свертывания крови, жиры, белки, углеводы, целлюлоза, 

пектиновые вещества, минералы, в том числе калий, кальций, железо. Помимо 

этого хлеб богат железом, по этой причине его хорошо употреблять тем, кто 

страдает анемией. Пектиновые вещества, обнаруженные в изделии, способствуют 

выведению из организма токсических веществ и холестерина.  

Хлеб с тыквенным жмыхом - продукт для диетического питания. Также этот 

хлеб очень полезен людям, страдающим заболеваниями сердечно-сосудистой 

системы и гипертонией.  

Хлеб с рисовой мукой, легко крошится, получается хрустящим и обладает 

зернистой текстурой. Рисовая крупа обладает высокими потребительскими 

свойствами. По содержанию аминокислот рисовый протеин наиболее близок к 

животному и более полезен, чем протеин других злаков. Важным фактором, 

характеризующим питательную ценность рисовой крупы, является минимальное 

содержание липидов при достаточно высоком содержании аминокислот. 

Среди других видов крупы  рисовая выделяется наибольшим содержанием 

крахмала.  

Булочки «Домашние» с шиповником и рябиной,  

являются поливитаминными изделиями. Использование порошка из 

шиповника и рябины в рецептуре булочки «Домашней» обосновано высоким 

содержанием сахара и органических кислот, способствующих получению более 

гармоничного вкуса. Помимо этого их добавляют в тесто для обогащения хлеба 

аскорбиновой кислотой, фолоцином, минеральными солями, улучшения 

органолептических свойств выпеченного хлеба. Благодаря порошку шиповника и 

рябины увеличивается пористость хлеба, эластичность, качество корочки, 

улучшается вкус и аромат, хлеб медленнее черствеет.  

Пшеничный хлеб с добавлением муки из шлифованного пшена- 

 хлеб лечебного и профилактического назначения. Пищевые достоинства 

хлеба определяются главным образом большим содержанием крахмала (70%). 

Белковых веществ в изделии 12– 15%, и они включают в себя все незаменимые 



 

 

617 

 

аминокислоты. Наряду с этим хлеб, отличается повышенным содержанием жира 

(2, 6%– 3, 7%). Клетчатки в нем – 0, 5 – 0, 8 %, золы – 1, 0 – 1, 4%, есть небольшое 

количество сахаров (до 2%), представленных рафинозой, мальтозой, сахарозой и 

глюкозой. А так же данный вид хлеба богат фосфором, калием и магнием. 

Содержание витаминов в хлебе:  

Витамина B 1 – 4 мг/кг,  

Витамина B 2 – 0, 5 – 1 мг/кг 

Витамина РР – 10 – 12 мг/кг 

Хлеб, на основе овса, - это не только вкусно, но и полезно. Все дело в том, 

что этот злак богат жирами и витаминами, минеральными веществами, белками 

высокого качества, антиоксидантами. Но основную ценность представляет 

клетчатка. Растворимая клетчатка предотвращает колебания уровня сахара в 

крови и оказывает тонизирующее воздействие, а нерастворимая – восстанавливает 

микрофлору кишечника. Хлеб с добавлением овса менее калорийный и более 

полезный. Богатая клетчаткой пища продлевает процесс пищеварения, создавая 

ощущения сытости и бодрости. Овес также полезен гипертоникам и просто 

незаменим для желающих сбросить вес.  

«Санитарно-эпидемиологические требования безопасности производства и 

оборота продуктов лечебного и профилактического питания»  

1.Технологические процессы должны осуществляться в строгом соответствии 

с утвержденными в установленном порядке технологическими инструкциями.  

2.Все операции технологического процесса должны выполняться и 

контролироваться с использованием необходимого оборудования и приборов в 

специально предназначенных для этих целей помещениях.  

3.При проведении технологического процесса производства необходимо 

обеспечить: - поточность технологического процесса, исключающую 

возможность перекреста продуктов, получаемых на разных стадиях производства; 

- исключение возможности загрязнения продукта на всех этапах его производства; 

- безаварийность работы иннавационого технологического оборудования  

Упаковка хлеба  

К прогрессивным тароупаковочным материалам, применяемым для 

расфасовки пищевых продуктов в различные виды мягкой, полужесткой и 

жесткой упаковки, относятся полимерные пленки и комбинированные материалы 

на их основе. При упаковке в такие материалы увеличиваются сроки хранения 

пищевых продуктов, улучшаются санитарно-гигиенические условия в 

промышленности и торговле, уменьшается естественная убыль продуктов, 

сокращаются потери упаковочных материалов. Требования к полимерным и 

другим упаковочным материалам зависят от ряда факторов, в том числе от вида 

продукта, сроков и условий его хранения. Общими требованиями для всех 

упаковочных материалов являются: надлежащий уровень санитарно-

гигиенических свойств; технологичность; устойчивость к действию плесени и 

микроорганизмов; высокие декоративные свойства. 

Выводы: 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что современное хлебопекарное 

производство находится на высоком уровне развития благодаря тому, что рынок 

инновационных технологий в этой сфере производства активно развивается. 

Ведется активная разработка веществ (улучшителей), которые продлевают сроки 

годности изделий, как на стадии приготовления, так и на стадии упаковывания. 

Благодаря появлению потребности в лечебно-профилактических сортах хлеба 

создаются все более новые ингредиенты, содержащие полезные вещества. И 

наконец, уровень автоматизации и механизации технологических процессов на 

предприятиях возрастает за счет внедрения новых технологий и оборудования. 

Все эти изменения закономерно ведут к правильно организованному 

инновационному производству, выпуску конкурентоспособной продукции и 

освоению новых сегментов рынка, а также развитию предприятий малой 

мощности различных форм собственности 

- применение порошка измельченных сушеных плодов шиповника и рябины 

повышает  качество хлебобулочных изделий и продлевает сроки хранения,  

- внесение в рецептуру теста тыквенного пюре и порошка шротов сокращает 

продолжительность брожения за счет содержания витамина С и минеральных 

элементов, которые ускоряют процесс брожения.  

-  обогащает хлебобулочные изделия  аскорбиновой кислотой, фолацином, 

минеральными  солями , витаминами группы В и улучшает  органолептические 

свойства выпеченного хлеба.  

А в заключении я хотела бы сказать:  

Изучив ассортимент хлебобулочных изделий города я пришла к выводу 

Рынок производства отечественных диетических продуктов имеет большой 

потенциал для роста. Разработано значительное количество разнообразных 

хлебобулочных изделий для лечебного питания, необходимых людям, 

страдающими различными заболеваниями. Анализ ассортиментной политики 

предприятий хлебопекарной отрасли свидетельствует о том, что практически на 

всех предприятиях выпускаются лишь изделия, предназначенные только для 

профилактического питания. В связи с этим возникает необходимость расширить 

производство определенных групп диетических хлебобулочных изделий в рамках 

развития использования производственного потенциала хлебопекарной отрасли  

где потребность в них особенно велика. Таким образом, можно сделать вывод, что 

развитие производства диетических хлебобулочных изделий – важный резерв 

использования производственного потенциала хлебопекарной отрасли на 

современном этапе ее развития. Это одно из важнейших направлений в 

укреплении здоровья населения нашего государства.  
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ВЛИЯНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННЫХ ПРОДУКТОВ 

НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

Участница:Пляскина Карина Вадимовна 

Руководитель:Клименкова Ольга Игоревна 

 Учреждение «Технологический колледж города Семей» 

 

Что такое ГМО и селекция? Селекция – это скрещивание схожих организмов, 

это наука, которая призвана найти наиболее приспосабливаемые организмы. С 

помощью селекции можно скрестить яблоко и грушу, персик и яблоко, даже тигра 

и льва, однако это сделано, что бы вывести более приспосабливающуюся к жизни 

особь. Можно сказать, что процесс одомашнивания с/х культур и животных с 

глубокой древности до наших дней – это тоже процесс селекции. Таким образом, 

селекция сводит одинаковые по своей природе организмы, к примеру, собак 

разных пород, что бы вывести третью.  ГМП – генетически модифицированные 

продукты.  Подобные организмы, это организмы, в которых существует 

чужеродный ген. Другими словами. Учёные взяли ген одного живого существа и 

вживили его в другое. Помидоры с геном рыбы наверно не для кого не новость, 

поэтому многие представляют себе, о чём речь. Дело в том, что когда учёные 

вклиниваются в естественную среду организмов и модифицируют их, они 

нарушают естественный ход жизни. На самом простом уровне, ГМО в первую 

очередь вредит пищевой цепочке. Учёные, еще не знают, что произойдёт потом, 

после того, как ГМО будут активно развиваться без их присмотра. В некотором 

роде это уже происходит.  

1 Причины возникновения ГМО 

Первая причина возникновения ГМО – это резко возросшее количество 

людей на планете. Никто не знает, почему и главное для чего человечество стало 

так быстро размножаться и расти, ведь если привести статистику, то к 2050 году 

население Земли будет составлять минимум 9,5 миллиардов человек. 31 октября 

2011 года будет официально рождён 7-миллиардный житель Земли. Для примера: 

в 1800 году население земли составляло 1 миллиард. В 1929 году – 2 миллиарда, а 

за последние 50 лет население возросло с 3 до 7 миллиардов человек. 

С помощью ГМО учёные стараются победить проблему голода для всех этих 

людей, но какой ценой? В картофель внедряют ген скорпиона и колорадского 

жука, что бы другие насекомые ни повреждали картофель. В томаты и клубнику, 

как было отмечено ранее, внедрили ген камбалы, что бы их ни трогал холод. 

Гены, для того, что бы плоды были аккуратными и ровными так же уже активно 
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внедряют во многие продукты. Самые распространённые ГМП это соя, пшеница, 

кукуруза, свёкла, хлопок, рапс, табак клубника и прочие овощи и фрукты. Но со 

времени учёные начинают внедрять модифицированные гены в животных. Так – 

вырастают коровы, полностью состоящие из мышечной массы, или курицы у 

которых «ножки» больше чем вся курица. Яйца, которые несут курицы могут 

быть сдобрены любыми генами, которые либо помогут людям, либо нет. 

Другая причина для ГМО – это выгода. Те, кто кричат о полезности подобных 

продуктов получают постоянную прибыль, а те, кто утаивают истину и просто 

используют генетически модифицированные организмы на своих фермах и 

производствах не имеют убытков из-за плохих урожаев или худых животных и 

опять остаются в прибыли. Генетически модифицированные организмы это новое 

оружие, которое могут использовать людей. Даже если просто бурьян сможет 

захватить с/х поля страны, которая является для политиков противником – это 

будет потрясающая победа, ведь так страна-победитель сможет поставлять в 

побеждённую страну те продукты, которые были модифицированы и в них может 

содержаться всё, что угодно. Мало того,  они будут получать прибыль за счёт 

поставок этих продуктов. 

2 «За» и «против» ГМО 

Разберёмся, сам по себе трансген, который съедает человек, не несёт вреда 

человеку, потому что такой ген не может самостоятельно встроиться в 

генетический код человека. Однако, пока он ведёт свой путь по организму, он 

провоцирует синтез белков, который может повлечь за собой в самой малой 

степени сильную аллергию. В США аллергией страдают 70% населения и многие 

учёные полагают, что это именно из-за ГМО. Так же, наблюдается сильное 

понижение иммунитета и нарушение обмена веществ. Другой вред организму 

трансген наносит в желудке, вызывая нарушение работы слизистой. ГМП могут 

вызвать рак, это происходит, если начинает мутация клеток в кишечнике. Но всё 

это, на самом деле не так страшно, как реальная угроза, которую могут принести 

ГМО.  Российские учёные провели независимые расследования с использованием 

кормов, в которых содержится ГМО, они кормили животных подобными 

веществами и выяснилось, что большая часть животных не может иметь 

потомства и у них начали появляться опухоли. Бесплодие – вот, что вызывает 

ГМП при частом употреблении. Мало того, те животные, которые всё же 

родились, имели явные мутации, отторжение конечностей, волосяной покров там, 

где его не должно быть, атрофированные мышцы и прочее. После чего, у этих 

мутированных животных вовсе не было потомства. 

Такими ГМ кормами кормят большое количество скота, который потом 

попадает к нам на стол, прибавьте к этому ГМ растения и вы получите в своём 

организме нечто неизвестное, но, безусловно, страшное. После употребления 

таких продуктов, как человек может оставаться нормальным? Дети, которые 

будут рождаться, будут иметь всё больше и больше мутаций. Если сейчас 

изменения в организме человека еще не видны открыто, то в скором времени они 

будут повсюду. Уже сейчас известны случаи, когда дети рождаются с мутациями 

и эти случаи всё учащаются. 
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Вы вольны решать, что для вас ГМО – спасение исчезающих видов и людей, 

или путь мутаций и исчезновения мира. Однако, всё равно, внимательно читайте 

этикетки с составом веществ в продуктах, которые покупаете, не покупайте 

ничего подозрительного. Часто, производители не пишут о том, что в 

действительности в продукте содержится ГМО, поэтому обратите внимание на 

список пищевых добавок. Если вы встретите: Е101 и Е101А; Е150 (карамель); 

Е153 (карбонат); Е160а (бета-каротин, провитамин А, ретинол); Е160b (аннатто); 

Е160d (ликопин); Е234 (низин); Е235 (натамицин); Е270 (молочная кислота); Е300 

(витамин С – аскорбиновая кислота); с Е301 по Е304 (аскорбаты); с Е306 по Е309 

(токоферол / витамин Е); Е320 (ВНА); Е321 (ВНТ); Е322 (лецитин); с Е325 по 

Е327 (лактаты); Е330 (лимонная кислота); Е415 (ксантин); Е459 (бета-

циклодекстрин); с Е460 по Е469 (целлюлоза); Е470 и Е570 (соли и жирные 

кислоты); эфиры жирных кислот (Е471, Е472a&b, Е473, Е475, Е476, Е479b); Е481 

(стеароил-2-лактилат натрия); с Е620 по Е633 (глютаминовая кислота и 

глютоматы); с Е626 по Е629 (гуаниловая кислота и гуанилаты); с Е630 по Е633 

(инозиновая кислота та инозинаты); Е951 (аспартам); Е953 (изомальтит); Е957 

(тауматин) или Е965 (малтинол) – знайте, перед вами пищевые добавки, в 

которых содержатся генетически модифицированные организмы. 

3 ГМО в Казахстане 

Генетически модифицированная продукция может стать для Казахстана 

необходимостью, передает корреспондент Tengrinews.kz. Так считает 

генеральный директор Национального центра биотехнологии Ерлан Раманкулов. 

По его словам, первым возникает вопрос о негативных последствиях 

использования ГМО (генетически модифицированных организмов. - Прим. 

автора). "На сегодняшний день никаких научно подтвержденных фактов о 

негативных последствиях для здоровья человека от использования ГМО не 

установлено. Но, несмотря на это, следует сохранять разумную предосторожность 

в отношении ГМО, так как оценить отдаленные риски сейчас невозможно", - 

говорит Раманкулов. Он добавил, что официально в Казахстане не 

зарегистрирован ни один вид ГМО, но, по его информации, генетические 

измененные продукты в страну уже поставляются, причем их поток возрастает с 

каждым годом. 

"Однако следует помнить, что вследствие глобального потепления наш 

климат меняется, прогнозируется уменьшение осадков, расширение ареала 

засушливых земель. В таких условиях ГМО могут стать необходимостью. 

Поэтому получение засухоустойчивых ГМО-культур может спасти 

растениеводство Казахстана", - сказал Раманкулов. "Я не агитирую "за" или 

"против" ГМО, я - за объективный подход к вопросу", - отметил эксперт. Он 

добавил, что рациональным решением будет использование генной инженерии в 

растениях, не употребляемых в пищу. Отметим, что Национальный центр 

биотехнологии ведет работу по созданию трансгенного хлопка. 

Заключение 

Сказать официально, что ГМО вредны, не может никто. Чаще всего 

употребляется такой термин как «потенциально опасные». Почему? Чтобы 
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сделать заявление о вреде ГМО необходимо провести длительные и масштабные 

исследования и эксперименты. Но их почему-то не проводят. Возможно, и это 

кому-то выгодно, но сейчас не об этом. По состоянию на сегодня ученые 

излагают лишь некоторые теории о последствиях.  

Сам по себе трансген, съеденный человеком, никакого видимого вреда не 

наносит, ибо встроиться в генный код людей не может. Он может лишь блуждать 

по организму и провоцировать синтез белков. Вроде бы ничего страшного, но вот 

сами эти белки являются нехарактерными для человеческого организма, то есть 

природой не предусмотренными. А чем может закончиться такой вот синтез, и 

какой вред могут нанести эти белки остается только догадываться. 

• Употребление продуктов с ГМО может привести к появлению 

аллергических реакций, притом вовсе не безобидных. Вот, например, в США, где 

ГМ-продукты свободно употребляются в пищу, от аллергии страдают около 70% 

населения. В Швеции, где такие продукты под запретом, всего лишь 7%. Вряд ли 

это совпадение. 

• Следствием приема в пищу продуктов с трансгенами является и нарушение 

структуры слизистой желудка, появление устойчивой к антибиотикам 

микрофлоры кишечника. 

• Еще одним последствием может стать снижение иммунитета всего 

организма (70% иммунитета человека – в кишечнике), а также нарушение обмена 

веществ. 

• Продукты с ГМО могут провоцировать рак. Трансгены имеют свойство 

встраиваться в генный аппарат микроорганизмов кишечника, а это уже мутация. 

Как известно, именно мутации клеток приводят к развитию раковых клеток. 

Все приведенные выше последствия не являются гарантированными при 

приеме пищи с ГМО. Существует лишь определенный риск развития таких 

заболеваний. Чтобы доказать все последствия употребления продуктов с ГМО 

необходимо 40-50 лет. Немалый срок, согласитесь. Поэтому дабы не нажить себе 

проблем и болезней, будет не лишней некоторая осторожность при выборе 

продуктов питания. Хотя многие ученые, занимающиеся данной проблемой, 

уверяют, что по сравнению с едой, содержащей консерванты, ароматизаторы и 

красители, пища с ГМО вообще безвредна. И что потенциальную опасность 

предоставляют лишь ГМ-микроорганизмы, которые взаимодействуют с 

микрофлорой кишечника. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СФЕРЕ  ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПИТАНИЯ 

Участница:Абдишева Аяжан Болатовна 

Руководитель:Жусупова Ольга Владимировна, 

Учреждение «Технологический колледж города Семей» 

 

С детства я мечтала быть поваром. Настоящий повар - это волшебник, 

который может из самых обыкновенных продуктов приготовить блюдо — шедевр 

вкуса. Люди этой профессии — настоящие маги. Они знают всё о продуктах и 

множестве технологий, которые способны воплотить в реальность любую 

кулинарную мечту. Сегодня я, являюсь студентом второго курса по 

специальности: «Организация питания» и с началом практических занятий у меня 

появился еще больший интерес к технологическому процессу приготовления 

пищи, и я ставлю своей задачей исследовать этот процесс. 

Внедрение новых методов приготовления пищи на основе инновационных 

технологий  расширяет человеку границы возможного.  

Нам, студентам колледжа рано или поздно придется сталкиваться с 

современными технологиями в профессиональной деятельности. Новизной моей 

работы, является изучение уровня знаний и опыта студентов нашего колледжа в 

данной сфере. 

Цель моей исследовательской работы: выявление позитивного и негативного 

влияния применения технологий общественного питания. 

Задачи исследовательской работы: 

–  Анализ современных технологий в сфере общественного питания; 

– Исследование проблем применения современных технологий в сфере 

общественного питания; 

– Выявление позитивных и негативных сторон применения различных 

инновационных технологий в сфере общественного питания. 

Объект исследования: новые технологии в сфере общественного питания. 

Предмет исследования: положительные и отрицательные стороны внедрения 

новых технологий в сфере общественного питания. 

Методы исследования: наблюдение, измерение, изучение СМИ, изучение 

литературы, анализ. 

 Во время исследования я изучала технологию организации процесса 

производства, в особенности его технического обеспечение, рассмотрела 

оборудование, применяемое на предприятиях питания. Для изучения я выбрала 

предприятия, где мы проходим производственную практику, на которых 

свойственно применение следующей техники: холодильников, жарочных шкафов, 

посудомоечных машин, микроволновых печь, торговых автоматов и т.д.  

Высокотехнологичным оснащением в области общественного питания, я 

считаю, оборудование, отличающееся феноменальными, новыми свойствами и 

качественными параметрами, позволяющими предприятию достигать нужных 

итогов работы за счет умеренного использования средств  и времени, а также за 
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счет совершенствования методов производства продукции и обслуживания 

клиентов. 

Рассмотрим самые полезные, на мой взгляд, инновационные технологии в 

сфере общественного питания. 

Пакоджеттинг – это особая технология молекулярной кухни, в которой 

продукты, подвергшиеся заморозке до – 22°С. в течение суток, превращаются в 

мелкотекстурированную и пюреобразную массу, которая хранится в таком виде 

при температуре от – 12 до -15 °С. Такая технология хороша для холодных 

десертов. 

Неповторимость пакоджетта (льдомиксера) заключается в том, что 

одинаковость большинства видов продуктов, получается, добиться за счет 

добавки в них особых химических добавок, оказывающих связующий липкий 

эффект. Например, мясо с пряностями и сухарями, помещенное в морозильную 

камеру на 24 часа, извлеченное оттуда и измельченное в льдомиксере, далее, 

помещенное в водонепроницаемый запакованный полимерный рукав,  варится 

при температуре 130-140 0С в течение часа. В результате этих действий 

получается «нежный» фарш. 

Экономическое действие льдомиксера достигается за счет феноменальности и 

воспринимаемой эксклюзивности блюда при относительно низкой материальной 

себестоимости. 

Индукционные плиты появились довольно недавно. Они работают по 

принципу электромагнитной индукции. Такие плиты быстро нагреваются; 

сберегают энергию; включение панели на плите происходит только при 

поднесении к ней кастрюли с магнитным дном; пища готовится мгновенно; 

данная плита сочетает в себе большое количество программ; заданная 

температура точно поддерживается; отключение плит происходит, одновременно 

со снятием с них посуды; легко моются. Однако она дорогая; для нее нужно 

приобретать специальную посуду. 

Слайсер помогает на фабриках нарезать гастрономические продукты такие 

как: колбасные  изделия,  сыры, мясные и рыбные рулеты. Ножи этого 

оборудования изготовлены из легированной стали, что позволяет на долго 

сохранить нож острым, а также затачивать их не более двух раз в год. Толщина 

нарезаемого куска регулируется в пределах от 0 до 16 мм 

Пароконвектомат – это вид  оборудования современной кухни, который 

включает в себя разные  режимы пара и теплообмена в процессе приготовления 

пищи называется пароконвектоматом. Задача этого устройства  заключается в 

том, чтобы усовершенствовать  результаты работы поваров за минимальный 

промежуток времени. За счет пара и конвекции в одной рабочей камере возможно 

разогревать, тушить, жарить, печь, готовить на пару. Данное свойство 

препятствует  распространению ароматов, за счет пара, который обволакивает 

продукт. 

Пароконвектоматы могут заменить различные виды теплового оборудования, 

например, конвекционную печь, плиту, сковороду, электроварку, пищеварочные 

котлы. 
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 Sous–Vide – это технология незкотемпературного приготовления пищи. Она 

включает в себя множество аппаратов. Например, вакуум – варочная машина, 

термопроцессор, термостат. Sous–Vide обладает множеством разнообразных 

функций:  разогревает воду до необходимой температуры; вакуумирует продукт. 

Камеры шокового охлаждения на жидком азоте позволяют охлаждать супы, 

готовые отваренные горячие овощи, отваренные яйца, мясные и рыбные вареные 

полуфабрикаты до температуры +6-10 градусов  всего за 25 минут. Продукция 

охлаждается до температуры минус 30- минус 45 градусов в течение одного часа. 

Современные инновационные технологии внедряются не только в процесс 

приготовления  пищи, но и позволяют механизировать учет компании и 

образовывать более действенную  работу персонала. Система iiko имеет 

огромный набор функций. Программа способна отслеживать и сливать воедино 

все бизнес-процессы в настоящем времени. От аппаратов на кухни до систем 

видео-безопасности и управления мелодией в заведении. 

Через специальные терминалы официанты могут вводить заказы, не заходя в 

саму кухню подавать запросы. Это действенный метод и для планирования 

столов. Iiko позволяет следить за качеством работы официантов и выбивает чеки. 

При запросе она формирует отчеты по проведенным продажам. 

Исследуя инновационные  технологии в сфере общественного питания, я 

провела опрос студентов 2, 3 курсов, обучающихся по специальности:  

«Организация питания». 

Вопрос: «С какими инновационными технологиями в сфере общественного 

питания вы сталкивались на  практике?» 

Ответ: 42  – не сталкивались, 38 процентов сталкивались с технологиями 

нарезки продуктов, 20 процентов с технологиями шоковой заморозки, 

параконвектоматы и др. 

Вопрос: «Знакомы ли вы с новыми технологиями тепловой обработки 

пищевых продуктов, шоковой заморозки, вакуумирования продуктов?» 

Ответ: «Все знакомы». 

Вопрос: «Назовите организации общественного питания, в которых вы 

проходили практику или работали». 

Ответ: ТЦ «Апрель», ресторан «Halva», кафе «Brownies», ресторан 

«Кофеман». 

Вопрос: «Оцените значение полученного опыта по пятибалльной системе». 

Ответ: «4 из 5». 

На основе этого опроса, я могу с уверенностью заявить о том, что 

инновационное оборудование в сфере общественного питания действительно 

стало неотъемлемой частью предприятий общественного питания, где 

обучающиеся нашего колледжа проходят практику.  

Изучив и рассмотрев все стороны использования на предприятиях общепита 

указанного выше оборудования, я могу сделать следующие выводы: 

 

личению производительности труда. 
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энергоемкость и материалоемкость производства. 

 

Не смотря на это: 

владельцам. 

 

принадлежностей; 

квалифицированных рабочих. 

Я выяснила, что применение в процессе производства и обслуживания 

инновационных технологий влечёт за собой как положительные, так и 

отрицательные стороны. Но позитивное влияние новых технологий в сфере 

общественного питания преобладает над всеми негативными его сторонами. 

Поэтому, я, бесспорно, могу сказать, что современная техника занимает 

передовое место в мире на данный момент! 
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РАЗРАБОТКА ПРОДУКТОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ 

С ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ 

Участница:Бадикова Инесса 

Руководитель :Адылканова Айкен Тюлюбаев 

КГКП «Восточно-Казахстанский технологический колледж» 

 

В современных рыночных условиях экономики  успешное конкурирование на 

рынке и эффективное функционирование предприятий питания невозможно без  

внедрения инноваций 

Одним из направлений инновационных технологий является разработка  

продуктов функционального питания. Это продукция с заданным лечебными и 

лечебно-профилактическими свойствами, заданной структурой и химическими 

свойствами. 

В  Казахстане  функционируют   такие промышленные    предприятия,   как    

Казцинк,    металлургический    завод, химзавод,  цементный,  силикатный завод, 

и т. д.   В  результате  своей  деятельности  эти  предприятия  выделяют  соли  

тяжелых металлов, таких как свинец, ртуть,  серную  и азотную  кислоту и др. Эти  

факторы,  воздействуя  на  организм человека, могут  быть  причиной  многих  

заболеваний. 
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Для защиты  людей  от  неблагоприятного  воздействия  вредных  веществ  

мы  предлагаем продукт из рубца, обладающий   лечебно-профилактическим 

свойствами. 

Цель  такого  питания  повышение защитных  функций, предотвращение 

проникновения  в организм  вредных  химических,  радиоактивных и т.п. веществ.  

Лечебно-профилактическое питание  должно  способствовать  усилению  

процессов  связывания и выделения  ядов и продуктов  их обмена. 

Задачами  лечебно-профилактического  питания  являются: 

- повышение  общей  устойчивости  за  счет  сбалансированного  питания   

-замедление с помощью  пищевых  рационов   всасывания  ядовитых                 

веществ  в желудочно-кишечном  тракте 

-применение пищевых  продуктов, способных  связывать  вредные  ващества 

и выводить их из организма 

-обезвреживание  токсичных веществ 

- восполнение  в организме повышенных  потерь  отдельных  пищевых  

веществ. 

Для того,  чтобы  вредные  вещества не задерживались  в организме  

необходимо  включать  в рацион  продукты,  способные  связывать  соли  тяжелых  

металлов  и выводить  их  из организма, также  продукты  содержащие  клетчатку,  

стимулирующую двигательную активность стенок кишечника, что способствует  

выведению  из организма  токсичных  пылей , заглатываемых  со слюной. 

Пектиновые вещества  (основной  компонент  растений  и водорослей) 

способны  образовывать  комплексы  с ионами  тяжелых  металлов. Особенно 

активен  свекловичный  пектин, входящий  в состав  некоторых   кремов  и  

мармеладов. Вместе с пектином из  организма  выводится  52,6%  магния. 

Профилактическая норма  пектина,  утвержденная  ВОЗ составляет 2-4г/ сут. 

Полноценные  белки мяса, рыбы,  молока,  полиненасыщенные  жирные  

кислоты   растительных  масел  должны  присутствовать  в питании  людей  

контактирующих  с соединениями  фтора  и фосфора. 

В меню  должны  входить  в  увеличенном  количестве  напитки - чай,  соки, 

компоты – с целью усиления выделительных  процессов, а также  восполнения 

количества  жидкости  выделивщегося  с  потом. 

В процессе  изучения проблемы  лечебного  питания  мы  пришли  к выводу, 

что  необходимо  разработать  продукт,  обладающий  всеми  

вышеперечисленными  характеристиками. Нами предлагается  продукт  из рубца. 

Рубец  относится  к  субпродуктам ІІ  категории,  изучение  работы  

мясоперерабатывающих  предприятий  показало, что чаще  всего  рубец  

выбрасывается  или используется  для   выработки   низкосортных  ливерных  

колбас, мясокостной  муки. 

Почему   мы  свой  выбор  остановили на рубце. Исследованиями  

отечественных  и зарубежных  ученых  (Х.М.Синклаар, Жаринов  А.И., Кудряшов 

Л.С., ЛипатовН.Н., Рогов И.А., Тулеуов Е.Т. и др.) установлено,  что несмотря  на 

то,  что  субпродукты  второй  категории по  потребительским  свойствам  

существенно отличаются  от основного  сырья – мяса, по биологической и 
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пищевой ценности  они не уступают  жилованному  мясу  первого  сорта,  

содержат  большое  количество  белков, жиров, витаминов, макро-  и 

микроэлементов, характеризуются повышенным  содержанием соединительной 

ткани.  А соединительная ткань  по своему  действию  схожа с клетчаткой. 

Ученый Х.М. Синклаар (1979г., Великобритания) заметил, что  рацион  эскимосов  

почти  не содержит  растительной  пищи, а следовательно  и пищевых  волокон  в 

питании.  Однако  болезней  связанных  с  недостатком  пищевых  волокон  в 

питании, у этой  группы  населения почти  не наблюдается. Это  и послужило  

основанием  его  предположения о том,что необходимое  организму количество 

балластных  веществ  эскимосы получают за счет  структурных  элементов  

соединительной  ткани  потребляемого ими мяса. 

Курдючный жир  использовали  в  качестве  хорошего  источника  

полиненасыщенных  жирных  кислот (ПНЖК)  и прежде  всего  таких  

эссенциальных жирных кислот (ЭЖК), как линолевая, линоленовая  и  

арахидоновая,  которые  в  значительной  степени  определяют  его  

биологическую  ценность. Исследованиями Тулеуова Е.Т. (профессор СГУ им. 

Шакарима) установлено, что ЭЖК  могут быть использованы  как 

профилактическое и лечебное  средство при онкологических  заболеваниях.  

На  основании  полученных  результатов  экспериментальных  исследований  

разработана  технология  производства  формованного  продукта.  Она 

заключается в следующем: после  соответствующей традиционной  обработки  

рубцов,  их  заливают  маринадом  плотностью 1,03  при  жидкостном  

коэффиценте 1-2 и выдерживают  в  посолочной  камере в течении 6 часов  при  

температуре  +2°С - +4°С. 

По окончании процесса маринования  рубцы  выкладывают для  стекания   на  

деревянные  формы   рядами,  чередуя  слой  рубца со слоем  курдюка,  

равномерно  посыпанного  смесью  пряностей. Полуфабрикат  в форме,  

предварительно  заворачивают  в салфетку  из  пергамента  или целлофана,  затем  

варят  в  открытых  котлах при температуре  95°С - 100°С или  пароварочных  

камерах  при  температуре 85°С - 90°С. 

Продукт  в форме  после  варки  охлаждают, вынимают  из формы и  

направляют  в реализацию. 

Формованный  продукт, выработанный  по  этим  рецептурам  обладает  

плотной, упругой  консистенцией,  приятным  вкусом  с  выраженным  ароматом  

пряностей,  без  специфического  запаха  рубца, на  разрезе  четко  

прослеживается “мраморность”  за счет  чередования  слоя  рубца  со  слоем  

курдючного  жира.  Улучшение  сенсорного  восприятия  продукта  обеспечивает  

также  и белоснежный   цвет  рубца,  полученный  в  результате  предложенной  

технологической  обработки - маринованием. 

 На данный вид продукта получено авторское свидетельство моего 

руководителя Адылкановой А.Т., разработана и утверждена нормативно-

техническая документация (технологическая инструкция и технические условия). 
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 Данная инновационная разработка способствует выделению солей тяжелых 

металлов из организма человека и рекомендуется в питании людей, работающих 

во вредных условиях производства. 

 

ЗАМАНАУИ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚТАР 

Қатысушы: Нурбаева Аулым 

Жетекшісі: Ахметжанова Жанат Токтаровна  

«Шығыс Қазақстан технология колледжі» КМҚК 

 

Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарын дамыту ұйымның қызметін 

қамтамасыз ету жөніндегі шаралар кешеніне байланысты. Өндіріс және қызмет 

көрсету процесінде инновациялық жабдықты пайдалану ұйымның тиімділігін 

арттырудың және клиенттерді тартудың маңызды критерийлерінің бірі болып 

табылады. 

Нарықта бәсекелесу және тиімді жұмыс істеу озық отандық және шетелдік 

технологияларды білімсіз және өндіріске енгізусіз және инновациялық жабдықты 

пайдаланусыз мүмкін емес екені белгілі. Өйткені кәсіпорын қызметінің табысы 

мекеменің клиенттерді тарту және ұстап қалу дәрежесіне тікелей байланысты. 

Пісіру сән сияқты, ол ешқашан тұрмайды. Бүгінгі таңда пісіруді дамытуда 

өнімнің қауіпсіздігін қамтамасыз ететін, шығарылатын өнімнің сапасын 

арттыруға ықпал ететін, еңбек өнімділігін арттыратын және тамақ дайындау 

процесін автоматтандыруға мүмкіндік беретін жаңа жабдық басты рөл атқарады. 

Қоғамдық тамақтандыру саласындағы инновациялық жабдық-бұл бірегей, 

жаңа қасиеттері мен сапалық сипаттамалары бар жабдық, бұл компанияға 

ресурстар мен уақытты үнемдеу, сонымен қатар өндіріс технологиясын жетілдіру 

арқылы қажетті қызмет нәтижелеріне қол жеткізуге мүмкіндік береді. 

Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарының заманауи жабдықтарының 

түрлерін зерттей отырып. Мен олардың кейбірін атаймын. 

Вакуумды оралған тамақ өнімдерінің өндірісі де Преимущества вакуумной 

упаковки:  

дайын өнім массасының технологиялық ысырабын 15-35% - ға азайту%;  

электр энергиясын тұтынуды 20-28% - ға төмендету%;  

жылумен өңдеу ұзақтығының төмендеуі;  

дайын өнімді сақтау мерзімін ұлғайту;  

түс, иіс, дәм мен консистенцияны жақсы сақтау;  

сақтау кезінде әртүрлі өнімдердің иістерін араластыруға жол бермеу;  

өнімді вакуумдық қаптамада резервтік сақтау, бұл өндірістік процестерді ұзақ 

мерзімді жоспарлауды қамтамасыз етеді; дайын тағамдарды регенерациялау 

операциясының қарапайымдылығы-жоғары білікті персоналдың болуы талап 

етілмейді.  

Суық цехта - автоматтандырылған жуғыштарды пайдалану ("вибро" 

технологиясы). Конвейер түріндегі ыдыс жуғыш машиналар жоғары өнімділікпен 

сипатталады және келушілердің жаппай ағымы бар тамақ өнімдеріне ұсынылады. 

Олар ыдыстарды тиеу мен түсірудің үздіксіз процесін жүзеге асырады, 
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механикалық тазалауды қоса алғанда, ыдыс жуу бойынша барлық операцияларды 

дәйекті орындайды. Пластиналар мен науаларды көлбеу қалыпта орнату үшін 

арнайы бұйра элементтер қарастырылған, ал стақандар мен аспаптар арнайы 

кассеталарға салынған. 

Ыстық цехта-бұл пароконвектоматтар, және макарон пісіру, индукциялық 

пештер, арнайы Көп функциялы аударылатын табалар, аударылатын табалар және 

т. б. 

Пароконвектоматты кәсіби асүйдің жүрегі деп атауға болады, өйткені ол көп 

функциялы.  

Негізгі жұмыс режимдері: 

Әр түрлі тағамдарды пісіруге, ыдыс-аяқтарды жылытуға, нан өнімдерін 

пісіруге мүмкіндік беретін құрғақ жылу/конвекция. 

Нәзік өңдеуге және нәзік десерттер, теңіз өнімдері, вакуумды өңдеуге 

арналған төмен температуралы бу. 

Буландыру, балалар тағамын дайындау, қайнату үшін қолданылатын Жоғары 

температуралы бу.В нем можно жарить, запекать, варить на пар, тушить, 

припускать, выпекать 

Пароконвектоматтың басты артықшылықтарының бірі-ресурстарды (электр 

энергиясын, газды, суды) үнемдеу; уақыт; ас үйдегі орын; Адам ресурстары. 

Жақында кейбір ПОПТАРДА индукциялық пештер пайда болды. 

Индукциялық пеш - бұл металл ыдыстарды жоғары жиілікті магнит өрісі 

арқылы пайда болатын индукциялық құйынды токтармен қыздыратын электр 

плитасы.      

Индукциялық қыздырғыштың пісіру жылдамдығы жоғары, мысалы, 1,5 литр 

суды 3,2 минут ішінде қайнатуға болады, ал стандартты электр қыздырғышында 

тек 14 минут ішінде. 

Индукциялық плитаның жұмыс беті 600С қызған кезде 6 минут ішінде 

салқындатылады - пісіру бетін жылыту тек ыстық ыдыстардан болады. Газ 

плитасы бірдей температурада 24 минут ішінде, ал электр плитасы шамамен 50 

минут ішінде салқындатылады.   

Оның артықшылықтары: 

Үнемділік. Индукциялық пеш электр плитасымен салыстырғанда бірнеше есе 

аз электр энергиясын тұтынады. Оның қуатына байланысты пеш тез қызады және 

үнемі қажетті температураны ұстап тұрады, бұл өз кезегінде пісіру уақытын 

едәуір қысқартады.  

Қауіпсіздік. Индукциялық пеште ашық от немесе ыстық бет жоқ. Көптеген 

модельдер өшіру таймерімен, қызып кетуден және кернеудің жоғарылауынан 

қорғайды.  

Макарон және басқа да ұн өнімдерін дайындау барысында бір-біріне 

жабысып қалуы мүмкін екенін бәрі біледі, бұл өнімнің сапасына жақсы әсер 

етпейді, сондықтан макарон пісіруші аспазға көмекке келді.     

Макарон пісіргіш-бұл әртүрлі макарон өнімдерін және қамырдан басқа 

өнімдерді дайындауға арналған мамандандырылған жылу жабдықтары, бұл пісіру 

процесін жеңілдетеді. Макарон пісіргіштерді пайдалану және күту өте оңай. 
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Макарон пісірушілердің жеке модельдерінде өнімді дайындау аяқталғаннан кейін 

себеттерді автоматты түрде көтеру мүмкіндігі бар. 

Себетте бірнеше бөліктің болуы макаронның әртүрлі түрлерін бір уақытта 

дайындауға мүмкіндік береді, спагетти жасау үшін, әдетте, арнайы себет 

қолданылады. Макарон пісірудің артықшылықтары:  

толық автономия. 

бір уақытта макаронның бірнеше түрін дайындауға мүмкіндік бередбыстрое 

приготовление. 

Ірі тамақтандыру орындарында сорпалар, ыстық сусындар мен жарма 

дайындау, сондай-ақ кәдімгі қайнаған су белгілі бір қиындықтарды білдіреді. 

Кәдімгі пештерде үлкен мөлшерде тамақ дайындау өте қиын. Қайнаған сұйықтық 

буланып, кастрюльдерден жылу шығады, су қайнайды, ал соңғы пісіруді ұзақ 

уақыт күту керек.  

Пісіру процесін жеңілдету және жеделдету үшін көп функциялы ас қорыту 

қазандықтары қолданылады.  

Қазандықтар үшін үш жұмыс режимі бар: пісіру, жылыту, бумен пісіру. 

Әдетте, тамақ пісіретін қазандар автоматтандырылған және автоматты түрде 

аударылуға, су құюға және сұйықтықты төгуге мүмкіндік береді, тез 

салқындатудың ішіне азық-түлік араластырғышы кіреді, бұл өнімдердің біркелкі 

қайнатылуын қамтамасыз етеді. 

Арнайы таймер сізге пісіру режимін сақтауға мүмкіндік береді. 

Сонымен қатар, қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарында өндірісте көп 

функциялы табалар пайда бола бастады. Олардың көмегімен қыздырудың, 

дайындаудың және салқындатудың қысқа мерзімдері, жанудың болмауы, бірнеше 

секунд ішінде орындалатын тазалау және жұмысқа дайындық қамтамасыз етіледі. 

Функциясы жасанды интеллект-толығымен автоматты түрде бақылайды тағам 

дайындау процесі және ЕСКЕРТЕДІ, қашан қажеттілік араласу. 

Көпфункционалды таба арналған пісіру, қуыру және қуыру фритюр ет, балық, 

көкөніс және гарнир, ыдыс-аяқ жұмыртқа, сорпа және тұздықтар, сүт тағамдар 

мен десерттер кәсіпорындарында қоғамдық тамақтану. 

Төңкерілген кастрюльдер қуатты және ыңғайлы пісіру құрылғыларына үнемі 

өсіп келе жатқан сұранысты қанағаттандыруға арналған. Әлемдегі ең кең таралған 

өнімдердің қатарына тамақ өнеркәсібі мен кәсіби асүйлер жатады. Пісіру 

бағдарламаларының әртүрлі параметрлерінің арқасында тағамның әртүрлі 

түрлерін дайындауға болады: картоп пюресінен бастап кремді пісіруге дейін, 

қайнатылған күріштен джемге, сорпаларға, көкөністермен қайнатылған етке 

дейін. 

Артықшылықтары: 

1. достық қызмет: компоненттерге жылдам қол жеткізу, 

2. өнімдерді жүктеуге арналған кіріс және торлы қос қабырғалы қақпақ 

(міндетті емес), 

3. бақылау тақтасынан судың қажетті мөлшерін таңдау үшін литр есептегіші 

бар су беру шүмегі (суық / ыстық), 

4. бу-су көйлекіне автоматты түрде су құю, 
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5. SCT2: Предустановка салқындату үшін пароводяной жейде (опциялық), 

6. жылжымалы араластырғыш, 

7. екінші температура сенсоры тамақпен тікелей байланыста. 

Пайдалы жаңалықтардың бірі-тоңазытқышқа салынған кофе машинасы. GE 

компаниясы Keurig кіріктірілген кофемашинасымен жабдықталған 

тоңазытқыштың жаңа моделін жариялады. Бұл дизайн ас үйде орынды үнемдеуге 

мүмкіндік береді. Keurig шай немесе кофе дайындау үшін капсулаларды 

пайдаланады (ассортиментте 400-ге жуық атауы бар) және алынатын сусынның 

қажетті көлемін таңдауға мүмкіндік береді. Кофе машинасының жеке 

контейнерінде су оңтайлы температураға дейін қызады (айтпақшы, оны басқа 

мақсаттарда да қолдануға болады). 

 Шай немесе кофе төрт минуттан аспайды. Егер сізге тағы бір бөлік қажет 

болса, сіз шамамен жарты минут күтуіңіз керек. Кофе машинасы (дәлірек 

айтқанда, бүкіл Тоңазытқыш) смартфоннан қашықтан басқаруды қолдайды. Кофе 

машинасының аксессуарлары ыдыс жуғышта тазалауға жарамды. 

Қорытынды 

Зерттеу барысында өндірістік процестің ұйымдары зерттелді, оның 

техникалық жабдықталуы, тамақтану кәсіпорындарында қолданылатын 

жабдықтар қарастырылды. Зерттеу үшін қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындары 

таңдалды . Инновациялық жабдықтарды қолдану (пароконвектоматтар, макарон 

пісіргіштер, индукциялық пештер, көп функциялы табалар, кофемашиналар және 

т.б.) стандартты жабдықтан басқа еңбек тиімділігін арттыруға, энергия шығыны 

мен шикізат шығындарын азайтуға, жалпы кірістілікті арттыруға ықпал етеді. 

Осылайша, зерттеулер көрсеткендей, тамақтандыру орындарындағы 

техникалық жабдықтар үнемі жаңарып отырады, тамақ дайындауды едәуір 

жеңілдететін жаңа машиналар мен құрылғылар пайда болады. Сондықтан түлек 

инновациялық жабдықтардың жаңалықтарын қадағалап, оның жабдықтарын біліп, 

оны шебер басқаруы керек. 

Көрсетілген жабдықты тамақтандыру саласында қолданудың барлық 

жағымды жақтарын қарастыра отырып, біз келесі қорытындыға келдік: 

Инновациялық жабдықты пайдалану бәсекелестік орта жағдайында саланы 

дамытудың ағымдағы тенденцияларымен анықталады. 

Заманауи технологиялар клиенттерді тартуға ықпал етеді. 

Процестерді автоматтандыру еңбек өнімділігін арттыруға, тамақ дайындау 

технологиясын сақтауға, технологиялық процесті бақылауға байланысты 

шығындарды азайтуға көмектеседі. 

Өндіріс шығындары материалдық және энергия сыйымдылығын төмендету 

арқылы азаяды. 

Жабдықтың үздіксіздігі қамтамасыз етіледі, яғни заманауи жабдық бірнеше 

ауысымда үздіксіз жұмыс істей алады. 

Өнімді дайындауға жұмсалатын уақыт шығындарының төмендеуі қамтамасыз 

етіледі. 

Азық – түлік ұйымдарында инновацияларды үнемі енгізу қажеттілігі 

бәсекелестіктің күшеюіне, тұтынушылардың талғамы мен қалауларының 
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өзгеруіне, ғылымның тез дамуына және осы негізде әртүрлі қызмет 

салаларындағы технологиялардың өзгеруіне байланысты объективті қажеттілік 

болып табылады. 
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В заведениях общественного питания действует понятие технологических 

карт, в которых учитываются нормы закладки продуктов и получения готовой 

продукции. Обработка пищевого сырья влечёт за собой некоторые потери 

продукции, что рассчитывается определёнными формулами, прописанными в 

ГОСТах. В данной статье мы изучим подробнее способы определения процента 

отходов продуктов питания. 

Кулинарной обработкой является воздействие на пищевые продукты для 

придания им свойств, делающих их пригодными для дальнейшего использования. 

Кулинарная обработка может быть холодной и тепловой. Для холодной 

свойственны первичные действия с продуктами. А тепловая заключается в 

нагревании и доведении до готовности продуктов. Основными способами данной 

обработки являются варка и жарка. При любой из этих обработок остаются 

отходы.  

Также при приготовлении пищи возникают потери, в результате которых вес 

продуктов всегда уменьшается. Они бывают производственные, которые можно 

рассчитать, и неучтенные, которые нельзя взвесить, их можно подсчитать только 

после окончания процесса.  

Избавляются от пищевых отходов в определённом порядке, закрепленном на 

законодательном уровне [1]: 

 остатки продуктов запрещено выбрасывать в баки для бытового мусора; 

 в некоторых случаях отходы могут забрать сотрудники организации для 

кормления домашних животных; 

 контейнеры с отходами должны стоять там, где нет доступа для детей; 
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 вывоз отходов обязан производиться ежедневно. 

Сырые продукты состоят из воды, жиров и минералов. После термической 

обработки они теряют жидкость и меняют свою структуру. 

При тепловой обработке происходят изменения на молекулярном уровне. 

Часть из них имеет положительное значение, такие как размягчение, 

клейстеризация крахмала, образование румяной корочки. А другая часть снижает 

пищевую ценность, то есть происходит потеря витаминов и минеральных 

веществ.  

Наиболее существенные потери происходят при комбинированном 

нагревании: например, обжаривание, а потом тушение.  

Основными факторами, влияющими на потери массы, являются [1]: 

 температура;  

 способ тепловой обработки;  

 скорость нагрева;  

 химический состав. 

При обработке вместе с массой продукта уходят и жиры, белки, углеводы, 

витамины [2]:  

Белки свертываются при температуре +70°С: они уже не способны 

удерживать воду и набухать. Белки при варке способны свертываться хлопьями и 

создавать белую пену. Именно ее мы снимаем, когда готовим бульон. В процессе 

нет ничего страшного, но, если превысить температуру обработки, это ухудшит 

консистенцию изделий.  

Жиры при нагревании вытапливаются, снижается их пищевая ценность. При 

варке до 40 % жира переходит в бульон. Жировые потери меньше у 

панировочных изделий. Сильнее всего продукт деформируется при жарке во 

фритюре: вредные соединения делают жир горклым.  

Углеводы при тепловой обработке изменяются незначительно: набухают и 

становятся пористее. Это основной структурный компонент стенок растительных 

клеток.  

Жирорастворимые витамины (А, К, Д) при нагревании сохраняются 

практически полностью. Витамины группы В устойчивы при нагревании в кислой 

среде, они полностью растворяются в воде. Витамин С страдает сильнее всего: 

это происходит из-за окисления кислородом. 

Чтобы сохранились витамины, нужно готовить с минимальным количеством 

воды. Отсюда так популярны всевозможные пароварки и мультиварки. При этом, 

по возможности, продукты не нарезают до приготовления либо измельчают на 

крупные куски. 

Для определения количества отходов, необходимо взять часть сырья с одной 

партии и отследить все манипуляции, которые производятся с ним до конца 

технологического процесса. Посчитать процент отходов продуктов можно по 

специальным формулам с использованием показателей массы брутто (начальная) 

и нетто (итоговая). 
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Было решено разобрать приготовление овощного винегрета: были рассчитаны 

технические отходы в % и граммах, а также определено, куда можно использовать 

отходы от приготовления данного блюда. 

Высчитать общие отходы и потери можно используя формулу (1): 

О = (М_0-М_н)/М_0 ∙100 ,                                                       (1) 

где О - отходы (пищевые или технические) на данной технологической 

операции; 

М0 – первоначальная масса (брутто) партии сырья (продукта), кг; 

Мн – масса нетто партии сырья (продукта), после очистки, разделки, обвалки; 

Для удобства расчётов была создана таблица, в которой показаны расчеты 

технических отходов для блюда «Винегрет овощной» (табл. 1). 

Таким образом, потери будут неизбежны, но их можно сократить до 

минимума. Например, оставшуюся зелень – можно добавить в масло (так оно 

станет ароматнее). Отчистки от картофеля – можно использовать для 

приготовления картофельных чипсов. Свекольные отчистки - можно использовать 

для приготовления свекольного кваса [3]. 

Таблица 1 – Расчеты технических отходов для блюда «Винегрет овощной» 

Винегрет овощной БРУТТО НЕТТО Технические отходы 

   в гр. в % 

Картофель 289 210 216,34 0,19 

Свекла 191 140 117,70 0,10 

Морковь 126 100 46,63 0,04 

Огурцы соленые 188 150 108,21 0,09 

Лук зеленый 179 150 95,20 0,08 

Заправка для салатов №830 или масло растительное 100 100 0,00 0,00 

Выход  1150   

Известные повара также предлагают возможности минимизации отходов. 

Например, наиболее известным адептом приготовления блюд из «ненужной» еды 

можно считать Массимо Боттура, который стал основателем организации Food for 

Soul. Данная организация, создавая устойчивые общественные кухни Refettorio, 

дает возможность сообществам шеф-поваров бороться с пищевыми отходами [4]. 

На Миланской выставке EXPO-2015 вместе с приглашенными известными 

шеф-поварами он готовил блюда из пищевых остатков, превратив заброшенный 

театр в устойчивую кухню-сообщество Reffetoriо Ambrosiana. На Олимпийских 

играх 2016 года в Рио-де-Жанейро была запущена международная кампания 

Refettorio Gastromotiva. Позже кухня-сообщество Refettorio Felix была открыта в 

Лондоне, а Refettorio Paris — в Париже [4]. 

Всего, за это время было приготовлено 450 000 блюд, обслужено 150 000 

гостей и спасено 45 тонн съедобных продуктов питания, которые бы иначе 

отправились в мусор. 

Недавно Массимо Боттура вместе с друзьями выпустил книгу Bread Is Gold 

(«Хлеб-золото») о том, как уменьшить продовольственные отходы. Книга 

основана на творческом подходе и опыте 65 звездных поваров. 
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Спасение еды от мусорного бака волнует также в хельсинском ресторане 

Loop, где готовят блюда из продуктов с истекшим сроком годности. В основном 

это разные овощи, фрукты, хлеб, сдоба. Их отдают сотрудникам ресторана 

десятки продуктовых магазинов и производителей. В меню этого ресторана 

появляются блюда из продуктов доступных поварам. Но при этом они всегда 

качественные и вкусные. В лондонском ресторане Silo практически нет пищевых 

отходов. Так как каждый продукт используют полностью [4]. 

В заключение хочется сказать, что в этих расчетах мы использовали 

математические формулы и вычисления. Связь математики и поварского дела 

видна при решении поставленных задач практического характера. 

В данной статье было рассмотрено то, как можно использовать продукты, 

которые, казалось бы, никуда не пригодны, таким образом сократив отходы, 

используя их в приготовлении новых блюд, так же была рассчитана масса в % и 

граммах очищенного сырья. 
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Участница:Ляпунова Арина Ивановна 

Руководитель:Хлюпина Светлана Владимировна 

Казахстанско-Корейский колледж "Квансон" 

   Применение инновационных технологий и  развитие  предприятий 

кондитерского производства. Виды функционального сырья. Инновации в 

оборудовании, и  оформлении кондитерских изделий. 

Введение:  

Предприятия общественного питания, а именно кондитерское производство 

не стоят на месте. В связи с постоянной конкуренцией ищут пути внедрения 

различных видов инновационных технологий. На современном этапе развития 

производства кондитерских изделий можно выделить направления, которые будут 

ориентированы на инновации, они будут зависеть от образа жизни; повышения 

уровня доходов населения; спроса;  возрастания постоянной конкуренции. Что 

https://np-mag.ru/save-food/sokratit-pishchevye-othody-v-restorane-mirovoj-opyt/
https://np-mag.ru/save-food/sokratit-pishchevye-othody-v-restorane-mirovoj-opyt/
https://edu-kz.com/kolledzhi/kazahstansko-korejskij-kolledzh-kvanson-v-ust-kamenogorske
https://edu-kz.com/kolledzhi/kazahstansko-korejskij-kolledzh-kvanson-v-ust-kamenogorske
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приводит к  изменению ассортимента продукции в кондитерском производстве. 

Учитывая  спрос, категорию населения побуждает к  развитию инноваций.  

Несмотря на то, что кондитерские изделия  не являются продукцией первой 

необходимости, ввиду своей потребительской привлекательности пользуются 

достаточно большим спросом у населения (особенно у детей и подростков). 

Актуальность темы исследования заключается в том, что технологии не стоят 

на месте, с каждым годом все больше появляется различных видов инноваций. В 

своей работе я представляю инновационное многофункциональное сырье и 

ингредиенты, которые могут быть использованы в приготовлении кондитерских 

изделий, а также оборудование нового поколения,  

Объектом исследования я взяла предприятия нашего города, такие как ТОО 

«Кондитер+», ТОО «Тех – эксперт, комплекс Поляна» и ТОО «Вояж плюс», 

потому-что каждое из этих предприятий использует свою технологию. 

Цель: Изучить инновационные технологии применяемые в кондитерском 

производстве. 

Для решения поставленной цели были определены следующие задачи: 

1) Рассмотреть литературу и интернет источники по инновационным 

технологиям. 

2) Изучить предприятия в которых применяются инновационные технологии. 

3) Изучить проблемы возникшие на предприятиях. 

Проблема: Перед предприятиями остро встала проблема с качеством сырья и 

полуфабрикатов. 

Изделия плохо сохраняли свою форму, не имели красивого глянца (ломались 

и трескались), не имели товарного вида. 

Предприятие ТОО «Кондитер +» достаточно крупное предприятие начало 

свою деятельность с 2001 года. Выпускают большой ассортимент классических, 

элитных, заказных (эксклюзивных) тортов и пирожных, а также большой 

ассортимент различных кондитерских изделий (пряники, зефир, круассаны). В 

качестве декора для тортов и пирожных  использовали кондитерскую мастику — 

распространённый материал, используемый для оформления тортов, а также 

изготовления украшений. Состав мастики довольно разнообразный, однако 

основу составляет сахарная пудра. Но в последнее время стало возникать много 

проблем связанных с ухудшением качества декора. Они стали ломаться, 

трескаться не иметь товарный вид. Поэтому предприятие занялось поиском 

решения данной  проблемы, а именно применять инновационную технологию 

которая называется «Пластичный шоколад». 

Почему пластичный шоколад? Спросите вы! 

Потому - что при технологии приготовления используют глюкозный сироп, 

он и предает шоколаду пластичность и эластичность. 

Пластичный шоколад или, как его еще иногда называют шоколадная мастика 

– замечательный материал для создания цветов, фигурок и другого декора для 

тортов и других десертов. 

Что же такое пластичный шоколад? 
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Это пластичная масса на основе шоколада, которая легко поддается 

моделированию и застывает при комнатной температуре. Из него легко создать 

нежные цветочные лепестки, плавные волны и складки.  

Базовый рецепт пластичного шоколада: 

Белый шоколад 33% – 150г 

Сироп глюкозы – 90г 

– Растопите шоколад интервалами при 50С, подогрейте глюкозу до 40С 

– Затем необходимо перемешать оба ингредиента. Мешаем уверенно, до 

объединения. Однако, старайтесь не работать долго со смесью, чтобы не 

отслоилось масло. 

– Заверните вашу заготовку в пленку и отправьте на ночь в холодильник, или 

оставьте при комнатной температуре на 48 часов. 

Исследования по инновациям применяемые на предприятиях.  Предприятие 

«Кондитер +», начальник кондитерского цеха Золотых Н.М показала и рассказала, 

как выглядит масса пластичного шоколада, ее приготовление и  хранение. Также 

она рассказала как кондитера с ней  работают и наглядно показала готовые 

изделия. 

На картинках показано оформление тортов с применением инноваций 

«Пластичный шоколад» 

Пути решения проблемы: Когда предприятие стало применять эту 

технологию, они избежали много проблем связанных с качеством декора. Декор 

перестал ломаться, трескаться, приобрел красивый товарный вид, изделия со 

временем не твердеют и имеют приятный вкус шоколада.  

ТОО «Тех – Эксперт, комплекс «Поляна» предприятие не маленького 

масштаба и уж точно не стоит на месте, постоянно развивается. Оно начало свою 

деятельность именно в кондитерском направлении  с 2017  года. Инновацией 

можно назвать использование техники с применением бельгийского шоколада с 

добавлением  какао – масла. Они  используют шоколад для изготовления 

различных фигурок, цветов, с использованием различных силиконовых и 

карбонатных форм. 

Со слов начальника кондитерского цеха: Акименко И.В 

Наша задача - предложить клиенту не дешевое изделие, а качественное. И 

иметь положительный обратный отзыв. В современном рынке очень много значат 

социальные сети- типа Инстаграм. И конечно отрицательный отзыв - это большой 

минус нашей репутации. Тем не менее некоторые отзывы помогают нам увидеть и 

быстро исправить наши ошибки. Эти замечания мы озвучиваем на рабочих местах 

- и думаем на каких этапах мы допустили ошибку. Не рассматриваем то что 

клиент не прав. 

Проблема: 

Ранее предприятие работало, как и многие другие в целях экономии  

используя кондитерскую глазурь. В чем отличие  глазури от шоколада? В отличие 

от глазури, настоящий шоколад изготавливается с использованием тертого какао 

и какао-масла, получаемых при обработке какао-бобов, а в составе глазури 

заменитель какао – масла поэтому глазурь значительно отличается по качеству от 



 

 

639 

 

шоколада. Изделия получаются тусклые без красивого насыщенного блеска, но и 

по вкусовым ощущениям намного уступает настоящему шоколаду, который 

просто тает во рту. Да и сейчас в наше время  люди предпочитают заплатить 

деньги, но купить качественную продукцию. 

Пути решение проблемы: Предприятие очень много вкладывает сил и средств 

в свое развитие, посещают различные мастер классы, стараются не экономить на 

сырье. Поэтому ранее было принято решение перейти полностью на технику 

бельгийского шоколада. В данный момент выпускается огромный ассортимент 

изделий. Изделия из шоколада используются как для декора тортов , так и как 

самостоятельное изделие. 

Изделия из бельгийского шоколада  нежные на вкус, имеют красивый 

глянцевый блеск не ломаются, а так же практичны в использовании. 

Составление букетов, различных композиций.  

Для примера: «Букет роз из бельгийского шоколада» 

ТОО «Вояж плюс» предприятие основано в 1997 году, с начала 

существования и по данный момент является не большим кондитерским 

производством. Выпускает достаточно разнообразный ассортимент: торты, 

пирожные, пироги, круассаны, десерты и печенье. 

Декор из вафельной бумаги – ведущий тренд в кондитерском мире уже не 

один сезон и, без сомнения, он будет популярен ещё долго. Съедобные картинки, 

различные текстуры, объемные украшения… – границы применения вафельных 

листов зависят лишь от вашей фантазии. Это съедобная полупрозрачная бумага, 

изготовленная из рисовой муки и крахмала, прессованная в листы формата А4 

или А3. Её также называют «рисовая вафельная бумага». Она не имеет вкуса и 

запаха, очень хрупкая, с пористой структурой, боится влаги. 

Предприятие применяет технику по  использованию «Рисовой  вафельной 

бумаги». Большим спросом пользуются торты  с детской тематикой, поэтому 

отдается большое предпочтение этой теме и используется соответствующий 

декор. Вафельная бумага проста и удобна в применении. Для перенесения 

картинок на торт используется пищевой принтер, он является современной 

инновационной техникой. Также из нее можно делать различные варианты декора 

для кондитерских изделий. 

Проблема: Проблема возникла когда заказы по детской тематике стали 

набирать обороты, и возникла необходимость в разнообразии оформления. 

Решение проблемы:  Для удержания и привлечения покупателей, предприятие 

расширило варианты оформления детских тортов с элементами декора из 

вафельной бумаги с названием «Фотопечать» 

Заключение: Я Ляпунова Арина студентка 3 курса опираясь на проделанную 

работу хочу сказать следующее: Каждое предприятие старается идти дальше, 

развиваться, учиться, искать что то новое. Посещать мастер классы, курсы, 

приглашать специалистов к себе на предприятие. Сейчас как ни когда огромная 

конкуренция, поэтому каждый старается не упустить возможность в 

использовании и внедрении инновационных технологий.  
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Также хотелось бы отметить использование на всех этих предприятиях 

современных конвекционных печей с сенсорным управлением. 

Использование конвекционных печей при отпекании любых изделий. Это и 

бисквит и полуфабрикаты кондитерские и мелкоштучные булочные изделия.  

Большой плюс - при конвекции можно уменьшить температуру на 10 -15 

градусов по отношению к подовым печам. Экономия электроэнергии.  Быстрое 

отпекание. Выставляется время - и сигнал оповещения о конце отпекания.  

Пекарь через стекло видит продукцию. И во время отпекания он  может 

спокойно делать другую работу, не проверяя постоянно печь. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПИЩЕВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Участница:Исюбаева Дана 

Руководитель :Омарова Жайнар Кадыргажыевна 

 КГКП «Восточно Казахстанский технологический колледж»   

 

Сегодня все большими темпами налаживается автоматизация производства, 

облегчающая труд работников пищевой промышленности. Современные 

технологии позволяют разрабатывать новую продукцию, обладающую более 

совершенными свойствами. Все эти инновации в пищевой промышленности, 

примеры которых современный человек видит повсюду, меняют рынок и создают 

иной спрос.  

Разработки в сфере науки активно внедряются в общественную жизнь.     

Появляются новые способы производства и хранения продукции. Одна из 

новейших технологий - искусственное копчение, является альтернативой 

стандартного дымового копчения, которая сокращает время и финансы, 

затрачиваемые на подготовку продуктов. Используются и другие способы 

обработки продуктов, помогающие продлить их срок хранения. Это: 

ультрафиолетовая обработка; индукционный нагрев; крио заморозка. Процесс 

изготовления упрощается. Современные методы обработки продукции не 

ухудшают ее вкусовые качества, не портят внешний вид и не изменяют вес. 

Производство пищевых продуктов с использованием крови, костей и 

субпродуктов. Некоторые элементы животного происхождения используются при 
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изготовлении лечебных препаратов, полуфабрикатов. Некоторые вещества 

заменяют яичный белок в кондитерской промышленности, при производстве 

хлеба. Ферменты и микробы в пищевой индустрии. При изготовлении 

хлебобулочных изделий находят свое применение бактерии и дрожжи. В 

молочной промышленности используются молочные микроорганизмы. В каждой 

отрасли инновационно начинают внедряться новые способы выращивания 

полезных микроорганизмов и ферментативных веществ.  

Большое внимание уделяется их безопасности для жизни и здоровья человека.

 Использование синтетических добавок. На предприятиях пищевой 

промышленности используются как натуральные, так и синтетические добавки. 

Среди них следующие: консерванты, красители, антиокислители, эмульгаторы, 

стабилизаторы, регуляторы кислотности, вещества, препятствующие слеживанию, 

ароматизаторы, усилители вкуса. Искусственные вещества используются для 

увеличения срока годности изделий. Весь объем инновационной продукции 

содержит специальные вещества, повышающие срок ее хранения и улучшающие 

вкусовые качества. 

Инновационные технологии в пищевой промышленности могут многое: 

сокращать расход ресурсов, защищать работников и заменять животный белок на 

растительный. Представляю шесть успешных кейсов, изменивших эту отрасль. 

Камеры с искусственным интеллектом следят за порядком на кухне в 

ресторанах Шанхая 

Компания KanKan разработала камеры на основе искусственного интеллекта, 

которые следят, чтобы повара и их помощники надевали маски и шапочки. ИИ 

моментально обнаруживает любое отклонение от санитарных норм и сохраняет 

изображения с деталями нарушения, которые затем просматривают в 

учреждениях здравоохранения Китая. Пока технологию используют в 200 

ресторанах, но в ближайшем будущем планируют внедрить ещё на 2 000 

объектов, а затем распространить во всех заведениях общепита в стране. 

ИИ-датчики помогают экономить ресурсы на очистку оборудования на 

пищевом производстве 

По данным Ноттингемского университета, на очистку оборудования пищевой 

промышленности приходится почти 30% поставок энергии и воды. Но ситуацию 

способна изменить сенсорная технология, созданная специалистами университета 

на основе искусственного интеллекта. Работает она так: сенсорные датчики 

устанавливают в промышленное оборудование, с помощью ультразвука и 

оптической флуоресцентной визуализации они контролируют количество пищи и 

скопления микроорганизмов на конвейере. ИИ автоматически оптимизирует 

процесс очистки, чтобы система работала ровно столько времени, сколько 

реально требуется. Использование датчиков существенно экономит деньги на 

воду, энергию и сокращает время простоя оборудования. Как инновации 

защищают от катастроф: четыре успешных примера 

Машинное обучение помогает в сортировке овощей и фруктов в Норвегии 

Сортировкой сырья занимаются на всех пищевых комбинатах — важно, 

чтобы повреждённые овощи и фрукты не попадали в обработку. Для этого 
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пищевым предприятиям приходится использовать ручной труд или прибегать к 

различным технологиям. Так, норвежская компания TOMRA создала сенсорное 

сортировочное оборудование, которое использует рентгеновскую, инфракрасную 

спектроскопию, камеры, лазеры и уникальные алгоритмы машинного обучения 

для анализа различных аспектов фруктов и овощей при их сортировке. Например, 

может отбирать картофель по видам блюд - для приготовления фри и чипсов. 

Система работает почти с идеальной точностью и отлично справляется со своей 

задачей без человека. 

ИИ и интернет вещей контролируют производство бутилированной воды 

Стартап Wi-Next создаёт устройства и программы для сбора данных с 

промышленных аппаратов, в том числе и в пищевой промышленности. Компания 

разработала сенсоры, которые устанавливают на производственной линии 

бутилированной воды. С помощью устройств сотрудники фабрики проверяют, 

насколько заполняется каждая бутылка. Данные с сенсоров пересылаются по Wi-

Fi в программу Wi-Next, а затем отправляются в облако. В дальнейшем 

информацию можно проанализировать, чтобы понять, как наладить или 

усовершенствовать  

производственный процесс. 

Машинное обучение помогает в разработке заменителей молока и мяса 

Чилийская компания, специализирующаяся на изготовлении растительных 

продуктов питания, разработала платформу NotCo. Там используется машинное 

обучение, чтобы заменить продукты животного происхождения на похожие по 

вкусу растительные аналоги. По мнению разработчиков, NotCo способна вывести 

набор идеальных заменителей, которые будут совпадать с продуктами животного 

происхождения по вкусовым и питательным свойствам. Программная система 

уже научилась воспроизводить куриное мясо, молоко, мороженое и майонез и 

даже наладила выпуск собственной продукции. Сейчас разработанные ИИ 

продукты доступны в Чили, США, Аргентине, Бразилии и Колумбии, а в 

ближайшем будущем появятся в Канаде и Мексике. 

IoT-датчики следят за уровнем аммиака в воздухе на фабрике мороженого 

Langnese 

Пищевая фабрика в немецком городе Хеппенхайме одно из самых крупных 

предприятий в Европе. Ежеминутно здесь выпускают 500 литров мороженого 

марки Langnese. Для охлаждения готовой продукции на производстве используют 

жидкий аммиак, который может вызвать сильные химические ожоги. Чтобы 

обезопасить сотрудников, руководство завода установило датчики, реагирующие 

на уровень аммиака. Когда концентрация вещества в воздухе становится высокой, 

срабатывают аварийные сигналы, работники получают уведомления и могут 

эвакуироваться. 

Заключение.  

 Подводя итог своего выступления, мне хотелось бы сказать, что все эти 6 

примеров по инновации в пищевой промышленности были разработаны за 

рубежом, и многие из них внедрены у нас. И для того чтобы закупить такое 

оборудование было затрачено немало средств. В перспективе хотелось бы увидеть 
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разработки отечественных производителей инновационных технологий в области 

автоматизации производства. Тем самым снизить расходы государства на 

приобретение зарубежных инноваций. И я как гражданин нашей республики хочу 

и как студент, обучающийся по специальности «Организация питания» и 

будущий специалист работающий в этой отрасли внести вклад в разработке 

новых технологии. 
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КЕЙТЕРИНГ- ПРЕМУЩЕСТВА, ОСОБЕННОСТИ И ОСНОВНЫЕ 

ФОРМАТЫ КЕЙТЕРИНГОВЫХ УСЛУГ 

Участник: Толеугазинова Таисия Архатовна 

                                     Руководитель: Аринова  Анар  Габдулгазизовна  

Колледж «Сферы обслуживания» 

 

    Слово catering переводится с английского как «поставка продовольствия» или 

«организация общественного питания». Похожее определение оно имеет и в 

русском языке. 

Кейтеринг — это приготовление и доставка блюд по адресу заказчика, своего 

рода выездное ресторанное обслуживание, которое выполняется 

профессиональной компанией. 

Главные задачи кейтеринга — избавить заказчика от хлопот, связанных с 

подготовкой к торжеству, и организовать праздник так, чтобы он запомнился 

гостям. 

Сотрудники кейтеринговых компаний берутся за мероприятия любой сложности, 

готовят и подают еду, оформляют место проведения банкета. Заказать выездное 

ресторанное обслуживание можно в любое место: в дом, офис, конференц-холл, 

на природу или загородный участок. 

Кейтеринг-услуга заказывается для организации любого торжества: 
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1. дня рождения, юбилея, детского праздника; 

2. корпоративного мероприятия; 

3. свадьбы; 

4. открытия магазина, офиса, компании и других объектов; 

5. фестиваля, выставки, презентации. 

Основные виды кейтеринговых услуг 

1. приготовление и подачу блюд в выбранном заказчиком месте; 

2. сопровождение и подачу еды на закрытых вечеринках, приемах 

высокопоставленных людей; 

3. организацию выездных свадебных церемоний и банкетов; 

4. приготовление и подачу напитков. 

Заказывая услугу кейтеринга, клиент фактически получает праздник «под ключ». 

Кейтеринг включает: 

1. закупку продуктов; 

2. приготовление блюд по заранее согласованному с заказчиком меню; 

3. необходимую для торжества посуду, технику и другие материалы; 

4. доставку пищи в оговоренное с клиентом место; 

5. сервировку, подачу блюд, обслуживание мероприятия; 

6. клининг. 

Разнообразие блюд зависит от финансовых возможностей заказчика и тематики 

мероприятия. Чтобы сэкономить на корпоративе, юбилее или вечеринке, можно 

устроить фуршет с холодными закусками, канапе, десертами, а на оставшиеся 

деньги — заказать выездной бар и кальяны. 

Преимущества кейтеринга 

Вот еще ряд преимуществ обращения в кейтеринговую компанию: 

1. мобильность — выездной ресторан приезжает в место, которое указывает 

клиент; 

2. отсутствие хлопот — кейтеринговая компания ответственна за 

приготовление, подачу еды и обслуживание гостей; 

3. обслуживание любых мероприятий, начиная днем рождения или 

корпоративом и заканчивая свадьбой; 

4. заплатив деньги, клиент получает праздник «под ключ», который 

устраивает команда профессионалов: повара, официанты, хостес, менеджеры; 

5. праздничный декор помещений, флористические услуги, возможность 

создания зоны с аниматором; 

6. уборка после торжества лежит на плечах агентства. 

Кейтеринг-услуги имеют несколько особенностей: 

1. Сезонность. Спрос на выездной кейтеринг повышается в весенне-летний 

период и с наступлением длинных праздников. 

2. Привязанность деятельности компании к глобальным 

мероприятиям, кейтеринга повышается в преддверии общенациональных 

песенных конкурсов, чемпионатов мира по футболу, всероссийских ярмарок и 

фестивалей. 
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В кейтеринговых компаниях наряду с отвечающими за красоту, вкус, качество 

блюд поварами и администраторами работают менеджеры, которые занимаются 

организационными вопросами. 

Доставить приготовленные вкусности до места проведения банкета призваны 

логисты, официанты и бармены отвечают за сервировку стола, подачу блюд и 

напитков. 

Сотрудники агентств украшают залы шариками, праздничными вывесками и 

другими элементами декора. 

В зависимости от вида мероприятия клиент может выбрать один из форматов 

обслуживания: 

1. Выездной банкет. Это самый популярный в России вид частных и 

корпоративных торжеств. Для приглашенных людей заранее отводятся места за 

столом, холодные закуски сервируются до их прихода. 

Официанты подают горячее и десерты, разливают напитки. Проводятся банкеты в 

любом месте, где достаточно места для большого количества гостей: в ресторане, 

банкетном зале, загородном доме или на природе под открытым небом. 

2. Гала-ужин. Основное отличие от банкетов в том, что холодные закуски 

ставятся на стол в присутствии гостей. Этот торжественный формат: на ужине 

происходит смена блюд одно за другим, а приглашенным людям предлагается 

каждый раз до двух блюд. 

Для создания праздничной атмосферы посредине каждого стола ставят 

декоративные элементы: свечи, композиции из цветов или другие. Этот формат по 

карману только обеспеченным людям или крупным компаниям. 

3. Фуршет. Это подходящий формат для корпоративов, деловых торжеств, 

afterparty. Гости свободно передвигаются по залу, беседуют друг с другом, 

самостоятельно берут закуски и бокалы с отдельных столов. Официанты только 

разливают алкоголь и убирают грязную посуду. Блюда стараются делать такими, 

чтобы их можно было есть без использования столовых приборов. 

4. Кофе-брейк. Это перерыв во время деловой встречи, семинара или 

конференции, в ходе которого гостям предлагаются чай, кофе, соки, минеральная 

вода и сладости: десерты, кексы, выпечка, фрукты. Кофе-брейк не предполагает 

обслуживания гостей официантами. 

5. Барбекю. Вечеринка на природе, изюминка которой в приготовлении мяса, 

рыбы, овощей на гриле. Барбекю проводится по любому поводу, будь то частный 

праздник или официальные мероприятия. При организации барбекю сотрудники 

агентства заранее заботятся о поиске укрытия на случай дождя: веранды, шатра 

или крытой террасы. 

6. Выездной коктейль-бар. Такой формат выбирают, когда целью праздника 

является общение, а не вкусная трапеза. Гостей ждет бармен-шоу, а среди 

напитков — домашние лимонады, алкогольные коктейли, смузи. 

Не каждый знает значение этого выражения, однако сама услуга для русского 

человека не новая. Кофе-брейк — небольшой перерыв (15-30 минут) на чай, кофе 

и легкий перекус. Устраивают его во время проведения долгих совещаний, 

презентаций, переговоров. 



 

 

646 

 

 На самом деле этот небольшой перерыв очень важен в работе любой компании, 

ведь после долгих обсуждений и решений важных дел участники встречи могут 

немного передохнуть, обдумать полученную информацию и подкрепиться. 

Вполне возможно, что после чашки ароматного чая или кофе настроение у людей 

поднимется, условия сделки будут выгоднее, а спорных вопросов и вовсе не 

обнаружится. Во время кофе-брейка на столах для кейтеринга чаще всего 

располагают: легкие бутерброды, канапе; сладкую и несладкую выпечку; орехи; 

фрукты и ягоды; различные десерты; кофе; несколько видов чая (черный, 

зеленый, травяной); сок и минеральную воду; алкогольные напитки (в некоторых 

случаях).  

Посуда для кейтеринга. Любой банкет является серьезным мероприятием, где 

просто недопустимы промахи и недочеты. Посуда для трапезы крайне важна, так 

как именно от нее зависит общее впечатление от еды и события в целом. 

Заказывая услуги кейтеринга, можно не заботиться об этой детали, ведь 

компания-исполнитель сделает все сама. Действительно, предоставление посуды 

— одна из основных услуг кейтеринговых фирм. Застолье будет обеспечено всем, 

что необходимо в рамках проведения банкета, фуршета или кофе-брейка. Столы 

сервируются с учетом меню и количества гостей, таким образом, недостатка в 

посуде не будет. Стоит подчеркнуть и то, что сервировка осуществляется с 

учетом общепринятых требований и норм. Учитывая все вышесказанное, можно 

заключить: кейтеринг — это сравнительно новое направление в сфере услуг для 

наших соотечественников, однако оно заслуживает пристального внимания в тех 

случаях, когда требуется качественная организация выездных банкетов.  

 

АНТИКАФЕ  

Участник : Бахитова Айнаш Социалқызы 

Руководитель: Кушанова Гулнур Джексембаевна 

г.Актау,  ГККП «Мангистауский колледж туризма» 

 

Антикафе-это заведение, сочетающее в себе черты обычного кафе, 

молодежного клуба, интернет-кафе, библиотеки, бизнес-центра и игровой 

комнаты. Здесь каждый посетитель может учиться или работать, встречаться с 

деловыми партнерами, проводить время в настольных играх, бильярде и т.д. 

Пользование интернетом, игровыми приставками, книгами, настольными играми 

предоставляется за символическую плату или совершенно бесплатно. Блюда и 

напитки, предлагаемые анти-кафе, включены в стоимость посещения. Прибыль 

заведения складывается из общей суммы, которую посетители платят за время 

пребывания. Счетафактуры осуществляются как ежечасно, так и ежеминутно. 

Целью бизнес-проекта по открытию Антикафе является получение чистой 

прибыли от сдачи в безвозмездное пользование площадей и 

помещений для развлекательных видов деятельности: 
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 работа в спокойной, спокойной обстановке; 

 проведение конференций для небольшой аудитории; 

 организация тематических вечеров; 

 презентации книг, проектов для широкой публики; 

 общение с единомышленниками; 

 деловые переговоры. 

Сумма ежемесячных расходов должа быть обьективно оценена каждым 

предпринимателем, который желает открыть собственное таймкафе. Пример 

ежемесячного бюджета указан в таблице: 

Статья  Сумма  

Аренда помещения 500000 

Оплата коммунальных услуг, 

включая интернет 

70000 

Заработная плата персонала 600000 

Реклама 50000 

Налоги 50000 

Амортизация 25000 

Покупка книг, периодики 20000 

Закупка напитков и продуктов 30000 

ИТОГ 345000 

   Факторы риска:  Несмотря на то, что открытие тайм кафе является 

малозатратным и быстро окупаемым видом бизнеса, все же существуют факторы 

риска, которые могут привести к финансовым убыткам. К наиболее 

распространенным причинам неудач относят: Недостаточный запас финансов – с 

такой проблемой чаще всего сталкиваются неопытные предприниматели, которые 

неправильно рассчитывают бюджет реализации бизнес-идеи. 

Местоположение. Выбор помещения. Чтобы открыть антикафе, нужно 

правильно выбрать его месторасположение и помещение. В идеале новое 

заведение должно находиться в оживленном районе городе. Оптимально, если в 

выбранном районе расположен крупный бизнес-центр, колледж или университет. 

Помещение, которое приобретается или арендуется для тайм кафе, должно быть в 

хорошем состоянии, что позволит сэкономить на проведении ремонтных работ. 

Качественная электросеть, система вентиляции, канализация и водопровод – 

обязательные критерии при выборе помещения. Общая площадь заведения 

варьируется от 120 до 200 м2 стоимость аренды такой площади колеблется от 400 

до 800 тысяч тенге. 

Регистрация бизнеса. Процедура регистрации данного вида 

предпринимательской деятельности относительно простая. Прежде всего, нужно 

обратиться в налоговую службу для регистрации ИП. Человек, открывающий 
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антикафе, выбирает следующие разделы ОКВЭДа: «Деятельность учреждений 

клубного типа»; «Иная деятельность по организации отдыха». Также антикафе 

должно иметь несколько подсобных помещений для хранения дополнительной 

мебели, игрового инвентаря и других необходимых вещей. Открывая антикафе 

любой концепции, можно взять на вооружение несколько «фишек», которые 

помогут сделать заведение более креативным и интересным для гостей: 

• выдача каждому посетителю будильника, с помощью которого можно 

отслеживать время пребывания в заведении; 

• бесплатные фирменные закуски и напитки от заведения; гибкая программа 

скидок для студентов (как вариант 

творческих коллективов, коучей); 

• акции в честь праздников; 

• бесплатная фотобудка; 

• хорошая библиотека, которая постоянно пополняется новыми печатными 

изданиями; 

• мини-зона для оригинальной фотосессии; 

• участие в социальных и благотворительных проектах; 

• продажа оригинальных сувениров от имени заведения. 

Выбор подходящего помещения для открытия заведения – один из основных 

начальных этапов. Независимо от концепции, каждое антикафе характеризуется 

следующими особенностями зонирования: Общий зал – оптимально, если он 

вмещает до 30 человек. В главном помещении можно поставить несколько мягких 

кресел (подойдет и каркасная мебель), книжными стеллажами и журнальными 

столиками. Общий зал должен быть удобным для организации киновечеров, мини-

конференций и тренингов. Зона коворкинга – в этом помещении ставят 

компьютерные столы с ноутбуками и другой техникой, которая понадобится для 

работы. Игровые комнаты – здесь посетители будут проводить время за 

настольными и компьютерными играми. Некоторые заведения также предлагают 

помещение для организации детских вечеринок. 

 

ASPAN-ҚОҒАМДЫҚ  ЖАСТАР ОРТАЛЫҒЫ  

Қатысушы: Бисенбаев Бегарыс 

Жетекшісі: Кушанова Гулнур Джексембаевна 

«Маңғыстау туризм колледжі» МКҚК  Ақтау қаласы 

 

Антикафе (сонымен қатар бос кеңістік, тайм-клуб, тайм-кафе) — әлеуметтік 

бағыттағы қоғамдық мекемелердің бір түрі, негізгі сипаттамасы-ең алдымен 

уақытты төлеу, оның құнына түрлі тағамдар, ойын-сауық және іс-шаралар кіреді. 
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Еліміздің болашағы-жастар. Жастар мемлекет үшін бірдей маңызды. 

Қалаларда жастар үшін өзін-өзі дамыту және өзін-өзі жүзеге асыру үшін барлық 

жағдайлар жасалған. Қалада көптеген ойын-сауық орталықтары мен клубтар бар, 

жоғары оқу орындарында көп бағытты секциялар мен отрядтар бар. Қалалардағы 

жастар қарым-қатынас тұрғысынан әлдеқайда ашық, білімді және шешуші. 

Ауылдағы жасөспірімдер мен жастар жабық және шектеулі. Ауылдағы жастардың 

қарым-қатынас үшін ашылуы мүмкін жерлерге, олардың болмауына байланысты 

баруға мүмкіндігі жоқ. Бірақ бүгінде жастар арасында белсенді өмірлік ұстаным 

танымал. Салауатты өмір салтын ұстану, спортпен және шығармашылықпен 

айналысу күн сайын өзекті бола түсуде. Сондықтан ауылдағы жасөспірімдер мен 

жастарға өздерінің дарындары мен таланттарын ашуға, әр шығармашылық 

бағытқа сәйкес келетін орынды таңдауға, құрдастарымен Ұялмай және 

қаттылықсыз қарым-қатынас жасауды үйренуге мүмкіндік беретін орын қажет, 

бұл, әрине, жас адамның қоғамдағы тұлға ретінде өзін-өзі тануына және 

қалыптасуына ықпал етеді. 

Антикафені ашу жеткіліксіз-оны қалай танымал ету туралы ойлануыңыз 

керек. Маркетинг иесінен өте маңызды күш-жігерді, оның ішінде жергілікті БАҚ-

қа жүгінуді талап етеді. Үміт артуға сарафанное радио, әрине, болады. Бірақ 

белсенді әрекет ету жақсы. Іс қызықты жарнамасыз және басқа да маркетингтік 

шараларсыз мүмкін емес. 

Кафенің жаңа форматы — антикафелер елімізде көптеп ашылып жатқан 

мәдени демалыс орындары. Мәдени орын деуге себеп — онда дауыс көтеріп 

сөйлеуге, ішімдік ішуге тыйым салынған. Есесіне адамның интеллект уалды 

деңгейін көтеретін түрлі ойындар ойнауға болады.Антикафенің тағы бір 

артықшылығы — «өз ақысын жылдам өтейтіндігінде» дейді осы кәсіпте 

жүргендер 

Ең алғашқы антикафе «Еркін кеңестік» деп те аталатын бұл орын осыдан 

төрт жыл бұрын Мәскеуде пайда болған. Идея авторы — журналист әрі жазушы 

Иван Митин. Бірінші мәскеулік өзге форматтағы кафе «Дом на дереве» деп 

аталды. Ол жерде әркім қалағанынша шәй ішіп, кітап оқып отыра алатын болды. 

Ал, ақысы ретінде өзі қажет деп тапқан соманы тастап кете алатын болған еді. 

Сол тастап кеткен ақшалары орынды жалға алу құнын өтесе болды деген ұстаным 

болған. Иә, ол кезде бұл — бизнес көзі емес, әлеуметтік жоба ретінде бастау 

алған. 

Қарым-қатынас бөлмесі. Бұл жерде ойындар ойналады, достармен 

пікірталас ұйымдастырып, кеңес өткізуге болады. Ойын және шағын кинотеатр 

бөлмесі. Бұл бөлмеде ойынсауық жасау үшін бәрі бар. Play Station, Xbox, кино 

көруге арналған үлкенірек экран және т.б. Сондайақ, музыкалық аппараттар да 
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осы бөлмеде болады. Оқу бөлмесі. Жоба бойынша оқуға арналған Kindle атты 

планшеттер алынады деп жоспарланған. Бұл жерде кітапхана жасалады. Сонымен 

бірге, бір шығарманы талқылау мақсатында әдеби кештер жасауға болады. 

Кафе болған ғимартты жалға алған дұрыс. Содан кейін сіз косметикалық 

жөндеу жұмыстарын жасай аласыз және тәжірибелі дизайнердің көмегімен 

мекеменің тұжырымдамасын өзгерте аласыз. Әйтпесе, қымбат жөндеу 

жұмыстарын жүргізуге тура келеді. Рас, ғимарат 100-150 шаршы метрді жұмсап, 

бизнес көзқарасына сәйкес жабдықтауға болады. Жөндеу жұмыстары 6 миллион 

тенгеге дейін баруы мүмкін. Кәсіпкер бір жағынан бастапқы шығындардың өтелу 

мерзімін ескеруі керек, екінші жағынан, интерьердің тартымдылығы туралы 

ұмытпауы керек. Кедей студенттерге арналған сәнді зал-фрилансерлерге арналған 

караоке би алаңы сияқты орындар қажет. 

Пайдаланған әдебиеттер тізімі 

1.https://www.oinet.kz/e/action/ShowInfo.php?classid=46&id=9772 

2.https://anticafe.kz/kz/about/ 

3.https://7kun.kz/biznes-zhospar-antikafe-ash-ym-keledi/ 

 

СЕНСОРЛЫҚ  ҮСТЕЛ 

Қатысушы:Байбозова Алина  

Жетекшісі: Кушанова Гулнур Джексембаевна 

«Маңғыстау туризм колледжі» МКҚК, Ақтау қаласы 

 

1.Жобаның түйіндемесі 

Қазіргі таңда кафе,мейрамхана сияқты тамақ ішетін орындар жоғарғы 

сұранысқа ие.Сол себептен біз Қазақстанда жоқ сенсорлық үстелді 

ұсынамыз.Сұраныстың көпшілігінен даяшылар тапсырыстарға үлгермей қалып 

жатады сондықтан біз жаңа инновациялық сенсорлық мәзірді назарларыңызға 

ұсынамыз. 

Мысалы, олар үстелдің үстіндегі бейне терезені ашып, аспаздар ас үйде 

тапсырысты дайындап жатқан кезде тікелей эфирді көре алады. Сондай-ақ 

қонақтар әртүрлі нұсқалардан дастарханның түрін, түсін және үлгісін өзгерту 

арқылы көңіл көтере алады,тапсырыс қабылданғаннан кейін бос уақытты олар 

компьютерлік ойындар ды ойнауға,такси шақыртуға болады. 

 

 

https://www.oinet.kz/e/action/ShowInfo.php?classid=46&id=9772
https://anticafe.kz/kz/about/
https://7kun.kz/biznes-zhospar-antikafe-ash-ym-keledi/
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Инновация» - бұл нақты қойылған мақсатқа жетуде ойға алынған жаңа 

нәтиже. Оқу мақсатының жүйесінде берілген мақсаттың негізгі категорияларын 

пайдалана отырып, педагог өз еңбектерінің нәтижесі туралы ақпарат алуға 

мүмкіндік алады. Демек, мақсат пен нәтиже – жаңалыққа бет бұрудың кілті. 

Инновациялық үрдістің негізі – жаңалықтарды қалыптастыру, қолдану, 

жүзеге асырудың тұтастық қызметі. Кез келген жаңа әдіс жекелік, сондай-ақ 

уақытша жоспарға жатады. Бұл яғни, бір оқытушы үшін табылған жаңа әдіс, 

жаңалық, басқа оқытушыға үшін өтілген материал тәрізді. 

Инновациялық білім беру – іскерліктің жаңа түрі. Инновациялық қызмет 

оқу ісін дамытуға, пәндердің мәнін тереңдетуге, мұғалімнің кәсіптік шеберлігін 

арттыруға басқа жаңа технологияларды енгізуге, пайдалануға және 

шығармашылық жұмыстар жүргізуге бағытталған. Мұндай технологияларды 

қолдану – оқытушы ұтады, яғни ол сабақты тиімді ұйымдастыруға көмектеседі, 

оқушының пәнге деген қызығушылығы артады. 

Оқытуды екі түрлі мағынада қарауға болады. Біріншісі – оқу орнында 

арнайы пәндерді оқыту. Екіншісі – өмірді оқыту, өмірге үйрету. Тәрбиелеу мен 

оқыту – егіз ұғым. Оқыта отырып тәрбиелейміз, тәрбиелей отырып оқытамыз. 

Оқыту тәрбиеге қарағанда нақтылау. Оқыту үйрету арқылы іске асады. Бұл 

оқытудың маңызы. Оқыту – тәрбиенің құрамды бөлігі, қайнар көзі, жүйелі түрі. 

Оқыту арқылы тәрбиенің саналылығын, руханилығын, әсемділігін, 

адамгершілікке баулу жолын, еңбекшілігін, т.б. айқындар толықтыруға болады. 

Оқыту – тәрбиенің интеллектуалды түрі. Оқытудың инновациялық технология 

бойынша әдістемелік жүйесі, осы мақсатта сапалы нәтижеге жеткізуге мүмкіндік 

беретін танымдық іс-әрекеттер түрлерінің мазмұнын, белгілі деңгейде 

белсенділігін көздейді. Осы екі үрдістің өзара сапалы нәтижесінде оқушының өз 

ісіне сенімділігін, жауапкершілік сезімін, шығармашылық қабілеттілігін 

қалыптастыру мақсатын жүзеге асыруға жағдай туғызатын оқытудың 

инновациялық негізгі түрлері анықталады. 

Мысалы, олар үстелдің үстіндегі бейне терезені ашып, аспаздар ас үйде 

тапсырысты дайындап жатқан кезде тікелей эфирді көре алады. Сондай-ақ 

қонақтар әртүрлі нұсқалардан дастарханның түрін, түсін және үлгісін өзгерту 

арқылы көңіл көтере алады. Заманауи интерактивті асхана үстелдері 

пайдаланушылардың мобильді құрылғыларымен және әлеуметтік желілерімен 

интеграцияны қамтамасыз етеді. Тапсырысты күту кезінде тұтынушылар 

сенсорлық үстелде компьютер ойындарын ойнай алады, камерасынан немесе 

телефонынан фотосуреттерді жүктеп алып, оларды көре алады. Және, әрине, 

мекеме ұсынатын тағамдардың барлық ассортиментін егжей-тегжейлі зерттеңіз 

Сенсорлық панельдің артықшылығы – шағын аумақта сусындар мен 

тағамдардың кең ассортиментін ұсынуға болады, бұл тұтынушыға оларды 

таңдауға және салыстыруға мүмкіндік береді, мысалы, калория мөлшері 

бойынша. Кейбір сенсорлық кестелер сонымен қатар қосымша функцияларды 

ұсынады: сіз «клиенттік карталарды» жасай аласыз, соның арқасында сізге 

ұнайтын тапсырысты анықтауға және қайталауға, жинақталған немесе жеке 

жеңілдікті пайдалануға болады. Әрине, мейрамханада сенсорлық үстелдердің 
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болуы даяшылардың болуын жоққа шығармайды. Кім сусындар мен тамақ 

әкеледі, смарт үстелдерге қамқорлық жасайды және қажет болса, қонақтарға 

интерфейсті түсінуге көмектеседі. 

 

 
 

Оның негізгі мақсаты – тамақтандыру орындарында (кафе мен мейрамханаларда) 

тапсырыс беру процестерін автоматтандыру және тапсырыс берілген тағамдар 

мен сусындарды күту кезінде тұтынушыны бос ұстау үшін пайдалану. 

Сенсорлық үстел дегеніміз не? Рестораторлар мейрамханалардағы 

мәселелер мен қақтығыстардың көпшілігі даяшылардан болатынын біледі: 

тапсырыс берушілер тапсырыс беру, шот-фактура немесе мәзір алу үшін жиі 

оларды күтуге тура келеді. Кафелер мен мейрамханалардағы сенсорлық үстелдер 

бұл мәселені шешеді. Сенсорлық үстел интерфейсі қонаққа тағамды өз бетінше 

таңдауға, тапсырыс беруге және шот-фактураны беруге мүмкіндік береді. 

Сенсорлық панельде тағамның қалай көрінетінін көруге болады – кескін 

тікелей пластинаға проекцияланады. Бір рет басу арқылы әрбір тағамды тізімге 

қосуға болады – содан кейін тұтынушы өз таңдауын жасаған кезде, электронды 

тізім ас үйге жіберіледі. Қонақтар күтіп тұрғанда, оларда көптеген нұсқалар бар. 

 
 

Бұл әлі толыққанды сенсорлық экран емес, бірақ үстелдің үстіңгі тақтасын 

толығымен ауыстыратын және келушіге сенсорлық тақтаны пайдаланып, үстелдің 

жарықтандыруының түсі мен үлгісін (дастарханның орнына), ыдыс-аяқ пен 

сусындарды таңдауға мүмкіндік беретін экран. Мәзірде (фотосуреттерді көру 

және қосымша ақпаратты оқу мүмкіндігі бар), тапсырыс беріңіз және тіпті 

мейрамхананың асүйіндегі интерактивті бақылау камерасына қол жеткізе отырып, 

үстелден оның қалай дайындалғанын бақылаңыз. 
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Сенсорлық үстел немесе сенсорлық үстел – сенсорлық беті бар 

мультисенсорлық құрылғы.: Кафелер мен мейрамханаларға арналған түскі 

сенсорлық үстелдер. Сапа кепілдігі! Негізгі мақсат – тамақтандыру орындарында 

(кафе мен мейрамханалар) тапсырыс беру процестерін автоматтандыру және 

тапсырыс берілген тағамдар мен сусындарды күту кезінде клиентті бос ұстау 

үшін пайдалану. 

 
 

Көрсеткіш  Соммасы  

Инвестициялық қаражат  14 850 000  

Жеке қаражат  0  

Барлығы  14 850 000  

Тұтынушылардың қажеті бойынша дайындалған сенсорлық үстел (мәзір). 

Келушілердің көңілінен шығатындай қызмет көрсету және оларды ойын сауық 

арқылы көңілдерін көтеру.Тапсырыс дайын болам дегенше клиенттердің 

көңілдерін аулау. 

Сонымен келушілердің қажеттілігін орындай отырып жақсы көңіл күй силаймыз 

және қауіпсіздігін қамтамасыз етеміз. 

Пайдаланған әдебиеттер 

1.https://articlekz.com/kk/article/15768 

2.https://articlekz.com/kk/article/28358 

3.https://santoryo.net/what-is-innovation-development 

 

 КОКА-КОЛА  СУСЫНЫНЫҢ ЗИЯНЫ МЕН ПАЙДАСЫ 

Қатысушы: Мукашева  Аяулым Ерлановна 

Жетекшісі: Садуакасова Анар Рахимбековна 

«Индустрия- технология колледжі» КММ 

 

    «Кока-кола» сусынын 1886 жылдың 8 мамыр айында (Джоржия штаты,АҚШ) 

Атлантада ойлап тапқан. Авторы –Америка Әскери конфедерациясының офицері 

болған, фармацевт Джон Стит Пембертон. (Кока-коланы бір фермер ойлап тауып, 

рецепін Джон Ститке 250 долларға сатқан, ол жайлы Джон Стит өзінің 

сұхбаттарының бірінде айтыпты деген аңыз бар) 

     Сусынның атауын көркем жазуды меңгерген Пембертонның есепшісі Фрэнк 

Робисон, осы уақытқа дейін сусынның логотипі болып табылатын «КОКА-КОЛА» 

деген сөзді әдемі бейнелі әріптермен жазып, ойлап тапқан. Кока-коланың негізгі 

ингредиенттері: кок жапырағының үш бөлігі (осы жапырақтардан 1859 жылы 

https://articlekz.com/kk/article/15768
https://articlekz.com/kk/article/28358
https://santoryo.net/what-is-innovation-development
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Альберт Ниман ерекше компонентін бөліп алып, кокаин деп атаған) және кола 

тропикалық ағашының бір бөлігі. Бастапқыда сусынды күнделікті орташа есеппен 

тоғыз адам сатып алатын болған. Алайда кока-коланың кірісі біртіндеп өсе 

бастады. 1890 жылдардың соңына қарай  

кокаинге деген қоғамның пікірі теріс айналып, 1903 жылы газеттерде кока-коланы 

ішкен қаланың лас шеткері түпкірлеріндегі негрлер ақ нәсілділерге қарсы шабуыл 

жасағандығын айтып, кока-колаға кінә тағады. Алғашқыда банка түрінде сатылған. 

1894 жылдан бастап шөлмектерде, ал 1955 жылдан бастап қалбыр ыдыста 

сатылатын болды. 

    1979 жылы «Кока-кола» компаниясының сусындары алғаш Мәскеудегі 

Олимпиада ойындарына дайындығы барысында пайда болады. Кока-кола 1999 

және 2010 жылдары «Жыл Өнімі» ұлттық сыйлығының лауреат болады. »Кока-

кола» компаниясы өкілдерінің айтуынша, сусынның негізгі құпиясы кошениль 

құртынан алынатын азық-түлік қоспада екен. Әдетте оның құрамына қант, кока 

ағашының жаңғағы, фосфор қышқылы, кофеин, карамель, көмірқышқылы 

қосылады деп көрсетілген. 

    Енді өндірушілер сусынның түсін өзгертетін бояу ретінде қолданылатын 

кошениль құртының еш зияны жоқ деп елді сендіруге тырысуда. Дегенмен, «кока-

коланың» адам ағзасына келтірер залалы күннен-күнге дәлелденіп отыр 

А) Кока-Коланың пайдалы жақтары 

   «Coca-Colaның» ауруды уақытша тоқтататын (обезбалевающее) қасиеті бар. 

Осы сусынның химиялық құрамында кәдімгі дәрілерде кездесетін қоспа бар. 

Көктем, жаз айларында қала сыртына шығып дем алғанда жәндік, шыбын – 

шіркей шағып алғанда ашып немесе ауырып тұрған жерінізге осы кока- коланы 

құйып жіберсеңіз жеңілдеп қаласыз дейді мамандар. Кока- кола тотты жақсы 

кетіреді. Үйдегі қолданыстан шығып қалған металл заттарды бірнеше сағат осы 

сусынға салып қойып, ысқылап жусаңыз сол зат тазаланып шыға келеді. Бұл – 

кока-коланың күнделікті тұрмыстағы пайдасы. 

    Сонымен қатар кока- кола терезені жақсы тазартып жуады. Бұны біріміз білсек, 

біріміз біле бермейді екенбіз. Сусын құрамындағы лимон қышқылы терезеңізді 

немесе автокөлігіңізді жуу кезінде жақсы нәтиже көрсетеді.            Кока- кола 

сусынын тамақ дайындауда да аздап қолдауға болады. Өзіңізге ұнаған соуспен 

араластыруға болады. 

    Кока — кола дақты және иісті жақсы кетіреді. Кір жуғыш ұнтақпен бірге 

араластырып киімдеріңізді жусаңыз нәтиже жаман болмайды деп дәлелдеген екен 

ғалымдар. Пайдалы тұстарын айтқан кезде адам ағзасына ешбір қатысы жоқ, тек 

үй тұрмысына ғана аздап пайдасы бар екендігі дәлелденген.. 

«Coca-Colaның» зиянды жақтары 

«Кока-Кола» сусынын дайындау кезінде пайдаланылатын карамельдердiң 

құрамындағы бояулар қатерлі ісіктің дамуына әкеліп соғады», — деп жазады 

басылымдарда. Ғалымдардың айтуына қарағанда, ол толығымен жасанды 

канцерогендердiң қарақошқыл балқымаларынан тұрады.Бұл заттар организмге 

түсе отырып, қатерлі ісікке алып келетін формальдегид-канцерогенге айналатын 

метил спиртін бөледі.Оның ағзаға пайдасы бар деген пікірмен келіспеймін. Себебі 
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адамның орталық жүйке жүйесін белсендендіріп, жұмыс істеу қабілетін арттыруға 

бағытталған бұл сусындардың құрамында кофеин, таурин сияқты қоспалар бар. 

Оларды белгілі мөлшерден көп қолданса, адамның энергиясы немесе бұрын 

байқалмаған қандай да бір ауруы қозады. Қозудың әсерінен адам әлсірейді. Ол 

бірден байқалмағанымен, уақыт өте келе тұрақты тұтынушының денсаулығы күрт 

нашарлауы мүмкін. Өнім адамға қосымша қуат береді деу – қате пікір. Аты 

«энергетик» болғанымен, заты оған сай емес. Керісінше, бойдағы бар энергияны 

артығымен жұмсап, түгелімен шығарады. Былайша айтқанда, адамның 

энергиясын өзінен «қарызға алады». Мәселен, «Кока-кола» сусынының 

денсаулыққа кері әсері бірден анықталған жоқ. Жиырма жылдан  кейін ғана 

белгілі болды. Қазір, яғни бұлардың зияны анық дәлелденген уақытта ғана 

аталған өнімдердің отаны Американың кей штаттарында оларды сатуға мүлде 

тыйым салынып жатыр. 

    Нақты айтсам, «Кока-коланы» мектептерде сатуға тыйым салынуда. Мысалы, 

«Кока-колаға» келсек, оны сатуға тыйым салу керек деп сенімді түрде айта 

аламыз. Өйткені күшті газдалған бұл сусынның құрамында қанттың мөлшерден 

көп екені анықталған. Оның адамның сүйектерін әлсіретіп, сусамыр дертіне 

шалдықтыратыны да белгілі болды. Ал республика халқының энергетикалық 

сусындарды пайдалана бастағандарына көп бола қоймағандықтан, оның зиянды 

әсерлері әзірге байқалған жоқ. Дегенмен, жақында Швецияда үш адам және бір 

норвегиялық тұрғын осы сусыннан көз жұмғаны туралы деректер тіркеліпті.  

     Қазір бұл елдер «энергетиктердің» құрамын зерттеуге кірісіп кетті. Енді бізге 

де бұл өнімдерді толыққанды клиникалық зерттеуден өткізіп, зиянын нақты 

дәлелдеп беру ғана қалды.  

   Дәрігерлердің пайымдауы бойынша Кока-кола әсіресе балалардың бас сүйегіне , 

ойлау қабілеттеріне орасан зор зиян келтіреді.Жалпы газдалған сусынды 

мөлшерден тыс пайдалану адам ағзасына кальций , темір секілді ең маңызды 

элеменнттерді жойып есесіне құрамындағы есірткі зат өміріңізді екі есеге 

қысқартады 

1-тәжірибе. Кока-коланы ыдысқа құйып аламын. Оған шүберекті батырып, аздап 

сығып алып, терезені сүртемін, шыны жылтырап шыға келеді. 

2-тәжірибе . Кока-коланы ыдысқа құямын да үстіне сүт құйып жіберемін, Сүттің 

іріп кеткендігі байқалады. 

3-тәжірибе. Кока-колаға шүберекті батырып, аздапған порошок қосып, киімге 

тиген дақты сүртіп кетіремін. 

Нәтижесінде кока-коланың құрамында болатын кофеиннің адам ағзасына кері 

әсері көп екендігі дәлелденіп отыр. Менің пікірім, кока-коланың дүкендерде 

сатылмағанын қалар едім. 

Ағзамызды зиянды заттардан сақтауға болады 

Кока-коланың көп пайдаланған адам ақ қан ауруына тез шалдығуы мүмкін деген 

ғалымдар. Өйткені зерттеу жұмысымда кока-коланың қан айналымына да кері 

әсері мол екендігін оқып білдім де, оны ішудеен бас тарттым. Кока-коланың 

құрамында қант көп мөлшерде сақталған, адамның осы сусынды ішкісі келе 

беретіндігі осыдан болса керек. 
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Мен өзімнің қатарластарыма және өзімнен кейінгілерге айтар пікірім: кока-

коланы сатып алып ішкенше, қазір қолдың сүті мен айраны көп, ақшаларыңды 

соған жұмсаңдар, ағзаларың таза болады деп айтқым келеді. Біз еліміздің 

келешегін жасайтын ұрпақтардың біріміз. Денсаулығымыз жақсы болса ғана, 

халыққа адал қызмет ете аламыз. Сондықтан зиянды сусындардан аулақ 

болғанымыз жөн. 

Пайдаланылған әдебиеттер: 

1.Қазақ тілінің сөздігі. А.Дайк Пресс 1999. 

2.ТОО «СП» «Кока-Кола Алматы Боттлерс» 2009. 

3.Қызықты айғақтар 2011ж. 

4.Ғаламтордағы ақпараттар 

 

4 СЕКЦИЯ-ЖАС МАМАННЫҢ ЕҢБЕК НАРЫҒЫНДА ӘЛЕУМЕТТІК, 

ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚТЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ. ТУРИЗМ. 

ҚОНАҚ ҮЙ БИЗНЕСІ 

SMM- ПРОДВИЖЕНИЕ 

Участница: Голованёва Марина Игоревна  

Руководитель: Сулейменова Рысгуль Кабыкеновна  

КГКП «Колледж бизнеса и сервиса» 

 

Сегодня Интернет является важной средой для продвижения бизнеса, 

генерирующей прибыль, успех и новых пользователей. Каналами продвижения 

бизнеса при этом становятся: 

• продвижение веб-сайта и SEO – поисковой маркетинг; 

Поисковая оптимизация (англ. search engine optimization, SEO) — комплекс 

мер по внутренней и внешней оптимизации для поднятия позиций сайта в 

результатах выдачи поисковых систем по определённым запросам. 

Один из инструментов SEO-оптимизации – это наращивание ссылочной 

массы. Ссылочная масса — это совокупность всех активных внешних ссылок, 

размещенных на сторонних ресурсах и ведущих на оптимизируемый сайт.  

• социальная и дисплейная реклама;  

Дисплейная реклама (англ. Display advertising) — вид рекламы, 

ориентированный на зрелищное восприятие аудиторией.  

Дисплейная реклама в Интернете имеет множество форм: традиционные 

баннеры, видео, блоки в e-mail, даже мобильная баннерная реклама и т. д.  

Плюсы баннерной рекламы:  

- огромный охват; - подстройка под целевую аудиторию; - недорогая 

стоимость клика; - повышает узнаваемость бренда.  

Минусы баннерной рекламы:  

- требуется профессиональный подход в настройке рекламы; - важен 

правильный подбор площадок и их регулярная чистка; - требуется постоянно 

создавать и тестировать новые графические баннеры.  

• контекстная реклама; 
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Контекстная реклама — это рекламные объявления, которые размещаются в 

поисковой выдаче, соответствуют теме вводимого запроса. Контекстная реклама 

подходит тем, кто работает на рынке с большой конкуренцией и еще не успел 

наработать базу.   

Плюсы контекстной рекламы:  

- высокая эффективность за счет направленной работы с целевой аудиторией; 

- возможность быстро просчитать конверсию и управлять показателями (о них мы 

поговорим ниже); - быстрый ощутимый эффект.  

Минусы контекстной рекламы:  

- счет в рекламных системах Yandex Direct, Google Adwords предстоит 

пополнять регулярно для обеспечения стабильного результата;  

- рекламные объявления теряют эффективность с течением времени, поэтому 

необходимо регулярно обновлять рекламные кампании;  

- цена ошибки или лишней галочки в настройках рекламной кампании очень 

высока. 

• продвижение в социальных сетях и блогах или SMM (Social Media 

Marketing); 

Маркетинг в социальных сетях (англ. Social media marketing, SMM) — это 

полноценный маркетинг, а не только продвижение через различные социальные 

платформы. 

Инструментами SMM являются ведение блога в социальных сетях, общение в 

комментариях, работа с форумами и т.д. 

SMM подходит бизнесам с понятной целевой аудиторией, реализующим 

товар, который пользователи и не думали покупать или не рассматривали его как 

необходимость.  

Плюсы рекламы в социальных сетях:  

- при правильной настройке – очень высокая эффективность, даже выше, чем 

у контекстной рекламы;- первые результаты видны в первые дни после 

размещения рекламы; - широкий охват целевой аудитории.  

Минусы рекламы в социальных сетях:  

- как и в контекстной рекламе, для стабильности результата необходимы 

постоянные затраты; - со временем может наметиться снижение количества 

клиентов – потребуются креативные идеи для поиска новой аудитории;  

- более быстро креатив перестает считаться уникальным;  

- более быстро используется вся база пользователей: все, кто хотел, делают 

покупку, все, кто нет, перестают интересоваться предложением.  

• E-mail-маркетинг; 

E-mail маркетинг – это привлечение потенциальных клиентов посредством 

рекламных рассылок по электронной почте.  

Плюсы E-mail-маркетинга:  

- хорошо работает с постоянными клиентами компании – это способ 

напомнить о себе, проинформировать об акциях, новых товарах/ услугах; 

- недорогой инструмент — затраты минимальны: только зарплата 

маркетолога и оплата сервисов рассылок.  
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Минусы E-mail-маркетинга:  

- часто воспринимается пользователями как спам; - сложно составить 

грамотную серию рассылок; - создание негативного эффекта у целевой аудитории 

как от навязчивой рекламы.  

• мобильные приложения; 

Пользователи предпочитают использовать мобильные устройства, а значит, 

общаться с клиентами через мессенджеры.  

Плюсы мессенджеров:  

- это перспективный, развивающийся канал с низкой конкуренцией; - не 

требует затрат – общение на таких сервисах бесплатное;- тесная и прямая 

коммуникация с целевой аудиторией.  

Минусы мессенджеров:  

- риск столкнуться с негативной реакцией пользователей и оценкой рассылок 

как спама; - актуальность метода для общения с лояльной аудиторией.  

• реклама на торговых Интернет-площадках; 

Контент-маркетинг – это размещение на сайте, сторонних ресурсах или в 

группах соц. сетей полезного, информативного для пользователей контента.  

Плюсы контент-маркетинга:  

- повышение узнаваемости бренда;- создание положительного имиджа 

эксперта в выбранной области;- доступность метода.  

Минусы контент-маркетинга:  

- трудозатраты и много рутинной работы.  

• скрытый маркетинг; 

Цель скрытого маркетинга заключается не в прямой рекламе продукта или 

услуги, а в нерекламном продвижении, когда информация о новом продукте или 

услуге доносится до потребителя в ненавязчивой форме так, что потребители не 

подозревают о том, что стали объектом рекламного воздействия.  

Плюсы скрытого маркетинга:  

- высокая результативность; отсутствие негативной реакции у пользователя 

как на спам.  

Минусы скрытого маркетинга:  

- трудоёмкость создания естественной скрытой рекламы;  

- специфические форматы размещения.   

• вирусный маркетинг; 

Вирусный маркетинг – это распространение рекламных роликов и 

объявлений или картинок пользователями Сети.  

Плюсы вирусного маркетинга:  

- доступность метода;  

- повышение узнаваемости и запоминаемости бренда;  

Минусы вирусного маркетинга:  

- сделать рекламу по-настоящему результативной сложно;  

- используют такую рекламу многие – получают эффект единицы;  

- можно одним неосторожным шагом перечеркнуть репутацию бренда. 
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Вирусным маркетингом активно пользуются звезды шоу-бизнеса, 

распространяющие о себе слухи и сплетни, которые попадают в газеты, а затем на 

экраны телевизоров. После чего событие подхватывают рядовые обыватели и 

обсуждают его между собой. 

По данным аналитического агентства Statista, аудитория Facebook составила 

более 2 млрд пользователей, YouTube – 1,5 млрд, WhatsApp – 1,3 млрд, а 

Instagram – 700 млн.  

Каждый третий житель Земли заходит в Facebook и проводит там какое-то 

время. Значит, бизнес получает возможность выйти на своих клиентов через соц. 

сети, при условии, что его страница их заинтересует. Правильная стратегия SMM 

может решить такие важные для бизнеса вопросы, как: повышение уровня 

продаж; 

повышение узнаваемости компании и ее продукции;  

повышение лояльности целевой аудитории к услугам/продукции компании; 

увеличение посещаемости сайта  компаний (особенно актуально для 

интернет-магазинов). 

И все это без серьезных финансовых вложений, без огромного штата 

работников, специального офиса и т. д.! SMM-щиком может стать любой, для 

этого нужны просто компьютер и желание разобраться в некоторых механизмах 

взаимодействия с аудиторией. 

Анкета опросник 

https://cloud.mail.ru/public/4oGF/sS4i9JnTk 

По результатам анкетирования можно сделать вывод:  

Было всего опрошено- 20 студентов. 

Из них сидят:  

в Instagram, VK, Tik Tok-18 студ. (90 %) 

Twitter, Facebook-2 студ. (10%) 

Одноклассники-2 студ. (10%) 

YouTube – 20 студ. (100%)  

WhatsApp-20 студ. (100%) 

Вывод:  

На сегодняшний день в Казахстане можно выделить три наиболее 

популярные социальные сети по возрастным категориям. 

 TikTok (дети с 5 лет до 50 лет), VK (подростки от 13 до 20 лет) 

VK подойдет для рекламы услуг или продукции для подростков.  

Instagram (преобладает женская аудитория, но сеть также популярна среди 

подростков, хотя с каждым годом увеличивается и мужская аудитория) 

Instagram подойдет для рекламы услуг и продуктов для женщин (одежда, 

салоны красоты, детские вещи и т. д). Считается, что Instagram – идеальная 

площадка для рекламы товаров и услуг стоимостью до 50 000 тенге.   

Facebook (люди от 25 и выше, в основном работающие, имеющие стабильный 

доход) 

FB подойдет для рекламы любых товаров и услуг для людей от 25 и старше. 

FB также подойдет, если контент имеет информационный, а не визуальный 
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характер. Возможность создавать мероприятия и приглашать на них 

пользователей пригодится для рекламы различных событий.   

Список использованных источников: 

1.Котлер Ф., «Основы маркетинга» 5-е изд. 2016 г. -752 с. 

2.Кеннеди, Дэн. Секретное оружие маркетолога: найдите ваше уникальное 

преимущество, превратите его в мощное рекламное сообщение и донесите до 

правильных клиентов. М: ГИППО, 2012-203 с.  

3.Электронный учебник. «Основы предпринимательства и бизнеса» 

Е.С.Дуйсенханов, С.А.Щеглов, Д.Ханин, А.А.Сейтенова – Алматы «Көкжиек-

Горизонт» 2019 г.  

4.Материалы онлайн-платформы atameken.co. 

 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК  НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАН 

Участник:Қабиденов Мади Қайратұлы 

Руководитель: Искакова Айгерим Асемхановна 

КГКП «Колледж бизнеса и сервиса» 

 

Развитие ведущих стран мира привело к формированию новой экономики - 

экономики знаний, инноваций, глобальных информационных систем, новейших 

технологий и венчурного бизнеса. Основу новой экономики составляет 

человеческий капитал, являющийся главной движущей силой социально-

экономического развития современного общества.   

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев на встречах с 

деятелями науки и культуры, учащейся молодежью неустанно повторяет, что 

формирование собственного человеческого капитала является для нашей страны 

наиважнейшей задачей. Глава государства уверен, что именно от этого зависит, 

останемся ли мы сырьевым придатком, или будем конкурентоспособной нацией, 

способной брать на себя решение грандиозных задач.  

Международный опыт подтверждает, что инвестиции в человеческий капитал 

и, в частности, в образование, начиная с раннего детства до зрелого возраста, 

способствуют существенным отдачам для экономики и общества, 

экономическому росту страны. По результатам исследований выявлено, что если 

для жителей определенной страны среднестатистический срок обучения 

увеличивается на год, это повышает валовой внутренний продукт данного 

государства на 3-6%. Увеличение ассигнований на образование на 1% ведет к 

увеличению валового внутреннего продукта страны на 0,35%. 

Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев неоднократно 

указывал, что все успешные страны сделали ставку на «умную экономику», а для 

ее создания следует, прежде всего, развивать человеческий капитал. В мире 

расходы государства на развитие образования давно уже не рассматриваются как 

социальные затраты - это инвестиции, приносящие доход. И в глобальной 

конкуренции побеждают те страны, которые системно продвигают собственный 

образовательный потенциал. 
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За 30 лет Независимости в Казахстане создана вся необходимая база для 

вложений в образование человека с самого его рождения и в течение всей жизни. 

Результаты говорят сами за себя. За последние 20 лет по Индексу человеческого 

развития ООН Казахстан продвинулся на 27 позиций вперед, входя последние два 

года в число стран с высоким потенциалом человеческого развития. 99,6% 

населения республики грамотное. По этому показателю мы занимаем 14-е место 

среди 177 стран мира и первое - в Азии. 

Благодаря каждодневному труду многотысячной армии педагогов 

казахстанское образование достойно позиционируется в международном 

образовательном пространстве. Сегодня мы находимся на пороге следующего 

грандиозного этапа развития отечественной образовательной системы, когда 

«количество должно перерасти в качество». 

В настоящее время особое значение приобретает разработка долгосрочной 

политики, нацеленной на научно-техническое и социальное возрождение. 

Совершенствование современной технологии, распространение компьютерной и 

информационной техники предполагают выполнение человеком новой роли 

интеллектуального, творческого, свободного в выборе и принятии решений 

работника. Демографические изменения, происходящие в нашей стране, и 

интеллектуализация производства предъявляют новые требования к рабочей силе, 

человеческому капиталу. Материальное производство, изменяя структуру 

национальной экономики, оттесняется на второй план, уступая место отраслям 

науки и услуг. В связи с чем становится актуальна теория человеческого капитала 

и появляется необходимость применения ее концептуальных разработок в 

современной экономике. Несмотря на то, что теория человеческого капитала 

сформировалась в начале 60-х годов, она по-прежнему подвергается критике со 

стороны специалистов в области экономики и педагогики, что подтверждает 

необходимость се исследования. Необходимо определить, с чем связано 

появление новой теории и как обосновывается первостепенная человека в 

общественном производстве, а также выяснить, что представляет собой категория 

человеческий капитал и какие факторы участвуют в его формировании. 

Современное общественное производство - это процесс взаимосвязи и 

взаимодействия материально-вещественного и личного факторов производства, 

независимо оттого, в рамках какого способа производства оно осуществляется. В 

этом процессе активная роль принадлежит живому труду. Поэтому в 

формировании основных направлений развития экономики, культуры, социальной 

и духовной жизни нашего общества решающим фактором всегда будет сам 

человек. В первой половине ХХ столетия в развитии нашего общества шел рост 

производственного персонала, а в современных условиях решающее значение 

приобретают качественные изменения в характере производства и в главной 

производительной силе. При этом технический уровень материально 

вещественного фактора производства выражает лишь возможность получения 

полезного эффекта, а его реальное достижение зависит от функционирования 

главной производительной силы общества, от тех свойств, которые заключены в 

рабочей силе. 
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В современных условиях участие работника в производстве является не 

только технические, но и сложным социально-экономическим процессом. 

Основной упор в производственной деятельности делается сегодня на содержание 

труда, реализацию творческого и образовательного потенциала работника. 

Поэтому следует признать несомненную заслугу теоретиков человеческого 

капитала, которые выдвинули идею первостепенной роли человека в 

общественном производстве. Широкое распространение данной теории на Западе 

и появление большого числа ее сторонников в нашей стране определяется тем, 

что в центре внимания концепции оказался главный фактор социально-

экономического развития - человеческий, в его качественно преобразованном 

виде. По наблюдениям зарубежных экономистов, в промышленно развитых 

странах прибыли фирм. 

Наиболее обобщенным подходом к определению составляющих 

человеческого капитала является подход Ю.Г. Быченко, согласно которому 

структурно человеческий капитал выглядит следующим образом: 

-биологический человеческий капитал — ценностный уровень физических 

способностей к выполнению трудовых операций, уровень здоровья населения; 

-культурный человеческий капитал — совокупность интеллектуальных 

способностей, образованности, умений, навыков, моральных качеств, 

квалификационной подготовки индивидов, которые используются или могут быть 

использованы в трудовой деятельности и узаконивают обладание статусом и 

властью. 

Биологический человеческий капитал состоит из двух частей: одна часть 

является наследственной, другая — благоприобретенной. В течение всей жизни 

индивидуума происходит износ этого капитала, все более и более ускоряющийся 

с возрастом (смерть необходимо понимать как полное обесценение фонда 

здоровья). Реализация вложений, связанных с охраной здоровья, способна лишь к 

строго ограниченному развитию биологического капитала работника. Ее главное 

предназначение — увеличивать период активной жизнедеятельности индивида. 

Для воспроизводства человеческого капитала необходимы значительные 

затраты и различные виды ресурсов как со стороны индивида, так и со стороны 

общества (государственных учреждений, частных фирм, семьи и т. д.). 

Подчеркивая схожесть таких затрат с вложениями других видов капитала, 

экономисты относятся к ним как к инвестициям в человеческий капитал. 

Источниками таких инвестиций являются затраты работодателей, бюджетные 

расходы государства, индивидуальные расходы граждан. 

Таким образом, человеческий капитал — очень важный вид инвестиций в 

современной экономике. 

Человеческий капитал заметно отличается от физического капитала, во-

первых, тем, что он неотделим от человека, его нельзя купить, можно лишь взять 

или предоставить в пользование на определенных условиях, и, во-вторых, тем, 

что знания и навыки можно приобретать и без дополнительных инвестиций, а на 

практике, путем обучения па рабочем месте. В то же время человеческий капитал, 

как и физический, подвержен физическому и моральному износу: возможности 
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человека (физические, умственные, психологические и т. п.) могут со временем 

снижаться, познания скудеть, их носитель деградировать, а сами знания просто 

устаревать. 

Человеческий капитал в широком смысле — это интенсивный 

производительный фактор экономического развития, развития общества и семьи, 

включающий образованную часть трудовых ресурсов, знания, инструментарий 

интеллектуального и управленческого труда, среду обитания и трудовой 

деятельности, обеспечивающие эффективное и рациональное функционирование 

человеческого капитала как производительного фактора развития. 

В свете последних событий Казахстан переходит на новый этап развития, где 

основную роль будет играть результативность всех нововведений. Большое 

значение здесь уделяется обучению нового поколения специалистов, способных 

по-новому взглянуть на решение проблем в стране. Человеческий капитал 

выходит на новый уровень восприятия обществом. Каждый молодой человек 

обязан с ответственностью относится к процессу обучения, выбору профессии и 

дальнейшему совершенствованию навыков.  

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Лемешевский И.М. Макроэкономика. (Экономическая теория. Часть 3). / 
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2.https://cyberleninka.ru/article/n/rol-chelovecheskogo-kapitala-v-sovremennoy-
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ЦИФРОВОЙ МАРКЕТИНГ (DIGITAL-МАРКЕТИНГ) 

Участник:Ергалиев Тимур Адлетович 

Руководитель: Искаков Артур Николаевич 

КГКП «Семейский  финансово-экономический колледж имени  Рымбека 

Байсеитова»  

 

21 век – век цифровых технологий. Почти все сферы жизнедеятельности 

человека связаны с ними и маркетинг не стал исключением. Прежде чем 

рассказывать про цифровой маркетинг, я бы хотел дать определение маркетингу и 

цифровизации. 

Маркетинг (от англ. marketing «рыночная деятельность») — организационная 

функция и совокупность процессов создания, продвижения и предоставления 

продукта или услуги покупателям и управление взаимоотношениями с ними с 

выгодой для организации. 

Цифровизация — внедрение цифровых технологий в разные сферы жизни. 

Определившись с этими терминами, мы можем перейти к цифровому 

маркетингу. 

Цифровой маркетинг— это направление маркетинга, которое подразумевает 

продвижение услуг и товаров с помощью цифровых технологий, применяемых на 

всех этапах взаимодействия с потребителями. [2] 
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Профессия, которая занимается привлечением и удержанием клиентов в 

цифровой среде называется digital-маркетолог. [3] 

Преимущества digital-маркетинга 

•Налаживания взаимодействия с более широкой целевой аудиторией 

•Донесение информации до большего числа потенциальных клиентов за 

короткие сроки 

•Более мощное воздействие на аудиторию 

•Повышение узнаваемости бренда и лояльности к нему со стороны клиентов 

•Прозрачность измерения результатов маркетинговой кампании и 

возможность вносить корректировки в режиме реального времени 

•Меньшие затраты по сравнению с традиционной рекламой. [1] 

Основные инструменты digital-маркетинга 

К инструментам digital-маркетинга принадлежат все способы, средства и 

мероприятия, позволяющие оповестить многих людей, привлечь внимание 

потенциальных клиентов к компании, бренду, услуге или продукту. Чаще всего 

одновременно задействуется несколько инструментов, что позволяет охватить 

максимум целевой аудитории и достичь высокой эффективности продвижения. 

Перечень используемых инструментов зависит от целей маркетинговой кампании, 

стадии ее проведения, особенностей целевой аудитории, продвигаемого продукта 

и т. п. Основными инструментами digital-маркетинга являются следующие. 

•Контекстная реклама. Она заключается в размещении рекламных 

объявлений (текстовых, графических и/или в виде ссылок) на тематических 

сайтах. 

•SEO-продвижение. Его целью является поднятие сайта рекламодателя в 

выдаче по тематическим запросам, для чего выполняется поисковая оптимизация 

и др. 

•Баннерная реклама. На сторонних тематических ресурсах осуществляется 

размещение графических баннеров с предложением продукта/услуги. 

•Рекламные окна. Это способ интернет-рекламы, подразумевающей показ 

всплывающих рекламных окон на тематических площадках. 

•Телевизионная реклама. Она стоит заметно дороже по сравнению с 

интернет-рекламой, зато позволяет охватить максимальную аудиторию 

различных возрастов. 

•Радиореклама. Это тоже достаточно дорогой, но эффективный способ 

донести свое предложение до широкой аудитории. 

• Нативная реклама. Она заключается в публикации на сторонних ресурсах 

«естественных» материалов (отзывов, экспертных мнений и др.), 

подталкивающих к покупке товара/услуги. 

• СМС-рассылки. Абонентам сотовых операторов рассылаются рекламные 

сообщения с предложением рекламодателя. 

• QR-коды в offline. Данный способ часто практикуется для мотивации 

инсталлировать приложения, воспользоваться другими цифровыми продуктами 

или услугами. 
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•Вирусная реклама. Она предусматривает создание контента (чаще всего 

мультимедийного) с провокационным содержанием, из-за чего пользователи сами 

будут распространять его в сети (делиться на своих блогах, с друзьями по 

социалкам и т. п.). 

Digital-маркетинг в Казахстане. 

До пандемии коронавируса Казахстанские компании не очень активно 

развивали и использовали цифровой маркетинг, но в нынешних условиях 

Казахстанский рекламный рынок вынужден был трансформироваться. Многие 

компании начали постепенно отказываться от привычных форматов маркетинга в 

силу их высокой стоимости и неэффективности и всё чаще выбирают digital. В 

прошлом году этот рынок вырос на 51%. В этом году темп прироста, безусловно, 

снизится, однако именно digital-маркетинг позволит компаниям смягчить 

последствия кризиса. 

Социальный опрос. 

Мной был проведен опрос среди прохожих, им был задан вопрос-считаете ли 

вы, что компаниям эффективнее будет рекламировать свою продукцию через 

цифровые технологии и интернет. Результаты опроса представлены в диаграмме. 

Исходя из опроса я могу сделать вывод, что цифровой маркетинг является 

невероятно востребованным на рынке и он отодвигает традиционную рекламу на 

второй план. 

Использование инструментов цифрового маркетинга позволит вам увеличить 

прибыль и продвигать бренд на более высокий уровень. 
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«Study-Life» 

Дюсенбеков Темiлан Тимурулы, АтамбековЖангирЕрланович 

Научный руководитель: Искаков Артур Николаевич 

КГКП «Семейский финансово-экономический колледж им. 

РымбекаБайсеитова» 

В наше время происходит массовая цифровизация всего, начиная от покупок 

в магазине и заканчивания наймом на работу. Также и образование не стоит на 

месте, многие люди предпочитают учиться удалённо, нежели сидя в классах и 

аудиториях. И смотря на нынешние тенденции мы хотим предложить свой проект 

– «Study-life» 

«Study-Life» — это онлайн платформа, с помощью которой люди смогут 

получить узконаправленную помощь с подготовкой к экзаменам, обдумать выбор 

будущей профессии в комфортной среде для обучения, получить 

профессиональную помощь в вопросе с поступлением в наши и зарубежные 

ВУЗы.[1] 

Преимущества нашего проекта 
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• Снизит волнение и стресс среди школьников и студентов. 

• Увеличить количество людей, поступивших на специальность по 

собственному желанию. 

• Поднимет уровень знаний в нашей стране. 

• Даст людям представление об экзаменах и поступлений 

• Увеличит количество поступивших на желаемую профессии 

• Создаст удобное место, для обучения и подготовки к экзаменам 

• Удобность и понятность 

• Полная подготовка по всем предметам 

Функции сайта и предметы обучения 

Сайт будет предоставлять полный спектр подготовки к таким как экзаменам 

как ЕНТ и ОГЭ. Курсы по подготовке ко вступительным экзаменам в заграничные 

и наши ВУЗы, колледжи. Можно будет оценить свой уровень знаний при помощи 

теста. [1] 

«Study-Life» вКазахстане 

«Study-Life» - Станет первым сайтом в Казахстане, который будет 

подготавливать людей к ЕНТ по всем предметам, с удобным и понятным 

дизайном, в комфортной среде обучения. На данный момент в нашей стране нет 

столь удобных мест, для подготовки к ЕНТ, ОГЭ и прочим экзаменам, в 

современном виде и формате обучения. 

Целевая аудитория  

Целевой аудиторией нашего сайта будут: 

Общие расходы и оценка экономической эффективности 

Создание сайта и набор персонала будут стоить: 

Персонал Средняя оплата 

1.Руководитель  350000 тг 

2.Менеджер персонала 230000 тг 

3.Веб-дизайнер 120000 тг 

4.Сис.Админ-прогаммист 160000 тг 

5.Физ/Мат и инф/мат 200000 тг 

6.Био/Химия 150000 тг 

7.История/География 170000тг 

8.Русс.яз и грамотность чтения 100000тг 

9.Каз.яз 100000тг 

10.Ино.яз 120000тг 

ИТОГО 1650000 тг 

Ежемесячные расходы будут в размере 1650000 тг 

Постоянная прибыль сайта будет зависеть от постоянного прихода/ухода 

пользователей на сайте, выбора курсов и т.д. В основном прибыль будет идти 

круглый год, поскольку люди учатся постоянно, многие готовятся к экзаменам в 

течении всего года, другие просто закрепляют свои знания, но, конечно, сайт 

будет приносить максимальный доход во время экзаменационных периодов, зима-

весна. 

Возможные риски. 
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Создание и поддержка сайта будет подвержена определённым рискам, к 

примеру недостаточный приход новых учеников или технические проблемы с 

наоборот большим наплывом людей. Но первую проблему можно будет решить с 

помощью добавления новых курсов, а вторую с наймом более квалицированных 

программистов и улучшением кода сайта. 

Конкуренция. 

На рынке Казахстана нашими конкурентами являются «Wikium» и 

«Openu.kz». Но они не дают школьникам и студентам возможность к 

полноценной подготовке к экзаменам. Также, они не имеют возможность к 

выбору узконаправленной подготовки к ЕНТ, с полным набором 

соответствующих предметов. А наш проект сможет дать полноценную 

подготовку к экзаменам, также, на нашем сайте люди смогут получить совет от 

опытных специалистов и пообщаться с такими же людьми, как и они сами. Также, 

плюсом нашего сайта станет удобный и красивый дизайн. 

В итоге данный проект поможет большему числу людей понять, чего они 

хотят, куда хотят поступить и на кого учиться, поможет преодолеть тяжёлый 

экзаменационный период. 

Источники: 

1.https://05temerlandusenbek.wixsite.com/study-life 

  

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚАРЖЫ НАРЫҒЫ: МӘСЕЛЕЛЕРІ 

МЕН  ЖЕТІСТІКТЕРІ 

Қатысушы: Сагидоллин  Дастан  

Жетекшісі:Жилкайдарова Гульнур Беибитбековна,  

 «Көлік колледжі» КМҚК  

Әлемдік қаржы дағдарысының елдер экономикасына әсері осы елдің әлемдік 

экономикаға интеграциялануына, тұтастай алғанда қаржы жүйесінің және атап 

айтқанда қор нарығының дамуына байланысты әр түрлі болды. 

Қазақстан экономикасы проблемаларының бірі, біздің ойымызша, қаржылық 

дағдарыстардың алдын алу және жүйелік тәуекелдер тетігі мен төтенше 

жағдайлардағы іс-қимыл бағдарламасы саласында мақсатты саясаттың болмауы 

болды. 

ХХІ ғасырдың басында әлемдік экономиканың дамуы әлемдік экономика 

үшін түбегейлі жаңа жағдайларда жүзеге асырылатыны белгілі. Бүгінгі таңда 

жаһандану әлемдік экономикалық жүйеге және оның маңызды құрамдас бөлігі – 

қаржы нарығына әсер етті. 

Экономикалық әдебиеттерде қаржы нарығының мәнін анықтауға және рөлін 

анықтауға көптеген тәсілдер бар екенін атап өткен жөн[1] [2] [3] [4]. Қазіргі 

жағдайда қаржы нарығының алдында тұрған негізгі міндет қаржы нарығының 

барлық субъектілерінің мүдделерін ескере отырып, қаржы ресурстарының тиімді 

қозғалысын қамтамасыз ету болып табылады. Қаржы нарығы өзіне тән 

ерекшеліктері мен жұмыс істеу қағидаттарына ие бола отырып, кез келген 

мемлекеттің экономикасы үшін ерекше рөл атқарады. Қазақстанның мысалында 
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Қаржы нарығы мен оған қатысушылардың экономиканың ғана емес, әлеуметтік 

саланың дамуына әсерінің ерекше маңыздылығы туралы сеніммен айтуға болады. 

Орталық Азия өңірі халқының төрттен бір бөлігін құрайтын Қазақстан 

бүгінде оның барлық кірістерінің үштен екісін құрайтынын атап өткен жөн. 

Сондай – ақ Қазақстан-даму қарқыны жоғары елдердің бірі. Шетелдік 

сарапшылар ЖІӨ – нің жыл сайынғы өсімін тұрақты жоғары деп бағалайды - 6-10 

% шегінде [5]. Жан басына шаққандағы ЖІӨ деңгейі бойынша шамамен 13 мың 

АҚШ долларын құрайды. АҚШ долл. құрады, Қазақстан экономикалық 

тәуекелдің ұқсас бағасы бар елдер арасында бірінші орындардың бірін алады 

(салыстыру үшін: бұл көрсеткіш РФ-да 14 мың АҚШ долл. құрайды). АҚШ, 

Әзірбайжан-шамамен 8 мың. долл. АҚШ). 

Алайда, маңызды проблемалардың бірі Қазақстан экономикасының шикізат 

тауарларын өндіруге қатты тәуелділігі болып табылады. Мәселен, мұнай 

саласының үлесіне экспорттың 60% -ы және бюджет кірістерінің 50% -дан астамы 

тиесілі, бұл ел экономикасын сыртқы стрестік жағдайларға байланысты 

тәуекелдерге ұшыратады. Соңғы онжылдықта Қазақстанның жоғары 

экономикалық өсуі мұнай өндірудің ұлғаюына және мұнай бағасының өсуіне, 

сондай-ақ мұнай-газ секторына басым түрде бағытталатын тікелей шетелдік 

инвестициялардың (ТШИ) орнықты жоғары деңгейіне байланысты болды. 

Бюджет профициті мен ағымдағы операциялар шотының, сондай-ақ 

сараланған фискалдық саясаттың болуына байланысты кеңейтілген Үкімет 

борышының деңгейі төмен болып қалуда және ЖІӨ-нің 14% - ынан аспайды. Бұл 

ретте сыртқы борыштың көлемі проблемалық мәселе болып қала береді. Мәселен, 

Қазақстанның сыртқы борышының ЖІӨ-ге қатынасы шамамен 68% - ды құрады, 

ал шикізаттық бағыттағы экономика үшін 50% -дық деңгей сыни мән болып 

саналады. 

Қалыптасқан жағдайдан көрініп тұрғандай, монетарлық саясаттың икемділігі 

теңге бағамының АҚШ долларына нақты байлануымен және жұмыс істеп тұрған 

ұлттық нарықтың болмауымен шектеледі. 

Инфляцияға түзетумен нақты мәнде кредиттеудің өсуі 2021 жылы қайта 

жанданды, бірақ жоғары емес – жылына 10% - дан кем болып қалды. 

Бірақ монетарлық органдардың жіті назар аударуын талап ететін 

Қазақстанның басты проблемасы – кредиттер бойынша мерзімі өткен берешектің 

ең жоғары көрсеткіштерінің бірі 2020 ж. және 2021 ж. Қазақстанның банк 

жүйесіндегі проблемалық кредиттер көлемі айтарлықтай қысқарған жоқ. Банк 

жүйесіндегі мерзімі өткен кредиттердің деңгейі (оларға 90 күннен астам мерзімі 

өткен кредиттер жатады) аздап төмендеді.   

Осылайша, бүгінгі таңда қаржы нарығының алдында тұрған басты міндет 

қажетті қаржы ресурстарын шоғырландыру және оларды Қазақстанның 

индустриялық-инновациялық даму стратегиясының нақты іс-қимылын 

қамтамасыз ететін тиімді инвестициялық ағындарға айналдыру болып табылады. 

Қаржы жүйесінің неғұрлым дамыған секторы банк секторы болып табылады. 

Ол 38 екінші деңгейлі банктерден тұрады, оның ішінде 17 шетел қатысатын банк, 

оның ішінде 14 еншілес банк. 1.01.2021 ж. банк секторы активтерінің ЖІӨ-дегі 
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үлесі 45,1% – ды, ЖІӨ-дегі несие портфелінің үлесі-38,9% - ды, клиенттердің 

ЖІӨ-дегі салымдарының үлесі 28,7% - ды құрайды. ЕДБ активтеріндегі 5 ірі 

банктердің үлесі – 55,4% – ды, жиынтық несие портфеліндегі үлесі – 62,1% - ды, 

клиенттердің жиынтық салымдарындағы үлесі-54,4% - ды құрады [6]. 

Қазақстан Республикасының қаржы нарығының ең ірі элементтерінің бірі 

кредиттік нарық болып табылады. Дағдарыстан кейінгі кезеңде экономикаға 

берілген кредиттердің өсу қарқынының қалпына келуі байқалады: 2020 жылы 

8781 млрд.теңге немесе 32%, 2021 жылы – 9958 млрд. теңге немесе елдің ЖІӨ-ге 

33%. 

Қазақстан Республикасының қаржы нарығының басты элементтерінің бірі 

өзінің шағын тарихында қарқынды өсуді, күрт құлдырауды және тұрақтандыруды 

көрсеткен депозиттік нарық болып табылады. Тартылған депозиттер сомасы 2019 

жылдан бастап бес жарым есеге, 2020 жылғы 1654 млрд.теңгеден 2021 жылы 8994 

млрд. теңгеге дейін ұлғайды, сегіз жыл ішіндегі орташа жылдық өсім 125% - ды 

құрады. Дегенмен, Қазақстан Республикасының депозиттік нарығы мемлекеттің 

қаржы нарығының құрылымында өзінің тұрақтылығын көрсетті. Біздің 

ойымызша, бұл қаражатты инвестициялаудың балама көзінің болмауына 

байланысты. Қаржы нарығының басқа элементтері әлемдік қаржы нарығындағы 

тұрақсыздыққа аса сезімтал болды. 

Депозиттік ұйымдардың шоттарындағы депозиттер сомасының өсуі 

нәтижесінде банктерді қорландыру базасын қалыптастыру кезінде ішкі көздердің 

тұрақтылығын арттыру, қаржы жүйесінің тұрақтылығын қамтамасыз ету және 

депозиторлардың мүдделерін қорғау мақсатында 2020 жылғы қыркүйекте 

"Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры" АҚ жарғылық капиталын 13,31 

млрд.теңгеге 146,4 млрд. теңгеге дейін ұлғайту туралы шешім қабылданды. 

Осылайша, "Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры" АҚ ашылған сәттен 

бастап Қоғамның жарғылық қоры 146 есеге ұлғайды. 

Standard & Poor ' s кредиттік рейтингтер қызметі Қазақстан Республикасының 

банк секторын (ВВВ+/тұрақты/А-2; ұлттық шәкіл бойынша рейтинг: kzAAA) [7] 

банк секторының елдік және салалық тәуекелдерін бағалауды жіктеу бойынша 8-

топқа (Banking Industry Country Risk Assessment BICRA) жатқызады. 

Банк секторының жай-күйі былайша сипатталады: 

* Қазақстан экономикасы түзету кезеңінде тұр, оның барысында мерзімі 

өткен және қайта құрылымдалған кредиттердің көлемі елеулі болып қалады, 

өйткені проблемалық берешекті, әсіресе құрылыс секторына берілген кредиттер 

бойынша өндіріп алу, сондай-ақ алаяқтық жағдайында өндіріп алу ұзақ процесс 

болып табылады, бұл жоғары кредиттік тәуекелді айқындайды; 

* Қазақстандық банктердің тәуекелдерді қабылдауға бейімділігі 

бұрынғысынша "агрессивті", ал кірістілікті қалпына келтіру ықтималдығы 

"төмен" деп бағаланады. Бұған банк жүйесінің соңғы төрт жыл ішіндегі 

шығындары (кредиттерді қайта құрылымдаудан түскен пайданы есепке 

алмағанда) және капиталдандыру көрсеткіштерінің кейіннен біртіндеп нашарлауы 

дәлел бола алады; 
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* қаржы нарығындағы дағдарыс басталғаннан бері қазақстандық банк 

жүйесінің құрылымы біртіндеп өзгере бастады. Негізгі үрдіс бірнеше орташа 

банктердің, негізінен ресейлік банктердің еншілес құрылымдарының банк 

жүйесіндегі орташа деңгейден жоғары жылдам өсуі болып табылады. 

Нәтижесінде, банк жүйесі активтерінің жалпы көлеміндегі үш ірі банктің үлесі 

2020 жылдың соңындағы 62% - дан 2021 жылғы 1 маусымдағы жағдай бойынша 

44% - ға дейін қысқарды. 

* соңғы үш жылда Қазақстан банк жүйесінің жиынтық депозиттерінің 60% -ы 

кредит берудің өсу қарқынының төмендігін және жинақ пен инвестициялардың 

балама құралдарының болмауы салдарынан депозиттердің сақталып отырған 

өсуін назарға ала отырып, клиенттердің базалық депозиттері (үй 

шаруашылықтары салымдарының 100% -ы және корпоративтік клиенттер 

депозиттерінің 50% -ы) болды; 

• Соңғы үш жылда қазақстандық банктердің сыртқы қаржы нарықтарынан 

қарыз алуы сауда қаржыландырумен шектелді; 

* мемлекет банктер үшін ресурстардың негізгі көзі болып қала береді: 

мемлекеттік органдар мен мемлекеттік кәсіпорындар коммерциялық несие 

ұйымдарындағы депозиттерге орналастырған қаражат банк жүйесіне тартылған 

барлық салымдардың төрттен бір бөлігін құрайды. 

Қаржы нарығы - бұл елде болып жатқан әртүрлі экономикалық және саяси 

процестерді көрсететін макро индикаторлардың бірі. Сонымен бір мезгілде 

қазақстандық қаржы нарығы әлемдік экономиканың тұрақсыздығының ықпалына 

қатты ұшырауда. 

Қазақстанның Қаржы нарығын одан әрі дамыту ағымдағы жаһандық 

дағдарыстың негізгі тұжырымдарын ескеруге тиіс: 

* халықтың және отандық кәсіпорындардың бос ресурстары есебінен 

қорландырудың ішкі көздеріне елеулі назар аудару. Мәселен, сарапшылардың 

бағалауы бойынша экономикаға әсер етпейтін ішкі қаржы ресурстарының көлемі 

ЖІӨ-нің 5-тен 12% - на дейін құрайды; 

* банк секторына, әсіресе несие портфелінің сапасына бақылауды күшейту. 

Біздің ойымызша, ЕДБ капиталына және ірілендіруге қойылатын талаптардың 

артуы қазіргі кезде өзекті болып табылмайды, өйткені нарықтағы бәсекелестіктің 

төмендеуіне алып келуі мүмкін; 

* теріс макроэкономикалық сын-қатерлерден, сондай-ақ корпоративтік 

деңгейдегі тұрақсыз даму факторларынан туындаған жүйе құраушы банктердің 

қаржылық жағдайының нашарлауынан болатын шығындар тәуекелдерін барынша 

азайту мақсатында АҚШ тәжірибесін пайдалану;  

* жинақ портфелінің жай-күйін жақсарту үшін ҚР Ұлттық қорының 

стратегиясын неғұрлым агрессивті стратегияға өзгерту. ҚР ҰҚ транспаренттілігі 

мәселесін шешу. Қазақстанда Ресей сияқты модельдер бір-біріне біршама ұқсас: 

бұл елдердің егеменді қорлары дербес институттар болып табылмайды, бұл 

олардың ашықтығына теріс әсер етеді. 

Осылайша, Қазақстан үшін әлемнің дамыған 30 елінің қатарына кіру, ең 

алдымен, елдің қаржы нарығындағы тұрақтылықты қамтамасыз етуді, ЖІӨ-нің 
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әлемдік көлеміндегі Ұлттық ЖІӨ-нің үлесін ұлғайтуды білдіреді, ал бұл сөзсіз 

біздің экономикамыздың әлемдік аренада бәсекеге қабілеттілігіне қол жеткізу 

үшін жағдайлар жасауға байланысты болады. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  ТУРИЗМА ПО  ВОСТОЧНО 

КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Участник: Егизбаева Алия Казбеккызы 

Руководитель: Ошакбаева Меруерт Аскерджановна 

КГКП «Колледж бизнеса и сервиса» 

На  современном  этапе  Республика  Казахстан  ставит  перед  собой  цель  

реализации  модели  создания  конкурентоспособной  экономики  с  

приоритетными  отраслями,  имеющими  потенциал  повышения 

конкурентоспособности.  По состоянию  на 1 января 2018 года область занимает 

3-е место по Казахстану после городов Астана и Алматы. Восточный  Казахстан  

является  одним  из  самых  привлекательных  для  туризма  регионом,  так  как  

на  его  территории  сочетаются  различные  виды  ландшафтов  и  историко-

культурных  объектов,  позволяющие  развивать  практически  все  виды  туризма 

О развитии всех видов туризма в Восточном Казахстане свидетельствует 

динамика роста по всем показателям отрасли. Так, по официальной статистике на 

сегодня в области работают 537 мест размещений. Единовременная вместимость 

составляет 31917 койко-места. Количество обслуженных посетителей также 

ежегодно растет, в 2018 году по сравнению с соответствующим периодом 2017 

года увеличилось на 16,2% и составило 565 030 человек.Объем услуг мест 

размещения, без учета услуг ресторанов, составил 5889,2 млн тенге (рост на 

37,7%). Важнейшим направлением работы Управления туризма Восточного 

Казахстана является реализация Посланий Первого Президента Республики 

Казахстан в рамках 86 шага Плана нации 100 шагов, а также программы 

«Руханижангыру». В целях их реализации проведена поэтапная, комплексная 

работа по развитию туристской индустрии. 

Как известно, побережье озера Алаколь является жемчужиной Восточного 

Казахстана, за последние два года на развитие данной туристской зоны выделено 

порядка 5,2 млрд тенге. В текущем году ведется работа по реализации крупных 

инфраструктурных и инвестиционных проектов, в том числе на разработку ПСД 

уже выделено более 120 млн тенге, принимаются меры по благоустройству 
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побережья на сумму 248 млн тенге.Создана рабочая группа, которая на 

постоянной основе проводит мониторинг баз отдыха на предмет соблюдения 

бытовых и санитарных условий, пожарной безопасности, выполнения условий 

меморандумов, подписанных между акиматом района и владельцами баз отдыха и 

другая разъяснительная работа.В рамках программы «Руханижангыру» совместно 

с туроператорами области разработан туристский маршрут «Литературный 

Восток», который проходит по сакральным местам области и построен на именах 

известных писателей и других выдающихся личностей Восточного Казахстана. 

Участниками проекта стали 2 200 школьников региона, из областного бюджета 

выделено 76, 986 тысяч тенге. 

Объекты проекта - Мемориальный комплекс Абая-Шакарима, дом-музей 

имени Абая Кунанбаева, музей имени Абая в г. Семее, родник у перевала 

Кушикбай, географический центр Евразийского континента, памятник "Енлик-

Кебек", Восточно-Казахстанский областной музей изобразительных искусств 

имени семьи Невзоровых, дом-музей имени Ф. М. Достоевского, историко-

краеведческий музей, памятник А. Иванову, комплекс Марьин 

Утес.Продолжением данного проекта является создание комплексных тур 

маршрутов в рамках инициативы Первого Президента «Познай свою землю!»,  

Которая предусматривает возрождение массового и школьного туризма с 

ознакомлением культурных, сакральных, природных объектов и промышленных 

предприятий области.Совместно с туроператорами Управлением туризма ВКО 

разработаны 14 маршрутов и уже в текущем году планируется начать 

организацию экскурсий.Разработан аудиогид по сакральным местам 

«ТарихиЖол», который размещен на сайте toureast.kz. Выпущена электронная 

книга для детской аудитории  «Легенды и сказания Восточного Казахстана», куда 

вошли 15 сакральных мест области для публикации (легендирование) в книге. 

Она повествует о сакральных местах региона, подвигах героев, старинных 

преданиях и истории предков. 

Также развивается инфраструктура на сакральных объектах. Благоустроена 

территория вокруг мавзолея Ыргызбайата в Тарбагатайском районе на сумму 50 

млн тенге. На 25 млн тенге проведено благоустройство Пещеры Коныр-Аулие. На 

ремонт дороги от г. Семея до с. Караул выделено 2,2 млрд тенге, от с. Карауыл до 

пещеры проводилась профилировка гравийной дороги, проведены исследования 

физико-химических свойств пещеры Коныр-Аулие. На Берельских курганах 

Катон-Карагайского района создан музей под открытым небом.Общеизвестно, 

развитие туризма напрямую зависит от состояния дорог и логистики, поэтому 

акиматом области проведена масштабная работа по реконструкции и ремонту 

дорог. За 2016-2018 годы выделено более пяти миллиардов тенге на ремонт дорог 

по основным туристским направлениям к озерам Алаколь, Сибины, Маркаколь, 

горнолыжным комплексам "Нуртау", "Алтайские Альпы".Важным достижением в 

этом направлении является субсидирование авиа- и железнодорожных маршрутов 

до озера Алаколь. Так, на сегодня действует субсидируемое авиасообщение по 

маршруту "Усть-Каменногорск – Семей – Урджар" до озера Алаколь (с. Урджар) 
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на сумму 162 млн тенге.С июня по сентябрь на общую сумму 114 млн тенге 

субсидируются железнодорожные  

перевозки из городов Семея и Усть-Каменогорска до ст. 

Жаланашколь.Выполняются четыре прямых автобусных маршрута: Усть-

Каменогорск – БарлыкАрасан, Семей – БарлыкАрасан, Усть-Каменогорск – оз. 

Алаколь, Семей – оз. Алаколь. 

На ремонт дорог к Сибинским озерам выделено 170 млн тенге. Благоустроена 

территория озера Шалкар (третье озеро), открыт муниципальный пляж.Хотелось 

бы добавить, что недавно, 15 июня, состоялось официальное открытие пляжного 

сезона на Сибинских озерах. В рамках мероприятия были организованы семейные 

спортивные соревнования, праздничный концерт с участием звезды казахстанской 

эстрады Дастана Оразбекова и других исполнителей.Для районов и городов 

области характерна следующая специализация в сфере туризма: 

-экологический туризм (в Катон-Карагайском, Курчумском районах, г. 

Риддер); 

-культурно-познавательный (в г.Усть-Каменогорск, г.Семей, Абайском, 

Тарбагатайском и Уланском районах); 

-лечебно-оздоровительныйй  и медицинский (в г.Семей, Катон-Карагайском, 

Урджарском районах); 

-пляжный (в Зыряновском, Уланском, Курчумском районах и Урджарском 

районах); 

-горнолыжный (в Глубоковском, Зыряновском районах и г. Риддер); 

-сельский туризм (в Катон-Карагайском, Курчумском районах и г. Риддер).В  

Восточно-Казахстанской  области  выявлено  шесть  наиболее  значимых  

рекреационных  зон:  северо-восточная  (Белухинская);   

восточная  (Маркакольская);  северная  (Риддерская);  западная  (Семейская);  

центральная  (Бухтарминское  водохранилище,  озера  Сибинские  и  

Дубыгалинские);  южная  (Алакольская). 

По итогам 2018 года туристские услуги в области оказывают 70 туристских 

фирм (27 туроператоров и 43 турагента), количество зарегистрированных мест 

размещения - 331 объект (2018 г. - 245), с номерным фондом в 6557 номеров 

(2018г. - 5032), и единовременной вместимостью 21088 койко-мест (2018 г. – 

15918). 

Список  литературы: 

1.Агентство  Республики  Казахстан  по  статистике.  [Электронный  ресурс]  

—  Режим  доступа.  —  URL:  http://stat.gov.kz/faces/homePage  (дата  обращения  

27.11.2013). 

2.Кайгородцев  А.А.  Перспективы  кластерного  развития  туризма  в  

Восточном  Казахстане  //  Наука  и  образование  в  современном  мире:  Сб.  

материалов  Междунар.  науч.-практ.  конф.  Вып.  4.  Усть-Каменогрск-М.:  

Медиа-Альянс,  2012—2013.  —  С.  182—191 

3.Официальный  сайт  Комитета  индустрии  туризма.  [Электронный  ресурс]  

—  Режим  доступа.  —  URL:  http://www.kit.gov.kz/index.php/ru/  (дата  

обращения  27.11.2013). 



 

 

674 

 

КҮН БАТАРЕЯСЫНЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТИІМДІЛІГІ 

Қатысушы:Бекен Тасқын 

 Жетекшісі: Жилкайдарова Гүльнур Бейбитбековна 

“Көлік колледжі” КМҚК 

Халықаралық энергетика агенттігінің мәліметіне сүйенсек, 2035 жылға дейін 

дүниежүзінде қазбабайлықтың үлесі – мұнай 27, газ 25, көмір 24 пайыз деңгейінде 

болады деп күтілуде. 2050  жылдан бастап нанотехнология негізінде отынның 

жаңа түрлері пайда болады. Сутекті энергетика өндіріс өсіп, сутекті отынмен 

жүретін көліктер пайда болады. Күн энергиясы-дәстүрлі емес энергетика 

бағыттарының бірі. Ол күннің сәулеленуін пайдаланып қандай да бір түрдегі 

энергияны алуға негізделген. Энергия көзінің сарқылмайтын түрі әрі экологиялық 

жағынан еш зияны жоқ. 

Сурет 1- Күн батареясы 

Бұл күн көзінен ток алатын батарея. Ол үйге қойғанда өте тиімді. Себебі бұл 

ешкімнен ток, жылу сұрамайды. Күннен ток алатын батарея тек ғана жарық беріп 

қоймай жылуыды да береді және қоршаған ортаға, мемлекетімізге зиянын 

тигізбейді.  

Күн батареясы, фотоэлектрлік генератор — Күн сәулесінің энергиясын электр 

энергиясына айналдыратын шала өткізгішті фотоэлектрлік түрлендіргіштен 

(ФЭТ) тұратын ток көзі. Көптеген тізбектей-параллель қосылған ФЭТ-тер Күн 

батареясын қажетті кернеу және ток күшімен қамтамасыз етеді. Жеке ФЭТ-тің 

электр қозғаушы күші 0.5 — 0.55 В және ол оның ауданына тәуелді емес; 1 см2 

ауданға келетін қысқа тұйықталу тоғының шамасы 35 — 40 мА. Күн 

батареясындағы ток шамасы оның жарықтану жағдайына байланысты, күн 

сәулелері Күн батареясы бетіне перпендикуляр түскенде ол ең үлкен мәніне 

(максимумына) жетеді. Қазіргі Күн батареясының ПӘК 8-10%, олай болса 1 м2 

ауданға (ғарыш аппаратының Күннен қашықтығы 150 млн. болған кезде) келетін 

қуат ~130 Вт-қа тең. Температура жоғарылаған сайын (25oС-ден жоғары) ФЭТ-

тегі кернеудің төмендеуіне байланысты Күн батареясының ПӘК кемиді. Күн 

батареясының жиынтық қуаты ондаған тіпті жүздеген кВт-қа жетеді. Күн 

батареясы ғарыш кемелері мен аппараттарында энергиямен жабдықтау 

жүйесіндегі негізгі электр энергиясының көзі ретінде қолданылады. Күн 

батареясы сондай-ақ, тұрмыс пен техникада қолданылатын көптеген бұйымдарды 

(калькулятор, қол сағаты, т.б.) токпен қоректендіру көзі болып табылады. 

Күннен ток алатын батареяның пайдасын есептеп көрсем.  

3667000 теңгеге күн батареясын сатып алсақ қосымша орнатуымен. 40 жыл 

жұмыс жасайды. Айына бір үйден 30 квт ток жұмсалса. Мұрат кентінде 70 үй 

шамамен алынса. Яғни, Яғни, 30*70 = 2100 квт айына жұмсалады, ал жылына 

766500квт. 1квт = 19 тг. Айына саяжайдың жарыққа төлеу конторасына 30*70*19 

= 39900 тг. Жылына 14563500 тг. 14563500/ 1.5 = 9709000 (теңге) 

Күн батареясының тиімді жағы:  

- Мықтылығы  

- Қайта жөнделеді  

- Ұзақ уақыт жұмыс істейді  
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- Даусы шықпайды  

- Ең бастысы тегін ток және жылу алу  

Күн батареясының тиімсіз жағы:  

- Батарея қымбаттау  

- Үлкен орынды алады  

- Қатты соққы тисе сынып кетеді  

- Жыл мезгіліне байланысты ток береді  

- Түнде жұмыс істемейді  

Жалпы, қалпына келетін дәстүрлі емес күн энергиясының келешегі зор, 

экологиялық таза, қоры ешуақытта сарқылмайды, әрі арзан, тиімді. Оларды 

пайдалану табиғат баланстарын бұзбайды. Қалпына келетін энергия көздерін 

пайдаланудың экономикалық тиімділігі де бар. Атап айтсақ, оны электр қуатын 

өндіру және жеткізу үшін қолдану арқылы Қазақстанның энергияға тапшы 

өңірлерінде үнемділікке қол жеткізуге болады.  

Еліміздегі энергетика секторының соңғы жылдардағы статистикасына 

сүйенсек, жалпы өндірілетін электр энергиясына шаққанда жылу электр 

стансалары – 87 пайызды, су электр стансалары – 12 пайызды, басқалары – 

1пайызды құрайды екен». 

Диаграмма -1: Электр энергияның пайдалануы 

Сонымен қатар қайта қалпына келетін энергетика елдің шалғай өңірлерін 

дамытудың маңызды факторына айналмақ.”Жасыл” экономика – бұл табиғи 

қорларды тиімді пайдалану есебінен қоғамның әл ауқатын сақтауға бағытталған, 

сондай – ақ соңғы пайдалану өнімдерін өндірістік циклге қайтаруды қамтамасыз 

ететін экономика. “Жасыл” экономика бірінші кезекте, қазігі уақытта сарқылуға 

ұшыраған ресурстарды үнемдеу тұтынуға және сарқылмайтын ресурстарды тиімді 

пайдалануға бағытталған. Жасыл экономиканың негізінде – таза немесе жасыл 

технологиялар жатыр. Мамандардың айтуы бойынша жасыл экономиканы 

дамыту, көптеген постиндустриалды елдерге өзінің ауқымымен қозғаған 

экологиялық дағдарысты біздің елде болдырмауға мүмкіндік береді. 

«Жасыл» экономика және балама энергия көздерінің халыққа тигізер пайдасы 

–орасан. Қазіргі кезде Дүние жүзі шаруашылығы жер қыртысының пайдалы 

қазбаларын көп тұтынуда, соның салдарынан пайдалы қазбалардың қоры жылдан-

жылға азаю үстінде. Осындай келеңсіз құбылыстар төмендегі жағдайға әкеліп 

соғады. 

Дүние жүзі халықтары өзінің қажеттіліктерін қамтамасыз ету мақсатында 

орасан зор энергия тұтынуда, соның салдарынан қазіргі таңда энергия тапшылығы 

байқалуда. Осы мәселенің алдын алу, энергия тапшылығын жою үшін балама 

энергия көздерін пайдалану өте маңызды. Балама энергия көздері бірінші кезекте, 

қазіргі уақытта сарқылуға ұшыраған (пайдалы қазбалар – мұнай, газ, көмір) 

ресурстарды үнемді тұтынуға және сарқылмайтын ресурстарды тиімді 

пайдалануға бағытталған. 

Қазіргі таңда пайдалы қазбалардың қорының азайуы, экологиялық 

мәселелердің ушығуы, дүниежүзілік энергия тапшылығы және халықтың 

эканомикалық, әлеуметтік жағдайдың тұрақсыздығы үрдістері ұлғаю үстінде. 
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Аталған мәселелердің алдын алу және болдырмаудың бірден-бір жолы ол «Жасыл 

экономика» және балама энергия көздерін айқындап, олардың қорларын тиімді 

пайдалану. 

Біздің мемлекетіміз «жасыл» экономикаға ауысу саласындағы саясатты 

белсенді жүргізіп жатқанда, біз осы үдерістің бөлігі ретінде қазірден бастап 

«таза» болашақты құруға қадамдар жасай аламыз. Дегенмен біздің көпшілігіміз 

олардың үлесі ештеңе білдірмейді, бұл табиғатты қорғауға жатпайды деп 

санаймыз. Біздің әрқайсымыз қоршаған ортаны қорғау ісіне өз үлесін қоса 

аламыз. Және сенің үлесің теңіздегі тамшы болады деп ойлау қажет емес. Күн 

сайын біз әлемді тазартып, жақсарта аламыз. 

Жасыл экономика – экономикалық ғылымда экономиканы табиғи ортаның 

тәуелді бір бөлігі ретінде сипаттайды. Сонымен бірге жасыл экономика халықтың 

жоғары тұрмыс деңгейі мен табиғи ресурстарды ұтымды пайдаланумен 

сипатталатын экономика болып табылады. 

Менің ұсынысым: 

, экологиялық таза,қоры 

ешқашанда сарқылмайды, әрі арзан. 

қондырғыларды қолдануды көбейту.  

– оңай шаруа емес. Ауқымды 

инвестиция қажет. 

алатын қондырғылардың жұмысын жандандыру. 

– Күн энергиясын пайдалану тиімді. 

Әдебиеттер тізімі: 

1.http://akikat.kazgazeta.kz/?p=7261 

2.География және табиғат «Жаңартылатын энергия көздерін қолдау» №5 

2019ж 

                      МОЛОДОЙ СПЕЦИАЛИСТ НА РЫНКЕ ТРУДА  

Участник:Усина Лия 

Руководитель: Салимбекова Нурсауле Шакаримовна, 

                       Сулейменова Фатима Капановна 

КГУ «Средняя общеобразовательная школа  №4», г.Семей 

Предлагаю вашему вниманию проект на тему: “Молодой специалист на 

рынке труда : социальные экономические и правовые аспекты. Туризм. 

Гостиничный бизнес" 

Для начала что такое динамичное развития страны – Исполненные  движения, 

существующий в движении, в развитии; богатый действием, насыщенный 

событиями.  

(Это когда страна развивается плавно без резких движков) 

Я выбрала 2 сферы которые не только  близкие  мне но и могут помочь в 

развитии страны в котором молодёжь будет принимать участие это: 

-IT 

-туризм  

Хочу кратко рассказать о них  
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IT: 

Молодые люди с техническим образованием очень востребованы в сфере IT : 

  Большое внимание работодатели уделяют внимание на : 

-знанию английского языка  

-личные качества такие как :  

- грамотная письменная и устная речь  

-владение персональным компьютерам  

-умение вести переговоры  

Для динамичного развития страны так же необходимо и развитие 

информационных технологий. Так как в настоящее время все связано с 

компьютерами и машинами. Для этого страна должна готовить хороших 

специалистов в этой сфере, для того чтобы быть конкурентоспособной на 

мировом рынке. 

О туризме  : 

В современных условиях туризм стал важным социальным и экономическим 

явлением, оказывающим решающее влияние на экономику страны.  

 Нам нынешней молодёжи чтобы внести свой вклад в развитие страны в 

области туризма необходимо выяснить что такое туризм вообще и что нужно 

знать о туризме  

Профессии сферы туризма является востребованными на рынке труда . 

Специалисты отрасли помогают выбрать  направление в соответствии с 

запросами клиентов забронировать гостиничные номера ,авиабилеты . При ответи 

на вопрос что это за профессия, необходима  знать о специализациях (гид-

переводчик ,менеджер, экскурсовод,администратор, аниматор ) 

В обязанности менеджера входит : 

-владение английским языком  

-порядок консультирование ,подбор программы страхование ,оформление 

документов  

-методы и специфику работы с клиентами и т.д. 

Администратор гостиницы : администратор гостиницы выполняет 

следующие обязанности  

-встречает ,размещает, выписывает постояльцев ведёт ответную 

документацию  

-занимается контролем обслуживаещего персонала  

-пронирует номера  

Экскурсовод : 

Экскурсовод представляет услуги по обслуживанию клиентов на месте 

отдыха ,он планирует и проводит экскурсионные туры экскурсовод должен знать 

историю, географические характеристики местности  

-для него важно владеть ораторским искусством  

-должен быть выносливым  

Для него важны :  

-грамотная речь  

-четкая дикция  
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-владение иностранными  

Аниматор : 

В обязанности аниматора входит организация мероприятий на отдыхе . 

Сотрудник ведёт представления в костюме сказочного персонажа ,должен 

владеть актерскими навыками ,грамотной речью. 

Гид-переводчик : 

Гид-переводчики работают на месте отдыха курортной зоне .В обязанности 

входит разработка и проведение экскурсионных туров на я зыке 

путешественников . 

Гид-переводчик должен : 

-Обладать знаниями специфики туристической отрасли  

-уметь синхронно переводить иностранную речь  

-знать историю места ,достопримечательности ,легенды  

 Я считаю, в Казахстане есть четыре базовые проблемы, мешающие 

реформированию нашей экономики. 

- отсутствие политической конкуренции; 

- построение «социального» государства в ущерб конкурентоспособности 

страны и бизнеса; 

- государственный капитализм; 

- «ручное управление» экономикой. 

Коренная модернизация страны невозможна без соблюдения двух условий: 

- Во-первых, должна быть ответственность за ошибочные и неудавшиеся 

реформы; 

- Во-вторых, модернизация невозможна без конкуренции идей и 

экономических политик, а также различных подходов к развитию страны. 

Оба этих условия осуществимы только при наличии здоровой политической 

конкуренции в стране. Если бы у нас были две равновесные партии с 

конкурирующими взглядами на развитие страны (как, например, в США), и 

выигравшая выборы партия могла  назначать свое правительство, уверен, как 

только грянул кризис, текущее правительство было бы отправлено в отставку, и 

вместо него пришло бы полностью новые по-настоящему мотивированные люди с 

новыми идеями. В свою очередь, перешедшая в оппозицию партия однозначно бы 

не дала расслабиться новому правительству. 

I will briefly tell you what I just said. I touched on the topic of how young people 

can take part in the development of the country.  I chose two areas - IT and Tourism, as 

these areas can help in the development of not only the country but also the economy.  I 

introduced you to the criteria for choosing these specialties and wrote the basics 

 thanks for your attention 

Спасибо за внимание  

назарларыңызға рахмет 

Использованные источники :  

1.https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/940268 

2.https://xn--b1adcclonnbcbgxhh1f1e.xn--p1ai/raznoe-2/razvitie-innovaczij-kak-

razvivayutsya-innovaczii-v-rossii.html 
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3.https://ancor.ru/press/ 

4.https://ancor.ru/press/ 

 

ТРУДОУСТРОЙСТВО МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ НА РОССИЙСКОМ 

РЫНКЕ ТРУДА 

Участник: Бабиков Вадим Николаевич 

Руководитель: Рахимжанова Олеся Владимировна 

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация 

«Омский колледж предпринимательства и права» 

 

Проблема трудоустройства молодых специалистов в условиях рыночной 

экономики очень актуальна. 

Быть молодым специалистом, ищущим привлекательную работу в реальном 

секторе экономики, в настоящее время трудно. Ведь в первую очередь, молодой 

специалист - это человек с определенным багажом теоретических знаний, только 

что получивший диплом. Не более 30% выпускников на сегодняшний день могут 

похвастаться практическим опытом работы по специальности к моменту 

получения диплома.  

Есть те, кто успешно сочетает учебу с работой, укрепляет свои 

профессиональные знания, и есть те, кто полностью посвящает себя процессу 

«зарабатывания» денег, поставив свое обучение на второй план.  

В России проблема трудоустройства молодежи является одной из главных, 

так как молодежь составляет более 45% всего трудоспособного населения, плюс 

она представляет собой потенциальную рабочую силу, и дальнейшее развитие 

нашей страны будет зависеть от того, насколько хорошо подготовлена и 

образована молодежь. 

 Социально-экономическая политика просто обязана направлять все свои 

усилия на признание данной сферы занятости наиболее приоритетной. 

Выполнение задач по нормальному функционированию рынка труда 

молодежи лежит на государстве. Но их решение должно сопровождаться 

помощью и работодателей, и самой молодежи. 

Основные задачи молодежного рынка труда:  

•достигнуть оптимального соотношения спроса и предложения на рынке;  

•сформировать оптимальную мобильность трудовых ресурсов;  

•ввести производственную конкуренцию с другими странами, что увеличит 

количество свободных на различных предприятиях; 

•достигнуть наибольшее соответствие производства страны с 

профессиональной подготовкой молодых специалистов.  

Понятия «молодой специалист», «молодой работник» используется в 

нормативных правовых актах, регулирующих трудовые и иные отношения с 

участием молодых специалистов. 

Молодой специалист — работник, направленный по окончании среднего 

специального или высшего учебного заведения на работу по распределению и 

пользующийся предусмотренными законом социальными льготами. (2) 
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 Молодой специалист - гражданин Российской Федерации в возрасте до 35 

лет включительно, завершивший обучение по основным профессиональным 

образовательным программам и (или) по программам профессионального 

обучения, впервые устраивающийся на работу в соответствии с полученной 

квалификацией (3). 

 В соответствии со ст. 70 ТК РФ при заключении трудового договора с 

молодым специалистом может быть предусмотрено условие об испытании 

работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе.  

Но условие об испытании для молодого специалиста возможно включить в 

трудовой договор, если: (4) 

а) прошло более одного года со дня получения профессионального 

образования соответствующего уровня (за точку отсчета берется дата выдачи 

диплома); 

б)лицо поступает на работу по иной специальности, отличной от указанной в 

дипломе (например, окончил обучение как бухгалтер, а поступает на должность 

системного администратора); 

в) работник устраивается на работу по специальности повторно; 

г) работник обучался по программам, не имеющим государственной 

аккредитации (таким лицам, как правило, не выдаются дипломы 

государственного образца). 

Если работник не приступил к работе в день начала работы, то работодатель 

имеет право аннулировать трудовой договор. 

Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по 

мотивам, связанным с беременностью или наличием детей.  

Запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам, 

приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого 

работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места 

работы. 

 Запрещается ограничение прав при заключении трудового договора в 

зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, 

имущественного, социального и должностного положения, возраста, места 

жительства. Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в суд. 

На данный момент практически нет гарантий и дополнительных прав на 

федеральном уровне у молодых специалистов. К специфическим гарантиям 

можно отнести положение о пониженных нормах выработки. 

Реализовывать долгосрочную программу содействия занятости молодежи 

предполагается в два этапа: 1 этап – с 2022 по 2024 год, 2 этап - с 2025 по 2030 

годы. 

В программе заложены 4 основные задачи: (5) 

Задача № 1. Формирование карьерных стратегий молодых людей в 

соответствии с их личностно-профессиональными способностями и 

потребностями рынка. 

Задача № 2. Обеспечение соответствия получаемого образования 

требованиям работодателей и предпринимательской деятельности. 
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Задача № 3. Создание условий для развития в профессии через совмещение 

получения образования и трудовой или предпринимательской деятельности. 

Задача № 4. Создание дополнительных механизмов снижения рисков 

незанятости молодежи. 

В 2020 году уровень безработицы молодежи в возрасте 15-29 лет составил 

10.7%. Планируется, что в 2024 году он должен равняться 8,5%, в 2027 – 6,5%, в 

2030 – 5% (5). 

 Целенаправленные меры по поддержке молодых специалистов: 

 Государство предлагает безработным выпускникам возможность участвовать 

в общественных работах, временных работах и стажировках для приобретения 

опыта. 

 Появляются многочисленные молодежные центры, оказывающие помощь 

студентам и молодым специалистам. Например, во многих регионах были 

созданы молодежные биржи труда, помогающие подросткам и молодым людям 

найти постоянную или временную работу (8). 

 Молодым специалистам, решившим начать собственный бизнес, 

предлагаются льготные условия кредитования для открытия собственного дела.  

 Ежегодно по всей стране проводятся ярмарки вакансий, на которых 

приоритетное внимание уделяется трудоустройству молодежи. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Большая часть работодателей старается брать на работу опытных 

специалистов со стажем, которые знают все тонкости конкретной профессии. 

Помимо этого, по их мнению, молодым специалистам достаточно трудно 

адаптироваться к новым для них условиям, а именно к восьмичасовому рабочему 

дню, к коллективу и вообще ко всему рабочему процессу, также они считают, что 

подготовка и обучение молодого специалиста не считается выгодной из-за 

материальных затрат и потери времени. 

Положительные черты в данном вопросе: искреннее желание работать и 

огромное усердие у молодых специалистов; нестандартное мышление 

выпускников; возможность установить невысокий размер заработной платы.  

Проблему можно решить лишь общими силами, привлекая для этого не 

только государственные органы нашей страны, но и работодателей, 

выставляющих очень строгие критерии отбора персонала. 

В крупных городах молодые специалисты реже подвергаются дискриминации 

на рынке труда. Ведь в большом городе существует огромный выбор трудовой 

деятельности и возможностей для реализации в той или иной сфере. 

От успешной адаптации молодежи на рынке труда зависит практически вся 

дальнейшая трудовая жизнь человека. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ: 

1.Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 

25.02.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2022) 

2.https://ru.wikipedia.org/wiki/Молодой_специалист 

3.https://www.zakonrf.info/doc-36549009/st2/ 
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ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ ПО ТАТАРСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

КУХНЕ ГОРОДА КАЗАНИ 

Участник: Латыпова Яна Руслановна 

Руководитель:Чернеев Николай Александрович 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Казанский торгово-экономический техникум» 

 

В современной культуре наблюдается рост интереса к сфере повседневного 

питания. Тема еды проникает практически во все области массовой культуры. 

Издаются многочисленные книги и периодические издания кулинарной тематики. 

Проходят выставки и конкурсы кулинарного искусства. Активно развивается 

система общественного питания. На телевидении появляются программы, 

посвященные тонкостям приготовления пищи. Одним из популярных видов 

современного туризма становится кулинарный туризм, целью которого является 

знакомство с кухней разных народов. При этом интерес представляет как 

приготовление пищи, так и процесс ее употребления. Все это указывает на то, что 

приготовление и потребление пищи перестают быть просто способами 

удовлетворения биологической потребности, а становятся одной из важных 

частей повседневной жизни современного человека. Эти вопросы сегодня 

представляются актуальными с позиций культурологического знания и 

заслуживают пристального теоретического изучения. 

Актуальность нашего исследования состоит в потребности освоения новых 

видов туризма, в частности, гастрономического, ранее не изученных должным 

образом на территории г. Казани, с целью привлечения туристов, что является 

необходимым для развития туристских маршрутов. 

Объектом данного исследования является внутренний национальный туризм 

в пределах г. Казани - столицы Республики Татарстан. Предметом исследования 

является изучение гастрономического туризма по предприятиям татарской 

национальной кухни, представленным в г. Казани. Целью нашей работы является 

изучение вопросов организации татарского национального гастрономического 

туризма в Казани для самостоятельных туристов, въезжающих в город. Задача 

исследования заключается в выявлении основных проблем и перспектив развития 

предприятий в сфере услуг, которые представляют национальную кухню для 

туристов и населения в целом. 

Еще один вклад в развитие гастрономического туризма в России могут внести 

предприятия по производству различного рода продуктов питания. В частности, 

особым интересом у людей пользуются такие товары народного потребления, как 

кондитерские изделия, алкогольные и тонизирующие напитки. В России 

существует целый ряд предприятий по производству вышеуказанных продуктов. 

Примерами могут служить Московская кондитерская фабрика «Красный 

Октябрь», Ногинский хладокомбинат в Московской области, винодельческие 

заводы Кубани, где проводятся экскурсии по цехам комбинатов с целью 

ознакомления с историей предприятий, технологией приготовления сладостей и 

мороженного, а также дегустации вин для посетителей. 
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Туризм играет важную роль в структурной перестройке экономики, оказывает 

стимулирующее воздействие на развитие сопряженных с ним отраслей, таких как 

транспорт, строительство, связь, сельское хозяйство, производство товаров 

народного потребления. В последнее время все чаще речь идет о развитии 

внутреннего туризма, к которому относится и гастрономический туризм, 

являющийся одним из важнейших экономических инструментов и перспективных 

направлений развития территорий в Республике Татарстан. Переориентация 

туризма на внутренний рынок создала необходимость разработки новых видов 

туристского продукта. Специалисты стали обращать внимание на народные 

традиции, экологически чистые места, природные богатства. 

Организация гастрономического туризма в Татарстане - одно из 

перспективных направлений общереспубликанской программы развития туризма. 

На территории Республики Татарстан распространение кафе и ресторанов, 

предлагающих национальную кухню, очень мало, в основном они сосредоточены 

в пределах городов Казань, Набережные Челны и Альметьевск. 

В настоящее время, помимо государства, активный интерес к развитию 

гастрономического туризма проявляют все формы бизнеса - как малого, так и 

крупного. Основное внимание крупного бизнеса уделяется развитию 

гостиничного бизнеса, культурно-развлекательных центров. Средний и малый 

бизнес, в основном, акцентирует свое внимание на развитии сувенирных лавок и 

ресторанов, а также на проведении национально-культурных мероприятий, где 

поддержку оказывают как государство, так и крупный бизнес. Национальные 

культурные мероприятия как в Республике Татарстан, так и в городе Казани, 

представлены богато, и гастрономический туризм отлично вписался бы в общее 

развитие национального въездного туризма в целом. 

Практически во всем мире наблюдается поворот от массового туризма к 

индивидуальным видам путешествий. Национальной культуре татарского народа 

есть, что предложить гостям и жителям города Казани. 

Первоочередные мероприятия, которые, по нашему мнению, будут 

способствовать развитию национального гастрономического туризма города 

Казани: 

- целенаправленно развивать местные национальные бренды продуктов 

питания; 

- проводить гастрономические фестивали, включить гастрономию в 

культурную программу мероприятий; 

- включить местных производителей вкусной еды в цепочки поставок кафе, 

ресторанов, магазинов; продвигать через них местные гастрономические бренды; 

- развивать фермерские рынки, магазинчики и прочую инфраструктуру, 

предоставляющую доступ к вкусной национальной еде; 

- работать над качеством сервиса, представлять и продвигать местные 

продукты; 

- повысить уровень распространения и известности национальной культуры; 

- увеличить привлекательность самостоятельных туров в регионы, без 

участия туристских агентств и операторов; 
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- создание благоприятного инвестиционного климата, налоговые льготы; 

- развитие транспортной инфраструктуры; 

- развитие сферы обслуживания мирового уровня; 

- создание позитивного имиджа региона за рубежом. 

Можно резюмировать, что у ресторанов и кафе татарской национальной 

кухни г. Казани существует возможность расширения деятельности, в частности, 

выхода на новые рынки. Однако для этого потребуются дополнительные 

денежные средства, поэтому менеджменту ресторанов и кафе следует заранее 

позаботиться о возможности привлечения дополнительных денежных средств, 

например можно получить согласие банка на выдачу кредита, что может 

пригодиться в будущем для расширения бизнеса. Кредитные ресурсы дадут 

возможность вовремя вложить денежные средства в расширение. 

Расширение меню и грамотная ценовая политика помогут избежать угрозы, 

связанной с ужесточением конкурентной борьбы. Данная политика поможет 

привлечь клиентов в ресторан. Кроме того, в целях развития ресторанного 

бизнеса следует использовать различные стратегии, в частности, стратегию 

развития рынка, которая связана с расширением деятельности, открытием новых 

ресторанов. Имеется перспективная возможность выхода на новые рынки, 

единственное, что может помешать этому - нехватка денежных средств. Поэтому 

надо заранее позаботиться о привлечении денежных средств, если возникнет в 

них необходимость. Можно составить бизнес план нового ресторана, привлечь 

инвесторов. Необходимо применять современные методы продвижения на рынок. 

Также следует направлять усилия на расширение сферы деятельности. Для 

этого можно предложить клиентам дополнительные услуги. Например, открыть 

сувенирные лавки, играть в залах ресторанов живую татарскую музыку, 

устраивать национальные праздники. Все это, несомненно, привлечет в рестораны 

новых посетителей. 

Во всем мире весьма известен гастрономический туризм. Нынешние 

гастротуристы готовы преодолеть сотни километров пути, чтобы попробовать 

необычное блюдо. Сегодня гастрономический туризм - это поездка по 

континентам и странам для ознакомления с особенностями местной кухни, 

кулинарными традициями, с целью отведать уникальное для приезжего человека 

блюдо или продукт. 

Появлению и развитию гастрономического туризма в последние годы 

способствует множество факторов. Гастрономический туризм называют 

«путешествием со вкусом», а путешественник с хорошим вкусом обязательно 

выберет для своей поездки Республику Татарстан. Развитие туризма в Татарстане 

в современных условиях создает альтернативную экономику, которая 

основывается не только на добыче природных ресурсов или производстве 

сельскохозяйственной продукции, но и на развитой системе отдыха и культуры, 

которые в целом составляют туризм. Развитие гастрономического туризма в 

Республике Татарстан - это еще один плюс к экономике региона, который помимо 

рабочих мест, доходов и стимулирования развития объектов культуры, способен 

создать узнаваемый положительный образ региона в России и в мире. 
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В России в настоящее время все больше людей осознают перспективность 

гастрономического направления туристического бизнеса. Пока в нашей стране это 

достаточно редкое явление, и данный вид туризма только зарождается, встречаясь 

лишь как элемент более обширной туристической программы. Актуальность 

нашего исследования состоит в потребности освоения в Казани нового вида 

туризма - гастрономического - с целью привлечения большего числа туристов, 

что является необходимым для дальнейшего развития всей туристской сферы 

региона. 
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Во всем мире отношение общества к молодежи, ее положение и роль в нем 

служат индикатором способности социума к быстрому развитию. Молодежь 

выступает носителем критических взглядов и настроений в отношении 

существующей действительности, а также новых идей и энергии, особенно 

необходимых в период преобразований в обществе. Вместе с тем, молодежь 

сегодня оказывается одной из особо уязвимых категорий, испытывающих 

значительные сложности при трудоустройстве. Они являются одним из основных 

ресурсов развития кадрового потенциала РФ, повышения конкурентоспособности 

ее экономики.  

Состояние рынка труда и процессы в сфере занятости относятся к числу 

глобальных социально-экономических параметров. С одной стороны, рынок труда 

является элементом экономической системы, и от эффективности его 

функционирования зависит как вектор, так и темпы макроэкономической 

динамики. С другой стороны, рынок труда опосредует влияние 

макроэкономического развития на благосостояние населения и на ход 

большинства социальных процессов. 

Гостиничный бизнес – динамично развивающаяся индустрия. Столь 

стремительное развитие индустрии гостеприимства требует насыщения рынка 
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труда необходимыми специалистами. За последние пять лет выросло количество 

высших учебных заведений, занимающихся подготовкой кадров для сферы услуг.  

Особый интерес вызывает молодежь как потребители туристских услуг. В 

настоящее время весьма актуальны проблема уровня подготовки кадров в 

гостиничной деятельности, так как основу качественного сервиса составляет 

хорошо подготовленный и квалифицированный знающий стандарты, умеющий 

грамотно контактировать с гостями, а также считывать потребности гостя. 

Основная часть 

Трудоустройство молодых специалистов в РФ на протяжении последних 

десятилетий продолжает оставаться одной из актуальных общественных проблем. 

Подобная ситуация характерна не только для РФ, но и для ряда зарубежных стран 

ситуация, что по мнению Международной организации труда, является угрозой 

экономическому потенциалу государств. 

Большинство исследователей отмечают, что суть проблемы 

профессионального трудоустройства молодых специалистов со средним 

специальным образованием в современном российском обществе состоит в 

масштабном несоответствии объективных потребностей общества в 

интеллектуально профессиональных трудовых ресурсах качественным 

характеристикам выпускников. 

Следующее противоречие наблюдается между требованиями работодателей и 

социально-профессиональными характеристиками молодых специалистов. 

Проблема трудоустройства выпускников вузов состоит не в отсутствии вакансий, 

а в том, что работодатели зачастую делают выбор между претендентами на 

определенную вакансию не в пользу выпускника, а в пользу специалиста, 

имеющего опыт работы по специальности 1-3 года. По мнению большинства 

российских работодателей, идеальный наемный работник – это специалист с 

опытом работы, имеющий диплом и связи в профессиональной сфере. Кроме 

этого, многие работодатели отмечают низкий уровень образования выпускников, 

неготовность их к практической деятельности. На мой взгляд, необходимо 

уделять больше внимания профессиональной ориентации студентов уже на 

первом курсе для того, чтобы помочь им выявить ту сферу деятельности, в 

которой молодой специалист может наиболее полно реализовать свои 

возможности. Для самих студентов это означает, что необходимо активно изучать 

как сам предмет обучения, так и стараться как можно больше времени уделять 

профессиональной подготовке. 

В г. Казани сегодня готовят работников для туристической сферы не только 

высшие учебные заведения, но и средние специальные. И соотношение молодых 

специалистов к количеству туристических предприятий наводит на вопрос: куда 

же устраиваются работать выпускники с туристическим образованием? После 

небольшого опроса, проведенного как среди выпускников, так и среди 

«выпускающих», напрашивается вывод - кто куда. 

С какими же проблемами сталкивается молодой специалист в первую 

очередь? Все они хорошо известны, но почему-то об этом принято молчать. Во-

первых, проблема прослеживается еще в процессе обучения. В учебных 
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заведениях студентов учат теории, а столкнутся с реальностью, предоставляется 

возможность только во время прохождения практики, но и тут не все так просто. 

К студентам-практикантам и студентам-стажерам на туристских предприятиях 

серьезно не относятся, и допускают непосредственно к работе довольно редко. 

Это объясняется тем, что работодатели считают, что знания молодых 

специалистов не соответствуют требованиям туристского рынка. В связи с 

кризисом, работодатели туристских предприятий, как и предприятия других 

отраслей, вынуждены либо сокращать штат, либо понижать заработную плату. В 

случае если предприятию были необходимы новые кадры, они вынуждены от них 

отказаться. Таким образом, большинство предприятий не возьмет на свой риск 

молодого специалиста, не имеющего необходимой практики. Следует отметить, 

что в связи с кризисом поток туристов значительно уменьшился, что также 

сильно повлияло на туристский бизнес. 

На сегодняшний день можно выделить основные проблемы подготовки 

кадров для сферы гостеприимства: Не соответствие образовательных программ 

рынку труда; Отсутствие системы мониторинга рынка, а также схем анализа 

потребностей гостиничного бизнеса; Не достаточное количество высоко 

квалифицированного персонала, имеющего образование международного уровня, 

и опыт работы в ведущих мировых гостиничных сетях; Слабая вовлеченность 

предприятий гостиничного бизнеса в процесс подготовки кадров для 

современных гостиниц, что ведет к несоответствию молодых специалистов 

потребностям гостиничного рынка; Отсутствие системы повышения 

квалификации для преподавательского состава и рабочей практики в рамках их 

дисциплин; Низкий уклон на изучение иностранных языков; Инновации – 

недостаточно развитая материально-техническая база образовательных 

организаций; Слабая ориентация на практическую деятельность; Отсутствие 

организации стабильного учебного плана и содержания учебных дисциплин 

соответствующего рабочему состоянию отрасли; Отсутствие качественной 

учебно-методической литературы, учебные пособия не всегда составлены 

людьми, имеющими реальный рабочий опыт в гостиничной индустрии; 

Дисбаланс в обучении специалистов разных уровней подготовки, и кроме этого не 

достаточное количество кадров начального и среднего ПО;. Нехватка 

специалистов узкого звена владеющими современными технологиями. В 

настоящее время ввиду развития «Гостиниц будущего» и перехода на 

автоматизированные системы, дефицит специалистов владеющими навыками 

работы в онлайн режиме. 

Заключение 

Исходя из выше перечисленных проблем в подготовке кадров для гостиниц, 

необходимо: Разработать систему сотрудничества спу и гостиничных 

предприятий, для эффективной организации длительных стажировок студентов в 

крупных гостиничных сетях; Разработать схему отслеживания тенденций рынка 

современных гостиничных продуктов; Введение единой системы оценки и 

сертификации для подтверждения профпригодности молодых гостиничных 

кадров; Внедрение четких профстандартов для специалистов среднего и высшего 
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класса. Обновление в системы образования в сфере гостеприимства согласно 

международным стандартам; Подготовка кадров по информационным 

технологиям. Привлекать к педагогической деятельности профессионалов 

гостиничного бизнеса; Проводить круглые столы, деловые встречи, 

международные конференции где студенты могли разрабатывать и предлагать 

собственные продукты и идеи; Организовывать выездные занятия на предприятия 

гостеприимства;  Создавать образовательные альянсы работодателей и 

учебнометодических отделений – разработка программ по обучению кадров на 

основе реальных потребностей гостиничной индустрии; Большее внимание 

уделять привлечению работодателей к участию в образовании студента, 

утверждение ими тематики рефератов, курсовых выпускных квалификационных 

работ, формирование заданий для студентов. 

Подводя итоги, можно сказать, что трудоустройство молодых специалистов 

выступает достаточно сложной социально-экономической проблемой, а ее 

решение требует комплексных мер, реализуемых на основе взаимодействия всех 

заинтересованных субъектов. 
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Қатысушы:Құлмырзаева Аяужан  Манарбекқызы 

Жетекшісі: Тлеулесова Гулим Жамаладиновна 

 «Өскемен экономика және қаржы колледжі» ЖШС 

 

Бүгінде кез келген қоғам салықтардан артық мемлекет қазынасына  ақша 

жинаудың тиімді әдісін таппайды. Қоғамның даму тарихында ешбір мемлекет 

салықсыз өмір сүре алмады, өйткені халықтың қажеттіліктерін қанағаттандырып, 

өз функцияларын орындау үшін оған белгілі бір ақша қажет. Салықтар 

мемлекеттің өмір сүруі үшін маңызды қажеттілік болып табылады.  

Салық – мемлекеттік бюджетке заңды және жеке тұлғалардан белгілі 

мөлшерде және мерзімде түсетін міндетті төлем. Ерте заманнан-ақ салық 

мемлекетті басқаруда маңызды рөл атқарды. Тарих беттеріне үңілсек қанмен 

өтейтін, құрбаншылық, музари, харадж, қалан, баж, зекет, ұшыр сынды алым-
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салық түрлерін кездестіруге болады. Мемлекет саясатына байланысты, заманның 

өзгеруіне орай сол елдің салық жүйесі де өзгеріп отырған.  

Қазіргі өркениетті заманда да салық -мемлекеттің негізгі кіріс көзі. Әрбір 

азамат:жеке және заңды тұлға салықтық қатынастарға қатысады. Сол себепті 

салық және салық салу ерекшеліктері жайлы әрбір тұлғаның бастапқы түсініктері 

болуы тиіс. Баяндама жеке тұлғалардың салық жайлы түсінігін, салықтық 

сауаттылығын зерттеуге арналған. 

Зерттеудің мақсаты: жеке тұлғалардың жиі төлейтін салықтары жайлы пікірін 

зерттеу, қарапайым халықтың өміріндегі салықтың алатын орнын анықтау. 

Маңыздылығы: Әр адамның салық және салық салу ілімі бойынша  

сауаттылығын анықтау,  оларға салықтың маңыздылығын түсіндіру, бірнеше 

салықты есептеу бойынша  қажетті ақпаратты жеткізу.  

Негізгі бөлім 

Салық және салық салу механизмі  жыл өткен сайын жетілдіріліп, салық 

жүйесінде жаңа салықтың түрлері пайда болып отырады.  Жеке тұлға ретінде де, 

кәсіпкер ретінде де әрбір салық төлеуші төленген салық сомасын білуі және 

салықты не үшін төлейтінін түсінуі керек. Еліміздің экономикасының 

тұрақтанып, бәсекеқабілеттілігінің артуы үшін кәсіпкерлікті дамытудың маңызы 

өте зор. Себебі кәсіпкелікті дамыту арқылы сапалы, табиғи таза, арзан бағалы 

өнімге, жаңа жұмыс орындарына қол жеткіземіз. Кәсіпкерлер саны артса, әрине, 

бюджетке төленетін салықтық төлемдер де артады. Ол өз кезегінде 

мемлекетіміздің қазынасының молаюына, түрлі бағдарламалар мен жобалардың 

жүзеге асуына, әлеуметтік жағдайымыздың жақсаруына тікелей әсер етуі сөзсіз. 

Кәсібін жеке кәсіпкер ретінде бастаған бизнес иесіне бухгалтер жалдау міндетті 

емес. Ол кәсіпкерлігі бойынша есеп берулерді өзі жүзеге асырады. Сол сәтте  

салықтық білімнің болуы өте маңызды. Қарапайым халықтың салық жайлы 

түсінігін, салықтық сауаттылығын тексеру мақсатында адамдар арасында 

(https://forms.gle/XoDV4FaLi97z2Pyy6) 5 сұрақтан тұратын сауалнама жүргізіліп, 

зерттеу жасалды. Сауалнамаға 350 адам қатысты. Нәтижесі төмендегідей болды.  

Бірінші сұрақ нәтижесінде салық төлеуді адамдардың 62,3 %-ы міндетті деп 

есептейтіндігі және 18,7  %-ы  керісінше пікірде екендігі анықталды. Ал қалған 19  

%-ы барлық халық салық субьектісі болып саналмайды деп есептеген. Бұл 

дегеніміз халықтың басым көпшілігі салық төлеу міндеттілігін түсінеді деген сөз.  

№2 сұрақ 

Екінші сұрақ жауапкерлердің 51,1 %-ы салық төлеудің пайдасын алғышарт 

ретінде қоятынын көрсетті. Дегенмен, 37,1 %-ы салық төлеуді артық шығын деп 

санайды. Көпшілік ішінен салықты алып тастауды ұсынған адамдар да байқалды 

(11,7%).  

№3 сұрақ 

Халықтың шамамен 59,7 %-ы салық ставкаларын орташа деңгейде деп 

бағалады. 37,7 % адам тым жоғары деп есептейді. Жауап берушілердің  тек  2,6 %-

ы салық мөлшерлемесін айтарлықтай төмен деген есептейді екен. 

Төртінші сұрақ арқылы 52,3 % салық төлеушілер өз міндеттерін алға тартты. 

25,4  пайызы заң бұзуды қаламайтындығын айтса, ал 19,1 % адам өзгелер төлейтін 
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болғандықтан үйреншікті іс екенін жеткізді. 3,2 %-ы салықты мүлде төлемейтінін 

ашық айтты.  

№5 сұрақ 

Салық жайлы деректерді жауапкерлердің 17,4 %-ы оқу орнынан алған білімі 

арқылы, 35,1 %-ы ғаламтордан оқығанын, 22,9 %-ы Cалық Кодексі немесе 

келісімшарт көмегіне жүгінгенін көрсетті. Сондай-ақ 24,6% адам салық төлеу 

сомасынан ғана хабардар екендігін, басқа мәліметке қызығушылығы жоқтығын 

жасырмай жеткізді. 

Зерттеу қорытындысына келсек, елімізде салық жайлы білім деңгейі төмен 

екендігі анық байқалады. Салық төлеу жүйесін дамыту, халық арасында ақпарат 

көлемін көбейту ел экономикасын алға сүйрері сөзсіз.  Жұмыс істейтін, кіріс 

алатын әрбір жеке тұлға алатын жалақысының көлемін, оның талапқа сай дұрыс 

есептелгенін білуі үшін, бірнеше алым-салық, аударымдар жайлы білуі маңызды.  

Бұл мақсатта жалақы есептеу кезінде  ұсталынатын алымдар мен салықтар 

құрылымын түсіндіруді ұсынамын. 

Ең көп таралған жеке салықтар: 1) Мүлік және жер салығы, 2) көлік 

құралдары салығы және 3) жеке тұлғалардың кіріс салығы. 

Көлік құралдары салығы - меншік кұқығында салық, салу объектілері бар 

жеке тұлғалардан заңды тұлғалардан, олардың құрылымдық бөлімшелерінен 

алынатын салық.  Қазақстан Республикасында мемлекеттік тіркеуден өткізілуге 

тиіс және (немесе) есепте тұрған көлік кұралдары, тіркемелерді қоспағанда, салық 

салу объектілері болып табылады. Салык төлеушілер салық салу объектілерін, 

әрбір көлік кұралы бойынша салық ставкасын және түзету коэффициенттерін 

негізге ала отырып, салық кезеңі үшін салық сомасын дербес есептейді.  

Ал жеңіл автокөлік үшін көліктің қозғалтқышының көлемі салық салу 

объектісі болып табылады. Және де сәйкес салық объектісінің  шекті мөлшерінен 

асқан сөлшерді 7 теңгеге көбейтеміз. Мысалы қозғалтқыш көлемі 2200 текше см. 

автокөлік үшін салық мөлшерлемесі 6 АЕК. Салық объектісі 2000-2500 текше см. 

аралығында. Есептеу реті мынадай: 6*3063+(2200-2000)*7=19778 теңге.  

Әрбір жалақы ретінде кіріс алатын жеке тұлғалардың қолына алатын 

жалақысына бірқатар төлемдер әсер етеді. Олар: жеке тұлғаның табыс салығы, 

міндетті зейнетақы аударымдары, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру 

аударымдары. Жеке тұлғалардың кірістеріне салық салу жөніндегі жұмысты 

реттейтін негізгі құжат Қазақстан Республикасының Салық кодексі және, атап 

айтқанда, Салық кодексінің 2-тарау, 13-бабы. Жеке немесе заңды тұлға болғанына 

қарамастан жалақы есептеу кезінде міндетті түрде ЖТС (жеке табыс салығы) 

ұсталады. Оның салықтық мөлшерлемесі 10 %.  ЖТС есептеу формуласы:  

ЖТС=(оклад-МЗА-МӘМС-14АЕК)*10 %; 

Мұндағы, МЗА 10 % (міндетті зейнетақы аударымдары),  

МӘМСА 2 % (міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру аударымдары),  

14 АЕК =14*3063=42882 (2022 жылғы стандартты шегерім) 

ал жұмыс беруші үшін ӘС 9,5% (әлеуметтік салық), ӘА 3,5 % (әлеуметтік 

аударым), 3 %  МӘМС жарнасы есептеледі.  Бірақ бұл төлемдер жұмысшының 

жалақысына әсер етпейді.  
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Мысал келтірсек: Жұмысшының жалақы көлемі 100000 тг делік. Алдымен 

МЗА көлемін есептейміз. 100000*10 % = 10000 тг.  

МӘМСА көлемі 100000*2 % = 2000 тг.   

ЖТС көлемі (100000-10000-2000-42882)*10 пайыз = 4511,8=4512 тг.  

Жұмысшының окладынан МЗА, МӘМС, ЖТС ұсталынады.  

Яғни, жұмысшының қолға алатын жалақысы=100000-10000-2000-4512=– 

83488 тг.  

Ал жұмыс беруші қызметкер атынан бюджетке аударатын салық сомасы: ӘС 

((100000-10000-2000)*9,5 пайыз)=8360 теңге; ӘА ((100000-10000)*3,5 пайыз) = 

5210 тг, және МӘМС жарнасы 100000*3%=3000 теңге.  

Қорытынды  

Мемлекеттің халықтан алатын салықтары азаматтың мемлекеттік немесе 

жергілікті өзін-өзі басқару органдарымен жеке қарым-қатынас құралы ретінде 

қызмет етеді, оның мемлекеттік және жергілікті істерге жеке араласуын көрсетеді, 

өзін қоғамның белсенді мүшесі ретінде сезінуге мүмкіндік береді. АЕК-тің, 

минималды жалақының өзгеруіне байланысты және де саясаттағы жаңартулар 

салдарынан  жыл сайын салықтық есептеулерде өзгерістер, толықтырулар орын 

алады. «Жаңаруға, жаңғыруға бет алған Жаңа Қазақстанды» орнатуға өз 

үлесімізді қосу үшін біз құқықтық, экономикалық, әлеуметтік тұрғыдан сауатты 

болып,  білімімізді үнемі жетілдіріп отыруға тиіспіз.  Демек, әр салық төлеушінің 

салық туралы білімін жетілдіруге ат  салысу ел экономикасына қосқан үлесіміз 

болмақ!  

Пайдаланылған  әдебиеттер тізімі 

1.Қазақстан Республикасының Конституциясы 

2.Қазақстан Республикасының Салық кодексі «Салық және бюджетке 

төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» 2008 жылғы 10 желтоқсандағы N 

99-IV (01.03. 2022 өзгерістер мен толықтырулар негізінде) 

3.Ермекбаева Б.Ж. Нурумов А.А. Бекболсынова А.С. Арзаева М.Ж. Салықтар 

және салық салу: оқулық-598 б; 

4.Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің ресми сайты 

http://www.minfin.kz/ 

5.Сейіт С. Салық жүйесін жетілдіру-уақыт талабы. // 

http://bnews.kz/kz/news/ekonomika_i_biznes/salik_zhuiesin_zhetildiru__uakit_talabi -

2013_05_28-1054417 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КРИЗИСЫ   РОССИИ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ 

Участник:Емельянцева Ирина Александровна 

Руководитель:Таранова Марина Ивановна 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Алтайская академия гостеприимства» 

 

Тема, несомненно, актуальна и интересна, она даёт возможность разобраться 

в проблемах, от которых происходят экономические кризисы и в создавшейся в 

наше время ситуации, которая затрагивает каждого гражданина страны. 
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Экономический кризис — это резкий спад экономических показателей 

государства, итогом которого является понижение благосостояния, уровня жизни 

граждан. 

Целью работы явилось   определение проблем от которых случаются 

экономические кризисы в России и анализ экономических кризисов в России. 

В соответствии с целью были разработаны задачи они также представлены на 

слайде 

· Рассмотреть понятие, сущность кризиса 

· Выявить причины и последствия экономических кризисов. 

· Провести анализ экономических кризисов в России. 

· Описать методы борьбы с экономическими кризисами 

Причиной экономического кризиса является основное противоречие 

капитализма - между общественным характером производства и 

частнокапиталистической формой присвоения его результатов. Разделение труда, 

специализация производства, кооперирование в промышленности связывают 

капиталистические предприятия в единый хозяйственный механизм, для 

нормального функционирования которого необходимо соблюдение в масштабе 

всей экономики определенных пропорций между отраслями, производством 

средств производства и производством предметов потребления, между 

накоплением капитала и потреблением. 

Последствием экономического кризиса является уменьшение реального 

валового национального продукта, массовые банкротства и безработица, 

снижение жизненного уровня населения. 

Далее проведем  анализ  экономических кризисов России. 

Кризис 1998 года. 

В 90-е влaстями была проведена мягкая бюджетная политика, выражавшаяcя 

в принимаемых раздутых бюджетaх. При этом бюджет был постоянно 

дефицитным – денег не хватaло на выполнение социальных обязательcтв. 

Крупнейшие американские банки стали объявлять о банкротствах, цены на акции 

упали, многие инвестиционные банки и ипотечные компании оказались на грани 

разрушения или полностью разорились из-за огромных долгов. 

Из-за проблем в США лихорадка охватила весь мировой финансовый и 

банковский рынок, производство в США и Европе сократилось. Это усугубило 

ситуацию и спровоцировало падение цен на нефть – со 140 до примерно 40 

долларов за полгода. Фондовые рынки рухнули. 

Российский фондовый рынок так же рухнул – падение цен на сырье оказалось 

очень чувствительным. ВВП (валовой внутрений продукт) по итогам года ушел в 

минус. Произошла очередная девальвация рубля (это снижение курса валюты 

одной страны по отношению к твердым валютам других государств). Сильно 

пострадал бизнес – у многих компаний и предприятий были валютные кредиты, а 

после падения курса рубля с займами стало невозможно расплатиться. 

Причины: госудaрственные заимствования под высокий процент, пaдение цен 

на сырье, кризис в Юго-Восточной Азии. 
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Как боролись: правительству пришлось наращивать госрасходы. Банки 

активно накачивaлись деньгами, чтобы стабилизировать финансовую систему. 

Регионам выделялись дотации, крупным предприятиям выдaвались 

беспроцентные ссуды. Это помогло избежать масштaбных банкротств. 

Последствия: несмотря на довольно быстрый бурный рост экономики после 

кризиса, на гражданах произошедшее отразилось крайне негативно, а последствия 

дефолта остались с нами надолго. 

Граждане потеряли большую часть сбережений, поэтому доходы населения 

резко упали, а часть людей просто обеднела 

Кризис 2008 года. 

Первые проблемы начались в ипотечном секторе США. Американские банки 

активно оформляли ипотеку, в том числе людям с невысокими доходами или 

плохой кредитной историей. В результате долговые обязательства достигли 

критической массы 

Причины: мировой финансовый кризис, спровоцированный ипотечным 

кризисом в США и падением цен на нефть. 

Как боролись: Центробанку пришлось активно продавать валюту, чтобы 

поддержать падающий курс рубля. Национальная валюта все равно обесценилась, 

но, благодаря интервенциям Центробанка, катастрофы удалось избежать.  

Правительству пришлось давать госгарантии крупным компаниям и смягчать 

требования к банкам, чтобы те в ответ реструктуризировали кредиты граждан. 

Последствия: из-за обесценивания рубля произошел спад доходов граждан. 

Те, кто имел рублевые накопления, при валютных скачках решили обменять 

рубли на доллaры и евро. Те, кто успел вовремя, в самом нaчале – смогли неплохо 

заработать, когда валютные курсы устремились к новым высотам. Те же, кто 

замешкался и скупил вaлюту на пике, в лучшем случае ничего не заработали, а в 

худшем даже потеряли, когда курс доллaра успокоился и слегкa снизился. 

Цены на нефть в мировом масштабе не выросли. После экономического спада 

наблюдается рост ВВП, но уже не в докризисных масштабах 

Кризис 2014 года. 

Мировые цены на нефть в очередной раз снизились – со 110-115 до 40-38 

долларов за баррель. Это было обусловлено падением спроса на нефть с 

одновременным увеличением ее добычи. Как раз в то время США начали 

осваивать новую на тот момент добычу сланцевой нефти, а ведущие страны-

экспортеры не смогли договориться об ограничении добычи обычных 

углеводородов, чтобы поддержать цены на прежнем уровне. 

Западные страны из-за событий в Украине и ситуации с Крымом ввели 

против России экономические санкции. 

Причины: падение цен на нефть, введение экономических санкций. 

Как боролись: Центробанку пришлось активно продавать валюту, чтобы 

поддержать падающий курс рубля. Национальная валюта все равно обесценилась, 

но, благодаря интервенциям Центробанка, катастрофы удалось избежать.  

Последствия: из-за обесценивания рубля произошел спад доходов граждан. 

Те, кто имел рублевые накопления, при валютных скачках решили обменять 
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рубли на доллары и евро. Те, кто успел вовремя, в самом начале – смогли неплохо 

заработать, когда валютные курсы устремились к новым высотам. Те же, кто 

замешкался и скупил валюту на пике, в лучшем случае ничего не заработали, а в 

худшем даже потеряли, когда курс доллара успокоился и слегка снизился. 

В стране увеличилось количество бедных, стала расти инфляция. Некоторые 

экономисты считают, что до конца с последствиями того кризиса мы не 

справились до сих пор. 

Кризис 2020 года. 

Мир накрыла эпидемия коронавируса, из-за которой большинству стран 

пришлось закрывать границы и вводить меры по изоляции населения. Мировая 

экономика встала, производство замедлилось. А поскольку производство встало, а 

вместе с ним и туризм, когда закрылись сухопутные и воздушные границы, то 

логично снизился спрос на сырьевых рынках: многие нефтехранилища даже 

оказались переполненными – нефть не покупали, поскольку негде стало ее 

использовать 

Фондовые рынки по всему миру рухнули. В России опять резко подскочили 

курсы доллара и евро. 

Причины: эпидемия коронавируса, падение цен на нефть, падение спроса и 

производства 

Как боролись: эпидемия коронавируса не закончена, ограничительные меры 

не сняты, а в некоторых странах даже вводятся новые. После резкого падения 

цены на нефть подросли, но все равно остаются низкими. Поэтому борьба с 

кризисом продолжается 

Последствия: доллар стабильно торгуется по 72-73 рубля и выше. Доходы 

населения в очередной раз упали. Из-за эпидемии и изоляции многие лишились 

работы или же были вынуждены перейти на частичную занятость с потерей в 

зарплате. Выросли цены на все товары, причем не только импортные – продукты, 

технику, одежду. 

Крупный бизнес выжил – помогли государственные льготы и госзаказы. 

Малый и средний бизнес в большинстве своем «прогорел» за время 

вынужденного простоя. 

Кризис 2022.  

Начало кризису  положило резкое ослабление российского рубля по 

отношению к иностранным валютам, что произошло в результате вторжения 

России на Украину 24 февраля 2022 года и последовавших за ним экономических 

санкций, нацеленных на российский банковский сектор, Центральный банк РФ, 

отдельные сектора российской экономики и ряд компаний, а также на Владимира 

Путина, высшее руководство России и ряд крупнейших предпринимателей.  

По данным исследователей , война и санкции лишь за первые две недели 

привели к одному из худших экономических кризисов в России за всё время 

правления Путина.. По прогнозам экономика России сократится на 35 % во 

втором квартале и на 7 % в 2022 году. При этом ожидается, что экономический 

спад производства будет сопоставим с кризисом 1998 года. Прогнозируется  

сокращение российской экономики за год на 22%.  
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Также был  снижен кредитный рейтинг России до преддефолтного состояния.  

После рассмотрения  экономических кризисов, можно сделать вывод , что 

чаще всего они происходят по следующим причинам: 

• Неконтролируемый рост инфляции 

• Ориентирование на какую-то одну отрасль экономики и недостаточное 

внимание к остальным сферам 

• Политическая нестабильность 

• Ошибки в управлении 

• Устаревание производства 

• Выпуск неконкурентоспособной продукции, которая уступает импортным 

товарам, и при этом стоит не дешевле (или ненамного дешевле) их 

 Совершенствование системы регулирования мирового финансового рынка – 

создание постоянной системы отслеживания и предотвращения системных 

рисков, постоянный мониторинг трансграничных рисков; 

• Устранение дисбалансов между объемами финансовых инструментов и их 

доходностью – и ценами на базовые активы; 

• Повышение устойчивости к будущим шокам и кризисам – разработка 

глобальной системы предупреждения кризисов. 

• Предотвращение возникновения диспропорций в деятельности отдельных 

секторов финансового рынка, основанных на спекуляциях, неверной оценке 

стоимости финансовых активов, «ассиметричности информации» и пр. 

• Нейтрализация рисков, связанных с резким оттоком спекулятивного 

капитала. 

Таким образом, во время мировых кризисов потери несут экономики всех 

стран. Но в России эти процессы ощущаются особенно остро за счет зависимости 

курса рубля от доллара и бюджета от цен на сырье. 
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МЕНІҢ АРМАНЫМДАҒЫ АУЫЛЫМНЫҢ БОЛАШАҒЫ 

Қатысушы: Рустемова Дильназ 

Жетекші: Кабдуллаева Айжан Каликановна 

«ШҚО Бородулиха ауданының   білім бөлімі» ММ 

 “Камышенка  жалпы орта  мектебі” КММ 

 

Тұңғыш Елбасымыздың «Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру» 

бағдарламасында «Патриоти3м- кіндік қаның тамған жерге, өскен ауылыңа өз 

қалаң мен өңіріңе яғни туған жеріңе деген сүйіспеншіліктен басталады.» деген. 

Менің түсінігімде туған жерді сүю- бұл туған жерге қамқор болу, оны көркейту. 

Менің ауылым шырайлы Шығыстың Бородулиха ауданы Камышенка ауылы. 

Камышенка ауылы Белағаш даласында орналасқан. Мектеп мұражайында  ауыл 

ХІХ ғасырдың аяғында Ресей патша үкіметінің қоныстандыру саясаты арқасында 

пайда болыпты.[1]  

Ауылымы3дың бүгінгі көркіне кө3 жүгіртсек, Подборный ауылдық округіне 

қарасты үш елді мекен бар. Халқының саны әкімшілік мәліметіне сүйенсек, 1001 

адам, үш жүз қырық бес үй бар. Бұл 2020 жылмен салыстырғанда 19 адамға, 6 

отбасыға  

кеміген. (қосымша1) «Бұған себеп, ауылда жұмыс орындарының а3дығы, 

тұрмыстық қажетті нысандардың толық еместігі. 

Осы жобаны жасаудағы мақсатым: ауыл тұрғындарының тұрмысын жақсарту, 

ауылға болашақта жастарды тарту. 

Мақсатқа жету үшін мынадай міндеттер қойдым:  

-ауыл тұрғындарының соңғы үш жылдағы саны, жер көлемін меңгеру 

мақсатында ауыл әкімшілігінен мағлұмат алу; 

-бүгінгі таңдағы жұмыссы3дар есебін шығару; 

-ауыл тұрғындарымен сұхбаттасу; 

Менің болжамым: егер өндіруші нысандарды ауылдан ашсақ, онда отандық 

өнімдерді шығару деңгейі артады, өңіріміздегі халқымыздың әлеуметтік, мәдени 

деңгейі де көтеріледі. 

 

Жобаны әзірлеу барысында тұрғындардан сұхбат алып, әкімшіліктің 

статистикалық мәліметтері мен деректеріне сүйендім. 

Біздің ауыл екі бөлікке бөлінеді. Бірі шаруашылық бөлігі де, екіншісі мәдени  

бөлік. Ауылымызда егін, мал шаруашылығымен айналысатын ірілі ұсақты 67 

шаруа қожалықтары бар.  

 2022 жылға жалпы ауылшаруашылық жер телімі-25347 га, оның ішінде 

жайылымдық жері-8783 га, егістік жер-17590 га, күнбағыс өсіру жер телімі 9000 

гектар. Ал жалпы Бородулиха өңірі бойынша күнбағыс өсіруге арналған жер 

көлемі 121690га жерді қамтиды.(қосымша 1) 

Бүгінде экономикада болып жатқан мәселелердің бірі шикізаттың өңделмей 

сыртқа кетуі , еліміздегі өндірістік орындарды дамыту. Қазақстанда бүгінде 20 

шақты май зауыттары бар. Жыл сайын 2,5 млн  тонна май шығарады. Қытай 

,Өзбекстан, Тәжікстан, Ауғанстан елдеріне экспортталады. Қытайлық кәсіпкерлер 
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Қазақстан аумағында өсімдік майларының өндіретін зауыт тұрғызып, дайын 

болған өнімдерді импорттауға ниетті, деп хабарлайды ҚазАқпарат тілшісі.[2] 

Осыған орай рафинадталған күнбағыс майын өндіру зауытын салуды 

ұсынамын. Бүгінгі таңда ауыл тұрғындарының 72 пайызы өзінің жеке 

шаруасымен айналысады, яғни жұмыссыз. Ал, олардың 35 пайызы 18 бен 45 жас 

аралығында. (қосымша 2) Мұнда жұмыстың істелу ретіне қарай 250 адам 

қамтылады. Бұл аудан өңірінде  жұмыссыздықтың деңгейін төмендетпек.  

Күнбағыс алқабының дәл жанына орналасатын май зауыты шикізат 

тасымалдауға да шығыны аз болады. Ал шығыны аз өнімнің бағасы да тиімді 

болмақ. Камышенка ауылы Семей қаласына жақын болғандықтан, тасымалдауға 

да ыңғайлы. Ауылымыздың бес дүкенін және қала дүкендерін де қамтамасыз 

етуге болады.  

Ауыл дамдарымен сұхбаттасу барысында мәдениет үйі, көшелердің асфальтті 

болуы, жарықтандыру туралы сөз қозғалды. Бүгінде жарықтандыру қолға алынса 

да түгел қамтуды назарға алдым. 

Ауыл тұрғындары үшін басты мәселе ауылда амбулаториялық емхананың 

жоқтығы. Фельдшерлік акушерлік бөлімшені кеңейтіп,  шағын емханада ең 

қажетті кабинеттер жабдықтау. Ультрадыбыстық зертхана, зертхана, тіс емдеу 

кабинеті. Әрине бүгінде ауданның жоспарында мұндай бастама жоқ. Ал 

ауылымыздағы көптеген қарт адамдар дер кезінде медициналық көмек ала 

алмайтындығы мені қынжылтады. 

«Жұмыла көтерген жүк жеңіл демекші» Бүгінде спонсорлық көмекпен 

салынып жатқан нысандар көп. Осындай жағдайдың бірі Белоруссиядағы 

қарапайым ауыл дәрігерінің бастамасын мысал еткім келеді.[3]  

Жастардың бос уақытын қамту үшін мәдениет үйі мен өлкетану мұражайы 

нысанын алуды ұсынамын. Ауылда 1953жылдары тың игеру жұмыстары 

жанданып, халықтың тұрмыстық, мәдени деңгейі көтеру мақсатында ауыл клубы, 

дүкендер, радио сымы тартылып, әр үйге  жаңа тыныс келген (қосымша 2) Ауыл 

клубында ауыл өнерпаздары өнер көрсетіп, аудан, облыс көлемінде өз 

өнерлерімен тәнті еткен. 1990 жылдары еліміздегі экономикалық дағдарыстың 

салдарынан мәдениет ошақтары жабылып қалды. Біздің ауылдың да мәдени 

өміріне кері әсері тиді. Бүгінде клуб ғимаратын қайта жандандыруды 

ұсынамын.(қосымша 2) 

  Статистикаға сүйенсек заңбұзушылықтың 60 пайызын жасөспірімдер 

жасайды. Сондықтан мәдени мекемелер ашу маңызды. 

Егер біз өндіруші нысандарды ауылдан ашсақ, онда отандық өнімге жол 

ашамыз және ауылда, тіпті өңірімізде халықтың әлеуметтік мәдени деңгейі 

артады. 

Әрине мұндай бастамаларды жүзеге асыру үшін қаржы керек. Менің ойымша 

қаржыдан бұрын алдымен құлшыныс керек. Үкімет тарапынан шағын және орта 

бизнеске көптеп көңіл бөлінуде.   

2019 жылы 15 қазанда жариялаған «Ауыл- ел бесігі» атты жобада ауылдың 

әлеуетін көтеру қолға алынған.  2022 жылы еліміздің Президенті Қасым- Жомарт 

Тоқаевтың жолдауында «Келесі жылдан бастап шағын және орта бизнестен 
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түсетін қосымша салық түсімдері өңірлердің құзіретіне беріледі.»делінген.[4] 

Демек жергілікті қаржыдан мұндай жобаларды жүзеге асыруға мүмкіндік бар. 

Пайдаланылған әдебиеттер: 

1.Справочник по историй административно-территорияльного деления   

Семипалатинской области 1939-1997 г.г. Семипалатинск 2006г.ЦДНИ 

2. https://www.inform.kz/kz/ 

3. https://youtu.be/M6qL_DyE5VQ 

4. https://www.akorda.kz/ 

 

ВЛИЯНИЕ ЛОГИСТИКИ НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ 

ГОСУДАРСТВА 

Участница:КызырханАкбота 

Руководитель: Байжигитова Алия  Аитказыевна 

ГККП "Колледж общественного питания и сервиса" 

акимата города Нур-Султан 

 

Говорить о развитии экономики нашей страны без развития логистики не 

имеет смысла. Развитие логистических систем — следствие ряда глобальных 

тенденций мирового развития. Важнейшие из них: рост промышленного 

производства, несмотря на мировой финансовый кризис; демографический взрыв, 

удвоивший население планеты за последние 40 лет; ускорение технического 

прогресса и распространение новых наукоемких технологий; выравнивание 

уровня жизни в пользу новых субъектов экономического развития, до недавнего 

времени числившихся в ряду развивающихся стран; интеллектуализация 

производства и управления производственными процессами и обеспечивающими 

системами. 

Транспорт называют «кровеносной системой» экономики, во многом 

определяющим темпы экономического развития страны. В Казахстане 

транспортному сектору традиционно уделяется большое внимание, что находит 

своё отражение в государственных программных документах 

В Государственной программе индустриально-инновационного развития РК 

на 2020-2025гг. сказано: «Развитие промышленности требует опережающего 

развития транспортно-логистической инфраструктуры» Утверждена 

Государственная программа инфраструктурного развития "Нұрлыжол" на 2020 – 

2025 годы, цель которой «Содействие экономическому росту и повышению 

уровня жизни населения страны посредством создания эффективной и 

конкурентоспособной транспортной инфраструктуры, развития транзита и 

транспортных услуг, совершенствования технологической и институциональной 

среды» 

Транспортно-логистический комплекс одна из ключевых отраслей экономики 

Казахстана, влияющих на национальный доход, соответственно, и на 

благосостояние общества. Эффективный транспорт способствует не только 

ускорению производственных процессов и укреплению межрегиональных и 
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международных экономических связей, но и пополнению государственного 

бюджета.  

Мировой опыт показывает, что динамичный рост национальной экономики 

приводит к значительному росту объемов грузовых и пассажирских потоков как 

на внутренних, так и на международных направлениях транспортных сообщений. 

Прирост промышленного производства на 1% вызывает прирост объемов 

перевозок на 1,5-1,7%. Развитие Транспортно-логистического комплекса 

оказывает мультипликативный эффект на экономику, способствуя увеличению 

внутренней и внешней торговли. Однако при слабом развитии транспортной 

инфраструктуры показатели производительности и эффективности Транспортно-

логистического комплекса снижаются, сдерживая социально экономическое 

развитие страны и её регионов. 

Транспортно-логистический комплекс имеет стратегическое значение для 

Казахстана, занимающего девятое место в мире по площади территории. 

Выгодное геоэкономическое расположение Казахстана создает благоприятные 

возможности для получения экономических бонусов за счёт развития 

международных транзитных перевозок грузов и пассажиров. Главное 

преимущество заключается в сокращении времени на транзитные перевозки 

грузов и пассажиров в два раза в сравнении с морским путем и до тысячи 

километров в сравнении с транзитом через территорию России. 

Для увеличения пропускной способности инфраструктуры и развития 

Евроазиатских транспортных коридоров с учетом контейнерных технологий за 

последнее десятилетие в ключевые проекты транспортно-логистической 

инфраструктуры инвестировано около $30 млрд. Построены такие новые 

железнодорожные магистрали, как Жетыген - Хоргос, Жезказган - Саксаульская - 

Бейнеу, которые сократили транзитные маршруты на 1000 км и обеспечили 

транспортную связь внутри страны от Востока до Запада. Железнодорожная 

линия Казахстан - Туркменистан Иран обеспечила выход грузоперевозок к 

морским портам Персидского залива, а в перспективе возможно получение 

доступа ТЛК Казахстана к торговым потокам Индии. В целом, в стране создана 

базовая сеть магистральных железных дорог, модернизирована большая часть 

автомобильных дорог республиканского значения, наращены мощности портовой 

инфраструктуры на Каспии, обновлен парк воздушных судов, реализована 

масштабная программа по строительству и модернизации взлетно-посадочных 

полос, пассажирских и грузовых терминалов. 

Одной из целей государства в сфере транспорта является создание на 

территории Республики Казахстан современного транспортно-логистического 

комплекса, обеспечивающего экономически эффективные и технологически 

разнообразные транспортные связи между производствами, населенными 

пунктами, регионами и отраслями, как внутри страны, так и Казахстана с 

зарубежными странами. Развитие транспортно-логистического комплекса должно 

опережать рост объемов грузо- и пасажиропотоков по всем видам транспорта. Для 

достижения указанной цели необходимо решение большого количества задач, 

которые можно сгруппировать по ключевым направлениям. Согласно 
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проведенному анализу основными направления развития транспорта на 

долгосрочную перспективу до 2030 года являются: 

-совершенствование системы государственного регулирования и управления;  

-повышение транзитного потенциала и эффективное его использование;  

-максимальное содействие развитию отечественного предпринимательства, 

снижение издержек на внутренних, экспортныхи импортных перевозках;  

- развитие инфраструктуры;  

- развитие науки и технологий; 

- обеспечение транспортной безопасности;  

- подготовка и переподготовка кадров;  

- мультимодальные технологии перевозок 

Перспективные направления развития железнодорожного транспорта 

Совершенствование нормативной правовой базы.  

Услуги железнодорожного транспорта осуществляются в соответствии с 

требованиями национального законодательства в области железнодорожного 

транспорта, а также иными документами, регламентирующих 

вышеперечисленные услуги на «пространстве 1520» и в международном 

сообщении, техническими регламентами и стандартами (ГОСТ, СТ РК), 

утвержденными МИИР, КТЖ и заводами-изготовителями, а также нормативными 

техническими документами, согласованными и утвержденными Комиссией 

Совета по железнодорожному транспорту полномочных специалистов вагонного 

хозяйства железнодорожных администраций (ЦСЖТВ) и Советом по 

железнодорожному транспорту государств-участников СНГ (ЦСЖТ). 

На сегодняшний день производственно-технические процессы КТЖ 

регламентируют более 1200 нормативно-технических документов. Необходим 

анализ конкуренции с выявлением несоответствий в законодательной базе, в т.ч. 

несоответствий внутреннего законодательства по разделению прав, обязанностей, 

ответственности участников перевозочного процесса на современном этапе.  

Либерализация рынка услуг грузовых перевозок. 

Необходимо разработать обязательную методику рыночного 

тарифообразования, определить статус национального перевозчика, создать 

рыночную среду. Существующая тарифная система, предусматривающая кросс-

субсидирование, дотирование пассажирских перевозок за счет грузоперевозок, не 

соответствует потребностям дальнейшего развития железнодорожного 

транспорта, т.к. всё это ложится на единого перевозчика.              Модернизация 

инфраструктуры МЖС.  

Рост транзитных перевозок, в т.ч. контейнерных, связано с развитие 

инфраструктуры, созданием современной наземной инфраструктуры на 

маршрутах Китай - Европа - Китай. В Китае вторую пятилетку реализуется 

программа модернизации железных дорог для доведения базовой скорости в 

грузовом 123 движении до 160 км/час. В Казахстане правилами технической 

эксплуатации железных дорог предусмотрена максимальная скорость в грузовом 

движении 90 км/час. Сметы и проекты на новое строительство, ремонты и 

модернизацию объектов инфраструктуры рассчитываются по этим параметрам. 
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Для обеспечения высокой эффективности железнодорожного транспорта и 

увеличения объемов грузопотоков по всем направлениям необходимо 

осуществить:  

- модернизацию инфраструктуры для обеспечения движения грузовых 

поездов до 100-120 км/час.  

Увеличение объемов транзитных грузопотоков. 

Казахстан - грузообразующая страна, т.к. имеется много насыпных грузов, 

сырья и т.д. Поэтому экспорта больше, чем импорта по железной дороге. Важно 

обеспечить перевозку грузов собственным транспортом (парком вагонов, парком 

автотранспортных средств, морским и речным флотом) по принципу «свой груз - 

свой флот». Соответственно необходимо наращивать, к примеру, собственный 

парк железнодорожных вагонов, тем более они работают не только в Казахстане, 

но и за рубежом. Без государственной поддержки Транспортно-логистический 

комплекс Казахстана не займет рынок услуг международных грузоперевозок. 

Казахстанским грузоперевозчикам сложно конкурировать, например, с 

российскими компаниями, потому что в России парк несравнимый: в РФ 1 млн. 

вагонов, в Казахстане лишь 70 тыс. вагонов. 

Модернизация информационной системы и цифровизация.  

Существующие информационные системы разработаны и внедрены в 70-х 

годах прошлого столетия. Все авторские права, хранилища данных, а также 

системы обработки данных находятся за пределами Казахстана в России. 

Контроль за системой учета и данными также находится у российских частных 

структур, без согласования с которыми невозможны никакие действия с 

системами и данными, т.е. налицо утечка казахстанских данных за пределы 

страны. Это не позволяет оперативно и системно реагировать на изменяющиеся 

потребности внутреннего рынка, запросы структурных подразделений и 

госорганов по своевременному предоставлению актуальной информации о 

количественных и качественных показателях работы в онлайн-режиме. Кроме 

того, за рубеж уходят значительные денежные средства за предоставление 

информационных услуг. 

В современных условиях большое значение приобретает цифровизация 

Транспортно-логистического комплекса Казахстана, способствующая повышению 

компетенций, расширению возможностей отслеживания грузов по всей цепочке 

поставок, упрощению и ускорению таможенных процедур.  

В стране проводится целенаправленная работа по реализации задач, 

поставленных Лидером нации, Президентом и Правительством Казахстана и 

направленных на развитие Транспортно-логистического комплекса.  

К основным задачам относятся повышение качества транспортно-

логистических услуг до мирового уровня, расширение доступности глобальных 

путей сообщения для казахстанского экспорта, увеличение международного 

транзита грузов и пассажиров через территорию страны, сокращение 

транспортных расходов и повышение конкурентоспособности Казахстана на 

мировом рынке. 
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2. Стратегический план развития Республики Казахстан до 2025 года, 

утвержденный Указом Президента Республики Казахстан от 15 февраля 2018 г. № 

636.  

3. План нации 100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных 

реформ Главы государства Нурсултана Назарбаева (май 2015 г.).  

4. Государственная программа индустриально-инновационного развития 

Республики Казахстан на 2015-2019 годы, утвержденная Указом Президента 

Республики Казахстан от 1 августа 2014 г. № 874. 

 

МОЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ СПЕЦИАЛИСТА ПО ТУРИЗМУ  

Участница:Клюева Виктория Николаевна 

Руководитель:Молдажанов Талгат Аменович 

КГКП «Колледж Бизнеса и сервиса»  

 

Актуальность: Каждому человеку знаком афоризм: Большое начинается с 

малого, а длинный путь - с первого шага". Я думаю, эта фраза может стать 

девизом моей будущей профессии. И в своей работе я вам это продемонстрирую. 

Каждый студент обязательно попадает на практику. Это его первый шаг к 

будущей профессии, и каким он будет зависит только от нас. Я считаю, что 

изучение норм и правил организации труда, правильный подбор текста и выбор 

мест для организации будущих экскурсии самые актуальные вопросы для 

будущего профессионала. 

           Новый взгляд, свежие идеи на экскурсии по родному региону я 

постаралась представить в своей работе и многое другое. Итак, дорогу осилит 

идущий. Я смело делаю первый шаг и приглашаю Вас с собой. 

Ознакомление с требованиями к работе и рабочему месту, техника 

безопасности является неотъемлемой частью сферы жизни у менеджера оп 

туризму. 

Цели исследования: 

Показать с чем сталкивается менеджер по туризму на протяжении своей 

подготовки своего обучения к будущей профессии. Какие трудности, возможно 

могут встретиться, также что для менеджера по туризму входит не только работа 

за компьютером, но и многие другие отрасли, например как экскурсовод и тд.   

Раскрыть интересный замысел работы менеджера по туризму 

Сотрудник турфирмы трудится 8 часов в день и в процессе работы использует 

персональный компьютер для поиска и заказа туров у туроператора, работает с 

поставщиками туристских услуг. 

При работе с персональным компьютером очень важную роль играет 

соблюдение правильного режима труда и отдыха. В противном случае у 

персонала отмечаются значительное напряжение зрительного аппарата с 

появлением жалоб на неудовлетворенность работой, головные боли, 
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раздражительность, нарушение сна, усталость и болезненные ощущения в глазах, 

в пояснице, в области шеи и руках. Чтобы уменьшить нагрузку на органы зрения 

со стороны монитора, необходимо применять дисплеи с достаточно большим 

размером экрана. 

Во время работы за компьютером с целью обеспечения работоспособности и 

сохранения здоровья следует делать регламентированные перерывы. В 

помещении, предназначенном для работы на компьютере, должно иметься как 

естественное, так и искусственное освещение. 

Так же узнала о классификации инструктажей. 

1 - Вводный инструктаж читается всем: 

- соискателям, принимаемым на работу; 

- командированным на предприятие сотрудникам; 

- молодым специалистам, проходящим производственную практику; 

- остальным сотрудникам 

2 - Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте читается до 

того, как сотрудник начнёт работать самостоятельно. Его обязан получить 

каждый. 

3. - На повторном инструктаже говорится ровно то же самое, что и на 

первичном. Ведь цель – закрепление информации. Делать это важно, как 

минимум один раз в шесть месяцев. 

4. - Внеплановый. 

5.-Целевой. 

Ознакомилась как пользоваться с огнетушителем и со всеми видами 

огнетушителя.  

Ведь это не мало важно. 

Изучили проездные документы для туристов, в частности более подробно 

мной были изучены классы авиабилетов. 

Так же, узнали необходимую реплику пассажира, когда он подходит к стойке 

регистрации. Я узнала норму багажа в разных классах самолетов. 

Мной были изучены три основные класса обслуживания эконом класс, 

бизнес-класс, первый класс. 

Я лучше ознакомилась что находится в авиабилете. 

 Мной, в моей непростой работе, были выполнены задачи «экскурсовода». Я 

проводила и создавала свои персональные экскурсии. 

Первая экскурсия, к которой я готовилась была с пункта А(Семей) до пункта 

В (Жидебай). 

Началось все с того, что я составила и рпетерировала свой текст г.Семей – 

урочище Жидебай – г.Семей., а также, мы поделились по местам с нашей 

подгруппой, кто о чем будет вести экскурсию. 

Так же была еще раз повторена техника безопасности во время поездки, 

чтобы экскурсанты не уходили сами без разрешения куда хотят, не вставали с 

мест во время поездки, не брали нечего с сакральных мест, нечего не ломали и не 

портили имущество. 

Текст, который я отрабатывала был о: 
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 Перевал Кушикбай Батыра, Монумент «Енлик-Кебек», Урочище «Жидебай» 

дом-музей Абая Кунанбаева и мемориальный комплекс Абай-Шакарим. 

О каждом монументе в той или иной степени была рассказана история этого 

места, интересные факты, чтобы экскурсантам было интересно и так же была 

практика если нам будут задавать вопросы. Так же, нами были подготовлены 

игры во время поездки. Анализ экскурсии непосредственной был проведен после 

самой поездки. 

Так же всеми учащимися, которые проводили экскурсию были предложены 

новые идеи для дальнейшего улучшения подобных мероприятий. 

Например, добавить больше игр чтобы экскурсантам было весело и не скучно 

всю дорогу, например, Викторина по всей экскурсии, на мой взгляд, была бы 

интересна многим, все смогли бы принять участие и подтянуть свои знания в 

данной сфере. Заехать в еще интересные места, которые можно было посетить и 

сделать фотографии на память, но мы не посетили. 

Минусов было не много, они были не критичны. 

Документы, выдаваемые туристам. Документация. То, с чем сталкивается 

каждый специалист по туризму на протяжении всей своей жизни. Ваучер – как 

основа, то, что терять нельзя. Памятка - хорошая подсказка туристу если у него 

возникнут проблемы в какой-либо стране. Я сама разрабатывала памятку туристу 

по стране Япония. 

Не все так просто, ведь экскурсии проводятся на разные темы и к каждой 

теме нужен свой индивидуальный подход. 

При подготовке экскурсии сначала определяются объекты, к которым затем 

подбираются вспомогательные источники: изобразительные, литературные, 

вещественные.  

К изобразительным источникам относятся планы, чертежи, эскизы проектов, 

литографии, фотографии, изображения зданий в старинной живописи, портреты 

авторов проектов. 

 К литературным — краеведческая литература, учебные пособия по истории 

архитектуры, специальная литература (монографии, сборники, альбомы), 

архивные документы и т.д. 

 К вещественным источникам относятся макеты зданий и сооружений, 

образцы строительных материалов, инструменты и механизмы, при помощи 

которых возводились здания. 

Я выписала для себя, что, по своему содержанию исторические экскурсии 

могут подразделяться на следующие подгруппы: 

- историко-краеведческие сосредотачиваются на изучении одного или 

нескольких значительных событий или ознакомлении с определенным периодом 

развития края. 

- археологические знакомят с археологическими памятниками. 

- военно-исторические - проводятся по местам боевой славы. 

- историко-биографические - по местам жизни и деятельности известных 

людей. Ко всем видам, нужны разные источники и индивидуальный подход. 
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Далее проходила самая масштабная, работая, это я составляла своб 

собственную экскурсию на тему «Литературно-историческое наследие города 

Семей». Сначала я выбирала объекты, далее искала на них информацию, как в 

интернете, так и спрашивала у людей, которые более опытны в жизни и знают 

больше о моих местах. Составляла индивидуальный текст экскурсии, маршрут и 

паспорта к объектам. Как я говорила ранее,для каждой экскурсии свои приемы и 

жесты. Я вспоминала что мы проходили и что было бы грамотнее использовать в 

свою экскурсию. 

Последняя моя экскурсия была по нашему колледжу. Мне попался стенд 

победителей и призеров «World Skills». Брала я информацию у победителя, ведь 

главным ключом в моем рассказе было то, как проходила сама подготовка и этот 

масштабный конкурс. Конечно, после экскурсии был проведен анализ. Я выявила, 

что я была более раскрепощенной чем на первой экскурсии Семей - урочище 

Жидебай. 

Подведем итоги:  

Благодаря экскурсоведению я научилась как правильно вести экскурсию, так 

как в рамках учебной практики мы посещали Музей Невзоровых, я своими 

глазами увидела, как должен вести себя профессиональный гид. Изученные мной 

ранее методические приемы и жесты, которые используются обычно гидами в 

экскурсии, я увидела на экскурсоводе и смогла закрепить полученную мной ранее 

информацию. Так же, в рамках обучения мы проводили 2 экскурсии 

самостоятельно в урочище Жидебай и Обзорная экскурсия по колледжу Бизнеса и 

Сервиса посвященная к 75-летию. Все эти экскурсии проводились студентам и 

преподавателям. Взять пример, как я проводила первую экскурсию в Жидебае и 

последнюю по нашему колледжу, заметен явный прогресс. В Жидебае я была 

более сжата и постоянно боялась забыть слова, я не знала какие можно 

использовать методические приемы и жесты для более интересного и 

насыщенного рассказа экскурсии экскурсантам. Когда же я проводила экскурсию 

по колледжу возле стенда World Skills, моя речь была более свободной, и я была 

более открытой и не боялась забыть слова, т. к. была уверена в себе и в своем 

деле. Я знала, как сохранить внимание экскурсантов, какие использовать 

методические приемы и жесты. 

Так же в курсе учебной практики мы разрабатывали свою личную экскурсию. 

Моя тема была «Литературно-историческое наследие города Семей». Я проделала 

колосальный труд, когда разрабатывала её. Я научилась делать паспорта для 

объектов, разрабатывать маршруты экскурсий, научилась составлять 

индивидуальный и контрольный текст, а также, собрала «портфель 

экскурсовода», узнала, что в него входит. 

Данный опыт в экскурсиях поможет нам в будущем стать профессиональным 

экскурсоводом и четко знать представления о своей профессии. 

Списоклитературы: 
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ЭКОНОМИКАЛЫҚ МАМАНДЫҚТАР ЖАСТАРДЫҢ КӨЗҚАРАСЫМЕН 

Қатысушы: Омаров Дәрмен Дәуренұлы 

Жетекшісі: Тлеулесова Гулим Жамаладиновна 

«Өскемен экономика және қаржы колледжі» ЖШС 

 

Өмірдің бір кезеңінде әр адамның алдында болашақ мамандықты таңдаумен 

байланысты күрделі сұрақ туындайды. Әлемде сан мыңдаған кәсіп түрі бар. 

Соның ішінде экономикалық мамандықтардың алар орны ерекше. Соңғы 

жылдары бұл мамандық ең танымал мамандықтар қатарына кіреді.  

Елдің нарықтық экономикаға көшуінен кейін экономикалық мамандықтардың  

беделі күрт өсті. Бірақ жас ұрпақ оларды дәл қазір қалай қабылдайды, қызметтің 

осы саласын қандай критерийлер бойынша таңдайды? Жасалған зерттеулік 

жұмыстар арқылы  осы сұрақтарға жауап іздеп көрейік. 

Зерттеудің мақсаты: Экономикалық мамандыққа  деген жастардың 

қызығушылығының деңгейіне әсер ететін факторларды анықтау, және оны шешу 

шараларын ұсыну.  

Маңыздылығы: Нарықтық экономиканы ұстанған еліміздің экономикасына 

тікелей әсер ететін кәсіпорындардың дамуы үшін экономикалық мамандық 

иелерінің сапасының жоғары болуы-маңызды қажеттілік.  

Негізгі бөлім 

Көптеген ЖОО-да, олардың негізгі бағытына қарамастан, экономикалық 

факультет барын байқай аламыз. Әрбір жоғары оқу орыны өз саласының 

экономисттерін дайындауға кірісті. 

Бұл маман - нарықтық экономика, заң және үрдістер туралы теориялық терең 

білімі бар, қазіргі экономикалық анализ әдістерін, бизнес-жоспар құрылуын, 

басқаруда тиімді шешімдер қабылдауды, сонымен қатар күрделілігі әртүрлі 

деңгейдегі жобаларды басқаруды, экономикалық үдерісті болжауды және 

оңтайландыруды жоғары дәрежеде меңгерген маман. Экономика және 

математикалық дайындықтың негіздерін білу, ана тілді, сонымен қатар орыс, 

ағылшын тілдерін еркін меңгеру, қазіргі жаңа бағыттарға тез үйрену маман 

иесінің еңбек нарығындағы жаңа өзгерістерге тез икемделуіне ықпал етеді.  

Соңғы онжылдықтарда экономикалық мамандықтарды қабылдау айтарлықтай 

өзгерді. Кеңестік  жылдары студенттер көбінесе экономикалық мамандықтарға  

"іш пыстырарлық" жұмыстың өкілдері ретінде қарады. Бірақ өткен ғасырдың 1990 

- жылдарында бұл қызметтің беделінің өсуі байқалды, алайда бұл оған деген 

қызығушылықпен емес, жеке баюға деген үмітпен байланысты болды (көптеген 

адамдар "қаржыға неғұрлым жақын болса, соғұрлым тиімді болады"деп сенді). 

Бүгінде оқушылардың арасында экономикалық мамандықтар туралы пікір сан 

қилы, экономикалық мамандықты таңдау-бірінің арманы болса, біреуге еш 
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қызығушылық тудырмайды. Осы тұрғыда мен қарапайым оқушылар мен 

студенттер арасында зерттеу  жүргіздім. Зерттеу онлайн тест арқылы және офлайн 

сұхбат алу арқылы жүргізілді. Зерттеу сұрақтары ретінде көпшілікті 

қызықтыратын 5 түрлі сұрақ алынды. Сауалнамаға бірнеше мектеп пен колледж 

қабырғаларында оқитын 1313 адам қатысты. 55 респонденттен офлайн түрде 

сұхбат алынды.   

Бірінші сұрақ нәтижесінде «Экономикалық мамандықтар болашақта қажет 

пе?» деген сұраққа жауапкерлерден 100% «иә» деген жауап алынды. Бұл 

мамандыққа қызығушылық деңгейіне қарамастан көпшілік болашақта экономист 

мамандығы қажет екенін мойындайды.  

 

Сауалнаманың екінші кезеңінде мен оқушылардың осы бағытты таңдауы 

кезінде қай пәннің қажет екендігі жайлы білімдерін зерттедім. Ол үшін 

«математика және география» пәндерін оқу керек деген  61,5% адам болды. 38,5%  

«физика/математика» пәндері қажет десе, «химия және биология» пәндерін 

экономикамен байланыстырғандар саны 0 ге тең болды.  

 

Үшінші сұраққа жауап берушілер экономика сөзінің мәні туралы білімін 

көрсетті. «Экономика» сөзі – «үй шаруашылығын жүргізу өнері»деген мағынаны 

білдіреді. Бұл сұраққа дұрыс жауапты 30,8 % адамнан ала алдық. 53,8 %-ы 

«экономика» сөзін «өндірісті жүргізу тәсілі»  десе, «сату және сатып алу кәсібі» 

деп есептейтін 15,4% адам табылды 
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Сауалнама жасау кезінде «экономист» мамандығы қызметінің мақсатын 

оқушылар арасында айқындауға тырысып көрдім. Бұл қызметті 23,1% адам 

«қоғамдық тәртіпті сақтау, қылмыспен күресу, мемлекет пәрменін орындату, 

халық пен мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз ету маманы» деп ойлайтынын 

жеткізді. Ал қалған 76,9%- ы «бұл қоғамның ресурстары мен оның өндірісі немесе 

өнімі арасындағы байланысты зерттейтін сарапшы» екенін дәл тауып айтты.  

 

Бесінші сұраққа келер болсақ, «Экономикалық мамандықтар оңай деп 

ойлайсыз ба?» деген сауалға «Иә» деп жауап берушілер табылмады. Керісінше 

жауап берген 7.7 % болса, қалған 92,3% жастар «маман иесі білікті болса, қиынға 

түспейді» деп топшылайды.   

Зерттеу нәтижесі жастардың экономикалық мамандықтарға деген 

сүйіспеншілігі жоғары деңгейде болғанына қарамастан, оқуға тапсырар кезде бұл 

бағыттан көбісі тартыншақтайтындығын көрсетеді. Себебі, экономист болу үшін 

«математика пәнінен жоғары көрсеткіш көрсету қажет» деп санайды. Сауалнамаға 

қатысушылардың жауабы арқылы  «олар  экономикалық мамандықтардың мәнін, 

түрлерін, қызмет аясын жақсы біледі және бұл мамандықты жоғары бағалайды» 

деген қорытынды жасауға болады.  

Тәуелсіздік алғаннан кейін экономикалық мамандықтарды дайындау деңгейі 

өте жоғары болды. Қазір мемлекетіміз техникалық бағыттағы мамандықтарды 

дайындауға аса зор көңіл бөліп отыр. Техникалық мамандықтар бойынша 

бөлінген гранттар саны да жоғары деңгейде. Сәйкесінше ол мамандықтарға 

жоғары оқу орындарына түсудің шекті балы да төмен.  Ал, 2022 жылы елімізде  

экономикалық бағытқа жоғарғы оқу орнына тапсыру үшін ҰБТ-дан жинау қажет 

шекті балл – 78 баллдан 117 ге дейінгі аралықта. Әрине, гранттық орынды иелену 

үшін техникалық мамандықтарды таңдаудың деңгейі жоғары болатындығы 

түсінікті жайт. ҰБТ-ның шекті балының жоғарырақ болуы білімді де таңдаулы 

талапкерлердің экономика саласын таңдауына жағдай жасайды.  
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Офлайн жүргізілген сауалнамада «Экономикалық мамандықтар бойынша 

жұмысқа орналасу қиын ба?» деген сұраққа оқушылардың да, студенттердің  

көпшілігі қазір экономикалық мамандықтарды қоса алғанда, жалпы жұмыс 

табудың өте  қиын екенін атап өтті. Мектеп оқушылары " жақсы экономист 

әрқашан сұранысқа ие болады "дегенді жиі айтты. Студенттер мамандық 

бойынша жұмысқа орналаспаса да, "экономикалық білім барлық жерде пайдалы 

болады"деп атап өтті.  

Мектеп оқушыларымен әңгіме барысында біз олардың көпшілігі 

экономикалық мамандықтардың  жұмысын нашар елестететінін білдік. Көбінесе 

ол шексіз есептеулермен байланысты болды, бірақ оның жоспарлау және басқару 

қызметімен тығыз байланыстылығы туралы аз айтылды.  

Және де көптеген банктік мекемелерде, сауда орындарында менеджер, сауда 

агенті сияқты бірқатар экономикалық мамандықтар үшін арнайы білімді 

растайтын дипломның қажеттілігі болмайды. Бұл да өз кезегінде жастардың  оқу 

орнын таңдауына әсер етеді (оларда «дипломсыз-ақ жұмысқа орналасу мүмкіндігі 

болса, ол кәсіпті оқудың қажеттілігі бар ма?» деген сұрақ туындайды).  

Экономикалық мамандықтарды таңдаған көптеген жастар өздерінің болашақ 

жұмысының ерекшелігін – оның күрделілігін де, жағымды жақтарын да толық 

түсінбейді деген күдік бар. Осы орайда кәсіптік бағдар жұмыстарын жетілдіру 

қажеттігі білінеді. Мектеп пен мамандық дайындаушы орта және жоғары оқу 

орындары бірлесе отырып, тығыз жұмыс жасалу қажет деп санаймын. Сол сәтте 

әрбір оқу орнында дайындалатын мамандықтар бойынша толық мәлімет беріледі 

Қорытынды 

Соңғы жылдары экономикада тоқырауды, кейде құлдырауды тудыратын 

дағдарыстық құбылыстар байқалады. Әлемде орын алған пандемия да 

экономикаға орасан зор әсерін тигізді. Бұл қоғамда экономикалық мамандықтарға 

деген сұранысты бәсеңдетуі мүмкін. Әйтсе де кейбір бағыттар бойынша 

таңдаудың  өсуі байқалады (қаржы талдаушысы, пиар-менеджер, smm менеджер, 

бизнес-информатика, жоба менеджері, дағдарыс менеджері). Әрине, отандық 

өнімді көптеп өндіруді, кәсіпкерлікті дамытуды мақсат етіп қойған еліміз үшін 

экономикалық мамандық иелерінің қажеттілігі даусыз. «Сен де бір кірпіш 

дүниеге, кетігін тап та бар қалан!» деп ұлы Абай атамыз айтқандай дүниенің бір 

кілтін ұстар, сұранысқа ие кәсіп таңдап, еліміздің болашағы үшін талмай еңбек 

ету-біздің борышымыз!  

Пайдаланылған әдебиеттер:  

1.Жолдасова Г. (Экономика негіздері), Фолиант баспасы, 2017 ж. 

2.Ходжаниязова Ж. (Нарықтық экономика негіздері),Фолиант баспасы, 2017 ж. 

3.Үсенов С.А., Үсенова А.С., Спанов М.У. (Экономикалық теорияның қысқаша 

курсы), Алматы «Полиграфкомбинат», 2019 ж. 
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ЖАС МАМАННЫҢ ЕҢБЕК НАРЫҒЫНДАҒЫ РӨЛІ 

Қатысушы:Қадырханова Аяулым 

Жетекшілері: Какимова Динара Болатбековна, Разбекова Жулдыз Женисовна 

«Бизнес және сервис колледжі» КМҚК 

 

 Баяндаманың өзектілігі: Оқу орындарын енді ғана бітірген 

жастардың еңбек нарығында жұмыс таба алмауы ең өткір мәселе. Қазіргі 

қоғам өміріндегі жастардың рөлі, олардың білім деңгейі мен кәсіби 

біліктілігі, адамгершілік қасиеті мен мәдени қажеттіліктері туралы 

мәселелерді зерттеу қоғам үшін бірінші кезектегі мәнге ие. 

Баяндаманың мақсаты мен міндеттері: 

1. Еңбек нарығындағы жастардың орнына талдау жасау 

2. Қазақстандағы жастар арасындағы жұмыссыздық мәселесінің себептерін 

зерттеу, анықтау 

3. Жұмыссыздар санын азайту жолдарын қарастыру 

1.Жастар – қуатты адам ресурсы. Жастарды қолдау және оларды қоғам 

өміріне белсенді қатысуға тарту мемлекет дамуына стратегиялық 

инвестиция болып табылады. 

 Жастар белгілі бір жас шектеулері бар, маңызды әлеуметтік-

экономикалық функцияларды (білім беру, кәсіптік, әлеуметтік-

демографиялық, әлеуметтену) атқаратын және қызметтің субъектісі 

ретінде әрекет ететін халықтың ерекше бөлігі. 

 Алайда, бүгінгі таңда еңбек нарығы жастардың жұмыс күшін толық 

және тиімді пайдалануды қамтамасыз ете алмай отыр. Жастар жұмыс 

күшінің сұранысы мен ұсынысының сандық және сапалық 

параметрлерінде дисбаланс байқалады. Жұмыс табуда кәсіптік бағдардың 

жеткіліксіздігі, кәсіби дайындық деңгейінің төмендігі және практикалық 

жұмыс тәжірибесінің болмауы салдарынан еңбек нарығында жастардың 

бәсекеге қабілеттілігі төмен. 

 Нәтижесінде, еңбек нарығындағы жастардың бәсекеге 

қабілеттілігінің төмендігі, осы жұмыс күшіне жеткіліксіз сұраныс және 

олар үшін тартымсыз еңбек жағдайлары салдарынан жастардың едәуір 

бөлігі жұмыссыз қалады немесе басқа мамандыңта жұмыс істеуге мәжбүр 

етеді. 

2.Жастардың жұмысқа орналасу кезіндегі негізгі мәселелер 

Еңбек нарығы - бұл жұмыс күшін (адамның  еңбек ету қабілеті) тауар 

түрінде  сату - сатып алуға байланысты болатын экономикалық қатынастар 

жүйесі. Еңбек нарығы жоғары квалификация еңбектің беделінің сөзсіз 

көтерілуіне әсер етеді, осының арқасында әрбір жұмыс орнының бағасы 

артады, жұмыскерлерге және олардың еңбегінің сапасына деген талап 

күшейеді. 

Халықаралық еңбек ұйымының «Жұмыспен қамтудың жаһандық трендтері 

2021» жыл сайынғы баяндамасында жастардың жұмыспен қамту 

дағдарысынан ең көп зардап шеккен адамдар екені атап көрсетілген. 
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Сондай-ақ, осы есеп бойынша әлемде 15 пен 24 жас аралығындағы 74,5 

миллион адам жұмыссыз. 

Мемлекетіміз жұмыссыздықты жою үшін түрлі бағдарламалар мен түрлі 

әлеуметтік көмектер арқылы халыққа көмектесуде. 2021 жылғы I-тоқсан 

қорытындысы бойынша 15 және 28 жас аралығындағы экономикалық тұрғыдан 

белсенді жастардың үлесі 2 168,9 мыңды, оның ішінде жұмыс күші құрамына 

жатпайтын 2 085 мың адам жұмыспен қамтылған. Жұмыспен қамтылған 

жастардың арасында 1 592,6 мың адам немесе 76,4% жалдамалы жұмыскерлер, 

492,4 мың адам немесе 23,6% өзін-өзі жұмыспен қамтығандар. 

Ең көп адам саудада, автомобильдер мен мотоциклдерді жөндеуде жұмыс 

істейді – 1,5 млн. Сонымен қатар көп қамтылған салалардың қатарына ауыл, 

орман және балық шаруашылығы, білім беру және өнеркәсіп кірді. Егер 

еңбекшілерді лауазымдары мен кәсіптері бойынша қарастыратын болсақ, онда 

елімізде 538,3 мың басшы мен мемлекеттік қызметші бар. Сондай-ақ, білім беру 

(738,7 мың), бизнес және әкімшілік (563,6 мың), ғылым мен техника (229,1 мың), 

Денсаулық сақтау (216 мың) және басқа да салаларда жұмыс істейтін 2,1 млн 

маман-кәсіпқой. Бұған ұлттық статистика бюросының мәліметтері дәлел. 

Еңбек нарығына алғаш рет келген және кәсіптік білімі жоқ, жұмыс 

қауіпсіздігінен айырылған адамдар еңбек нарығында өздеріне жұмыс таба 

алмайды. Жоғары оқу орындарының түлектері де жұмыс табу оңай емес, 

өйткені оқу орнын бітіргеннен кейін олар жұмысқа орналасу мәселесіне 

тап болады және жұмыс берушілердің көпшілігі бос орындарға жұмыс 

тәжірибесін талап етеді 

Ең қиыны кәсіптік мансабын енді бастап жатқан жас мамандар үшін, 

өйткені компаниялар тәжірибесіз жұмысқа қабылдау мәселесіне әртүрлі 

көзқараспен қарайды. Кейбір жұмыс берушілер жас мамандарды еңбек 

нарығында бәсекеге түсе алмайтын нақты демографиялық топ ретінде 

қарастырады, сондықтан біліктілігі жоқ маманды жалдау уақытты босқа 

өткізу деп есептейді. Жұмыс берушілер жас кадрларды кәсіби даярлауға 

байланысты қосымша ұйымдастырушылық және қаржылық шығындарды 

алғысы келмейді, өйткені осы уақыт ішінде білікті мамандардың көмегімен 

еңбек өнімділігін арттыруға болатын еді. 

Бұл ретте орта кәсіптік білімі бар жастар арасындағы жұмыссыздық 

деңгейі жоғары оқу орындарын бітірушілермен салыстырғанда 

айтарлықтай төмен екенін атап өткен жөн. Себебі, жоғары оқу орнының 

дипломы бар жастар көп жағдайда жұмысқа қойылатын талаптарды, 

әсіресе жалақы, әлеуметтік жағдай және мансаптық өсу тұрғысынан 

жоғарылатады. Сондықтан, жұмыс берушілерге тәжірибесі жоқ, 

біліктілігін әлі дәлелдей алмаған мамандарды емес, практикалық 

тәжірибесі бар адамдарды жұмысқа алған тиімдірек. Сонымен қатар, 

тәжірибе көрсеткендей, колледж түлектерінің еңбек жағдайына қойылатын 

талаптары азырақ. Осылайша олар экономиканың әртүрлі салаларында 

қысқа мерзімде жұмыс таба алады. Соңғы жылдары Қазақстан 

Республикасының Үкіметі жоғары және орта кәсіптік білімі бар кадрларды 
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даярлаудың санының да, бейінінің де оңтайлы құрылымын жоспарлау 

жөніндегі жұмысын күшейтті (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 

жылғы № 316 қаулысы. ). 

1-кесте 

Жас топтары 2019ж 2020ж 2021ж 

Мың 

адам 

 

% 

Мың адам 

 

 

% 

Мың 

адам 

 

 

% 

Жұмыссыздар, 

оның ішінде 

білімі барлар: 

123,8 100 116,7 100 124,9 100 

20-24 жас 13,6 10,9 15,2 13 11,8 9,4 

25-29 жас 29,9 24,2 27,7 23,7 25,5 20,4 

30-34 жас 25,9 20,9 31,1 26,6 33,5 26,8 

Басқа топтар 54,3 43,9 42,6 36,5 54 43,2 

Жасы мен білім деңгейі бойынша жоғары білімі бар жұмыссыз халықтың 

құрамы мен құрылымы 

Елдегі жоғары білімді жұмыссыз халықтың жасы мен білім деңгейі 

бойынша құрамы мен құрылымын талдау, жұмыссыздардың басым бөлігін 

25 пен 29 жас аралығындағы жастар құрайтынын көрсетеді. 

 

2-кесте 

 
Қазақстандағы жастар жұмыссыздығының негізгі себептері 

Қорытынды: 

 Диплом алған жастардың көпшілігі болашақтарын нақты 

көрмейді,ары қарай не істеу керек екендігін түсінбейді. Жастар арасында 

жұмысшы мамандықтары идеясы ауыр, аз ақы төленетін жұмыспен ғана 

байланысты. Қазіргі заманғы өндіріске жұмысы жеткілікті түрде төленетін 

жоғары білікті жұмысшылар қажет екендігі жастарға жиі айтылмайды. 
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Сондықтан қазіргі таңда жастардың кәсіби бағдары ерекше өзекті болып 

отыр. Жас маман дұрыс кәсіптік жолды неғұрлым тез таңдаса, оның еңбек 

нарығына бейімделуі де соғұрлым қауіпсіз болады. Республикада еңбек 

тәрбиесін, кәсіптік-техникалық білім беруді, ұдайы өндірістің тиімділігін 

арттыруды және жас мамандардың әлеуетін пайдалануды стратегиялық 

мақсат етіп қоятын жастардың кадр саясаты қажет. 

 Жастарды жұмыспен қамту, оларды бейімдеу және кәсіптік жұмысқа 

дайындау әлі де болса міндеттер болып табылады, оның шешімі 

жастардың еңбек ету құқықтарын жүзеге асыруды, ел экономикасын 

дамытуда олардың әлеуетін пайдалануды қамтамасыз етеді. 

Қорытындылай келе, мынадай ұсыныстарым бар: 

1.Жоғары курс студенттері үшін жұмыс берушілермен түрлі кездесулер 

мен конференциялар ұйымдастыру 

2.Оқу орындары жастарға жұмысқа орналуға көмектесу 

3.Еңбек нарығын қадағалап, қажетті салалардағы мамандарды ғана 

дайындау 

4.Мемлекет тарапынан ашылатын өндірістік кәсіпорындар қалалар мен 

аудандарда да ашылса, жұмыссыздық мәселесі біркелкі шешіледі. 

5.Өзіміздің жас кәсіпкерлерді, ғалымдарды, өнертапқыштарды қолдаса. 

Пайдаланылған әдебиеттер: 

1)researchgate.net 

2) www.akorda.kz 

3)http://stat.gov.kz/ 

4) kk.wikipedia.org, 

 

Study-Life 

Участники: Дюсенбеков Темiрлан Тимурулы, Атамбеков  Жангир Ерланович 

Руководитель: Искаков Артур Николаевич 

КГКП «Семейский финансово-экономический колледж им. Р.Байсеитова» 

 

В наше время происходит массовая цифровизация всего, начиная от покупок 

в магазине и заканчивания наймом на работу. Также и образование не стоит на 

месте, многие люди предпочитают учиться удалённо, нежели сидя в классах и 

аудиториях. И смотря на нынешние тенденции мы хотим предложить свой проект 

– «Study-life» 

 
 

https://www.researchgate.net/publication/338235144_Globalnye_trendy_i_tendencii_v_oblasti_zanatosti
http://www.akorda.kz/
http://stat.gov.kz/
https://kk.wikipedia.org/
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«Study-Life» — это онлайн платформа, с помощью которой люди смогут 

получить узконаправленную помощь с подготовкой к экзаменам, обдумать выбор 

будущей профессии в комфортной среде для обучения, получить 

профессиональную помощь в вопросе с поступлением в наши и зарубежные 

ВУЗы.[1] 

Преимущества нашего проекта 

 Снизит волнение и стресс среди школьников и студентов. 

 Увеличить количество людей, поступивших на специальность 

по собственному желанию. 

 Поднимет уровень знаний в нашей стране. 

 Даст людям представление об экзаменах и поступлений 

 Увеличит количество поступивших на желаемую профессии 

 Создаст удобное место, для обучения и подготовки к 

экзаменам 

 Удобность и понятность 

 Полная подготовка по всем предметам 

Функции сайта и предметы обучения 

Сайт будет предоставлять полный спектр подготовки к таким как экзаменам как 

ЕНТ и ОГЭ. Курсы по подготовке ко вступительным экзаменам в заграничные и 

наши ВУЗы, колледжи. Можно будет оценить свой уровень знаний при помощи 

теста. [1] 

 
 

«Study-Life» вКазахстане 

«Study-Life» - Станет первым сайтом в Казахстане, который будет 

подготавливать людей к ЕНТ по всем предметам, с удобным и понятным 

дизайном, в комфортной среде обучения. На данный момент в нашей стране нет 

столь удобных мест, для подготовки к ЕНТ, ОГЭ и прочим экзаменам, в 

современном виде и формате обучения. 

Целевая аудитория  
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Целевой аудиторией нашего сайта будут: 

 
Общие расходы и оценка экономической эффективности 

Создание сайта и набор персонала будут стоить: 

Персонал Средняя оплата 

1.Руководитель  350000 тг 

2.Менеджер персонала 230000 тг 

3.Веб-дизайнер 120000 тг 

4.Сис.Админ-

прогаммист 

160000 тг 

5.Физ/Мат и инф/мат 200000 тг 

6.Био/Химия 150000 тг 

7.История/География 170000тг 

8.Русс.яз и грамотность 

чтения 

100000тг 

9.Каз.яз 100000тг 

10.Ино.яз 120000тг 

ИТОГО 1650000 тг 

 

Ежемесячные расходы будут в размере 1650000 тг 

Постоянная прибыль сайта будет зависеть от постоянного прихода/ухода 

пользователей на сайте, выбора курсов и т.д. В основном прибыль будет идти 

круглый год, поскольку люди учатся постоянно, многие готовятся к экзаменам в 

течении всего года, другие просто закрепляют свои знания, но, конечно, сайт 

будет приносить максимальный доход во время экзаменационных периодов, зима-

весна. 

Возможные риски. 

Создание и поддержка сайта будет подвержена определённым рискам, к 

примеру недостаточный приход новых учеников или технические проблемы с 

наоборот большим наплывом людей. Но первую проблему можно будет решить с 

помощью добавления новых курсов, а вторую с наймом более квалицированных 

программистов и улучшением кода сайта. 

 

 

35%

55%

10%

Целевая аудитория

Студенты

Школьники

Обычные посетители сайта
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Конкуренция. 

На рынке Казахстана нашими конкурентами являются «Wikium» и 

«Openu.kz». Но они не дают школьникам и студентам возможность к 

полноценной подготовке к экзаменам. Также, они не имеют возможность к 

выбору узконаправленной подготовки к ЕНТ, с полным набором 

соответствующих предметов. А наш проект сможет дать полноценную 

подготовку к экзаменам, также, на нашем сайте люди смогут получить совет от 

опытных специалистов и пообщаться с такими же людьми, как и они сами. Также, 

плюсом нашего сайта станет удобный и красивый дизайн. 

В итоге данный проект поможет большему числу людей понять, чего они хотят, 

куда хотят поступить и на кого учиться, поможет преодолеть тяжёлый 

экзаменационный период. 

Источники: 

1.https://05temerlandusenbek.wixsite.com/study-life 

 

STEM Benefits in Early Education 

Litvinova N. 

Scientific supervisor: Saparkhanova A.S. 

College of Business and servise 

 

    The concept of a STEM-focused education (science, technology, engineering, and 

math) has grown in popularity in recent years. As highlighted by the U.S. Department of 

Education, activities like problem-solving, gathering and evaluating evidence, decision-

making, and processing information have become crucial life skills for a successful 

21st-century existence. 

    These basic concepts are the foundational focus of STEM education—with the 

acronym standing for science, technology, engineering, and math with the common 

addition of computer science as a foundational component. As of 2018 2.4 million 

STEM jobs were projected to remain vacant, while STEM-related occupations are 

predicted to continue to grow at a robust 13% clip between 2017 and 2027. 

    While it’s important for higher education to have a mission and vision that helps to 

promote STEM education, it’s also critical to begin the STEM journey at a much 

younger age. Here are some of the primary reasons STEM education should be 

implemented—both in and out of the classroom—right from the earliest days of 

childhood. 

   Hands-On Experience 

While formulas and calculations are essential to most STEM activities, they are hardly 

the only focus. Most STEM learning, especially in early childhood, revolves around 

teaching each subject through hands-on experiences. For instance, many of NASA’s 

STEM-related activity suggestions involve hands-on projects like creating a paper Mars 
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helicopter or building a soda-straw rocket. Using kinesthetic learning can develop a 

student’s knowledge of subjects like mathematics and science in an experiential 

manner, rather than strictly in written form. This can provide valuable experience that 

continues to serve them throughout their careers. 

   Memory Retention 

The experiential learning that naturally takes place through STEM learning has proven 

to result in a powerful increase in retention. STEM education in early childhood allows 

children to begin to learn and retain a knowledge base that they can build on as they get 

older. Whether that’s through higher education or through professional development, 

STEM is critical to optimizing their educational trajectory throughout the rest of their 

lives. 

  Gamification 

Gamification has become an increasingly popular form of motivation and productivity. 

In fact, 90% of employees are more productive when engaged in gamified activities. 

This plays to the strengths of STEM education, in which gamification—i.e. learning 

through games—plays a crucial role. By exploring important subjects like science and 

engineering through the lens of playing a game, children can learn to apply gamification 

to professional and educational pursuits in a profitable manner. 

    Language Development 

As explained by The National Academies of Sciences Engineering and Medicine, 

language is “simultaneously a cognitive ability and a cultural resource.” Children use it 

from a very early age to learn and engage in their homes and communities. As they 

enter educational ages, STEM can facilitate children’s language development. This can 

increase vocabulary and open up the doors for conversations, which can help children 

develop language and general knowledge of a subject at the same time. It also equips 

them to communicate across cultural boundaries — a skill that will serve them for the 

rest of their professional lives. 

  Collaborative Learning 

As pointed out in the U.S. Department of Education’s description referenced above, 

things like processing information, evaluating evidence, and problem-solving are 

potential benefits of STEM education. Part of this comes from the natural tendency for 

STEM activities to encourage collaborative reasoning. 

   Classic STEM activities, such as robotics competitions or science fairs, as well as 

various collaborative tech tools, encourage students to work together as they innovate 

and think critically about each subject. This ability to work as part of a high-functioning 

team is instrumental in long-term success, whether an individual is working with fellow 

students as they learn or utilizing their knowledge to pull together a project proposal in 

the workplace. 
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   Readiness for Higher Education and Career Success 

While prioritizing STEM education from an early age can have clear benefits to 

individual development, one of the leading reasons for the rise in focus on STEM is that 

not enough students and workers have the right critical skills and knowledge compared 

to what is needed. 

  STEM employers often struggle to fill jobs because they can’t find qualified talent; 

this is helping drive up salaries and income potential in high-need STEM positions and 

fields. With the explosive growth of technology in all sectors, students of information 

assurance and cybersecurity can provide critically needed skills and solutions. An 

increasingly automated manufacturing sector requires human talent that students of 

mechatronics and other IT or engineering fields are better equipped to offer. Preparing 

children to meet the needs of the workforce and to attain the requisite higher education 

can start with early childhood STEM exposure and emphasis. Filling these critical 

careers also requires students to be equipped to succeed in the right college programs. 

Unfortunately, many students opt not to pursue STEM degrees because they perceive 

the subjects as being too difficult. With lifelong exposure and preparation to tackle 

STEM subjects, students can overcome this perception and make these advanced 

degrees and coursework not only less intimidating, but a natural extension of their early 

education. 

  How to Incorporate STEM in Early Childhood 

The ability to incorporate STEM into early childhood education can remain a challenge. 

Fortunately, there are many avenues that can be sought out, both in the classroom as 

well as in the home. Here are a few suggestions for both settings: 

  Tips for Parents 

Parents can greatly enhance the STEM experience at home in a variety of ways: 

  Go on a nature walk: A nature walk provides a plethora of hands-on opportunities 

that engage the senses and open up discussions related to real-world subjects like 

biology and physics. 

Teach a cooking class: Home ec, specifically cooking and baking, can also be used to 

teach STEM through things like measurements and chemical reactions. 

Play with elements: Interacting with water, earth, sand, and other natural sensory 

experiences can spark conversations about a variety of STEM subjects. 

Use a game: Whether you’re playing Minecraft online or Jenga on a table, games 

provide a plethora of opportunities to discuss engineering, math, gravity, and many 

other STEM topics. 

Build together: Working with wood, clay, paper, and so on can be an ideal avenue to 

engage children in natural, interesting activities that directly relate to a variety of STEM 

subjects, such as measurements or engineering. 
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Read together: STEM reading doesn’t have to consist of dry textbooks in school, as 

parents can encourage children to read about the history of important people and events 

in STEM subjects, as well. 

Repair a household item: Much like building something, including children in the repair 

process can create opportunities to discuss things like the scientific struggle to preserve 

and reuse or the math typically involved in making a home repair. 

By looking for STEM opportunities around the home, parents can help to enhance the 

lessons that their children are learning in the classroom. 

Tips for Educators Here are a few suggestions to help teachers enhance the STEM 

experience for their students, as well: 

 

Don’t be afraid to ask questions: If you want to cultivate an atmosphere of interest 

and introspection, make sure to embrace a Socratic method with your students’ STEM 

experiences. 

Hands-on assignments: Investing in creating a hands-on experience through projects 

and activities for your students is a key aspect of facilitating retention. 

Conduct experiments: Experiments are an excellent way to combine STEM factors 

like collaboration and kinesthetic learning. 

Get the children’s feedback: Along with asking questions, it’s also important to 

request feedback and garner any inquiries from students throughout and after the 

learning process as well. 

For teachers, the focus of providing a quality STEM education should revolve around 

the presentation of information and the involvement of the students. 
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Жетекшілері:Хасенов Куаныш Мухитович, Аргынова Сандугаш Тукеновна 

«Жүсіпбек Аймауытов атындағы жалпы орта білім беретін мектебі» КММ, Семей қаласы 

7.О ЧЕМ ГОВОРЯТ НАДПИСИ НА ОДЕЖДЕ............................................................................21 

Участница: Енсебаева Аружан 

Руководитель: Хусаинова Зухра Зуфаровна 

КГУ “Новопокровская средняя школа”отдела образования по Бородулихинскому  району 

8.МАЛАЯ РОДИНА В ЛИРИКЕ ПОЭТОВ–ЗЕМЛЯКОВ……………………………………..22 

Участница: Романова Виктория Витальевна 

Руководитель: Кресс Ирина Александровна 

КГУ «Новопокровская средняя школа» отдела образования Бородулихинского района  

9.ҚОНАҚ КҮТУ-АТА ДӘСТҮРІМІЗ 

Қатысушы:Бахтиярова Александра Владимировна...........................................................................26 

Жетекші: Алибекова Гульмира Мадетовна 

Бородулиха ауданы бойынша білім  бөлімінің «Новопокровка орта мектебі» КММ 

10.ИССЛЕДОВАНИЕ КИБЕРБУЛЛИНГА В ШКОЛЕ…………………………………….…30 

Участник: Сайфутдинов Тимур Рафикович 

Руководитель: Большакова Юлия Владимировна 

КГУ «Новопокровская средняя школа» ГУ «Отдел образования Бородулихинского района» 
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11.PRACTICAL USE OF ENGLISH LANGUAGE IN CITY LIFE 

ҚАЛА ӨМІРІНДЕГІ АҒЫЛШЫН ТІЛІНІҢ ПРАКТИКАЛЫҚ ҚОЛДАНЫЛУЫ..............34 

Қатысушы: Ержанова Дильназ Ержановна 

Жетекшісі: Ахметова Баян Узбековна 

«№36 жалпы орта білім беретін мектебі» КММ, Семей қаласы 

12.AҒЫЛШЫН – ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ ЕСІМДІКТЕР ЖӘНЕ ОРЫН АЛМАСТЫРУШЫ 

СӨЗДЕР...............................................................................................................................................38 

Қатысушы:  Бекзатқызы Аружан 

Жетекшілері: Баитунов Дулат Ермекович, Мантиева Балжан Берікқанқызы  

 «Ж.Аймауытов атындағы жалпы орта білім беретін мектебі»КММ,  Семей қаласы 

13.ЫРЫСХАН МҰСАҰЛЫНЫҢ «АҒА СҰЛТАН» РОМАНЫНЫҢ КӨРКЕМДІК 

ЕРЕКШЕЛІГІ......................................................................................................................................42 

Қатысушы: Қабасова Халима 

Жетекшісі: Сатенова Майра Гусмановна 

 «Ж.Аймауытов атындағы жалпы орта білім беретін мектебі» КММ, Семей қаласы 

14.ОРАЛХАН БӨКЕЙ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫ...........................................................................45 

Қатысушы:  Тлеуберлина Сабина Серикжановна 

Жeтeкшiсі:   Жиенбаева Акгул Слямхановна, Нургалиева Роза Акылбековна 

«№ 7 жалпы орта білім беретін  мектеп-лицейі» КММ, Семей қаласы 

 15.ДРУЖБЫ  В ЛИРИКЕ А. С. ПУШКИНА (ЛИЦЕЙСКИЙ ПЕРИОД)...............................49 

Участница:Берикова Нурай   

Руководитель:  Исатаева Максат Айтказиновна 

КГУ « Общеобразовательная средняя школа  им. Шынкожа батыра»отдела образования по 

Аягозскому району 

16.ИНТЕРНЕТ ЗАВИСИМОСТЬ ПОДРОСТКА КАК ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОГО 

ОБЩЕСТВА.........................................................................................................................................52 

Участник:Тишинский Олег Сергеевич 

Руководитель:Токенова Динара Муратбековна  

КГУ «Михайличенковская общеобразовательна средняя школа» отдела образования по 

Бородулихинскому району  

17.РОЛЬ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМОВ  В МЕЖДУНАРОДНОЙ КОММУНИКАЦИИ.....56 

Авторы: Ефанова Елена Андреевна, Тореханов Назар Арманович 

Руководитель: Островерхова Лариса Карловна,  

КГУ «Средняя общеобразовательная школа-лицей № 7»  г.Семей  

18.АБАЙ ҚҰНАНБАЕВТЫҢ ҚАРА СӨЗДЕРІНДЕГІ АР-ҰЯТ ЖӘНЕ АДАМГЕРШІЛІК 

МӘСЕЛЕСІ............................................................................................................ ..............................60 

Баяндамашы: Қалимолда Жулдыз 

Жетекшісі: Баласаева Ботагөз Сериковна 

Тарбағатай ауданы  Ақжар ауылы  «Абай атындағы орта мектебі» КММ 

19.INSTAGRAM БЛОГ КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ 

РЕЧИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА СРЕДИ СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ...................63 

Участник: Ибраева Айжан Нурлановна 

Руководитель: Абраева Рыскуль Мухаметгазыевна 

КГУ «Экономический лицей» г.Семей  

20.ВЛИЯНИЕ ИНТЕРНЕТ-СЛЕНГА НА РЕЧЕВУЮ КУЛЬТУРУ ПОДРОСТКОВ...........67 

Участник: Базарбаев Мерлат Ержанулы 

Руководитель:  Жанузакова Жанар Нысангалиевна 

КГУ «Средняя общеобразовательная школа № 18» г.Семей  

21.EFFECTIVE WAYS TO MEMORIZE ENGLISH WORDS......................................................71 

Қатысушы:Оразгалиев Ансар Сакенұлы 

Жетекшісі:Ахметкалиева Гулназ Борисовна 
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«№ 18 жалпы орта білім беретін мектебі» КММ, Семей қаласы 

22.КИІМДЕГІ АҒЫЛШЫН ЖАЗБАЛАРЫ..................................................................................74 

Қатысушы: Карибек Ажар Берикқызы 

Жетекшісі: Битибаев Думан Беккалиевич 

«Біржан Исадилов атындағы жалпы орта білім беретін мектебі»  КММ, Семей қаласы 

23.ҰЛЫ ДАЛА КӨШПЕНДІЛЕРІНІҢ ӨНЕРІ..............................................................................79 

Қатысушы: Токенов Нурадиль 

Жетекшісі:  Капасова Гулдана Рашидовна 

«№3 жалпы орта білім беретін мектеп-кешені» КММ, Семей қаласы 

24.ҚАЗАҚ ТАРИХЫНДАҒЫ ҚЫЗДАР БОЛМЫСЫ..................................................................82 

Қатысушы:Дайрбекова Сабина,Талғатқызы Аружан 

Жетекшілері: Кажыбаева Жалгас Оразгалиевна, Курманбаева Жанагуль Кабдуалиевна 

«Ахмет Байтұрсынұлы атындағы №47 жалпы орта білім беретін мектеп» КММ,Семей қаласы  

25.ЖАСӨСПІРІМДЕР АРАСЫНДАҒЫ КОММУНИКАЦИЯНЫҢ ГЕНДЕРЛІК СИПАТЫ 

Қатысушы: Әлібекқызы Амангүл, Мақсұтқан Мирас......................................................................86 

Жетекшілері: Жумабаева Бақыт Назировна, Курманбаева Жанагуль Кабдуалиевна 

«Ахмет Байтұрсынұлы атындағы №47 жалпы орта білім беретін мектеп» КММ,Семей қаласы  

26.БІЛІМДІ ҰРПАҚ  – ЖАРҚЫН БОЛАШАҚ КЕПІЛІ.............................................................90 

Қатысушы: Оразғалиева Анель, Рахатқызы Іңкәр 

Жетекшілері: Салимбекова Нурсауле Шакаримовна,  Бердикенов Уалихан Муратулы  

«№ 4 жалпы орта білім беретін мектеп» КММ, Семей қаласы 

27.РАЗВИТИЕ ИНТЕРЕСА К ЧТЕНИЮ СРЕДСТВАМИ ИНТЕРНЕТА...............................93 

Участница:Курапанбаева Камилла, 

Руководитель:Нурмуханбетова Тана Кабыкеновна 

КГУ «Средняя общеобразовательная школа  имени Жусипбека Аймауытова»  г.Семей 

28.М.МАҚАТАЕВ ЖӘНЕ «ҮШ БАҚЫТЫМ"ӨЛЕҢІ................................................................97 

Қатысушы: Керімбаева Еркежан Бауыржанқызы 

Жетекшісі: Мухамадиев Қанат Даулетұлы 

Үржар ауданы, Бақты ауылы «Бейсенбай Сахариев атындағы Бақты орта мектеп-бақшасы» 

КММ 

29.ДЕМОКРАТИЯ ҮРДІСІ..............................................................................................................100 

Қатысушы:Айболқызы Аймара 

Жетекшісі: Абжанова Асем Жанатбековна 

«№ 11 жалпы орта білім беретін мектебі»КММ,  Семей қаласы 

30.БОЛАШАҚТЫҢ ЖАРҚЫН АЙНАСЫ-ЖАСТАР...............................................................102 

Қатысушы:Сабетбекқызы Алима 

Жетекшісі:Абжанова Асем Жанатбековна 

«№11 жалпы орта   білім беретін мектебі» КММ, Семей қаласы 

31.ЖАҺАНДАНУДЫҢ ӘЛЕМДІ ӨЗГЕРТУІ.............................................................................104 

Қатысушы: Дүзбаева Арай Бағдатқызы                                                                                                                          

Жетекшісі:Абжанова Асем Жанатбековна 

«№11 жалпы орта  білім беретін мектебі» КММ,Семей  қаласы  

32.Ш. ҚҰДАЙБЕРДИЕВТІҢ «ҚАЛҚАМАН-МАМЫР» ПОЭМАСЫНДАҒЫ КӨКЕНАЙ 

КІМ?.....................................................................................................................................................106 

Қатысушы:Нурболова Дильназ 

Жетекшілері: Серикбаева Меруерт Шарипхановна,  Курманова Айжан Абзалиевна 

 «№7 жалпы орта білім беретін мектеп-лицейі» КММ Семей қаласы 

33.ОҚУШЫЛАР АРАСЫНДА ПАЙДАЛАНАТЫН АҒЫЛШЫН ТІЛІНЕН ЕНГЕН 

КІРМЕ СӨЗДЕРІ...............................................................................................................................110 

Қатысушы:Арғынғазина Сабина,Төлегенова Әдемі 

Жетекшілері: Мухатова Гульнара Асхарбековна, Мұратова Әйгерім Мұратовна 
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«№21жалпы орта білім беретін мектеп»КММ, Семей қаласы 

34.БІЛІМ БЕРУДІ ЖАҢАРТУ- БҮГІНГІ ЗАМАННЫҢ ТАЛАБЫ......................................113 

Қатысушылар: Мағзум Әмір, Мырзақадыров Бақытжан 

Жетекшісі: Коксегенова Эльмира Меллатовна 

«№4 жалпы орта білім беретін мектеп» КММ, Семей қаласы 

35.ҚОЖАБЕРГЕН ЖЫРАУ ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ «МӘҢГІЛІК ЕЛ» ИДЕЯСЫ 

Қатысушы:Айдарқызы Аяжан...........................................................................................................116 

Жетекшісі: Еркебұлан Болатханов 

«№12 жалпы орта білім беретін мектеп» КММ, Семей қаласы 

36.СЕМЕЙДІҢ СЕРВИС КОЛЛЕДЖІ..........................................................................................119 

Қатысушы:Орашева Ботагөз Ержанқызы 

Жетекшісі:Жакашев Досхан Кайрбекович  

«№23 жалпы орта білім беретін мектебі» КММ, Семей қаласы 

37.ӘЛИХАН БӨКЕЙХАНОВ ЖӘНЕ ТӘУЕЛСІЗДІК ИДЕЯСЫ............................................123 

Қатысушы:Курбанова Гульназ Назаровна 

Жетекшісі:Жакашев Досхан Кайрбекович 

«№23 жалпы орта білім беретін мектебі» КММ, Семей қаласы 

38.ҚАЗАҚ ЖӘНЕ ОРЫС ӘДЕБИЕТІНДЕГІ ЕРТЕГІЛЕРДІҢ ҮНДЕСТІГІ........................128 

Қатысушы: Меллатов Нұртөре Нұрланұлы 

Жeтeкшiлері:Баубекова Шолпан Қарсыбековна,   Нургалиева Роза Акылбековна 

"№7 жалпы орта білім беретін   мектеп-лицейі " КММ,Семей қаласы 

39.РУССКИЙ ЯЗЫК В СОВРЕМЕННОМ МИР .......................................................................132 

Участница:Макулбекова Мария Серікқалиқызы 

 Руководитель:Акпарова Гульнара Сейткалиевна 

 КГУ « Средняя общеобразовательная школа  №48» г.Семей 

40.МӘТІНДЕГІ КЕЗДЕСЕТІН КҮРДЕЛІ СӨЗДЕРДІ КОНЦЕПТУАЛДЫ ТҮРДЕ ЕСТЕ 

САҚТАУ АРҚЫЛЫ ОҚУ САУАТТЫЛЫҒЫН АРТТЫРУ....................................................136 
Қатысушы:Далелхан Нұрай  

Жетекшісі: Турдугулова Дильмара Шеризатовна 

«А.Ибраев атындағы жалпы орта білім беретін мектебі» КММ,  Семей қаласы  

41.КЕҢЕС ОДАҒЫНЫҢ БАТЫРЫ А.ИБРАЕВТЫҢ ЕРЛІК ЖОЛЫН ЗЕРТТЕУ............139 
Қатысушы:Баймуканова  Аружан  Саятқызы   

Жетекшісі:Кудайбергенова  Бакыт Маликовна   

«А. Ибраев атындағы жалпы орта білім беретін мектебі»КММ, Семей қаласы  

42.МҰХТАР  МАҒАУИН  ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫ..................................................................143 

Қатысушы:Халықова Ләззат 

Жетекшісі: Ибраев Нурлан Балхашович 

«Біржан Исадилов атындағы жалпы орта білім беретін мектебі»КММ, Семей қаласы 

43.САЛТ-ДӘСТҮР-ТӘРБИЕ НЕГІЗІ............................................................................................146 

Қатысушы: Масалимова Алуа Жұмангелдіқызы 

Жетекшісі: Бектемирова Нургуль Кенесбековна 

«№25 жалпы орта білім беретін мектеп» КММ, Семей қаласы  

44.АБАЙ ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ АДАМГЕРШІЛІК МӘСЕЛЕСІ.................................149 

Қатысушы: Тоқтарова Ұлпан Еділқызы 

Жетекшісі: Бектемирова Нургуль Кенесбековна 

«№25 жалпы орта білім беретін мектебі» КММ, Семей қаласы 

45.ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ЛИТЕРАТУРА» ПОСРЕДСТВОМ СТАНДАРТОВ WORLDSKILLS..................................152 
Участницы: Сафиуллина Камила Рафаэлевна, Нигматуллина Гульшат Алнуровна 

Руководитель: Газизуллина Альбина Ринатовна 

ГАПОУ «Казанский торгово-экономический техникум»  
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46.АКТУАЛЬНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В МЕДИЦИНСКОМ 

КОЛЛЕДЖЕ…………………………………………………………………………...……………156 

Участник: Жанабаев Тамерлан Конышевич. 

Руководитель: Назарова Ирина Викторовна  

Оренбургский институт путей сообщения - структурное подразделение Оренбургский 

медицинский колледж 

47.ВАЖНО ЛИ ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ 

УСПЕХА В ЖИЗНИ?.......................................................................................................................158 

Участница: Андрущак Кристина Алексеевна 

Руководитель: Суюбаева Динара Боранбаевна 

Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение ОрИПС – филиала 

СамГУПС 

48.КАКИЕ УКАЗЫ ПЕТРА I ОСТАЮТСЯ АКТУАЛЬНЫМИ СЕГОДНЯ…………….…160 
Участницы: Худенко Алеся Дмитриевна, Курочкина Анна Сергеевна 

Руководитель: Анисова Людмила Владимировна 

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация «Омская 

академия экономики и предпринимательства» 

49.USING COMICS TO LEARN ENGLISH...................................................................................163 

Karimova Diana, Askergazina Karakat 

Scientific adviser: Koigeldina Bakytgul Zhumagalievna  

Pedagogical college named after M.O.Auezov.  

50.ҚАЙЫМ МҰХАМЕДХАНОВ–АБАЙ ШЫҒАРМАЛАРЫНЫҢ  ТЕКСТОЛОГЫ 

Қатысушы: Айтжанова Махаббат Дауреновна................................................................................167 

Жетекшісі: Мусина Кулшат Сыздыковна 

«М.О.Әуезов атындағы педагогикалық колледжі» КМҚК, Семей қаласы 

51.ІЗГІЛІК ПЕН АДАМДЫҚТЫҢ ЖЫРШЫСЫ- ЖАМБЫЛ АҚЫН.................................171 

Қатысушы:Муканова Дана, Қабылбекқызы Аружан 

Жетекшісі: Нурпеисова Еркеш Болатбековна 

«М.О.Әуезов атындағы педагогикалық колледжі» КМҚК 

52.ҚАСЫМ АМАНЖОЛОВ ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ОРНЫ 

Баяндамашы:Буланбаева Зарина, Әскергазина Қарақат.................................................................174 

Жетекшісі: Нурпеисова Еркеш Болатбековна 
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Руководитель: Абдыкаримова Салима Кабыкенова 

КГКП «Педагогический колледж им.М.О.Ауэзова» 

57.ПСИХОЛОГИЯ  ЦВЕТА. МОЖЕТ ЛИ УЛУЧШИТЬ ПАМЯТЬ?....................................190 



 

 

725 

 

Участник:Еділкызы   Бакыт 

Руководитель: Искаков Артур Николаевич 
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УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА............................................................231 

Участница:Муканова Дана Даулетовна 
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70.ИНКЛЮЗИВТІ БІЛІМ- ӨМІР ҚАЖЕТТІЛІГІ.....................................................................234 

Қатысушы: Қизатқызы Гүлім 

Жетекшісі: Нургазы Дария Акатаевна 
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YOUTH...................................................................................................................... ..........................245 
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Жетекшісі: Жайсембаева Гульнур Нурбековна 
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Жетекшісі: Кушанова Гулнур Джексембаевна 
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Жұлдыз....................................................................................................................... ..........................266 
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ШҚО «Бизнес және сервис колледжі» КМҚК 

80.МӘҢГІЛІК  ЕЛДІҢ ҚАЛАУЫ ҰЛТЖАНДЫ ҰРПАҚ........................................................269 
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Электронный колледж имени Жакия Чайжунусова  
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Қатысушы: Жылқыбаева Аяла Болатқызы 
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Участница: Шаймухаметова Элина Анвировна 

Руководители: Олжаева Айжан Коныргазиновна, Садвакасова Назым Калкешовна 

КГУ «Средняя общеобразовательная школа № 32»  г.Семей 

89.РАСПРОСТРАНЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ РЕГИОНА 

СЕМЕЙ ПО МОДЕЛИ ТЮНЕНА…………………………………………….............................299 

Участник :Алиманов Тимур 

Руководитель:  Кизатаева Гульнур Нурбековна, Иликова Вера Александровна 

КГУ «Средняя общеобразовательная школа № 29 «Пальмира» г.Семей 

90.СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ТОПЫРАҒЫНА АУЫР МЕТАЛДАРДЫҢ ӘСЕРІ ЖӘНЕ 

ОНЫҢ САЛДАРЫ................................................................................................................. ...........303 

Авторы: Молдагазиева Айым Ерболқызы 
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Жетекшілері:Кудабаева Акмарал Бекбосыновна,  Мусамагамбетова Сая Кайсахановна 
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Руководитель: Эринберг Ирина Григорьевна 
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мектебі» КММ 
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мектебі» КММ 
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Қатысушы: Ахметова Назерке  
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Руководитель:  Канашева Акбота Саяновна 

КГУ «Средняя общеобразовательная школа № 29 «Пальмира» г.Семей 
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Жетекшісі: Юсбекова Гаукар Муратовна 

«№ 22 жалпы орта білім беретін мектеп-лицейі» КММ,  Семей қаласы 
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Қатысушы:Қымбатқызы Еркежан ....................................................................................................332 

Жетекшісі:Абылқасымова Ләйлә Болатқызы 

«Облыстық балалар биологиялық орталығы» КМҚК 

100.ҚАСИЕТ ТҰНҒАН ҚАРА САБЫННЫҢ ҚҰПИЯСЫ.......................................................336 

Қатысушылар:Қарақанова Дильназ Дәулетқызы,Турарова Даяна Кайратовна  

Жетекшілері:Курманбаева Жанагуль Кабдуалиевна,  Крыкпаева Асемгүл Тұрсыновна  

«Ахмет Байтұрсынұлы атындағы №47  жалпы орта білім беретін мектебі» КММ, Семей қаласы 

101.СҮЛІКТІҢ СИҚЫРЫ................................................................................................. ..............339 
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Қатысушылар:Ержан Айсулу, Қали Мадияр 

Жетекшілері: Жұмағазина Әсемгүл Жұмағазықызы, Курманбаева Жанагуль Кабдуалиевна 

«Ахмет Байтұрсынұлы атындағы №47  жалпы орта білім беретін мектебі» КММ Семей қаласы 

102.ЙОД И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ…………………………………………………………………..…343 

Участник: Дюсенов Тимур 

Руководитель: Исмаилова Инабат Кайратовна 

КГУ «Средняя общеобразовательная школа №35» г.Семей  

103.ҚҰЛАҚҚАПТЫҢ АДАМДАРҒА ЗИЯНЫ............................................................................347 

Қатысушы: Мейрам Аида Қуатбекқызы, Мұқағалиева Анель Дулатқызы 

Жетекшілері: Имашева Гулмира Лүкбанқызы, Смагулова Бақытгуль Мушеновна 

«Ахмет Байтұрсынұлы атындағы №47  жалпы орта білім беретін мектебі» КММ, Семей қаласы 

104.ЖЕМІСТЕР МЕН КӨКЕНІСТЕРДІҢ ҚҰРАМЫНДАҒЫ НИТРАТТАРДЫ 

АНЫҚТАУ..........................................................................................................................................351 

Қатысушы: Әсет Күншуақ 

Жетекшісі: Калиева Асемгуль Нурлыхановна  

“№18 жалпы орта білім беретін мектебі» КММ, Семей қаласы  

105.РАДИОХИРУРГИЯДАҒЫ ҚОЛДАНЫЛАТЫН  «ГАММА-ПЫШАҚ»........................353 

Қатысушылар:Асембаева Меруерт, Сайлаубекова Нұрай 

Жетекшісі:  Сығаева Ләзат Заманбекқызы 

 «№32 жалпы орта білім беретін мектебі» КММ, Семей қаласы  

106.ТРУТОВИК САҢЫРАУҚҰЛАҚТАРЫ  СЕМЕЙ АУМАҒЫНЫҢ АҒАШ 

ТҮРЛЕРІНІҢ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ЖАҒДАЙЫНЫҢ КӨРСЕТКІШІ РЕТІНДЕ 

Қатысушы: Дүйсенова Балауса..........................................................................................................357 

Жетекшісі: Бажакова Диана Токтагановна.. 

«ШҚО білім басқармасы Семей қаласы бойынша білім бөлімінің» ММ  «Облыстық балалар 

биологиялық орталығы» КМҚК 

107.ШОКОЛАДТЫҢ ҚҰРАМЫНДАҒЫ ҚОРЕКТІК ЗАТТАРДЫ АНЫҚТАУ АРҚЫЛЫ, 

АДАМ АҒЗАСЫНА ТИГІЗЕТІН ӘСЕРІН БАҚЫЛАУ.............................................................361 

Қатысушы: Зарипова Аружан   

Жетекшісі: Аканова Маржан Муратовна  

 «№16 Төлеубай Аманов атындағы жалпы орта білім беретін мектебі» КММ Семей қаласы  

108.ШАЙДЫҢ ӘР ТҮРЛІ СОРТТАРЫН ЖӘНЕ ОНЫҢ АДАМ АҒЗАСЫНА ӘСЕРІН 

ЗЕРТТЕУ.............................................................................................................. ...............................364 

Қатысушылар: Амергалиева Жанель, Жиенбаева Амина 

Жетекшісі: Смагулова Гульзайра Кабашевна   

«№47 жалпы білім беретін орта мектебі» КММ,  Семей қаласы 

109.БАЛАМАЛЫ ЭНЕРГИЯ КӨЗІ................................................................................................368 

Қатысушы: Баширханова Адема 

Жетекшісі: Макажанова Айман Хамитовна 

«№18 жалпы орта білім беретін мектеп»КММ, Семей қаласы 

110.ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ТЕРРОРИЗМ АДАМЗАТҚА ЗАМАНАУИ ҚАУІП РЕТІНДЕ 

Қатысушы: Шарипканова Улпан Бауыржановна.............................................................................371 

Жетекшісі: Ермукашева Назгүл Секенқызы 

«№7 жалпы орта білім беретін мектеп-лицейі» КММ,Семей қаласы 

111.ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ ФИЗИКИ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА……………375 

Участники: Садвакасов Рахат, Садвакасов Нурислам 

Руководитель: Дюсюпова Нурбике Акатаевна 

КГУ «Средняя общеобразовательная школа-лицей №7», г.Семей 

112.МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫН ЖЕЛІДЕГІ ҚАУІП-ҚАТЕРДЕН ҚАЛАЙ ҚОРҒАУҒА 

БОЛАДЫ?................................................................................................................ ...........................377 

Қатысушылар: Асхарбекова Арайлым  Манарбекқызы, Оралбекова Үміт Тасқынқызы 
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Жетекшілер: Мейрамбаева Гульназ Абжатовна, Омаргазина Нургуль Берикказиновна  

«№21 жалпы орта білім беретін мектеп» КММ, Семей қаласы 

113.ЭКОНОМИКАДАҒЫ МАТЕМАТИКА. ҚАЗІРГІ ҚОҒАМ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ 

ТҰТЫНУШЫЛЫҚ НЕСИЕЛЕР............................................................... ...........................381 

Қатысушы: Молдаханов Чингизхан 

Жетекші: Мусина Адемы Заманбековна 

«Қайрат Рысқұлбеков атындағы № 33 жалпы орта білім беретін мектебі» КММ, Семей қаласы 

114.3D ФОРМАТТАҒЫ САЯБАҚҚА ВИРТУАЛДЫ САЯХАТ..............................................384 

Қатысушылар:Қоңырғазин Жанасыл, Аубакиров Султан 

Жетекшісі: Қайырбекова Ляззат Қайырбекқызы 

 «Экономикалық лицей» КММ, Семей қаласы  

115.СОЗДАНИЕ ВИРТУАЛЬНОГО ТУРА ПО ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЯМ 

ГОРОДА СЕМЕЙ..............................................................................................................................388 
Участница: Калинкина Светлана Николаевна 

Руководитель: Муршель Татьяна Викторовна 

КГУ «Экономический лицей» г.Семей 

116.ЭКОЛОГИЯ, ЖЕСТОКОЕ ОТНОШЕНИЕ К ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ……….......391 

Участница: Боранғали Айгерім 

Руководитель: Абжанова Асем Жанатбековна 

КГУ «Средняя    общеобразовательная школа №11»  Г.СЕМЕЙ  

117. КҮНЖҮЙЕСІНДЕГІ ПЛАНЕТАЛАР СЫРЫ………………………………………...….394 

Қатысушылар: Қаленбек Айғаным, Нурхамитова Аружан 

Жетекшілер: Бахтина Тоғжан Даулетбековна, Каримова Армангуль Жумабековна 
«Ахмет Байтұрсынұлы атындағы № 47 жалпы орта білім беретін мектебі» КММ, Семей қаласы  

118.«Эко»  бөлімі бойынша, «Мен өз қаламның ажырамас бөлігімін»!.................................398 

Қатысушы: Садыкова Карлығаш 

Жетекшісі: Ахметбаева Арайлым Каматаевна 

«№3 жалпы орта білім беретін мектеп - кешені»КММ,Семей қаласы 

119.ИНКЛЮЗИВТІ ДАМЫТУҒА АРНАЛҒАН  ОРТОМАССАЖДЫҚ ТӨСЕНІШ 

Қатысушылар: Дарханбаева Мөлдір, Жумабеков Али....................................................................401 

Жетекшілер: Кенжегалиева Лензат  Болатовна, Шакаримов Кайсар  Женисович 

«№ 27 жалпы орта білім беретін  мектеп» КММ, Семей  қаласы 

120.КОНЦЕПТ КАРТАНЫ ҚҰРАСТЫРУ ЖӘНЕ   ҰБТ-ҒА ДАЙЫНДЫҚ ЖҮРГІЗУДЕ 

ҚОЛДАНУ.............................................................................................................. ............................404 

Қатысушы: Серікқали Әсем Ермекқызы 

Жетекшісі: Маутбекова Арайлым Сағындыққызы 

«№19 жалпы орта білім беретін мектебі» КММ, Семей қаласы  

121.3D МОДЕЛЬДЕУ – БОЛАШАҚҚА ЖАСАЛҒАН ҚАДАМ………………………..….....408 

Қатысушы: Бактиярова Дильназ Нурлановна 

Жетекші: Дауанова Азиза Әділжанқызы 

«Шақаман жалпы орта білім беретін мектебі» КММ,Семей қаласы  

122.ЛАТЫН НЕГІЗДІ  ҚАЗАҚ ӘЛІПБИІН МЕҢГЕРТУДЕ АКТ-НЫ ТИІМДІ 

ПАЙДАЛАНУ.......................................................................................................... ..........................413 

Қатысушы: Шапиева Назерке Болатқызы 

Жетекшісі: Қайырбекова Ляззат Қайырбекқызы 

«Экономикалық лицей» КММ,  Семей қаласы 

123.ЭКОМАРКИРОВКА – КАК УКАЗАТЕЛЬ ВОЗМОЖНОСТИ УТИЛИЗАЦИИ 

УПАКОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ………………………………………………………...……417 

Участница: Хайбулина Алина Вадимовна 

Руководитель: Баитунов Дулат Ермекович, Жумурбаева Раушан Рымвалиевна 

КГУ  «Средняя общеобразовательная школа имени Жусипбека Аймауытова», г.Семей 
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124.АДАМ  ӨМІРІНДЕГІ   ГРАФТАР..........................................................................................420 

Қатысушы: Бекқали Данара Думанқызы 

Жетекшісі: Рамазанова Гульден Бектургановна 

«Б.Исадилов атындағы  жалпы орта білім беретін мектебі» КММ, Семей қаласы   

125.INSTAGRAMБЛОГ КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ 

РЕЧИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА СРЕДИ СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ 

Участница: Ибраева Айжан Нурлановна………………………………………………………......425 

Руководитель: Абраева Рыскуль Мухаметгазыевна 

КГУ «Экономический лицей»  г. Семей  

126.МАТЕМАТИКА САБАҒЫНДА ФУНКЦИОНАЛДЫҚ САУАТТЫЛЫҚТЫ ШЫҒАРУ 

ЖОЛДАРЫ.........................................................................................................................................429 

Қатысушы: Қалиякбарова Айзада Алмасқызы 

Жетекшілері: Жамалбаева Жулдыз Тлеубековна,   Жунусова Айсылу Ахмеджановна                         

«№19 жалпы орта білім беретін мектебі» КММ, Семей қаласы 

127.ҚАРТ ЕРТІСТІҢ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ЖАҒДАЙЫ...............................................................432 

Қатысушылар: Кожабекова Гульназ Саматовна,    Сапаргалиева Дильназ Сериковна 

Жетекшілер: Тусупова Алтынгул Акынбековна,  Кудайбергенова Асия Серкановна 

«№11 жалпы орта білім беретін мектебі» КММ, Семей қаласы 

128.ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНДАҒЫ ТУРИЗМ САЛАСЫНЫҢ ДАМУЫ 

Қатысушы: Абылхан Темирлан Думанұлы......................................................................................435 

Жетекшісі: Тусупова Алтынгул Акынбековна, Карыкбаева Әсел Болатқазықызы 

«№11 жалпы орта білім беретін мектебі» КММ,  Семей қаласы  

129.ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ЖАҒДАЙ ЖӘНЕ ТАБИҒАТ...........................439 

Қатысушы:Курмангалиева Мадина 

Жетекшісі:Абжанова Асем Жанатбековна 

«№11 жалпы орта білім беретін мектебі» КММ, Семей қаласы 

130. АНТРОМЕТРИЧЕСКИЕ  ИЗМЕРЕНИЯ…………………………………………….……441 

Участница: Кулик Вера Сергеевна 

Руководитель: Бакирова Анна Александровна 

Оренбургский институт путей сообщения структурное подразделение Оренбургский 

медицинский колледж 

131.ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ РАСЧЁТОВ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ 

НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ И ПУЛЬСА 

Участница: Кадкина Валерия Александровна………………………………………………..……444 

Руководитель: Бакирова Анна Александровна 

Оренбургский институт путей сообщения структурное подразделение Оренбургский 

медицинский колледж 

132.ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ И МАССАЖА ПРИ 

ФОРМИРОВАНИИ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИУ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО 

КОЛЛЕДЖА…………………………………………………………………………………...……448 

Участница: Мозгунова Анна Максимовна 

Руководитель: Анненкова Юлия Александровна 

Оренбургский медицинский колледж структурное подразделение Оренбургский институт путей 

сообщения филиал Самарский государственный университет путей сообщения 

133.ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ АДАПТЕРОВ КL-ЛИНИИ…………………………….....452 

Участник: Румянцев Егор Алексеевич  

Руководитель: Мейнертс Екатерина Владимировна 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Омский автотранспортный 

колледж»   

134.ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ЧЕЛОВЕКА…………………………………………………………………………………………456 
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Участницы: Большакова Екатерина Алексеевна, Крючкова Ксения Александровна 

Руководитель: Долгих Раиса Амировна 

Оренбургский институт путей сообщения структурное подразделение  Оренбургский 

медицинский колледж  

135.РОЛЬ  МАТЕМАТИКИВ ПОВАРСКОМ ДЕЛЕ……………………………………….…459 

Участница: Мигачева Вероника Васильевна 

Руководитель: Скрипник Марина Александровна 

АНПОО «Омская академия экономики и предпринимательства», г. Омск 

136.ПРОБЛЕМЫ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ И МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

Участница: Григорьева Валерия Максимовна.................................................................................462 

Руководитель: Гуляева Елена Валерьевна 

Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение Оренбургского института 

путей сообщения – филиала Самарского государственного университета путей сообщения 

137.ПРИМЕНЕНИЕ ЗНАНИЙ ОБ ОБЪЕМНЫХ ФИГУРАХ В ПОВАРСКОМ ДЕЛЕ 

Участницы: Смолякова Валерия Дмитриевна, Юдина Виктория Геннадьевна 

Руководитель: Скрипник Марина Александровна...........................................................................466 

АНПОО «Омская академия экономики и предпринимательства», г. Омск 

138.ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ ВОДЫ И СПОСОБЫ ЕЕ ОЧИСТКИ………………………….469 

Участник: Жарков Денис Алексеевич 

Руководитель: Левина Тамара Николаевна  

Оренбургский институт путей сообщения  структурное подразделение Оренбургский 

медицинский колледж 

139.ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА КОМПОЗИТНОГО МЕТАТЕЛЬНОГО ПЛАНЕРА 

Участник: Юсупов Эмиль Айратович……………………………………………………………...473 

Руководители: Шагидуллина Татьяна Михайловна, Туктамышева Регина Анваровна 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Казанский авиационно-технический колледж имени П.В. 

Дементьева» 

140.ОПТИМИЗАЦИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ 

ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ………………………………………………………………..……477 

Участница: Ковтуненко Анастасия Евгеньевна 

Руководитель: Соловьёва Юлия Валерьевна 

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» 

141.НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД: РИСКИ ПРИМЕНЕНИЯ И 

ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ………………………………….………479 

Участник: Попов Виталий Владимирович 

Руководитель: Соловьёва Юлия Валерьевна 

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» 

142.СВЕТОВАЯ КИСТЬ, КАК СПОСОБ ПЕРЕДАЧИ ОЩУЩЕНИЯ И ВЗГЛЯДА 

ФОТОХУДОЖНИКА……………………………………………………………………...………483 

Участник: Гусельников Дмитрий Андреевич 

Руководитель: Кривошеев Павел Альбертович 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Алтайская академия гостеприимства» 

143.МОТИВ ДОРОГИ В РУССКИХ И КАЗАХСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ……………….485 

Участник: Шемелина  Дарья  Сергеевна 

Руководитель: Зарва Лариса Васильевна 

Краевое государственное образовательное учреждение начального профессионального 

образования «Алтайская академия гостеприимства» 

144.SURFER БАҒДАРЛАМАСЫНДА ҰҢҒЫМАНЫҢ МӘЛІМЕТ ҚОРЫ БОЙЫНША 

ҚИМА ҚҰРУ......................................................................................................................................488 
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Қатысушы: Абатниязов    Жансерик Азатұлы 

Жетекшісі: Мукажанова Меруерт Жармаковна 

«Геологиялық барлау  колледжі» КМҚК  

145.АДАМ ӨМІРІНДЕГІ ПАЙЫЗ.................................................................................................491 

Қатысушы: Мұқтарханова Аида 

Жетекшісі: Берікболқызы Мөлдір 

«Бизнес және сервис колледжі» КМҚК 

146.СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНДАҒЫ ЭЛЕКТРМЕН ЖАБДЫҚТАУ ЖҮЙЕЛЕРІН ЦИФРЛАНДЫРУ 

Қатысушы:Нұрбеков Жарас Нұрбекұлы..........................................................................................495 

Жетекшілері:Сулейменова Дария Манарбековна, Шынарбек Шыңғыс Әбілұлы 

«Электротехника колледжі» КМҚК 

147.ШАЙЫНДЫ СУ ТІРШІЛІК КӨЗІ МЕ?................................................................................499 

Қатысушы: Увалиханов Ерасыл 

Жетекшісі: Касымжанова Шынар Абаевна 

"Геологиялық барлау колледжі"  КМҚК 

148.ҰЛУЛАР ӘЛЕМІ ҚЫЗЫҚТЫРАДЫ....................................................................................500 

Қатысушылар:Жайықұлы Азамат, Қуандықұлы Нұрәлі 

Жетекшісі: Касымжанова Шынар Абаевна 

"Геологиялық барлау колледжі"  КМҚК 

149.ТАБИҒАТТЫҢ ШЫНАЙЫ КЕЛБЕТІН САҚТАУ ӨЗ ҚОЛЫМЫЗДА........................503 

Қатысушылар :Темербекова Алина, Буксанчук Кристина 

Жетекшісі: Касымжанова Шынар Абаевна 

"Геологиялық барлау колледжі"  КМҚК 

150.БИОИНДИКАТОРЛАРДЫ АНЫҚТАУ. АҒАШТАРДЫҢ АВТОКӨЛІКТІҢ 

ШЫҒАРЫНДЫ ГАЗДАРЫНА САЛЫСТЫРМАЛЫ ТӨЗІМДІЛІГІН АНЫҚТАУ 

Қатысушылар:Ахметқанов Бекәділ, Еріков Еркебұлан..................................................................506 

Жетекшісі: Оспанова Айгуль Канатовна 

«Геологиялық барлау колледжі» КҚМК 

151.ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ РАСТЕНИИ К ЗАСОЛЕННОСТИ ПОЧВЫ И 

ВОЗДЕЙСТВИЮ ВОЗДУХА..........................................................................................................511 

Участник: Беляева Валерия 

Руководитель: Оспанова Айгуль Канатовна 

КГКП «Геологоразведочный колледж»   

152.ӨСІМДІКТЕРДІҢ ЖОҒАРҒЫ ТЕМПЕРАТУРАЛАРҒА ТӨЗІМДІЛІГІН АНЫҚТАУ 

Қатысушы: Косубаев Әділ ................................................................................................................515 

Жетекшісі: Оспанова Айгуль Канатовна 

 «Геологиялық барлау колледжі» КҚМК 

153.КЛАВИАТУРА DFE..................................................................................................................519 

Участник: Калайда Данил Евгеньевич, Сукачёв Денис Александрович 

Руководитель: Искаков Артур Николаевич 

КГКП «Семейский финансово-экономический колледж им. Р.Байсеитова» 

154.ТОПЛИВНЫЕ БРИКЕТЫ «HOS»………………………………………………………….522 

Участник: КалкабаеваАнель, Рахимжанова Инкар 

Руководитель: Искаков Артур Николаевич 

КГКП «Семейский финансово-экономический колледж им. Р.Байсеитова» 

155.СЕМЕЙ  АЙМАҒЫНДА  КЕЗДЕСЕТІН  СУ ӨСІМДІКТЕРІНІҢ БИОЛОГИЯСЫН  

ЖӘНЕ ХИМИЯЛЫҚ  ҚҰРАМЫН АНЫҚТАУ.........................................................................524 

Қатысушы: Айдынова Асель 

Жетекшісі: Сайлаубаева Мейрамгуль Ербаевна 

«Қазақстан Тұтынушылар Одағы агробизнес  және экономика колледжі» мекемесі 

156. ҒЫЛЫМИ-ТЕХНИКАЛЫҚ ПРОГРЕСТІҢ ҚОҒАМДАҒЫ РӨЛІ................................527 
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Қатысушы: Тоқтағазин Ислам 

Жетекшісі: Такенова Инкар Толегеновна 

 «Құрылыс колледжі» КМҚК 

157.ИЗГОТОВЛЕНИЕ БУМАГИ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ……………………………531 

Участник: Утегенов Асанали.. 

Руководитель: Бекмухамбетова Меруерт Берикхановна 

КГКП «Геологоразведочный колледж»  

158.HELP OUR WORLD...................................................................................................................533 

Қатысушы: Абишева Бақытнұр Оралбайқызы 

Жетекшісі: Тьесова Мөлдір Рустамқызы 

«Аягөз қаласының политехникалық колледжі» КМҚК 

159.ҚОЗҒАЛМАЛЫ КӨЛІК КӨЗДЕРІНЕН БӨЛІНЕТІН ЗИЯНДЫ ХИМИЯЛЫҚ 

ЗАТТАРДЫҢ ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ӘСЕРІ.............................................................................536 

Қатысушы: Сембаев Нұрасыл 

Жетекшісі: Мухаметжанова Айгуль Каменеровна 

 «Геологиялық  барлау колледжі» КМҚК 

160.КОМПЬЮТЕРЛІК ОЙЫНДАР..............................................................................................540 

Қатысушы: Марат Ернат 

Жетекшісі:Жумадилова Жадыра Шарипхановна 

«Көлік колледжі» КМҚК Семей қаласы 

161.БЕТПЕРДЕНІҢ ВИРУСТАН САҚТАНУДАҒЫ МАҢЫЗЫ.............................................544 

Қатысушы: Назарбекова Айерке 

Жетекшісі: Куспанова Лаура Узакбаевна 

«М.О.Әуезов атындағы педагогикалық колледжі»  КМҚК 

162.ЛАСТАНУ АУМАҒЫНА ТҮСЕТІН ЖАУЫН-ШАШЫННЫҢ ҚЫШҚЫЛДЫҒЫ 

МЕН ТОКСИКАЛЫҒЫН АНЫҚТАУ.........................................................................................548 

Қатысушы: Жүнүсов Нұрбол 

Жетекшісі: Абижанова Аида Сатбекқызы 

«Электротехника колледжі» КМҚК 

163.ИОННЫЕ ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ КОСМИЧЕСКИХ ПОЛЕТОВ…………………….……551 

Участник: Ивченко Егор Дмитриевич 

Руководитель: Тихоненко Светлана Анатольевна  

КГУ «Индустриально-технологический колледж» 

164.РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  БЛОКА БОРТОВОЙ 

ЭЛЕКТРОНИКИ НА ОСНОВЕ ARDUINO ДЛЯ КАРБЮРАТОРНОГО АВТОМОБИЛЯ 

Участник: Смагин Александр Николаевич…………………………………………………...……553 

Руководитель: Самойлова Светлана Геннадьевна 

Учреждение «Алтайский Высший колледж» 

165.ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТАВА ГАЗИРОВАННЫХ НАПИТКОВ.......................................556 

Участник: Мухамеджанова Арайлым 

Руководитель: Тусомбекова Сауле Кумашевна 

КГКП «Колледж бизнеса и сервиса»   

166.ШҰЖЫҚ ӨНДІРІСІНДЕ ҚОЛДАНЫЛАТЫН НАТРИЙ НИТРАТЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ 

АДАМ АҒЗАСЫНА ӘСЕРІ.............................................................................................................559 

Қатысушы:  Жанғабылова Назерке  

Жетекшісі: Дюсембекова Самал Муратовна 

«Бизнес және сервис колледжі» КМҚК 
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3 СЕКЦИЯ – ДИЗАЙНДАҒЫ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР. 

ШАШТАРАЗДЫҚ ӨНЕР. ТІГІН БҰЙЫМДАРЫН ҚҰРАСТЫРУ, МОДЕЛЬДЕУ ЖӘНЕ 

ТІГІН ӨНДІРІСІНІҢ ТЕХНОЛОГИЯСЫ 

 

167.ВДОХНОВЛЯЮЩИЕ ТРЕНДЫ ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА В 2022 ГОДУ 

Участник: Алексеев Алексей Алексеевич........................................................................................563 

Руководитель: Корякина Виктория Евгеньевна 

Учреждение «Колледж «Семей» 

168.УМНЫЙ ДОМ – ТЕХНОЛОГИЯ БУДУЩЕГО..................................................................566 

Участники: Амангалиева Аяулым Талғатқызы,   Даулетханова Наргуль Талгатқызы 

Руководитель: Ревина Евгения Петровна 

Учреждение «Колледж «Семей» 

169.ПОСТИЖ,НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ.................................569 

Участники:  Ерболова Дильназ Ерболовна,  Мукажан Салтанат Болатбекқызы 

Руководитель: Байлауова Алтынай Желдыбаевна, Корпебаева Динара Куанышбековна 

КГКП «Восточно-Казахстанский технологический колледж» 

170.ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПАРИКМАХЕРСКОМ ИСКУССТВЕ......................571 

Участница: Аяганова Диана Рустамовна 

Руководитель: Ибрагимова Айым Серикбосыновна 

Учреждение  «Технологический колледж города Семей» 

171.ТІГІН БҰЙЫМДАРЫН ҚҰРАСТЫРУ, МОДЕЛЬДЕУ ЖӘНЕ ТІГІН ӨНДІРІСІНІҢ 

ТЕХНОЛОГИЯСЫ...........................................................................................................................574 

Қатысушы:Қожахметова Еркежан Төлеубеккызы 

Жетекші: Аймұхамбетова Тоғжан Ерланқызы 

«Шығыс –Қазақстан технология колледжі» КМҚК 

172.ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В КОНСТРУИРОВАНИИ, 

МОДЕЛИРОВАНИИ И ТЕХНОЛОГИИ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ.........................................578 

Участница:Жоламанова Жанерке 

Руководитель:Тезекбаева Алтын Саркытбековна 

КГКП «Восточно Казахстанский технологический колледж 

173.ТІГІН БҰЙЫМДАРЫН ҚҰРАСТЫРУ ӘДІСТЕРІ............................................................581 

Қатысушы:Калданова Ажар Маратқызы 

Жетекшісі: Сайранбаева Оразкуль Жарасбековна  

Аягөз ауданы бойынша білім бөлімі «Шынқожа батыр атындағы жалпы орта білім беретін 

мектебі»КММ  

174.ЗНАНИЕ И ИНИЦИАТИВА МОЛОДЕЖИ – НА СЛУЖБУ ДИНАМИЧНОГО   

РАЗВИТИЯ СТРАНЫ............................................................................................................ ..........583 

Участники: Имақанова Амина, Бистаева Айжан 

Руководители: Салимбекова Нурсауле Шакаримовна, Сулейменова Фатима Капановна 

КГУ  «Средняя общеобразовательная школа  № 4»,  г.Семей  

175.ҚАЗАҚ БАТЫРЛАРЫНЫҢ БАС КИІМІ – ДУЛЫҒА.......................................................586 

Қатысушы: Сайғұмарұлы Мұстафа 

Жетекшісі: Жұманұлы Нұрлан 

 «№31жалпы орта білім беретін мектеп» КММ,Семей қаласы  

176.НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ШВЕЙНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ..................................590 

Участник: Бессуднов Руслан 

Руководитель:Фаратқызы Толқынай 

КГКП «Восточно Казахстанский технологический колледж» 

177.ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД К СПЕЦИАЛЬНОСТИ…………………………………….…591 

Участник: Костина Александра Сергеевна 

Руководитель: Дауренбекова Алия Маратовна 
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КГКП «Колледж бизнеса и сервиса»      

178.СӘН  ҮЛГІСІНІҢ ЖАСАЛУЫ ..............................................................................................594 

Қатысушы : Нығметжанова Дильбар Бағдатқызы 

Жетекшісі:Сексенбаева Зухра Газизовна 

«Бизнес және сервис колледжі» КМҚК 

179.ЭКОЛОГИЯ И МОДА: ЭТНО-UPCYCLE НА РЫНКЕ КАЗАХСТАНА………………597 

Участница: Кульгускина Дарья Дмитриевна 

Руководитель: Искакова Равия Надильевна 

КГУ "Экономический лицей" 

180.ХУДОЖНИК БЕЗ РУК   В БОРЬБЕ ЗА АНТИЯДЕРНЫЙ МИР...................................601 

Участник: Компанец Александра АлександровнаРуководитель: Сапарова Сауле Жаксыбековна 

КГУ «Новопокровская средняя школа» отдела образования  Бородулихинского района  

 

4.СЕКЦИЯ-ТАМАҚ ӨНЕРКӘСІБІНДЕГІ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР   

 

 

181.ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Участница: Жумаканова  Аружан.....................................................................................................605 

Руководитель: Ульянова Венера Николаевна   

КГКП«Восточно-Казахстанский  технологический колледж» 

182.ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ПРИМЕРЕ РЕСТОРАНА 

СОВРЕМЕННОЙ КАЗАХСКОЙ КУХНИ «QURT & WINE»...................................................608 

Участница: Қалымбек Сауле Махмутқызы 

Руководитель: Жубышева Дана Канатовна 

Учреждение «Казахстанско-Корейский колледж «Квансон» 

183.ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ-ОДИН ИЗ ПУТЕЙ ВОСПОЛНЕНИЯ ЙОДОДЕФИЦИТА 

В ОРГАНИЗМЕ................................................................................................... ..............................612 

Участница: ШаймардановаАмина  Саматовна 

Руководитель: Мамедова Ольга Владимировна 

КГУ «Индустриально-технологический колледж» 

184.ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ ХЛЕБА. ПРИМЕНЕНИЕ 

ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ ДОБАВОК.................................................................................................615 

Участница: Никитина Валентина Николаевна. 

Руководитель: Каримов Ильдар Фаикович 

Колледж «Сферы обслуживания» 

185.ВЛИЯНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННЫХ ПРОДУКТОВ НА 

ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА................................................................................................................619 

Участница:Пляскина Карина Вадимовна 

Руководитель:Клименкова Ольга Игоревна 

 Учреждение «Технологический колледж города Семей» 

186.СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СФЕРЕ  ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

Участница:Абдишева Аяжан Болатовна...........................................................................................623 

Руководитель:Жусупова Ольга Владимировна, 

Учреждение «Технологический колледж города Семей» 

187.РАЗРАБОТКА ПРОДУКТОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ  С ЛЕЧЕБНО-

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ.............................................................................626 

Участница:Бадикова Инесса 

Руководитель :Адылканова Айкен Тюлюбаев 

КГКП «Восточно-Казахстанский технологический колледж» 

188.ЗАМАНАУИ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚТАР..............................................................629 

Қатысушы: Нурбаева Аулым 
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Жетекшісі: Ахметжанова Жанат Токтаровна  

«Шығыс Қазақстан технология колледжі» КМҚК 

189.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЦЕНТА ПОТЕРЬ ПРИ ОБРАБОТКЕ ПРОДУКТОВ 

Участницы: Симаева Сабина Алексеевна, Алена Евгеньевна Хижняк.........................................633 

Руководитель: Скрипник Марина Александровна 

АНПОО «Омская академия экономики и предпринимательства», г. Омск 

190.ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИМЕНЯЕМЫЕ КОНДИТЕРСКИХ 

ПРЕДПРИЯТИЯХ.............................................................................................................................636 

Участница:Ляпунова Арина Ивановна 

Руководитель:Хлюпина Светлана Владимировна 

191.ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
Участница:Исюбаева Дана.................................................................................................................640 

Руководитель :Омарова Жайнар Кадыргажыевна 

 КГКП «Восточно Казахстанский технологический колледж»   

192.КЕЙТЕРИНГ- ПРЕМУЩЕСТВА, ОСОБЕННОСТИ И ОСНОВНЫЕ ФОРМАТЫ 

КЕЙТЕРИНГОВЫХ УСЛУГ......................................................................................... .................643 

Участник: Толеугазинова Таисия Архатовна 

Руководитель: Аринова  Анар  Габдулгазизовна  

Колледж «Сферы обслуживания» 

193.АНТИКАФЕ ...............................................................................................................................646 

Участник : Бахитова Айнаш Социалқызы 

Руководитель: Кушанова Гулнур Джексембаевна 

г.Актау,  ГККП «Мангистауский колледж туризма» 

194.ASPAN-ҚОҒАМДЫҚ  ЖАСТАР ОРТАЛЫҒЫ …………………………………………..648 

Қатысушы: Бисенбаев Бегарыс 

Жетекшісі: Кушанова Гулнур Джексембаевна 

«Маңғыстау туризм колледжі» МКҚК  Ақтау қаласы 

195.СЕНСОРЛЫҚ  ҮСТЕЛ.............................................................................................................650 

Қатысушы:Байбозова Алина  

Жетекшісі: Кушанова Гулнур Джексембаевна 

«Маңғыстау туризм колледжі» МКҚК, Ақтау қаласы 

196.КОКА-КОЛА  СУСЫНЫНЫҢ ЗИЯНЫ МЕН ПАЙДАСЫ………………………..……653 

Қатысушы: Мукашева  Аяулым Ерлановна. 

Жетекшісі: Садуакасова Анар Рахимбековна 

«Индустрия- технология колледжі» КММ 

 

5.  СЕКЦИЯ-ЖАС МАМАННЫҢ ЕҢБЕК НАРЫҒЫНДА ӘЛЕУМЕТТІК, 

ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚТЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ. ТУРИЗМ. ҚОНАҚ ҮЙ 

БИЗНЕСІ 

 

197.SMM- ПРОДВИЖЕНИЕ...........................................................................................................656 

Участница: Голованёва Марина Игоревна  

Руководитель: Сулейменова Рысгуль Кабыкеновна  

КГКП «Колледж бизнеса и сервиса» 

198.ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК  НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАН...............................................................................660 

Участник:Қабиденов Мади Қайратұлы 

Руководитель: Искакова Айгерим Асемхановна 

КГКП «Колледж бизнеса и сервиса» 

199.ЦИФРОВОЙ МАРКЕТИНГ (DIGITAL-МАРКЕТИНГ)....................................................663 

Участник:Ергалиев Тимур Адлетович 
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Руководитель: Искаков Артур Николаевич 

КГКП «Семейский  финансово-экономический колледж имени  Рымбека Байсеитова»  

200.ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚАРЖЫ НАРЫҒЫ: МӘСЕЛЕЛЕРІ МЕН  

ЖЕТІСТІКТЕРІ................................................................................................ ................................667 

Қатысушы: Сагидоллин  Дастан  

Жетекшісі:Жилкайдарова Гульнур Беибитбековна,  

«Көлік колледжі» КМҚК  

201.ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  ТУРИЗМА ПО  ВОСТОЧНО КАЗАХСТАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ...................................................................................................................... .....................671 

Участник: Егизбаева Алия Казбеккызы 

Руководитель: Ошакбаева Меруерт Аскерджановна 

КГКП «Колледж бизнеса и сервиса» 

202.КҮН БАТАРЕЯСЫНЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТИІМДІЛІГІ..........................................674 

Қатысушы:Бекен Тасқын 

 Жетекшісі: Жилкайдарова Гүльнур Бейбитбековна 

“Көлік колледжі” КМҚК 

203.МОЛОДОЙ СПЕЦИАЛИСТ НА РЫНКЕ ТРУДА .............................................................676 

Участник:Усина Лия 

Руководитель:  Салимбекова Нурсауле Шакаримовна, Сулейменова Фатима Капановна 

КГУ «Средняя общеобразовательная школа  №4», г.Семей 

204.ТРУДОУСТРОЙСТВО МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ 

ТРУДА....................................................................................................................... ..........................679 

Участник: Бабиков Вадим Николаевич 

Руководитель: Рахимжанова Олеся Владимировна 

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация «Омский 

колледж предпринимательства и права» 

205.ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ ПО ТАТАРСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУХНЕ 

ГОРОДА КАЗАНИ............................................................................................................................682 

Участник: Латыпова Яна Руслановна 

Руководитель:Чернеев Николай Александрович 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Казанский 

торгово-экономический техникум» 

206.СЛОЖНОСТИ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ. КАК НЕ 

ОКАЗАТЬСЯ БЕЗ РАБОТНЫМ....................................................................................................685 

Участник: Хмелева Елизавета Юрьевна 

Руководитель:Иванова Алина Викторовна  

ГАПОУ «Казанский торгово-экономический техникум» 

207.САЛЫҚТАРДЫҢ  БІЗДІҢ ӨМІРІМІЗДЕГІ ОРНЫ...........................................................688 

Қатысушы:Құлмырзаева Аяужан  Манарбекқызы 

Жетекшісі: Тлеулесова Гулим Жамаладиновна 

 «Өскемен экономика және қаржы колледжі» ЖШС 

208.ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КРИЗИСЫ   РОССИИ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ..................................691 

Участник:Емельянцева Ирина Александровна 

Руководитель:Таранова Марина Ивановна 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Алтайская академия гостеприимства» 

209.МЕНІҢ АРМАНЫМДАҒЫ АУЫЛЫМНЫҢ БОЛАШАҒЫ............................................696 

Қатысушы: Рустемова Дильназ 

Жетекшісі: Кабдуллаева Айжан Каликановна 

«ШҚО Бородулиха ауданының   білім бөлімі» ММ “Камышенка  жалпы орта  мектебі” КММ 

210.ВЛИЯНИЕ ЛОГИСТИКИ НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВА 
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Участница:КызырханАкбота.............................................................................................................698 

Руководитель: Байжигитова Алия  Аитказыевна 

ГККП "Колледж общественного питания и сервиса"акимата города Нур-Султан 

211.МОЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ СПЕЦИАЛИСТА ПО ТУРИЗМУ ..........................702 

Участница:Клюева Виктория Николаевна 

Руководитель:Молдажанов Талгат Аменович 

КГКП «Колледж Бизнеса и сервиса»  

212.ЭКОНОМИКАЛЫҚ МАМАНДЫҚТАР ЖАСТАРДЫҢ КӨЗҚАРАСЫМЕН 

Қатысушы: Омаров Дәрмен Дәуренұлы...........................................................................................706 

Жетекшісі: Тлеулесова Гулим Жамаладиновна 

«Өскемен экономика және қаржы колледжі» ЖШС 

213.ЖАС МАМАННЫҢ ЕҢБЕК НАРЫҒЫНДАҒЫ РӨЛІ.....................................................710 

Қатысушы:Қадырханова Аяулым 

Жетекшілері: Какимова Динара Болатбековна, Разбекова Жулдыз Женисовна 

«Бизнес және сервис колледжі» КМҚК 

214.Study-Life......................................................................................................................................713 

Участники: Дюсенбеков Темiрлан Тимурулы, Атамбеков  Жангир Ерланович 

Руководитель: Искаков Артур Николаевич 

КГКП «Семейский финансово-экономический колледж им. Р.Байсеитова» 

215. STEM Benefits in Early Education...........................................................................................716 

Участник: Ливинова Надежда  

Руководитель: Сапарханова Айгерим Серикбосыновна  

КГКП «Колледж бизнеса и сервиса»  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

740 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


