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СЕКЦИЯ № 1: ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ҒЫЛЫМДАРЫ  
(БИОЛОГИЯ, ХИМИЯ) 

 
СЕКЦИЯ: ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ  

(БИОЛОГИЯ, ХИМИЯ) 
 

Б. Ҽділжапаров, А. Турусбекова 
№22 мектеп-лицей, Семей қ. 

Ғылыми жетекшісі – Н.М. Бегалина, химия жҽне биология пҽнінің мҧғалімі 
 

КОФЕ ҚҦРАМЫНАН КОФЕИН МҾЛШЕРІН ЗЕРТТЕУ 
 
Жер бетінде ҿмір сҥріп жатқан миллиардтаған адамдар ҿздерінің таңертеңгілік асын кесе 

шайдан не болмаса кофе ішуден бастайды. Неліктен олай? Ҽрине, арайлап атқан таңды 
кҿтеріңкі кҿңілмен қарсы алып, жаңа басталған кҥнде сергек болып, еңбек етуге дайын болуға 
деген ҧмтылыс екенін барлығымыз жақсы білеміз. Адамға сергектікті беретін кофенің 
қҧрамындағы негізгі алкалоид- кофеин. Кофеин біздің ағзамызға зиянды ҽсер ететін ҿте улы зат 
ретінде кеңінен таралған кҿзқарас тым асыра сілтеп айтып жіберген теріс тҥсінік екеніне тиісті 
ҽдебиеттерді жан-жақты оқып, танысып, кҿз жеткізуімізге болады. Негізінде, ағзаға сергектік 
беретін, белсенді қимылдауға деген қҧлшыныс тудырып, энергетикалық талпыныс беретін 
ҽртҥрлі шайлардың жапырақтары мен кофенің дҽндерінің қҧрамындағы негізгі ҿте маңызды зат 
- кофеин. Тіпті кофеиннің не екенін білмей тҧрып-ақ  біздің заманымызға дейін ҿмір сҥрген ерте 
дҥниедегі адамдар кофе ағашының дҽндерін, шайдың жапырақтарын дҽрі-дҽрмек ретінде 
кеңінен қолдана білген. Кофеинді 1819 жылы неміс дҽрігері ҽрі химигі Ф. Рунге ашты. 

Кофе ағашы(сoffea, араб. – кахва) – салпыстар тҧқымдасына жататын аласа жасыл ағаш 
не биік ірі бҧта. Қолдан ҿсірілетін тҥрлерінің биіктігі 3-6 м. Жапырақтары қалың, тҥсі қою жасыл, 
гҥлі ақ, хош иісті. Жемісі – қызыл не қара кҿк, ҥлкендігі шиедей қосарланған дҽн. Кофе – 
тропиктіккофе ағашыныңтҧқымы (кофе бҧршағы немесе дҽні), сондай-ақ олардан 
дайындалатын ҿзіндік дҽмі бар жағымды хош иісті сусын. Кҿк шайдың жапырақтарында 4 %-
4,5%, қара шайда 1,5-2,5% кофеин болады. Ҿнеркҽсіпте кофеинді ҿсімдік шикізатынан алынған 
тиофилинді метилдеу арқылы алады. Кофеин химиялық зат ретінде химиктер ертеден зерттеп 
келеді. Кофенің ҿзіне тҽн ерекше бағалануы оның қҧрамында алкалоид кофеиннің, ароматты 
заттардың жҽне хлорогенді заттардың болуымен тҥсіндіріледі. Тіпті Д.И.Менделеевтің 
заманында қуырылған кофенің қҧрамында 25℅ клетчатка,14-15℅ ақуыз бен майлар,4℅ 
кҥл(минералды заттар) жҽне 3℅ судан тҧратыны белгілі болған. Ҥй жағдайында «ерімейтін 
кофені» қайнатқанда ерітіндіге кофе ҧнтағының барлық массасының тҿрттен бір бҿлігі ерітіндіге 
ҿтеді. Кофенің қҧрамында гетероароматты қосылыстар:ҽрбір кеседе 1мг-дай болатын, 300-ге 
жуық заттар болады. 

Кофе мен шайдың қҧрамында болатын кофеиннің (1,3,7-триметилксантин) (C8H10N4O2 )– 
наркотик зат, ксантиндер тобына жатады. Алайда шайдың қҧрамындағы теофиллин жҽне 
шокаладтың қҧрамындағы теобромин де ксантиндерге жатады жҽне олардың қҧрылысы мен 
биологиялық қызметі бойынша кофеиннен айырмашылықтары бар. Химиялық қҧрамы бойынша 
бҧл наркотик заттар ҿте ҧқсас болғанымен адам ағзасына тигізетін физиологиялық ҽсері 
ҽртҥрлі. Солай бола тҧрса да химик мамандардың кҿпшілігі кофе, шай, шоколадтың қҧрамында 
кофеиннің мҿлшері баршылық екенін мойындайды. Кофе мен шайдың қҧрамында (1-3℅), 
колада, какаода суда жақсы еритін, спирт пен суық суда нашар еритін тҥссіз кристалдар 
тҥзеді.Кофеинді кҿп мҿлшерде шай ҿнеркҽсібінің қалдықтарын суда ерітіп, содан кейін 
дихлорэтанның кҿмегімен бҿліп алады. Судың қҧрамынан ҧзын, иілгіш, жібек тҽрізді инелер 
тҥрінде тҧндырып алады. Дҽмі ашты болып келеді. Салыстырмалы ҥлкен мҿлшері улы болып 
келеді. Кофені қуырғанда кҥрделі химиялық тҥрҿзгеріс жҥреді. Ең алдымен дҽндегі суы 
буланып кетеді жҽне жартылай органикалық заттар ыдырай бастайды. Қанттар карамельге 
айналады да кофе дҽндері қоңыр тҥске ҿзгереді. Суда ерімейтін полисахаридттер суда еритін 
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қарапайым кҿмірсуларға айналады. Тригонеллин деген зат бҧзылып никотин қышқылы тҥзіледі. 
Хлороген қышқылы айырылғада жетпістен астам ароматты заттар тҥзіледі де олар кофеге тҽн 
қайталанбайтын аромат пен тек кофеге ғана тҽн болатын дҽм береді. Кофені қуырғанда кҿмір 
қышқыл газы тҥзілгендіктен кофе дҽндері ісінеді, газ ароматты сақтайтын консерватордың 
қызметін атқарады. Кофеиннің осындай мҿлшері ерімтал кофенің екі қасығында болады (бір 
қасықта – 2,5 г еритін кофе болады). Міне, осындай кофенің мҿлшерін біз мҿлшері 200 мл суға 

яғни бір стакан суға саламыз.1000мг: 150 мг  7 стақандай болады.Сондықтан,бір сҿткеде 
ішетін кофенің мҿлшері 7 стақаннан артық болмауы қажет. Кофеиннің зҽр шығаруды 
кҥшейтетін, сҿйтіп қан айналу мен қысымды реттей отырып, организмді уланудан 
(интоксикациядан) сақтайды. Кофемен салыстырғанда адамның шайға деген тҽуелділігі аз 
болады. Қҧрамындакофеинмҿлшерінің кҿптігіне байланысты табиғи кофеден жасалған 
сусындарорталық нервжҥйесін қоздырады жҽне сергітеді. Кофе ҧнтақ кҥйінде тез бҧзылады, 
хош иісін жоғалтады, сондықтан ҧнтақ кофені, қуырылған кофе дҽндерін қақпақты шыны не 
қаңылтыр ыдыстарда сақтаған жҿн.  
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МИНЕРАЛДЫ СУЛАРДЫҢ АҒЗАҒА ҼСЕРІ 
 
 Табиғи минералды ауыз сулардың қҧрамында ҽр тҥрлі химиялық қосылыстармен 
элементтер, металдар, сонымен қатар ауырметаллдардың белгілі мҿлшері бар. Судың 
ластануы осындай ҽр тҥрлі химиялық заттардың ҽсерінен болуы мҥмкін. Фенолдардың, ауыр 
металлдардың, пестицидтердің, синтетикалық белсенді жҽне басқа да химиялық заттардың бір 
уақытта кездесуі олардың сапасы мен судың ластануын бақылауда қиындықтар ҽкеледі. Судың 
табиғатта кездесуі мен тазарту ҽдістерін ашып кҿрсету басты мақсаттарымыздың бірі болып 
табылады. Минералды су тҥрлері мен олардың пайдасы жайлы кҿп ҽңгіме қозғалмақ. 
Осылайша біз ҿз ҿміріміздегі минералды сулардың алатын орнын біліп, пайдасымен танысып 
ой тҥземіз. Таза су мҿп-мҿлдір, иісі жҽне дҽмі жоқ. Оның тығыздығының ең жоғарғы мҽні 4℃- та 

болады. (1г/см3). Мҧздың тығыздығы сҧйық судың тығыздығынан тҿмен, сондықтан мҧз судың 

бетіне қалқып шығады. Су 0℃ -та қатады жҽне қысым101325 Па болғанда 100℃-та қайнайды. 
Ол жылуды жҽне электрді ҿте нашар ҿткізеді. Су-жақсы еріткіш. Судың жақын туыстарды – 

кҥкіртексутек, селенсутек, телесутектердің қайнау жҽне балқу температуралары 0℃ тҿмен газ 
тҽрізді заттар. Заттың қайнау жҽне балқу температураларына оның салыстырмалы 
молекулалық массасы ҽсер ететіні белгілі, ол ҿскен сайын қайнау жҽне балқу температуралары 
артады. Тҿрт заттың ішінде салыстырмалы молекулалық массасы ең кішісі – су, бірақ оның 
балқу жҽне қайнау температуралары керісінше ең жоғарғысы. Егер су осы заттар бағынатын 
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жалпы заңдылықтарға бағынады деп есептеп, кҿрсетілген қасиеттердің ҿзгеру барысына 

экстраполяция жасаса, онда су – 70℃ қайнап, – 90℃ шамасында қатар еді. Судың бҧдан едҽуір 
жоғары температурада балқитыны жҽне қайнайтыны белгілі. Бҧл аномалияны су 
молекулаларының бір-бірімен ілінісуге қабілеттілігмен тҥсіндіруге болады. Судың бір 
молекуласындағы оттек атомы судың басқа молекуласындағы сутек атомын ҿзіне тартады. Су 
молекулалары арасындағы мҧндай байланысты сутектік байланыс деп атайды. Оның есебімен 
молекулалар бір-бірімен байланысып,бірнеше молеклалар біріккен ҥлкендеу бҿлшектер тҥзеді. 
Олар судың жеке молекулаларынан ауырлау болғандықтан судың булануын қиындатады,демек 
оның балқу жҽне қайнау температураларын жоғарылатады. Су – қатқанда ҧлғаятын алғыз зат. 
Сондықтан, мҧздың тығыздығы сҧйық тығыздығынан аз. Міне, мҧздың судың бетінде қалқып 

жҥретіні осыдан. 1дм3 судың 4℃ кезіндегі массасы-1000г, ал 1 дм3 мҧздың массасы-916 г яғни, 
қатқан су ҿзінің кҿлемін оннан бір бҿлікке арттырады. Судың бҧл аномалиясын температура 
тҿмендегендегі оның молекулалары арасындағы сутектік байланыс санының артуымен 
тҥсіндіруге болады. Мҧздың кристалдық торының қҧрылысы шілтерге ҧқсайды. Мҧзды 
балқытқанда тетраэдірілік қҧрылым бҧзылады, су молекуласы кеңістікте тығыз орналасады да, 
осыдан тығыздығы артады. Температураны одан ҽрі жоғарылатқанда молекула аралық тебілу 
кҥштері ҽсер етеді де судың тығыздығы кемиді. Бізге судың сҧйық кҥйі таныс. Бірақ судың те 
мпературасы оның аномалдық қасиеттері болғандықтан,жердің жағдайына оның сҧйық жҽне 
қатты кҥйлерге де – аномалия, қалыптысы – тек газ тектес кҥйі. Таза су мҿп-мҿлдір, иісі жҽне 

дҽмі жоқ. Оның тығыздығының ең жоғарғы мҽні 4℃- та болады. (1г/см3). Мҧздың тығыздығы 

сҧйық судың тығыздығынан тҿмен, сондықтан мҧз судың бетіне қалқып шығады. Су 0℃ -та 

қатады жҽне қысым101325 Па болғанда 100℃-та қайнайды. Ол жылуды жҽне электрді ҿте 
нашар ҿткізеді.Су-жақсы еріткіш. 

Судың жақын туыстарды – кҥкіртексутек, селенсутек, телесутектердің қайнау жҽне балқу 
температуралары 0℃ тҿмен газ тҽрізді заттар. Заттың қайнау жҽне балқу температураларына 
оның салыстырмалы молекулалық массасы ҽсер ететіні белгілі,ол ҿскен сайын қайнау жҽне 
балқу температуралары артады. Бҧл аномалияны су молекулаларының бір-бірімен ілінісуге 
қабілеттілігмен тҥсіндіруге болады. Судың бір молекуласындағы оттек атомы судың басқа 
молекуласындағы сутек атомын ҿзіне тартады. Су молекулалары арасындағы мҧндай 
байланысты сутектік байланыс деп атайды. Оның есебімен молеклалар бір-бірімен 
байланысып,бірнеше молеклалар біріккен ҥлкендеу бҿлшектер тҥзеді. Олар судың жеке 
молекулаларынан ауырлау болғандықтан судың булануын қиындатады, демек оның балқу жҽне 
қайнау температураларын жоғарылатады. Су-қатқанда ҧлғайатын алғыз зат. Судың бҧл 
аномалиясын температура тҿмендегендегі оның молекулалары арасындағы сутектік байланыс 
санының артуымен тҥсіндіруге болады. Кҿптеген химиялық процестер су қатысында 
жылдамдайды, яғни су ҿршіткі рҿлін атқарады. 

Ҽдебиеттер 
1.Акулов К.И.,Буштуева К.А. Коммунальная гигиена. Москва – 2001 жыл 
2.Румянцев Г.И.Жалпы гигиена. Москва 1990, 67-74 бет 
3.Габович  Р.Д.Гигиена 1983 ж.36-40,121-123, 284-285 бет 
4.Пивоваров Ю.П. Руководство к практическим занятиям по гигиене.1983ж. – 93-95  
5.Гончарук Е.И.Руководство к лабораторным занятиям по гигиене. Медицина 1990 ж 119 бет 
6.Қазақстан ҧлттық энциклопедиясы. 1 том.Алматы 1998 ж. – 449,450,549 бет. 
7.Хомченко Г.П. химия жоғары оқу орындарына тҥсушілерге арналған Алматы «Рауан» 171-180 
бет. 
8.Химия мектепте №2,2010 ж.58-60 б.8-11 б.№4,2009 ж.75-76 б.№6 2006 ж. 9.Основы 
аналитической химиии (под редакцией Ю.А.Золотова) М: «Высшая школа», 1996 2 кн. 
9.Крешков А.П.Основы аналитической химиии М:«Химия» 1970 ж 2 кн.СанПиН 4.1.1.1.2.6 
10. Ҥйсімбаев Б.С. Шығыс Қазақстан облысының географиясы. Семей, 2000 ж., 55-59 б. 
11.Кҽкімжанов З.Х. Жер асты сулары. 15-16,18 б.Атамҧра 2007 ж. 
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В.Д. Коркина 
КГУ «СОШ №1 им. Н.Г. Чернышевского» г. Семей 

Научные руководители – О.Н. Сускина, учитель химии КГУ «СОШ № 1  
им. Н.Г. Чернышевского», А.Н. Кливенко, PhD, старший преподаватель кафедры химии и 

химических технологий ГУ им. Шакарима г. Семей 
 

РАЗРАБОТКА СТРУКТУРООБРАЗОВАТЕЛЕЙ ПОЧВЫ НА ОСНОВЕ  
ИНТЕРПОЛИМЕРНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

 
Актуальность исследования: проблема улучшения почвенного плодородия на данный 

момент является актуальной. В настоящее время почвы испытывают большие механические 
воздействия. В результате этого нижние слои почвы сильно уплотняются, а верхние слои 
распыляются, поэтому нарушается их структура, резко снижается ихводопроницаемостьи 
противоэрозионная стойкость. Применение композитов на основе природных полимеров, таких 
как хитозан и альгинат натрия, благодаря их биоразлагаемости и нетоксичности, открывает 
возможность ввести в сельскохозяйственный оборот низкопродуктивные земли. 

Цель исследования: создание экологически чистых и устойчивых к неблагоприятным 
факторам внешней среды структурообразователей почвы на основе интерполимерных 
комплексов. 

Задачи исследования:  
1. Получить интерполимерный комплекс на основе хитозана и альгината натрия. 
2. Определить состав интерполимерного комплекса хитозан-альгинат натрия 
кондуктометрическим методом и методом динамического лазерного светорассеяния по 
величинеζ-потенциала. 
3. Изучить деформационно-прочностные характеристики интерполимерного комплекса хитозан-
альгинат натрия. 
4. Исследовать эффективность полученных интерполимерных комплексов как 
структурообразователей почвы на примере вегетационных опытов с редисом. 
5. Разработать экологически чистый и устойчивый к неблагоприятным факторам внешней 
среды интерполимерный комплекс на основе хитозана и альгината натрия.  

Гипотеза: если интерполимерный комплекс на основе хитозана и альгината натрия 
улучшает плодородие почвы, то его можно использовать в качестве структурообразователя 
почвы для введения в сельскохозяйственный оборот низкопродуктивных земель.  

Объект исследования: объектами исследования являются интерполимерные комплексы 
на основе хитозана и альгината натрия. Предмет исследования: деформационно-прочностные 
характеристики и противоэрозионные свойства интерполимерных комплексов на основе 
хитозана и альгината натрия. 

Методы исследования: 1. Метод кондуктометрического титрования. 2. Динамическое 
лазерное светорассеяние.3. Метод гравиметрии. 4. Определение механической прочности 
пленок на основе ИПК. 

Новизна исследования: впервые получен структурообразователь почвы на основе 
природных биоразлагаемых полимеров – хитозана и альгината натрия, а также в условиях 
вегетационных опытов испытана его эффективность. 

Выводы:  
1. Получен интерполимерный комплекс на основе  хитозана и альгината натрия с различным 
соотношением полимеров. 
2. .Определен состав интерполимерного комплекса хитозан-альгинат натрия 
кондуктометрическим методом и методом динамического лазерного светорассеяния по 
величине ζ-потенциала. Состав комплекса в системе хитозан альгинат равен [1]:[4], что 
подтверждается методами кондуктометрии, ДЛС. 
3. Изучены деформационно-прочностные характеристики интерполимерного комплекса на 
основе хитозана и альгината натрия. Самым прочным оказался состав комлекса 2:8. 
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4. Исследована эффективность полученных интерполимерных комплексов как 
структурообразователей почв на примере вегетационных опытов с редисом. 
5. Разработан экологически чистый и устойчивый к неблагоприятным факторам внешней среды 
интерполимерный комплекс на основе хитозана и альгината натрия.  

Установлено, что интерполимерный комплекс на основе хитозана и альгината натрия в 
соотношении 2:8 улучшает плодородие почвы, а значит, его можно использовать в качестве 
структурообразователя почвы для введения в сельскохозяйственный оборот 
низкопродуктивных земель. 

 
 

К.А. Швылова 
КГУ «СОШ № 12» г. Семей 

Научные руководители – О.Б. Малышкина, учитель химии,  
О.Б. Журавкина, учитель биологии 

 
ЭФИРНЫЕ МАСЛА И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЧЕЛОВЕКА 

 
Эфирные масла – это смеси летучих, душистых веществ, раньше они назывались 

благовониями. Вырабатываются эфирные масла не у всех растений одинаково, в наибольшей 
степени это выражено у эфиромасличных растений, которые в изобилии произрастают в 
г.Семее. 

Самыми знаменитыми и часто используемыми эфирными маслами чаще всего являются 
эфирные масла хвойных деревьев: сосновое, еловое, пихтовое.Лечебные свойства соснового 
масла известны давно. Ещѐ в древности его использовали при кровотечениях, открытых ранах, 
ожогах различной степени тяжести и обморожениях. Им лечили суставный ревматизм, цингу [1]. 

Согласно современным исследованиям, к основным свойствам соснового масла ещѐ 
добавилось его жаропонижающее, противопростудное и антисептическое действие. Эфирное 
масло ели применяется при затяжных бронхитах и пневмонии, снижении защитных сил 
организма, холецистите, умственном и физическом переутомлении, ранах, гнойничковой сыпи, 
выпадении волос, перхоти, для профилактики простуды и гриппа[2]. 

В научном проекте указан способ получения соснового масла методом перегонки 
водяным паром. В результате проделанной работы получили эфирное масло хорошего 
качества, о чем свидетельствует проба на бумаге [3]. 

Были проведены исследования влияния эфирного масла сосны на уровень 
заболеваемости школьников ОРВИ.Для проведения исследований были взяты два класса 
начальной школы, т.е. где дети находятся в течение всего учебного дня 4 «А» класс – 
экспериментальный и 4 «Б» класс – контрольный. Целью исследования было изучить влияние 
действия эфирного масла сосны на уровень заболеваемости школьников ОРВИ.  

Сосновое масло было разлито в кристаллизаторы и поставлено на подоконники в 
кабинете № 105, где занимается 4 класс «А». В кабинете № 103, где занимается 4 класс «Б», 
данная методика не применялась.  

Результаты исследования: в результате проделанной работы получили эфирное масло 
хорошего качества, о чем свидетельствует проба на бумаге.В результате исследования 
получили следующие результаты. В классе, где проводился эксперимент, уровень 
заболеваемости был гораздо ниже, чем в контрольном классе. На первой неделе исследования 
разница уровня заболеваемости учащихся ОРВИ между экспериментальным и контрольным 
классом была следующая: 4 «А» 0 % заболевших, 4 «Б» 4 % заболевших. На второй неделе 
исследования разница уровня заболеваемости учащихся ОРВИ между экспериментальным и 
контрольным классом была следующая 4 «А» 4,5 % заболевших, 4 «Б» 17 % заболевших. На 
третьей неделе исследования разница уровня заболеваемости учащихся ОРВИ между 
экспериментальным и контрольным классом была 4 «А» 14% заболевших, 4 «Б» 29% 
заболевших.  
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Работа показывает актуальность проблемы сохранения здоровья школьников 
немедикаментозными методами. В результате проведенного опыта было получено эфирное 
масло сосны. Именно это масло было использовано для проведения эксперимента в школе. 
Для этого были выбраны два класса из начальной школы, так как учащиеся находятся там в 
течение всего учебного дня. Один класс был экспериментальный, то есть тот в котором 
ставилось эфирное масло, другой – контрольный, в котором учащиеся находились в обычных 
условиях. Исследования, проведѐнные в экспериментальном и контрольном классе, показали, 
что динамика заболеваемости учащимисяОРВИ имеет существенную разницу (6% заболевших 
учащихся в 4 «А» и 16% заболевших учащихся в 4 «Б»). Согласно исследованиям эфирное 
масло сосны следует использовать как вспомогательное средство при профилактике вирусных 
инфекциях. 

 
Литература 

1. Артамонов В. «Зеленая лаборатория планеты»М.; Агропромиздат, 2003, с.56-58 
2. Малахов А.И., Семикин В.В., Быков В.А., Голубев В.П., Калинина Н.Г., Осипова Е.В. / 
Биомедицинские технологии. Вып. 11, Москва, 2009, с.73-77 
3. Макарчук Н.И. Фитонциды – ионизаторы воздуха // II-я Международная конференция по 
медицинской ботанике, Тезисы докладов, Киев, 2014, с.231-232 

 
 

Ҽ.С. Тҿкеш 
«Гуманитарлы-экономикалық колледж» мекемесі, Семей қ. 

Ғылыми жетекшісі – А.С. Балыкбаева, химия пҽнінің оқытушысы 
 

ХИМИЯНЫ ДАМЫТУДАҒЫ ҒАЛЫМДАРДЫҢ ҤЛЕСТЕРІ 
 
Химия ғылымы қазіргі жаратылыстану ғылымдарының маңызды бір саласы ретінде 

материя қозғалысының химиялық формасын, анығырақ айтсақ химиялық процестердің 
заңдылықтарын зерттейді. Осы тақырып студенттердің білім негіздерін терең игеруіне, пҽнге 
деген қызығушылығын арттыруға жҽне болашақта қандай да бір мамандықты таңдауына игі 
ҽсерін тигізеді. 

Қазақстандық химик ғалымдар – Қазақстандахимияғылымының дамуына аянбай еңбек 
сіңіріп, аттары ҽйгілі болған ғалымдар кҿп.Солардың ішінен Е.Н. Әзірбаев, Ә.Б. Бектұров, Б.А. 
Бірімжанов, М.А. Горяев, М.Т. Козловский, С.Р. Рафиков, Д.В. Сокольский, О.А. Сонгина, М.И. 
Усанович, Т.К. Шомбалов, Ш.Б. Батталова, Б.А. Жұбанов, Е.Е. Ерғожин, Г.Д. Закүнбаева, А.Ш. 
Шәріпқанов, т. б. химия ғылымы докторларының осы ғылым саласына қосқан ҥлесі зор [1]. 

Михаил Ильич Усанович, Қазақстан Ғылым академиясыныңакадемигі, химия 
ғылымдарының докторы болған, дҥние жҥзіне белгілі ғалым.1938жылыМ.И. Усановичтің 
ҧсынысы қабылданып,«Қышқылдар мен негіздердің теориясы» ғылымға енді. Оның негізгі 
ғылыми жҧмыстары ерітінділер теориясына арналды. 

Батырбек Ахметҧлы Бірімжанов – тҧз тҥзілу теориясының авторы. Б.А. Бірімжанов – 
Қазақстан Республикасы Ғылым академиясының корреспондент-мҥшесі,Қазақ ССР-інің еңбек 
сіңірген ғылым қайраткері, химия ғылымдарының докторы болған, табиғи тҧздармен 
тыңайтқыштардың физикалық химиясы жҽне технологиясын зерттеген ғалым. «Жалпы химия» 
окулығының авторы. 

Михаил Тихонович Козловский – аналитикалық химия саласында еңбек еткен ҽйгілі 
ғалым, оласатазаметалдар алуда ҥлкен ҥлес қоскан химия ғылымдарының докторы, 
«Амальгама химиясы мен амальгамды металлургия» бойынша ғылыми жаңа бағытта 
зерттеулер жасап, оның негізін қалады. 

Ҽбікен Бектҧрҧлы Бектҧров, Қазақстанда химия ғылымының негізін салушы, 
Республика Ғылым академиясын алғаш ҧйымдастырушылардың бірі,техника ғылымдарының 
докторы, Қазақстан Ғылым академиясының академигі, профессор, минералды тыңайтқыштар 
ҿндіру жҿніндегі ҽйгілі ғалым Ҽбікен Бектҧрҧлы Бектҧров болды. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
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Закҥнбаева Гауһар Дҽуленқызы қазір Қазақстан Республикасына еңбегі сіңген ғылым 
қайраткері, органикалық катализ жҽне электрохимия институтын басқарған. Д.И. Менделеевтің 
периодтық жҥйесіндегі VIII топ элементтерінің адсорбциялық қасиеттерін толық зерттеп, соның 
нҽтижесінде ацетилен жҽне оның туындыларын гидролиздеу ҥшін жоғары белсенді жҽне 
талғамды ершіткілер алды. 

Ерден Нығыметҧлы Ҽзірбаев – Қазақстан Ғылым академиясының корреспондент-
мҥшесі, химия ғылымдарының докторы, органикалық химия саласында– ацетилен жҽне кҿміртек 
оксидінің химиясы, азот, фосфор, кҥкірт, селен, қалайы жҽне қорғасын қатысатын органикалық 
қосылыстар синтездеу саласында еңбек еткен ғалым. Ол 500-ге жуық жаңа қосылыстар 
синтездеген болатын. 

Болат Ахметҧлы Жҧбанов – Қазақстан Ғылым академиясының академигі, Нью-Йорк 
Ғылым академиясының мҥшесі, химия ғылымдарының докторы, Қазақстан Мемлекеттік 
сыйлығының иегері, Қазақстандағы тҧңғыш ҥлкен молекулалы химия кафедрасын 
ҧйымдастырушы, сол салада жаңа полимерлер синтездеген дҥниежҥзіне ҽйгілі ғалым. Оның 
алған жаңа заттары медицинада дҽрі-дҽрмек ретінде ҽртҥрлі ауруларды (туберкулез, жҥрек 
ауруы, ісік, т. б.) емдеуге қолданылуда. 

Надир Каримҧлы Надировтың сіңірген еңбегі зор. Н.К. Надиров – Қазақстан Ғылым 
академиясының академигі, химия ғылымдарының докторы, Қазақ ССР-і Мемлекеттік 
сыйлығының иегері. Батыс Қазақстанда мҧнай фракцияларын ҿзгертіп, мҧнай ҿнімдерін 
жаңарту, крекингіні кешенді зерттеу Н.К. Надиров еңбектерінің негізгі бағыты болып саналады. 
Фитохимия институтының ғалымдары (А. Ҽдекенов, т. б.) қазіргі кезде табиғи ҿсімдіктерден дҽрі 
жасау, олардың экологиялық тиімділігі мен сіңімділігінің жоғары екенін ескеріп, кҿптеген зерттеу 
жҧмыстарын жҥргізді. Соның нҽтижесінде 20 тҥрлі фитопрепараттар дайындалды, оның ішінде 
ісікке карсы – «Арглабин», жараға – «Биалм», «Алхидин», «Глидеринин», қабынуға – 
«Аллапинин», т.б. ауыл шаруашылығы зиянкестеріне қарсы – пестицидтер шығарып, ҿнімін 
фармакология, медицина, ауыл шаруашылықтарына ҧсынды [2]. 

Михаил Семенович Панин ҿзінің педагогикалық жолын Н.К. Крупская атындағы Семей 
мемлекеттік педагогикалық институтының кафедрасында аға оқытушы лауазымынан бастады. 
Химиялық технологиядан курс оқып, кҿп ҧзамай кандидаттық диссертациясын қорғады. 
Диссертация тақырыбы: «Қоршаған ортадағы ауыр металдар мен радионуклидтер». 

1971-1988 жылдары арасында химия кафедрасын Панин М.С. басқарды. 
1980-1990 жылдары М.С. Паниннің басқаруымен химия кафедрасында бҥкіл Қазақстанға 

жҽне шет елдерге танымал ғылыми мектеп қҧрылады [3]. 
Қорыта келгенде, химия ғылымына ҥлес қосқан ғалымдар туралы мен талай мҽлімет 

білдім. 
Осы мҽлеметтерді пайдалана отырып, сабақтан тыс іс шараларда «Білгір химик», 

«Жҥзден жҥйрік», «Химия ҽлеміне саяхат» сияқты танымдық ойындарда студенттер осы 
аталған ғалымдардың еңбектерін жҽне ғылыми кҿзқарастарын ҿмірімен тығыз байланыстарады.  
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https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8B%D0%BD%D1%8B%D2%A3_%D2%B0%D0%BB%D1%82%D1%82%D1%8B%D2%9B_%D2%93%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D0%BC_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8B%D0%BD%D1%8B%D2%A3_%D2%B0%D0%BB%D1%82%D1%82%D1%8B%D2%9B_%D2%93%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D0%BC_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8B%D0%BD%D1%8B%D2%A3_%D2%B0%D0%BB%D1%82%D1%82%D1%8B%D2%9B_%D2%93%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D0%BC_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D1%85%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%8B%D0%BB_%D1%88%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%88%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%93%D1%8B
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Б. Қҧмаршанов  
«Электротехника колледжі» КМҚК, Семей қ. 

Ғылыми жетекшісі – А.А. Ерғалиева, биология пҽнінің мҧғалімі 
 

АҒЫНДЫ СУЛАРДЫ ТАЗАЛАУ ҼДІСТЕРІ 
 

Су – Жер бетіндегі маңызды заттардың бірі. Су тіршілік кҿзі, сусыз ҿмір жоқ. Судың біздің 
планетамыздағы тіршілік кҿзі болып табылуға мҥмкіндік беретін, ерекше қасиеттері бар. Қазіргі 
кезде табиғи сулардың ластану салдарын жою жҽне тазалығын сақтау мҽселелері ерекше 
маңызды болып тҧр [1,4]. 

Ағынды сулардың ластануы табиғат пен оларды ластайтын шикізаттың қайнар кҿзіне 
байланысты. Ағынды сулар ҿндірістік жҽне тҧрмыстық деп бҿлінеді. Тҧрмыстық ағынды сулар 
кҿше қалдықтарымен, жуғыш қҧралдармен, сондай – ақ экскременттармен ластанған. Суда олар 
суспензиялы қатты жҽне ҧшқыш зат кҥйінде кездеседі. Суспензиялы қатты заттардың басым 
кҿпшілігі целлюлоза тектес, ластағыш органикалық компоненттерден, май қышқылынан, 
кҿмірсудан, ақуыздан тҧрады. Ағынды суларда соңғы аталған ҿнімдердің ырырауы нҽтижесінде 
жағымсыз иіс пайда болады [2,5]. 

Механикалық ҽдіс Механикалық ҽдістер – ерімеген қалдықтары бар суларды ҽртҥрлі 
торлардан, сҥзгілерден, электрден ҿткізіп,бір жерге жинап,тҧндыру арқылы тазалайды [3]. 
Химиялық ҽдіс Қалдық суларға химиялық реагенттерден қосып еріген жҽне ерімеген заттарды 
бҿліп алу кейбір заттарды ертіп зиянсыз ету арқылы тазалайды [6].  

Физико-химиялық ҽдіс Физико-химиялық ҽдістер ағынды суды майды дисперсті, 
каллоидтық жҽне еріген заттардан тазарту ҥшін қолданылады [6].  

Табиғатты, қоршаған ортаны ластанудан қорғау мен табиғи ресурс ретінде тиімді 
пайдалану мақсатында қайтарылып қолдану ҥшін ағынды су қҧрамындағы ластағыш заттардың 
тҥрі мен мҿлшеріне қарай ҽртҥрлі ҽдіспен тазаланылады [2].  

Биологиялық ҽдіс Бҧл ҽдісте ҽсіресе тҧрмыстық қалдық суларды тазалауға пайдаланады. 
Органикалық қалдықтар микроорганизмдер кҿмегімен зиянсыз тҥрге айналады. 250 мын халықы 
бар қалаға 15-20 гектар жерге 6 биологиялық сҥзгі жасап, астындағы қабатына қиыршықтас 
немесе ірі қҧм тҿсеп ҥстіне биологиялық заттардан жҧқа жапқыш сияқты қабат жасап, оған кҿзге 
ілінбейтын ҧсақ организмдерді орналастырады. Ластанған суды осы организмдер мен қиыршақ 
тас қабаттарынан ҿткізіп тазалайды [6].  

Биологиялық тазалау ҽдісінін екінші тҥрі – аэротанктер. Олар темір беттоннан сҧйық зат 
қҧятын ыдыс (резервуар) тҥрінде жасалады, ішіне тҧнба балшық, лай салып оттекпен ҿмір 
сҥретін, кҿзге ілінбейтін ҧсақ организмдерді орналастырып, солар арқылы қалдық суларды 
ағызып тазалайды Биологиялық жолмен ағынды суды тазалау ҥшін ластағыштарды 
ыдырататын, ҿздерінің қорректенуіне, ҿсуіне жҽне кҿбеюіне пайдаланатын микроорганизмдер 
немесе оларды ҿз бойына сіңіретін ҿсімдіктер қолданылады. Биологиялық тазалауға қатысатын 
организмдерге ҽр тҥрлі бактериялар, балдырлар, саңырауқҧлақтар, ең тҿмен сатыдағы 
жҽндіктер, қҧрттар жҽне басқалар жатады [1].  
 

Ҽдебиеттер 
1. Экологиялық биотехнология: ағылшыннан аударма / К.Ф. Фостер, Д.А. Дж. Вейз. – Л.: Химия, 
1990.  
2. Заядан Б.К., Экологиялық биотехнология. Алматы, 2013 жыл  
3. Қ.Ҽ. Ҽлімбетов Табиғатты пайдалану жҽне оны қорғау негіздері. Алматы, Экономика, 2000 
жыл  
4. А.Баешов. Экология негіздері. Тҥркістан, Яссауи университеті, 2000 жыл  
5. Ҽ.С.Бейсенова. Экология. Алматы, «Ғылым» ғылыми баспа орталығы.  
6. С.Каженбаев. Табиғат қорғау. Алматы, 1992 жыл 7. Ғ.Сағымбаев. Экология негіздері. Алматы, 
1995 жыл 
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  Л.М. Айтказина 

№ 39 ЖОББМ КММ,Семей қ. 

Ғылыми жетекшілері – Г.З.Тасқынбаева, математика пҽнінің мҧғалімі 

Г.Рахимжанова, биология пҽнінің мҧғалімі 
 

АЙЫРЫМДЫҚ ТЕҢДЕУЛЕРДІ ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ҒЫЛЫМЫНДА ҚОЛДАНУ 
 

Айырымдық теңдеу арқылы тҥрлердің популяциясын, оған ҽсер етуші сыртқы кҥштерді 
математикалық символдармен ҿрнектеп, физикалық, биологиялық ҽсерін теңдеу арқылы 
ҿрнектеп жазу қарастырылды.Егер ҿмірдегі практикалық есептерді математикалық тҧрғыдан 
модельдеп, оны қолдану арқылы шешімін табуды меңгерсек, онда табиғат қҧбылысындағы  
ҽртҥрлі нысандарды жан-жақты зерттеуге мҥмкіндік туады. Арифметикалық жҽне геометриялық 
прогрессиялардың анықтамаларына кҿңіл аударып, мысалды қарастырайық: Қояндар саны 
туралы Фибоначчи есебін қарастырамыз. Бҧл есепте бір жҧп қояннан бір жылда тарайтын 
ержеткен қояндар санын анықтау талап етіледі. Ҽр бір ержеткен қояндар жҧбы ай сайын жаңа 
жҧпты дҥниеге ҽкеледі жҽне жаңа туған жҧптың  бір ай ішінде ержететіні белгілі.Бҧл есептің 

қызығы оңай табылатын шешімінде емес, бастапқы уақыт мезетінде 
1,u  бір айдан кейін

2 ,u  екі 

айдан кейін
3 ,u  т.с.с. n  айдан кейін 

1nu 
болатын ержеткен қояндар санын кҿрсететін тізбекте. 

Шындығында да, 
1 1u  . Бір айдан кейін жаңа туған жҧп қосылады, бірақ ержеткен қояндар жҧбы 

бҧрынғыдай, яғни  
2 1u  . Екі айдан кейін кҿжектер жҧбы ержетіп, ересек қояндар жҧбы 

3 2u 

болады. Сонымен қатар, алғашқы 
1u  жҧбы тағы да екі кҿжек жҧбын дҥниеге ҽкеледі. Ҥш айдан 

кейін ержеткен қояндар жҧбы
4 3u   болады. 1n  айдан кейінгі ержеткен қояндар жҧбының саны

nu , ал n  айдан кейін 
1nu 
 болсын. Осы уақытта алдыңғы

nu  жҧбы тағы да 
nu  жҧп кҿжекті 

дҥниеге ҽкеледі, сонда 1n  айдан кейін ересек қояндардың жҧбының саны мынандай болады: 

2 1n n nu u u    

Бҧл екінші ретті қайтымды теңдеу. Бҧдан
4 3 2 3u u u   , 

5 4 3 5u u u   , 
6 5 4 8u u u   , 

7 6 5 13u u u   . Сонымен біз мынандай тізбек алдық: 1 1u  ,  2 1u  , 
3 2u  , 

4 3u  , 
5 5u  , 

6 8u 

, 7 13u  . Мҧндағы ҽр бір мҥше оның алдындағы екі мҥшесінің қосындысына тең. Бҧл тізбек 

Фибоначчи тізбегі деп, ал оның мҥшелері Фибоначчи сандары деп аталады. (6) теңдеу 
Фибоначчи тізбегінің екінші ретті қайтымды тізбек екенін кҿрсетеді.Екінші мысал 
қарастырайық Бактерия популяциясы алғашында 1000 особь болсын жҽне ҽрдайым сағатына 
50% ҿсу қарқынымен ҧлғаяды. 10 сағаттан кейінгі популяция ҿсімінің санын табу керек. Шешуі.

nx  шамасы n сағаттан кейінгі популяция санына сҽйкес келсін. Есептің шарты бойынша 

1 1,5n nx x   жҽне 
0 1000x  . Демек, 1 1,5 1000x   , 

2

2 1,5 1000x   , 
3

3 1,5 1000x   , т.с.с.  Жалпы 

шешімі 1,5 1000n

nx   . Ал 10 сағаттан кейінгі популяция ҿсімі мынаған тең болады: 

10

10 1,5 1000 57665x    .Табиғаттағы белгілі бір тҥрлердің популяциясының сыртқы ортаның 

ҽсерінен, ҿмір сҥрудегі бҽсекелестік салдарынан, тҥрлердің бір-біріне ҽсерінен бамуы не қҧруы 
айырымдық теңдеулер арқылы сипатталатына кҿз жеткіздік. 
 

Ҽдебиеттер 
1. Шыныбеков Ҽ.Н. Алгебра 7-сынып. 8 сынып.Алматы: Атамҧра, 2003 
2. Мҧқаева Р., Ыдырысова Р. Алгебра 9-сынып. Алматы: Рауан, 1995. – 304 б.  
3. Математические методы в биологии и экологии 
4.Фомин С.В. 'Математика в биологии – Москва: Знание, 1969 
5.Математические проблемы в биологии \\Сборник статей под редакцией Р. Беллман. Перевод 
с английского под редакцией С.В. Фомина – Москва: Мир, 1966 – с.280 
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Е.Б. Тҥсіп 
№ 38 мектеп лицей, Семей қ. 

Ғылыми жетекшілері – У.К.Қалдыбаева, химия пҽнінің мҧғалімі 
Э.Б.Асанова, биология пҽнінің мҧғалімі 

 
«МҼҢГІЛІК ЕЛ» ҦЛТТЫҚ ИДЕОЛОГИЯНЫҢ НЕГІЗІ 

 
«Ғасыр індетіне» айналып отырған сҥйектің бор кеміктенуі, тез сынғыштығына ҽкелетін 

негізгі фактор, ағзаға кальцийдің жетіспеушілігіне ҽлеуметтік-экономикалық жағдайдың, ҽсіресе, 
жас ҧрпаққа оның жетіспеушілігінен туындайтын ҽсерін химия жҽне математика пҽндерін 
байланыстыра отырып анықтау. Кальцийді анықтау. 5 мл сҥтті пипеткамен ҿлшеп титрлеу 
колбасына қҧйып, ҥстіне 90 дистилденген су жҽне 5 мл 2М  NaOH ерітіндісін қосады. 
Бюреткадан 3,5 мл комплексон III ерітіндісін колбаға қҧяды, 2 минуттан кейін ерітіндіге 
шамамен 0,04 г мурексид жҽне натрий хлоридінен тҧратын қҧрғақ қоспаны қосады. Ерітінді 
кҥлгін тҥске боялады. Содан кейін бюреткадан ертіндіге тамшылатып комплексон ІІІ ерітіндісін 
кҥлгін тҥс пайда болғанша қосады.  

Титрлеу нҽтижелері: 
1) Дҽл титрлеу 
V 1= 
V 2 = 
V 3= 

V орт. = V1 + V2 + V3/3 
2) Кальцийдің мҿлшерін (ω, % (мас.) келесі формуламен есептейді: 

ω(Са2+) = (V компл2 · 0,97 · 100)/ Vnмҧндағы,  
V компл - комплексон III ерітіндісінің сҥтті титрлеуге жҧмсалған кҿлемі, мл ; 
2- 1 мл 0,05 моль/дм 3 комплексона III ерітіндісіне сҽйкес келетін Са 2+ 

ионының мҿлшері, г; 
Vn – зерттелетін сҥттің кҿлемі, мл ;  
0,97 - сҥттің кҿлемін массаға айналдыру коэффициенті 
3) Келесі формуладан кальцийдің  массасын анықтаймыз, мг 
ω(Са2+)= m(Ca2+)  
                                 m(сҥт. сынамасы) 

мҧндағы:        m(сҥт.сынамасы) = V(сҥт) ∙р(сҥт) 
р(сҥт)- сҥттің майлылығына байланысты тығыздықтары 

Қорытынды: Біз зерттеген сҥттердің нҽтижесі бойынша «Айналайын» 6% кальцийдің массасы 
– 2,22% , «Зорькин Луг» 2,5% кальцийдің массасы-1,25%, «Зорькин Луг» 3,2% кальцийдің 
массасы – 4,46%, «Зорькин Луг» 6% кальцийдің массасы-4,46% болды. Біздің зерттеуіміз 
бойынша «Зорькин Луг» 3,2% пен «Зорькин Луг» 6%-ында кальцийдің массалық ҥлесі бірдей 
болды.  

 
 

А.Т. Тҿлеуқанова  
КҚМК Геологиялық барлау колледжі Семей қ. 

Ғылыми жетекшісі – Ш.А.Касымжанова, биология пҽнінің мҧғалімі 
 

ШЕТТЕН ҼКЕЛІНГЕН ЖАНУАРЛАРДЫҢ ҚАНШАЛЫҚТЫ ПАЙДАСЫ БАР? 
 

Ҧлулар(Gastropoda) – денесі буылтықсыз жҽне ҿте жҧмсақ болғандықтан, бҧл топтағы 
жҽндіктер былқылдақденелілер деп аталады. Алып Ахатин ҧлуы немесе Африка ҧлуы (лат. 
Achatina fulica) – омыртқасыздар, моллюскалар типі, бауыраяқтылар класы, ҿкпелі 
бауыраяқтылар класс тармағына жатады. Ахатин ҧлуларының жҧмсақ денесі бас, тҧлға, аяққа 
бҿлінеді жҽне қатты бақалшағы бар. Ахатин ҧлуларының ҿзіндік биологиялық ерекшеліктері 
бар.  
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Африкалық ахатин ҧлулары дҥниежҥзі бойынша тізімге енген 100 инвазионды зиянды 
жҽндіктердің бірі. Оның бірден-бір себебі ҧлулар қант қамысы, ҿсімдіктермен жҽне жеміс-
жидектермен қоректенеді. Африкадағы негізгі ауылшаруашылығында ҿсірілген жемістерді 
қҧртып жіберген жҽне олар жҧмыртқаларын кез-келген жерге жҧмыртқалайды. Бҧл табиғатқа 
ҥлкен зиян алып келеді Қазіргі кезде ахатин ҧлуларының таралу аймағын қатаң қадағалау-
карантин Европа, Америка, Ресей елдерінде ерекше бақылауға алынған.  

Қазақстанға да келіп жеткен алып ахатин ҧлуларының жҧмыртқаларының кез келген 
жерде шашылуы биологиялық ластануға, биологиялық тҥрдің кеңінен таралуы табиғаттың тепе-
теңдігің бҧзылуы неге ҽкеліп соғатынын болжау қиын емес. 

Сонда бҧл жҽндікті Қазақстанға ҽкелудің маңызы неде? 
Қазақстанға ҽкелудің бірден бір себебі: Африка ҧлуы «керемет косметолог» – деген атпен 
ерекшеленуінде. Ол косметолог жҽне жақсы ҥй жануары бола алады. Бҧл алып Африка ҧлуы 
ҿзінің ерекше қҧпиясымен ҽлемге танымал. Жануарларды жақсы кҿріп, ҥйінде 
асырайтындардың сҽніне айналған. Африка ҧлулары Франция мен Германия елдерінде де 
косметология саласында ҧлулардан жасалған нҽрлендіретін кремдер ретінде де қолданылып 
жҥр. Ал Бразилияда олардың сілекейлерінің асқазан ауруына ем жҽне де тыртықтарды оңай 
жазып шығаратындығына зерттеу жҥргізіліп жатыр. 

Қорытынды: Ахатин ҧлуының шырышының адам ағзасына тигізетін пайдасы ҿте кҿп. 
Солардың бірі-адам бет терісінің ҽжімдерін жҽне ҿлі жасушаларды кетіруге қолданылады. 
Бҧндай емнің тҥрін-ҧлу терапиясы деп атайды. Шырыштың қҧрамында А,Е,С дҽрумендері бар. 
Адамның іс-ҽрекеті табиғатқа жан-жақты ҽсер етеді.Адамның ҿзінің іс-ҽрекеті арқылы табиғатта 
бір-біріне ҥйлесімді жҥріп отыратын заңдылықтарға ҽсер етіп,кейде олардың бҧзылуына жағдай 
жасайды.Сол себепті де экологиялық немесе табиғи тепе-теңдік қҧбылысын, табиғат 
заңдылықтарын қатаң сақтау қажет. 

Жердегі ең кҿне тасбақа немесе қҧрлық тасбақасының табиғи мекендейтін орны – 
Орталық Азияның шҿлдері. Олар ҿсімдіктермен қоректенеді. Қыста олар ҧйқыға батады. Толық 
жетілу он жасқа дейін болады. Жаңа туылған тасбақаның ҧзындығы 30 мм. Бір қызығы, олар 
дҥниеге келгенде, олар дереу жерге тҥсіп, қыста, кҿктемде олар еркіндікте жҥре алады. 
Тасбақалардың Қазақстанда 2 тҧқымдасы: тҧщы су тасбақалары жҽне қҧрлық тасбақалары. 38 
тҥрі мен тҥр тармағы қорғауға алынып, Халықаралық табиғат қорғау одағының ―Қызыл кітабына‖ 
енгізілген. 

Тасбақа символы нені білдіреді? Тасбақа – ҧзақ ҿмір сҥру символы ақылдылық жҽне 
тапжылмай алға жҥруді білдіреді.Ҽр елде тасбақаны қасиеттеп ҽр-тҥрлі етіп бағалайды.  

Жануарлар ҽлемінде ҿте ертеден тіршілік етіп келе жатқандықтан Қытайлар ҥшін тасбақа 
– бҥкіл ҽлем символы.Олар тасбақаның ағашты шірітпейтін бір ғажайып кҥші бар екеніне 
сенеді.Қытайда тасбақадан дҽрі-дҽрмектер жасап,оның қалқаншасынан бал ашады екен. 

Азия елдерінде тасбақаның етін,жҧмыртқасын тағамға пайдаланатын себебі иммунитетті 
кҿтереді деп сенеді.Тасбақа майын сабын дайындауға, неше тҥрлі косметикалық заттарды 
дайындауға пайдаланады. 

Ал Ҥндістер тасбақаның миын кҥш-қуат беретін эликсир ретінде пайдаланған.Тасбақаның 
ҥлкен кҿлемде болғандығын Индияда соғыс кезінде қалқан,кейбірін кҥрке ретінде 
пайдаланғандығынан білуге болады. 

Ал біздің қазақ елінде тасбақаның ауызына шҿп тістеп алып бара жатқанын кҿрген адам 
байлыққа кенеледі деп сенген.Тҥс жоруға байланысты егер тҥсінде тасбақаны кҿрсе, сол 
адамның ҿмірі тҥбегейлі ҿзгереді деген тҧжырым бар деп сенген. 

Комбоджаның тҧрғындары жануарлардың ҽсіресе тасбақа, сиыр мен жыланның емдік 
қасиеттеріне қатты сенеді екен. Комбоджо  тҧрғындары су тасбақасын емдік шара ҥшін 
қолданады екен. 
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Г.Т. Қылычжанова 
ШҚО ҽкімдігінің ББ «Геологиялық барлау колледжі» КҚМК 

Ғылыми жетекшісі – А.К. Оспанова  
 

ҾСІМДІКТЕРДІҢ ЖОҒАРҒЫ ТЕМПЕРАТУРАЛАРҒА ТҾЗІМДІЛІГІН АНЫҚТАУ 
 

Зерттеу мақсаты:  
1. Биотаның тҧрақтылығына табиғи жҽне антропогендік ықпал ететін экологиялық 
факторлармен танысу. 
2. Ҿсімдіктердің жоғары температураға тҿзімділігін анықтауды; тҥрлі ҿсімдік жасушаларының 
цитоплазма ақуыздарының коагуляциясының температура басын анықтау. 

Зерттеу кезеңдері: 
1 кезең. 2017 жыл Зерттеліп отырған мҽселеге қатысты ҽдебиеттермен жҽне кҿздермен 
таныстық. Жинақталған материалдар маңыздылығына байланысты жҥйеленді. 
2 кезең. 2018 жыл зерттеу жҧмыстарын жҥргізу. 

1.Температура – жер бетіндегі негізгі экологиялық факторлардың бірі. Ол табиғи 
зоналармен нақты жағдайларға (жанартау ҽрекеті, ыстық су кҿздері, жылу энергетикалық 
қондырғылардың шығарулары) байланысты кең диапазонда ауысады. Ҿсімдіктердің ҽр тҥрлі 
бҧл факторға ҽртҥрлі қарайды. Кейбір ҿсімдіктер жоғары температураларға тҿзімді болады. кей 
ҿсімдіктер тҿзімсіз болып келеді.Жҧмыс ағаш ҿсімдіктерінің ҽртҥрлі жергілікті аймақта ҿсетін 
тҥрлерімен жҥргізіледі. Бҧл жҧмыс ағаш тҥрлерін жоғары температураға тҿзімділік дҽрежесі 
бойынша қоюға, ҿте тҿзімді ағаштарды анықтауға кҿмектеседі. Ҽдіс тірі жасушалардың 
экстремальді температура ҽсерінен зақымдануының басын анықтауға негізделеді. 2.Ыстық 
қҧрғақ климат жағдайында, қала экожҥйелерінде ағаштардың қҧрғауы жиі кездеседі. Мҧндай 
қҧрғаулар кҿшелердің жарықтанған, кҥн жақтарында байқалады, себебі суалмасу тез 
жҥргізіледі, суару жҥргізілмейді. Бҧл жапырақтардың тургорлығын, қоңырау тҽрізділігін 
жоғалтуымен, сарғаюымен жҽне некроздың пайда болуымен сипатталады.Ҧсынылатын жҧмыс 
кҥкірт қышқылының қасиеттеріне сҽйкес жапырақ жасушасының қҧрғауын сипаттайды. 
Антропогендік ластану жағдайында ҿсімдікке устьица арқылы тҥскен кҥкіртті газ жасуша 
протоплазмасында кҥкірт қышқылына (ылғал тартқыш гигроскопиялық зат) жапырақтың 
тургорлығын жоғалтып, жасушаны зақымдай немесе ҿлтіре айналады. 

ІІ.Зерттеу бҿлімі: 
 №1 Ҿсімдіктердің жоғарғы температураларға тҿзімділігін анықтау 

Жҧмыс барысы: Зерттеу басында су моншасына 5 бірдей жапырақтан тҧратын 
зерттелетін шоқты саламыз. Жапырақтарды 40ºС температуралы суда 30 мин.ҧстаймыз 
Берілген ҽдістеме бойынша жҧмыс жҥргіземіз. Нҽтижелерді кестеге бҧрғылттану жоқ « – », ҽлсіз 
бҧрғылттану « + », 50% дан жоғары бҧрғылттану «+ +», тҧтас бҧрғылттану «+ ++» шартты 
белгіленіп кестеге толтырамыз. 

Зерттеу объекті Жапырақтардың зақымдану дҽрежесі 

40ºС 50ºС 60ºС 70ºС 80ºС 

қарағаш - + ++ +++ ++++ 

қара - + ++ +++ ++++ 

Қорытынды: 40ºС – Ҿзгеріс жоқ, 50ºС – Ҽлсіз, 60ºС – Бҧрғылттану, 70ºС – Жоғары 
бҧрғылттану,80ºС – Тҧтас бҧрғылттану. Яғни,ҿсімдік жоғарғы температураға тҿзімсіз. 

 
№2 Тҥрлі ҿсімдіктер жасушаларының цитоплазма ақуыздарының 

коагуляциясының температура басын анықтау 
Жҧмыс барысы: 

Берілген ҽдістеме бойынша жҧмыс жҥргізіледі.«+» белгісімен жасушадағы плазмолиздің 
барын, «–» белгісімен жоқ екендігін белгілейді. Плазмолиздің бар екендігін – тірі жасушалар, 
жоқтығын – ҿлі жасушалар кҿрсетеді. 
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Ҿсімдіктің аты 
Температура, ºС 

48ºС 50ºС 52ºС 54ºС 56ºС 56ºС 

қарағаш + + - - - - 

қайың + + - - - - 

 
Қорытынды: Екінші тҽжірибелік жҧмысымда мен тҥрлі ҿсімдіктер жасушаларының 

цитоплазма ақуыздарының коагуляциясының температура басын анықтадым.Тҽжірибе нҽтижесі 
мынаны кҿрсетті: 
48ºС-50ºС да тірі жасушалар шамалы болды,ал 52ºС, 54ºС, 56ºС ,58ºС тірі жасушалар жоқ 
болды яғни тірі жасушалар температура жоғарлаған сайын жоғалады.Сондықтан ҿсімдіктер 
сарғаяды. 

№3 Тҥрлі ҿсімдіктердің жасушаларының қҧрғауға тҿзімділігін анықтау. 
Қала кҿшелерінде кездесетін, бірақ таза зоналарда ҿсетін тҥрлі ағаштардың 

жапырақтарын алады. Жапырақтан 2-4 см2 болатын пластинкалар кеседі жҽне оларды 1:1 
қатынаста сҧйытылған H2SO4 ҥстіне эксикаторға салады. Пластинкаларды 2-3 сағат мҿлшерде 
ҧстайды жҽне соңынан тіліп «бейтарап қызылмен» бояйды. Бҧл жағдайда тек тірі 
жасушалардың санын ғана емес, судың қандай мҿлшерінде тҿзімділік жоғары екенін білуге 
болады. 

Қорытынды: Ҥшінші тҽжірибелік жҧмысымда мен ҿсімдіктің қҧрғауға тҿзімділігін 
анықтадым.Тҽжірибе нҽтижесі мынаны кҿрсетті: Ҿсімдікте тірі жасушалардың жоқтығына 
байланысты қҧрғауға тҿзімсіз деп қорытындылаймын. 

№4 Ҿсімдіктердегі ақуыздардың коагуляциясына тҿмен температуралардың 
ықпалы. 

а) 2-3 г қарағаш немесе қайың (аязға тҿзімді) жас жапырақтарын, қара тополь (суыққа 
тҿзімді) немесе бҿлме ҿсімдіктерінің жапырақтарын келіде 4мл сумен ҥгітеді, езеді. Келідегі 
ерітіндіні 6мл сумен шайып, ерітіндіні сҥзгіш қағазда фильтрлейді немесе центрифугалайды. 
Алынған жасыл хлорофилл-протеид ерітіндісін сынауыққа қҧяды. Бҿлме ҿсімдіктерінде қыста 
ақуыз нашар тҥзіледі, сондықтан ілмені 3-5 г дейін алады. Барлық сынауықтардағы ерітінділерді 
«қар-мҧз» қоспасында қатырады, оларды ҽр 5 минут сайын қарап тҧру керек.  
Келесі шартты белгілерді пайдаланмыз. 
1. Қату басында (мҧз кристалдармен гомогенді масса) – «+» 
2. Бҿлшектеп қату (мҧз кристалдарының кҿпшілігі, бірақ тҧтас қабат емес) – «++» 
3. Толық қату (мҧздың тҧтас қабатының пайда болуы, пробирканы аударғанда су тҿгілмейді) – 
«+++» 

Нҧсқа 
Уақыт минутпен 

5 10 15 20 25 30 

тополь - - + + ++ +++ 

қарағаш - - + + ++ +++ 

Қорытынды: Мен тҿртінші тҽжірибемде ҿсімдіктің тҿменгі температураға тҿзімділігін 
анықтадым.Тҽжірибе нҽтижесі мынаны кҿрсетті: 
5-10 минутта ҿзгеріс жоқ, 15-20 минутта қату басында, 25 минутта бҿлшектеп қату, 30 минутта 
толық қату 

 
ЖАЛПЫ ҚОРЫТЫНДЫ: 

Тҽжірибе барысында ҿсімдіктердің жоғарғы жҽне тҿменгі темпаратураға тҿзімділігін анықтап 
шықтып. Нҽтижесінде ҿсімдіктердің жоғарғы жҽне тҿменгі температураға тҿзімсіз екеніне кҿзім 
жетті. Ҿсімдіктің қоршаған орта ҥшін маңызы ҿте зор. Ал осы температураның жоғарлауы 
немесе тҿмендеуі ҽсерінен мыңдаған ҿсімдіктер зардап шегіп жатыр.Температураның 
жоғарлауына немесе тҿмендеуіне себепкер факторлар мыналар: 

 Ҿнеркҽсіптен шығатын ҽр тҥрлі газдар атмосфераға кері ҽсерін тигізіп климат ҿзгеру 

 Парниктік газдардың ҽсерінен озон қабаты тесіліп ультракҥлгін жҽне инфрақызыл 
сҽулелер жер бетіне ҿтіп климат кҥрт ҿзгеруі. 
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 Орманды кесу, жанартау атқылау 
Оның алдын алу ҥшін мына шараларды ҧсынамын: 

 Парниктік газдар шыгатын ҽр тҥрлі тҧрмыстық заттарды қолданыстан алып тастау; 

 Ҿнеркҽсіптерді экологиялық тҧрғыда шартты кҿрсеткіштерін бақылап отыру; 

 Кҽсіпорын,автакҿліктерге арнайы фильтрлерді орнату; 

 Орнатылмаған жағдайда қатаң тҥрде салық тҿлету; 
 

Ҽдебиеттер 
1. Баешова А.Қ. «Ҿндірістік 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 жҽне басқалары, Инженер экологтың анықтамалығы, 1,2,3,  
5. Н.А.Бирюкова. Экология негіздері. М. Владос, 2004 
6. А.И.Федорова, А.Н. Никольская. Экология жҽне қоршаған ортаны қорғау бойынша 
практикум М. Владос, 2003 
 
 

М.Е. Тҧрлыбеков 
ШҚО ҽкімдігінің ББ «Геологиялық барлау колледжі» КҚМК 

Ғылыми жетекші – А.К. Оспанова 
 

БИОИНДИКАТОРЛАРДЫ АНЫҚТАУ. АҒАШТАРДЫҢ АВТОКҾЛІКТІҢ ШЫҒАРЫНДЫ 
ГАЗДАРЫНА САЛЫСТЫРМАЛЫ ТҾЗІМДІЛІГІН АНЫҚТАУ 

 
Мақсаты: 1.Семей қаласының тҥрлі аудандарында ҿсетін ағаштардың антропогендік 

фактор ҽсерінен ҿсуінің бҧзылуының дҽрежесін бағалау. 2. Экологиялық факторлар ҽсерінен 
орман фитоценозының бҧзылу дҽрежесін бағалау. 3. Атмосфералық ластануды қарапайым 
қарағайдың генеративті ағзаларының сипаты бойынша анықтауды ҥйрену. 

Автокҿліктердің қалдық газдары қазіргі кезде қала экожҥйесінде шығарылатын зиянды 
заттардың жалпы мҿлшерінің 60-80% алады. Қалдық газдардан автотрофтар (жасыл ҿсімдіктер) 
жҽне гетеротрофтар (адам жҽне жануарлар) зиян шегеді. Алайда кейбір ҿсімдіктер 
атмосфераны зиянды қоспалардан тазалайды. 
Қалдық газдардың қҧрамына иіс газы, азот оксидтері, кҥкіртті газ, қорғасын қосылыстары жҽне 
тҥрлі канцерогенді кҿмірсутектер сияқты зиянды заттар кіреді. 

Зерттеу бҿлімі: 
1-тҽжірибе. Ағаштардың жағдайы бойынша орман фитоценозының бҧзылу 

дҽрежесін анықтау. 
 

Кесте1 – Сыртқы белгілері бойынша ағаштар жағдайын бағалау шкаласы 
Балл Ағаштар жағдайының сипаттамасы 

1 Ҿсуі кҿлемі нормаға сҽйкес, сыртқы зақымдану белгілері жоқ, сау ағашар. 

2 Ҽлсіреген ағаштар. Крона ҽлсіз торлы, жеке бҧтақтары кепкен. Жапырақтары мен инелері сары тҥсті. Қылқан 
жапырақты ағаштардың діңінде қатты ағулар, кейбір бҿліктерінде қабықтары жансызданып, ҿлген. 

3 Кҥшті ҽлсіреген ағаштар. Крона қиықтанған, ҧшы қҧрғақ, бҧтақтары кепкен. Жапырақтары ашық-жасыл, 
инелері бҧрғыл тҥсті жҽне 1-2 жыл осылай болып тҧр. Жапырақтары ҧсақ, бірақ ҥлкен де болады. ҿсуі азайған 
немесе тоқтаған. Ҿздік ағуы кҥшті. Қабығының кҿп бҿлігі жансыз. 

4 Кебуге айналған ағаштар. Крона бойынша барлық бҧтақтары кепкен. Жапырақтары ҧсақ, жетілмеген, ашық-
жасыл, сары тҥсті; жапырақтары ерте тҥсуі байқалады. Инелері (хвоя) жалпы санының 60% зақымданған. Ҿсуі 
тоқтаған.  

5 Кепкен, қҧрғақ ағаштар. Кронасы қҧрғақ. Жапырақтары жоқ, инелері сары немесе бҧрғыл, тҥсіп жатыр немесе 
тҥсіп қалған. Қабықтары қабыршықтанып тҥсуде немесе тҥсіп қалған. Діңіне ксилофагтар (ағаш жегіштер) 
орныққан. 
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Визуальді анықтаулар мен формула бойынша есептеулердің нҽтижелерін кестеге 
толтырамыз 
 

Кесте 2 – Аралас орман ағаштарының жағдайын бағалау  
Ағаш тҥрі Ағаш саны Ағаштар жағдайы Тҥр жағдайының коэффициенті 

1 қайың 5 2  2  2  3  4 2, 6 

2 қарағаш 5 2  2 3  3  4 2,8 

3тополь 5 2 2  2  3  3 2,4 

 
Орман ағаштарының жағдайын бҥтін коэффициентін (к) анықтау  

К =
К1 + К2 + К𝑟

𝑅
 

Мҧндағы К1 ,К2 ,К𝑟 – ағаш тҥрлерінің жағдайының коэффициенті,  𝑅 – ағаш тҥрінің саны 
Келесі градацияны пайдаланып, орман ағаштарының жағдайын бағалаймыз: 
К<1,5 – ағаштар сау, К=1,6-2,5 – ҽлсіреген ағаштар, К=2,6-3,5 – кҥшті ҽлсіреген ағаштар, К=3,6-
4,5 – кебуге айналған орман, К>4,6 – қҧруға айналған орман 
2,0-2,5 коэффициенттері жағдайында ағаштар қауіпті жағдайда деп бағаланады, атмосфералық 
ластауды азайтып, осы орман алаңында аббаттандырудық шаралар кешенін жҥргізгенде 
қалпына келтіруге болады. Коэффициент 2,5 тен асқанда ҿте қауіпті деп танылады, орман 
ағаштарының қҧлдырауына ҽкеледі. 

Есептеу: 
Берілгені:                                              формуласы: 
К1-2,6;  К2-2,8;   К3-2,4                     

К=
К1+К2+К3

𝑅
=

2.8+2.4+2.6

5
= 1.56 

Қорытынды: Тҽжірибе барысында ағаштардың сыртқы белгілері бойынша жағдайын 
анықтадым.Тҽжірибе нҽтижесі мынаны кҿрсетті: К-1,56 ,яғни оны берілген коэфициенттермен 
салыстыра отырып ағаштың ҽлсірегенін анықтадым. 

2-тҽжірибе.Қаланың тҥрлі аудандарында ҿсетін ағаштардың ҿсу жағдайын 
анықтау. 
 

Кесте 3 – Тҥрлі ластанған зоналардағы ағаштардың экологиялық жағдайлары 

Зерттеу зоналары 
есептеу кҿрсеткіштері 

Ағаштар нҿмірі 
Кҿрсеткіштер 
дің ортақ мҽні 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ҿндіріс 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 

Қорытынды: Екінші тҽжірибемде мен қаланың тҥрлі аудандарында ҿсетін ағаштардың 
ҿсу жағдайын анықтадым.Тҽжірибе нҽтижесінде мен екі жағдайда ҿсуін анықтап кҿрдім, яғни 
ҿндіріс орны мен қала сыртындағы ағаштарды тҽжірибе обьектісі ретінде алдым.Тҽжірибе 
нҽтижесі мынаны кҿрсетті: 
Ҿндіріс орнындағы ағаштар ҿте кҥшті ластанған,ал қала сыртындағы ағаштар сҽл ластанған. 

Қарапайым қарағайдың белгілері комплексі бойынша ауа ластануының 
биоиндикациясы. 
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Кесте 4 – Тҥрлі зоналарда қарапайым қарағайдың қылқан инелерінің зақымдануы мен 
қҧрғауы.  

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 
3-ші класты 

 
 
 
+ 

 
 
 
+ 

 
 
+ 
+ 

 
 
 
+ 

Инелердің қҧрғауы 
1-ші класты 
2-ші класты 
3-ші класты 

 
 
 
+ 

 
 
 
+ 

 
 
 
+ 

 
 
 
+ 

Есептеу : 

Бер:𝑸 =
𝟑𝑩𝟏+𝟐𝑩𝟐+𝑩𝟑

𝑩𝟏+𝟐𝑩𝟐+𝑩𝟑
=

𝟑∗𝟑+𝟐∗𝟕+𝟏𝟎

𝟑+𝟐∗𝟕+𝟏𝟎
= 𝟏.𝟐 

В1-3 
В2-7 
В3-10 
Т/к: Q-? 
Қортынды:Ҥшінші тҽжірибемде менқарапайым қарағайдың белгілері комплексі бойынша ауа 
ластануының биоиндикациясын анықтадым.Тҽжірибе нҽтижесі мынаны кҿрсетті: қылқан 
инелердің ҿмір сҥру ҧзақтығы 1,2 жылға тең болды 
 

Ҽдебиеттер 
1. Справочник инженера-эколога Т. 1, 2 М, Недра, 1999г.  
2. Е.А. Перегуд "Быстрые методы определения вредных вещесчтввоздухе" М, Химия, 1970г. 
3. А.И.Булатов жҽне басқалары, Инженер экологтың анықтамалығы, 1,2,3, б. 
 
 

Д.А. Тоқтархан  
ШҚО ҼББ «Геологиялық барлау колледжі» КМҚК  

Ғылыми жетекшісі – Л.С. Мухамеджанова, экология пҽнінің мҧғалімі  
 

СЫРЫ БЕЙМҼЛІМ ҾСІМДІК 
 

Ҿсімдіктер ҽлемінің адамзат ҥшін де, жан – жануар ҥшінде пайдасы зор. Ол оттегін 
бҿлуші, ол – табиғат кҿркі, ол – дҽрілік препарат, ол – мал азығы. Бірақ ҿсімдік ерекшелігін 
білмеген жанға оның пайдасы мен зияны бірдей. Сондықтан да ҽрбір ҿсімдікті жыға тану 
баршамыздың міндетіміз. 

Менің туған жерім Қарабҧлақтың табиғатында да тылсым сырлар, қҧпиялар жетерлік. 
Мен ҿз туған жерім Қарабҧлақ ауылында ҿсетін ҽрбір ҿсімдіктің, жан – жануар, аң – қҧстың 
пайда болу тарихын, атын, қолдану аясын, бҽрін – бҽрін білгім келеді. Туған жерімнің ҽрбір 
бҧтасы, ҽрбір аңы таныс болса да, биолог – ғалымдар, оқушылар, ауыл тҧрғындары ҥшін 
қҧпиясы мол боп тҧрған ерекше бір ҿсімдік назарымды аударды. Бҧл ҿсімдіктің ерекшелігі 
сонда, ол туралы еш жерде ешбір дерек, ешбір мағлҧмат, тіпті аты да жоқ. Ҿсімдік ауылдың 
шетінде, сазды жерде, киіз ҥй секілді домаланып ҿскен. 

Өсімдіктің сыртқы көрінісі: 

 
Мен ғылыми жобамның негізгі тақырыбына айналған бҧл ҿсімдіктің биологиялық сипатын 

анықтауды басты мақсат етіп алдым. Осы мақсатты жҥзеге асыру ҥшін зерттеу жҧмысыма 
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тҿмендегі ҽдіс – тҽсілдерді қолдандым. Зерттеу жҧмысымдағы ҽдістерді пайдалана отырып, 
ауыл тҧрғындары Байғалиев Бекен, Жақсылықов Кенжеш, Зағыпарова Қарлығаш, Қайролда 
ақсақалдан сҧхбат алдым. Сҧхбат барысында бҧл ҿсімдіктің 1990 жылы болған зҧламат жер 
сілкінісінен кейін ауылдың шетінде, жолды бойлай пайда болғанын аңғардым. Ал қазіргі таңда 
бҧл ҿсімдік кҥннен – кҥнге кҿбейіп, қҧлашын жайып келеді. Қарасаң кҿздің жауын алатын 
қазақтың киіз ҥйі секілді домаланып, ҿсіп тҧрған таңғажайып ҿсімдікке кім қызықпасын! Оның 
кҿбейюі сонша, бҧл ҿсімдіктің ендігі таңда ауыл ішін бойламауына кім кепіл! Ауыл тҧрғындары 
бҧл ҿсімдікті «Итсигек» деп атағаннан кейін, сан кітаптардың бетін парақтай отырып «Итсигек» 
туралы материалдарды іздестірдім [2, 3, 4].  

Осындай мҽліметтерден кейін ендігі кезекте бҧл ҿсімдіктің тҧқымдасы шығар деген 
оймен, бірнеше бҧталарын алып, жеке – жеке қарастырдым. Міне қызық! Бір ҿсімдік болса да, 
бҧталары ҽр тҥрлі. Анықтап қарасаң, бір бҧтағы кҿкпекке, ал енді бірі шеңгелге ҧқсайтынын 
байқайсың «Мҧндай да болады екен – ау» деп, кҿкпек пен шеңгел туралы деректерді 
қарастырып салыстырдым. 

Бҧл ҿсімдік Шығыс Қазақстан облысы Зайсан ауданы Қарабҧлақ ауылынан бастау алып, 
Сҽтбай елді мекеніне дейін ҿрбіген. Тас жол бойымен есептегенде шамамен тҿрт  километр 
жерді алып ҿскен. Сол, себепті біз зерттеу барысында Сҽтбай елді мекеніне барғанымызда, 
Шилібаев Қамбар мен Ҽліпбаев Батырханның сҿздері біздің бақылағанымызды нақтылай тҥсті. 
Олар бҧл ҿсімдіктің тек сазды, сортаң жерлерде шеңгелмен бірге ҿсіп тҧратынын айтты. 
Осындай ерекшеліктеріне сҥйене отыріп, бҧл ҿсімдікті шеңгелмен селбесіп ҿседі деген 
қорытындыға келдім.  

Зерттеу барысында ауыл тҧрғындарының бірі ҽрі ауыл бағбаны, дҽрілік ҿсімдіктерді 
жинайтын Қайролла ақсақал бҧл ҿсімдікті білетінін, Қытайда бҧны «Қараматау» деп 
атайтындығын, сонымен қоса емдік қасиеті бар екендігін айтты [1]. Осы ҽңгімеден кейін 
энциклопедиядан «Қараматау» деген ҿсімдік жайлы қарастырып [5]. Ендігі кезекте, белгісіз 
ҿсімдік пен қараматау екеуін салыстырдым. Салыстырсам, екеуінің мҥлдем ҧқсамайтын 
ерекшеліктері бар. Жҥргізілген зерттеулерімде осы ҿсімдік ҿсетін жердің топырақ қҧрамын 
анықтаумен айналыстым, себебі бҧл ҿсімдік ауылда жаппай тек сазды жерде ғана ҿсуде. 
Топырақ қҧрамын анықтау. 

Топырақты дистильдеген суға араластырып, сҥзгі қағазбен сҥзу арқылы мҿлдір ерітінді 
алдым. Оның қҧрамындағы катиондар анықтау ҥшін жалын тҥсін пайдаландым. Жіңішке мыс 
сымын спирт шамына қыздырып, тазартып, анықталатын ерітіндіге батырдым. Сол кезде жалын 
тҥсі кҥлгін тҥске жҽне сары тҥске боялып жанғанын кҿрдім. Олай болса ол ерітіндіде К+, Na + 
бар екенін дҽлелдейді. Келесі, анықталатын ерітіндіден біраз мҿлшерде алып оған ВаСl 
тамызғанда ақ тҧнба тҥзілді. Бҧл сульфат ионы болғаны.Бірінші кезекте ерітінді ортасын 
анықтап алуды басты мақсат етіп алдым. Ол ҥшін анықталатын ерітіндіге лакмус қағазы мен 
фенолфталейн ерітіндісін пайдаландым. Индикатор тҥсі ҿзгерген жоқ. Олай болса орта 
бейтарап. Ерітіндіге кҥміс нитратын қосқанда ешқандай ҿзгеріс байқалмады. Бҧл Сl–J , Вr – PO4 
ионының жоқ екендігін кҿрсетеді. СО3 ионын анықтау ҥшін ерітіндіге қышқыл ертіндісін (НСl) 
қосқанда СО2 газы бҿлінбеді, яғни қайнау реакциясы жҥрген жоқ. 100 гр. топырақты ҿлшеп 
алып, кептірдім. Қайтадан ҿлшедім, сонда 77 гр.топырақ қалды. Топырақтың қҧрамынды 23 гр.су 
болғаны. 77 гр.топырақты қыздырғаннан кейін ҿлшегенде 64 гр.қалды. 13гр. қарашірік болғаны. 
64 гр. топырақты суда қайта – қайта шайқадым. Қалған 11 гр. бҧл қҧм.Осылай қолымда бар 
реактивтер мен топырақ қҧрамын анықтадым. Ал зерттеу жҧмысымдағы ҿсімдіктің таралу 
аймағы Қарабҧлақ ауылынан Сҽтбай елді мекеніне дейін 4 км. жерге дейін таралған.Зерттеу 
қорытындысы бойынша ҽзірге ҿсімдікті «Шҿмешҿп» деп уақытша атағанды жҿн кҿрдім. 
 

Ҽдебиеттер 
1. М. Қожабеков – «Дҽрілік ҿсімдік» 
2. Қ. Сыбанбеков «Биология ғажаптары» 
3. Р. Ҽлімқҧлов «Ҿсімдік табиғат қазынасы» 
4. Қ. Сыбанбеков «Жабайы ҿсімдіктер» 
5. Қазақ Совет Энциклопедиясы  



20 
 

Т.Б. Акимеев, М.М. Аязбаев  
ШҚО ҼББ «Геологиялық барлау колледжі» КМҚК  

Ғылыми жетекшісі – Л.С. Мухамеджанова, экология пҽнінің мҧғалімі  
 

ҚАР ЖАМЫЛҒЫСЫН ЗЕРТТЕУ. ХИМИЯЛЫҚ ЛАСТАҒЫШТАРДЫ АНЫҚТАУ 
 

Қар – қоршаған ортаның қаншалықты ластанғанын байқап зерттеуге болатын ең 
ақпараттық жҽне ыңғайлы индикаторларының бірі. Адамның шаруашылық қызметінің 
нҽтижесінде қарға тҥсетін тҥрлі ластағыштар еріген кезде топыраққа еніп, онда жиналады. 

Қарды зерттеу тҽуліктің жарық уақытында жҥргізілді. Одан ҽрі зерттеу ҥшін қар 
жамылғысын кесіп, ҽр тҥрлі тереңдікте температура ҿлшенді. Эксперимент нҽтижелері 
кҿрсеткендей, қар жамылғысының терең қабатындағы қардың температурасы жер бетіне 
қарағанда жоғары. Қар жамылғысы толық болмаған жағдайда топырақ толығымен қатып 
қалады. Бҧл қандай да бір ҿсімдіктердің абсолютті болмауына ҽкеп соқтырар еді.  

Қар қҧрылымын, тығыздығын жҽне қҧрамын зерттеу ҥшін кесіктің барлық тереңдігі 
бойынша сынамалар алынды. Тҽжірибелі учаскеден алынған қар ҥлгілері ыдыстарға 
орналастырылды. Оларды бҿлме температурасында қар толық ерігенше қалдырылды. Ҥлкен 
тереңдікте алынған қар ҥлгілерінен кҿп су алынды,бҧл тҿменгі қабаттағы қар тығыз екенін 
кҿрсетеді. Қардың тығыздығы кҿптеген факторларға байланысты: ҿз салмағының астында 
отыруы (қар жамылғысының қалыңдығынан), жел кезінде тығыздалу, жылым кезінде ҿзгерістер, 
сҧйық жауын-шашынның тҥсуі, кҥн райы, жыл мезгілі жҽне рельеф. Қар абсолютті таза 
болмағандықтан (ҽсіресе жолдың бойында) біз қардың механикалық жҽне химиялық 
ластанғанын зерттедік.Ол ҥшін арнайы методикалық нҧсқаулықтардың кҿмегімен қар суының 
органолептикалық жҽне химиялық қасиеттерін анықтадық. Талдауды титриметриялық, 
гравиметриялық ҽдістер арқылы жҥргіздік.  

Органолептикалық қасиеттерінің нҽтижесі бойынша таза сынама иісі 1 балл – «ҿте 
ҽлсіз», ал ластанған сынама иісі 3 балл – «білінеді».Температурасы бірдей 16˚С. Таза сынама 
тҥсі мҿлдір,ал ластанған бҧлыңғыр тҥсті.Қар сынамасының мҿлдірлігіне келетін болсақ.Таза 
сынама – 15 см анық кҿрініс,ластанған сынама 10 см. Қҧрғақ қалдық таза сынама 
0,036,ластанған сынама 0,108 мг. Химиялық қасиеттері анықтау барысында таза сынаманың 
қҧрамындағы хлор ионы = 266.25 мг, ал ластанған сынамада = 443,75 мг. 

Жалпы қаттылықты анықтау барысында таза сынама 0,3088мг, ластанған сынама 0,37мг  
нҽтижесіне қол жеткіздік. Fe2+ таза сынама 0,05 мг/л, ластанған сынама 0,15 мг/л. Мыс пен 
қорғасынды анықтау барысында еш нҽтижеге қол жеткізген жоқпыз. Талдау барысында ластану 
нҽтижесі шекті мҥмкін концентрациядан аспайтынына кҿз жеткіздік.  

Жҧмыс нҽтижесі бойынша қорытынды: 
1. Колледж жанындағы учаскеде механикалық жҽне химиялық ластағыштар, соның ішінде ауыр 
металл иондары қауіпті концентрацияларда (ШМК-мен салыстырғанда) табылған жоқ. 
2. Жақын маңдағы автожолдағы қар сынамасындағы механикалық қоспалардың, хлорид – 
иондардың, сондай-ақ қорғасын мен темір иондарының жоғары қҧрамы анықталды, бҧл 
автомобильдердің пайдаланылған газдарының ҽсеріне, кҿктайғақпен кҥресу ҥшін химиялық 
реагенттерді жҽне адам қызметінің ҿзге де нҽтижелеріне байланысты. 
3. Қар жамылғысында болатын химиялық ластағыштар еріген кезде топыраққа тҥседі, жылдан 
жылға оған жиналып, ҿсімдік жҽне жануарлар организмдеріне енеді. Адам ағзасында жинақтай 
отырып, қан айналымы қызметінің, ми қызметінің, зат алмасудың, аллергиялық реакциялардың 
бҧзылуларын тудыруы мҥмкін. 

Ҧсыныстар 
1.Ауа ластануының алдын алу ҥшін авто кҿліктердің ҿндірісін ҿзгерту арқылы электрокар 
кҿліктерін қолдану. 
2.Ескі авто кҿліктерге қалада жҥруге рҧқсат бермеу немесе экспулатация жасау.  
3.Зауыт фабрика немесе ҿндіріс қҧрылыстарын қала сыртына салуға негіздеу. 
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Енді осы айтылғанның геометриялық кескінін жасайық. 

Ұзындығы бір бірлікке тең болатын  AB  кесіндісін алайық. А және В заттарынан 

көптеген қоспа жасауға болады, олар бір бірінен салмағы немесе 

концентрациялары бойынша ғана айырықшаланады. 

 

Әрбір қоспаға AB  кесіндісінен бір K  материалдық нүкте сәйкес келеді. K  

нүктесін  KA b ,  KB a  болатындай етіп аламыз, мұндағы  a  мен  b  қоспадағы 

сәйкес  А және В компоненттерінің концентрациялары. K  материалдық нүктесінің 

салмағын қоспаның салмағына тең деп есептейміз. Басқаша айтқанда,  K  нүктесі 

 ,A a  және   ,B b  екі нүктенің, яғни   ,A am ,   ,B bm  нүктелерінің де ауырлық 

центрін береді. Сонда   K  нүктесі осы екі материалдық нүктенің бірігуі болады: 

   , ,K A p B q  . 

4.Қалада бар зауыттардан шығатын зиянды шығарындылардың мҿлшерін азайту жҽне ТҚ 
ережесін толық орындауын қадағалау. 
5.Жҥк кҿліктеріне бҿлек жол салу мен қатар дизель отынға тиым салу. 
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ХИМИЯ ЕСЕПТЕРІН ГЕОМЕТРИЯ ФОРМУЛАЛАРЫ АРҚЫЛЫ ШЕШУ 

 
Зерттеу жҧмысының ҿзектілігі: жаратылыстану ғылымдарының есептерін шешу ҥшін 

математикалық білімді қолдану,математика ҧғымдарыны жаратылыстану пҽндерінің ҽртҥрлі 
салаларындағы мҥмкіндіктерінінің жоғары екендігін кҿрсетеді.  

Зерттеудің мақсаты: жаратылыстану ғылымдарының бірі химия пҽнінің есептеріне 
геометриялық ҽдістерді қолданып шешу. 

Кҥтілетін нҽтиже: осы зерттеу барысында геометриялық теоремалардың химиялық 
мағынасын, оларды дҽлелдеуде геометриялық ҽдісті қолданып ҥйрендік.  

Мысал Ерітінді 100 грамм тҧздан 400 грамм тҧз тҧрсын. Сонда m= 100+400=500 

болады.Ерітіндідегі тҧздың концентрациясы %202,0
5

1

500

100
а , ал судың концентрациясы

%808,0
5

4

500

400
b болады. 

Енді осы айтылғанның геометриялық кескінін жасайық.  
Ҧзындығы бір бірлікке тең болатын AB кесіндісін алайық. A жҽне B заттарынан кҿптеген 

қоспа жасауға болады, олар бір бірінен салмағы немесе концентрациялары бойынша ғана 
айырықшаланады.  

 
 

 
Ҽрбір қоспаға AB кесіндісінен бір K материалдық нҥкте сҽйкес келеді. К нҥктесін KA=b, 

KB=a болатындай етіп аламыз, мҧндағы a мен b қоспадағы сҽйкес A жҽне B компоненттерінің 
концентрациялары. K материалдық нҥктесінің салмағын қоспаның салмағына a тең деп 
есептейміз. Басқаша айтқанда, K нҥктесі (A,a )жҽне (B,b) екі нҥктенің, яғни (A,am), (B,bm) 
нҥктелерінің де ауырлық центрін береді. Сонда K нҥктесі осы екі материалдық нҥктенің бірігуі 
болады: K=(A,p)+(B,q). 
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СИНТЕТИКАЛЫҚ ЖУҒЫШ ЗАТТАРДЫҢ АДАМ АҒЗАСЫНА ТИГІЗЕТІН ҼСЕРІ 

 
Бҥгінгі кҥні химия халық шаруашылығының барлық салаларында, кҥнделікті 

тҧрмысымызға кеңінен қолданылып отыр. Соңғы кезде жедел қарқынмен дами бастаған ҿндіріс 
салаларының бірі – тҧрмыс химиясы. Тҧрмыс химиясының негізгі мақсаты – ҥй-ішін, 
жиһаздарын, кҿрпе-тҿсекті, киім-кешектерді, мебельді, қабырғаларды тазалайтын, жуатын 
қҧралдар, косметикалық препараттар дайындап шығару. 

Біздің ғылыми жоба да сіз синтетикалық жуғыш заттардың пайдасы мен зиянын кеңірек 
білетін боласыздар. Мысалы Persil компаниясы арнайы сезімтал теріге жҽне тері аллергиямен 
ауыратын адамдар ҥшін ҿнім жасау ҥшін, компания «Хенкель» Анти-демікпе жҽне аллергиялық 
аурулар неміс қауымдастығымен кҥш біріктірді. Жаңа Persil Sensitive ҧнтағы тек жууға қабілетті 
емес, сонымен қатар барлық тері тҥрлерінде қолданыла алады. Біз ҽр адамның терісі ҿзгеше 
болатынын білеміз. Бірақта кейбір адамдар тері аллергиясы мен ауыратындары да бар. Олар 
химиялық ҧнтақтарды ҧстаса ҿз денсаулығына қауіп тҿнеді. Осыны кейбір компаниялар алдын 
ала қарастырып, ойлаған. Ал кейбіреуі оны тіпті ойламағанда. Жҽнеде кейбір ата-аналар 
артында жазылған шарттарды оқымайды. Сол шарттардың ішінде былай жазылады: 
«балалардың колы жетпейтін жерге койыңыздар» деп жазылған. Бірақ ҿте кішкентай ҽріптермен 
жазылған.  

Тҧрмыста пайдаланылатын химиялық заттар – қазіргі уақытта дамыған ҿндірістің ҿніміне 
айналып отыр. Ҥйдегі тазалық жҧмыстарында оларды пайдаланбау мҥмкін емес. Бірақ та біз 
оларды пайдаланар алдында, біздің денсаулығымызға келтіретін зияны туралы ойлана 
бермейміз. Мысалы, қазіргі тҧрмыста пайдаланып жҥрген кір жууға арналған ҧнтақтарда 
полифосфаттар бар, ал олар адам денсаулығына, қоршаған ортаға аса зор зиян келтіреді. 
Беттік активті заттар (БАЗ), хлор, кҿмір қышқыл газы, азоттың оксидтері, фенол, формальдегид, 
ацетон, аммиак, ағартқыштар, ароматизаторлар – осы химиялық заттар, біздің кҥнделікті 
тҧрмысымызда қолданылатын (кір жуғыш ҧнтақтарда, киім тазартқыштарда, ыдыс, ванна, 
туалет тазалағыштарда) парфюмериялық заттар қҧрамында кездеседі. Бҧл заттардың барлығы 
да биологиялық жағынан белсенді. Ешкімге қҧпия емес, қоршаған ортаның осы заттармен 
ластануынан, халықтың арасында мынандай аурулар кҿптеп кездеседі: аллергия, бронхит, тҥрлі 
тері аурулары. Тағы бір айта кететін жҽйт, осы тҧрмыстық химия заттарын мҿлшерден тыс 
пайдаланудың ҽсерінен пайдалы микрофлора ластанады. Ғалымдардың айтуынша, 
планетамызда аллергия ауруының кҿбейіп кетуі шамадан тыс химиялық заттарды қолданудың 
ҽсерінен, адамның иммундық жҥйесін бҧзылған деп отыр. 

Қорытындылай келе, мынандай жҧмыстар жасадым. Кір жуғыш ҧнтақтарды зерттедім. 
Олардың қҧрамын, қасиетін, компоненттерін, адам денсаулығына жҽне қоршаған ортаға ҽсерін 
анықтап жаздым, кір жуғыш ҧнтақтардың қандай стандартқа сҽйкес болу керектігін жҽне 
олардың қҧрамына анализ жасадым. 

Менің зерттеу жҧмысым дҥкендегі кір жуғыш ҧнтақтарды таңдауға, сондай-ақ олардың 
қҧрамындағы фосфаттарды ҿндірістен алып тастау керектігінің тағы бір дҽлелі болмақ. Неге? 

Сауалнама алынған барлық оқушылар ҥй тазартуда тҧрмыстық химияны пайдаланады. 
Кҿпшілігі жарнамаға,таныстарының айтуымен пайдаланады жҽне оның қҧрамына мҽн бермейді. 
Сол пайдаланылатын химиялық заттар қҧрамында, адам денсаулығына зиянды заттар бар 
екені анықталған, мҽселен:1) Доместос, Ас, Прил қҧрамында хлор бар екені анықталған, 2) 
Апрель, Пемос, Ариэль, Тайд, Миф, текс, Дося, Лотос, Аист, Аистенок, Персил, Хенко 
қҧрамында фосфаттар бар екені анықталған. Ол кір жуу кезінде судың кермектігін азайтып, кірді 
жақсы ашуға кҿмектеседі. Бірақ, батыста дамыған елдерде осыған пара-пар, қоршаған ортаға 
зияны жоқ, экологиялық жағынан таза компаненттер – цеолиттерқолданылуда. 
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АКУПУНКТУРА ТЕРАПИЯСЫ 

 
Адам баласы есте жоқ ерте кездерден бері ҿзінің денсаулығы ҥшін ҥздіксіз іздене, кҥресе 

отырып, сырқатты емдеудің алуан тҥрін ойлап тапқаны медицина тарихынан жақсы мҽлім. 
Сондай адам ақыл-ойы кемеңгерлігінің бір белгісіндей ежелден келе жатқан емдеудің бір тҥрі – 
ине шаншу жҽне қыздырып емдеу тҽсілі. Оны емдеу тарихында, ҽсіресе халықтық тҽуіпшілік 
тарихында ҿте ерте заманнан-ақ нҽтижелі қолданылып, ҧрпақтан-ҧрпаққа ҧштасқан тҽжірибе 
барысында жетіліп, кемелденіп, жаңа қырлар қосып қорланып отырған. Қазіргі таңда бҧл мҽселе 
кҥннен кҥнге ҿзекті болып саналады. 

Акупунктура (лат.ацҧс – ине жҽне пҧнцтҧра – егу), чжень-цзю терапия, игнипунктура (лат. 
ігнҧс – от) – дененің жҧмсақ тіндерінің белгілі бір нҥктелеріне арнайы жасалған инелерді шаншу 
арқылы емдеу ҽдісі. 

Инемен емдеу ҽдісінің қашан, дҽл қай дҽуірде пайда болғаннын кесіп айтуға негіз 
боларлық тарихи дерек ҽзірше жоқ. Бірақ алғашқы иненің қанша сенімсіз кҿрінгенімен, тастан 
жасалғаны даусыз. Бҧл сҿзіміздің дҽлелін кҿне қолжазбалардан табамыз.  

Осы жоба арқылы қазіргі таңда кеңінен қолданылып жҥрген инемен емдеу терапиясы 
жайлы жан-жақты қарастырдық, сондай-ақ оның емдік қасиеттері де бар екенін анықтадық.  

Инемен емдеу – адам денесінің белгілі бір нҥктелеріне арнайы ине енгізетін дҽстҥрлі 
Қытай медицинасында негізгі бағыттардың бірі. Бір рет пайдаланатын инелер биологиялық 
белсенді нҥктелерге енгізіледі. Адам денесінде терінің астында ҽртҥрлі тереңдікте 600 астам 
нҥкте бар. Инемен емдеу организмнің меншікті қорғаныс функциялары мен оның қорғаныс 
қасиеттерін кҥшейтетін жҽне организмді ауруға қарсы кҥрестіретін арнайы заттарды 
жандандырады. Сондықтан бҧл тҽсілдің жанама ҽсері жоқ жҽне ол аурудың белгісін ғана емес, 
себебін де кетіреді. 

Алғашқы инені жалпы адам денесінің неғҧрлым сезімтал, нҽзік нҥктелеріне егу 
керек.Инені денеге егу ҥшін ең алдымен сол жерді саусақпен басып, одан кейін теріні йодпен 
майлап, спиртпен сҥртіп, содан соң барып инені шаншу керек. 

Инемен емдеу кезінде науқас адамның ағзасына қалай ҽсер ететінің қадағалап отыру 
керек. Егер ине шаншылған нҥктенің орны ауырсынатын болса, ауру адам одан қорқып қалуы 
мҥмкін. Бҧлай болмас ҥшін ине шаншу кезінде дененің ҧйып,қызатынын жҽне басқа да 
белгілерінің болатынын адамға алдын ала ескертіп қойған жҿн. Кейде ине шаншыған кезде дене 
тітіркеніп,электор тогы соққандай болады, аяқ қолы мҧздайды. 

Инемен емдеуді бҧлшықеттердің қҧрысқанын, ауырғанды кетіргенде қолданады, жҥйке 
жҥйесінің қызметін ретке келтіреді, невралогиялық ауырғанды кетіреді, организмнің инфекция 
мен вирустарға тҿзімділігін жоғарылатады, буындардың кҥйін жақсартады, қызару процессіне 
тосқауыл болады, бҧлшықет тіні мен терінің кҥйіне қолайлы ҽсер етеді. 
Шеткі нерв жҥйелерінің дертін емдеу кезінде жалпы нҥктелерге ине егу жақсы нҽтиже береді. 
Арқалық жҽне дененің мҥше қҧрылысы сияқты жерлерге ине егу ойдағыдай болады. Егер ине 
рецепторларға дҧрыс тимесе, онда адамның ауырсынуы мҥмкін, мҧндай болмауы ҥшін инені 
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іждағаттап егумен бірге, ауру адамның жағдайын бақылаған жҿн. Егер адам мазасызданатын 
болса, онда инені сҽл сол жаққа жылжыту керек. Сонда адамның ауырсынуы бірден басылады. 

Инемен емдеудің адам денсаулығына пайдалы екенін ғылыми тҧрғыда тҥсіндіріп, тиімді 
қолдану тҥрлерін ҧсындық.Зерттеу жҧмысының нҽтижесінде қазіргі уақытта акупунктура  ҽдісі 
кеңінен қолданылып жатқаны анықталды. Қазақстан жерінде жеке меншікті клиникалардың 
ішінде 343 клиника акупунктурамен айналысатыны анықталды. Статистика бойынша науқас 
адамдардың 75% сауығып кеткені анықталды.  
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СИНТЕТИКАЛЫҚ ДҼРІЛІК ЗАТТАР 
 

Менің зерттеудің мақсаты синтетикалық дҽрілерді зерттеу, сондай-ақ синтетикалық 
препараттардың оң жҽне теріс қасиеттерін анықтау болып табылады. Бҧл жҧмыста теориялық 
материал мен эксперименталды тҽжірибе негізінде мен ацетилсалицил қышқылын зерттедім: 
қҧрамы, қҧрылысы, оның органикалық заттар сыныбына жататындығы анықталды. Оның 
қоспаға жҽне азық-тҥлікке ҽсері бойынша эксперименттер жҥргізілді. 

Мен ракурстағы кҥрделі органикалық қосылысты тек химия ғана емес, медицина да 
қарастырдым. 

Жҧмыстың ҿзектілігі қазіргі медицинада синтетикалық дҽрілерді қолданудың практикалық 
маңыздылығы болып табылады. Бҧл жҧмыс химия мен биологияның жобалық аясында жҥзеге 
асырылады. Жоба зерттеу элементтері бар ақпараттық ретінде саралануы мҥмкін. Дҽрілік 
препараттардағы химиялық заттардың қҧрылымы бар фазалардың синтездеу процестерін 
зерттеу жҽне олардың адам ағзасына ҽсері ҿзекті болып табылады. 

Зерттеу объектісі: синтетикалық заттар, олардың қасиеттері, қҧрылысы, адам ағзасына 
ҽсері. 

Зерттеу пҽні: синтетикалық дҽрілер; препараттарды синтездеу процестері; 
синтетикалық препараттардың адам ағзасына ҽсері. 

Зерттеу мақсаты: синтетикалық дҽрілердің негізгі тҥрлері мен қасиеттерін зерттеу; қол 
жетімді препараттардан синтетикалық дҽрілердің жанама ҽсері немесе тиімділігі. 

Гипотеза: 
Ацетилсалицил қышқылының пайдалы қасиеттері оны денсаулық мҽселелерінде 

пайдалануға мҥмкіндік береді. 
Міндеттер:  
1) зерттеу тақырыбы бойынша ҽдебиеттерді зерттеу. 
2) синтетикалық дҽрілермен тҽжірибелік эксперименттер жҥргізу, нҽтижелерді талдау. 
3) Синтетикалық препараттардың оң жҽне теріс қасиеттерін анықтау. 
Зерттеу ҽдістері:  
1) ҽдебиеттерді жҽне басқа да кҿздерді талдау. 
2) эксперименттік жҧмыс. 
3) бақылау. 
Ғылыми жаңалығы: 
1) ацетилсалицил қышқылының пайдалы қасиеттері туралы жаңа білім алынды. 
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2) араластыру реакциясы кҿрнекі тҥрде кҿрсетілді. 
3) тҽжірибелік жолмен аспириннің антисептикалық қасиеттері дҽлелденді. 
Қорытынды 
Осы жҧмыс барысында мен синтетикалық дҽрілердің қҧрамын, химиялық қҧрылымын, 

физикалық жҽне химиялық қасиеттерін, сондай-ақ олардың ағзаға ҽсерін зерттедім. Химия, 
биология жҽне медицина саласындағы ой-ҿрісін кеңейтті. Жаңа білім негізінде келесі 
қорытындыға келді: 

1. Ацетилсалицил қышқылы органикалық қышқылдар класына жатады. 
2. Аспириннің химиялық қасиеттерін жҽне оның қҧрамында кҿрсетілген препараттардағы 

қҧрамын анықтау бойынша эксперимент ҿткізді. 
3. Аспирин ҿзінің қасиеттерінің арқасында медицинада да, кҿптеген қҧрамдастырылған 

препараттардың қҧрамында да кеңінен қолданылады. Тамақ ҿнеркҽсібінде кеңінен 
қолданылады. 

4. Барлық пайдалылығына қарамастан, аспирин адамға теріс ҽсер етуі мҥмкін. 
5. Сауалнама нҽтижесі бойынша,: 
– колледж студенттері мен оқытушылардың кҿпшілігі ҥй дҽрі қобдишасында аспирин бар 

(аспирин бар дҽрілер); 
– студенттер кҿбінесе бас ауруы кезінде аспирин қабылдайды, ал оқытушылар мен ата-

аналар температура жоғарылағанда (суық тию кезінде); 
– студенттердің кҿпшілігі аспириннің (аспирин бар): 
– оқытушылар, ата-аналар аспириннің (аспирин бар дҽрілердің) зияны туралы біледі, 

бірақ кҿпшілігі оны қабылдайды. 
 
 

А.М.Толеуханова 
КГКП «Электротехнический колледж» 

Научный руководитель – И.Е.Алшимбаева, преподаватель химии 
 

КҾМІРСУЛАРДЫҢ ТІС ЭМАЛІНЕ ҼСЕРІ 
 

Уже в древние времена были различные взгляды на возникновение кариеса зубов. 
Кариес – это разрушение твердых тканей зуба, приводящее к образованию полости. Так, по 
мнению Гиппократа (460-377 годы до нашей эры), причина болезни заключалась в «дурных 
соках», приносимых кровью из больных органов (печени, желудка и других). Гален (131–211 
годы) считал, что нервы зуба регулируют питание, от избытка которого возникает воспаление, а 
от недостатка – хрупкость и ломкость зубов. 

Целью нашего исследования является:изучить биохимическую сущность кариеса зубов 
и влияние углеводов на зубную эмаль. 

Для осуществления поставленной цели мы определили следующие задачи: 

 Изучить литературу по данной проблеме. 

 Изучить биохимические процессы, лежащие в основе кариеса зубов. 

 Проанализировать факторы, влияющие на кариес. 

 Найти эффективные способы защиты зубов от кариеса. 

 Предложить более доступные гигиенические требования по профилактике кариеса зубов 
для школьников. 
Колориметрическим методом было установлено, что 30 % учащихся имеют зубы с 

низкой кариесогенностью, а 70 % – высокую. 
По результатам I и II частям эксперимента можно сделать вывод, что молочная кислота 

образовалась в тех пробирках, в которых были взяты пробы у учащихся с высокой степенью 
кариесогенностью зубной эмали. 

При исследовании рН слюны учащихся с высокой степенью кариесогенностью зубной 
эмали было установлено ,что после приема карамели, рН понижается до критической отметки 
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3-4 в интервале от 20 до 30 минут. Восстановление рН=7 после «Dirol» происходит в этом же 
временном интервале 20-30 минут 

Работая над темой «Влияние углеводов на состояние зубной эмали» мы использовали 
следующие исследовательские методы: 
– теоретические: анализ литературы, анализ понятийно-терминологической системы; 
– эмпирические: анкетирование, изучение  и обобщение материала, эксперимент; 

– математические: вычисление с применением математических формул, графические. 
В результате работы мы изучили вопрос о сущности кариеса и факторах, влияющие на 

данный процесс. 
Кариес – процесс разрушения зубной эмали, который проходит в три стадии: 
– расщепление углеводов под действием стрептококков до образования молочной 

кислоты; 
– молочная кислота деминерализует эмаль зуба и открывает путь микроорганизмам в 

глубокие слои эмали; 
– протеолитические  бактерии проникают в эмаль и с помощью ферментов разрушают 

органическую субстанцию зуба, появляется дефект. 
– молочная кислота образуется при действии стрептококков зубной эмали на глюкозу и была 
обнаружена реактивом – хлоридом железа (III); 
– рН слюны понижается до критической отметки 3-4 в интервале от 20 до 30 минут, а 
восстановление рН=7 после «Dirol» происходит в этом же временном интервале 20-30 минут; 
– глюкоза является кариесогенным фактором, который понижает рН слюны до критической 
отметки; 

Анализ меню показал, что содержание макроэлементов в продуктах питания, 
необходимых для здоровья зубов абсолютно недостаточен: фосфора в 5 раз меньше нормы, а 
кальция в 4 раза. Витамин С практически отсутствует. 

Анкетирование студентов, показало, что дефицит кальция восполняется за счет 
домашнего питания, 69% ответили, что часто употребляют молочные продукты. 

Было проведено анкетирование среди студентов с целью определения уровня 
соблюдения гигиенических правил по борьбе с кариесом. 57% студентов ответили 
положительно на вопрос о том, что чистят зубы один раз в день, 44% – не посещают 
стоматологический кабинет, при этом в колледже  покупают сладости  каждый день – 80%. 
 
 

Ж.Д. Нығыметханова, І.А. Манапова 

№22 жалпы орта білім беретін мектеп-лицей, Семей қ. 

Ғылыми жетекшісі – Г.Т.Саяхова, биология пҽнінің мҧғалімі 

 
МЕКТЕП ЖАНЫНДАҒЫ ОҚУ ТҼЖІРИБЕ ҤЛЕСКІСІ 

 
Адам – табиғатпен егіз. Сондықтан да, қоршаған ортаны қорғау, табиғатты сақтау, оған 

қамқор болу адамзат баласы ҥшін маңыздылығын жойған емес. Егер сіз табиғатқа қамқорлық 
жасасаңыз, оны табиғат ҥшін емес ҿзіңіз ҥшін, келешек ҧрпақ ҥшін жасалған сауапты іс деп 
тҥсінгеніміз жҿн. Біз – тумасынан табиғатты сҥйіп ҿскен, қоршаған ортаға ҥлкен ілтипатпен 
қараған халықпыз. Ҿкінішке орай, ғылым мен техниканың ғаламат жетістіктері жҽне шапшаң 
дамуы, адамзаттың табиғатты тонауы, биосферадағы жаратылыстың тепе-тендік заңдарын 
бҧзды. Мҧның соңы азынаған желге, улы жаңбырға, ормандардың мезгілсіз қурауына, ауа 
райының бҧзылуына, қоршаған ортаның ҽр тҥрлі улы қосылыстармен ластануына ҽкеліп 
соқтырды. Міне енді осы экологиялық апаттан қалай қҧтылуға болады? Қазақстан 
Республикасының Конституциясында қоршаған ортаны қорғау ҽрбір азаматтың абыройлы 
мақсаты болып саналатыны атап кҿрсетілген. Осыны негізге ала отырып экологиялық білім 
мен табиғат қорғауда біздің мектептің  оқушылары мен ҧстаздары ҿз ҥлесін қосуда.  
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  Мектеп маңындағы оқу-тҽжірбие ҥлескісіндегі оқушылар еңбегін ҧйымдастыру 
Оқушыларға жҧмыс істеу іскерлігін қалыптастыруды айқын, анық, қисынды, нақты 

қҧрылған жоспар бойынша жҥргізу керек. Мҧндай ауқымды педогогикалық мҥмкіндік тек мектеп 
маңындағы оқу-тҽжірбие ҥлескісіне іске асырылады.  

1. Ең алдымен ҥлескі аумағын ҧйымдастырудың, себудің, отырғызудың ойластырылған 
педагогикалық жоспары қҧрылу керек. Оқушылар мектеп ҥлескісінде ҿздерінің биологиядан 
алған теориялық білімдерін тірі ҿсімдіктер мен жануарлармен жҧмыс істей отырып тереңдетіп 
бекітеді.  

2. Олар ауыл шаруашылық ҿсімдіктерін ҿсіру ҽдісі мен кҥтіп баптау туралы тҥсінік ала 
отырып, белгілі бір жҥйеде жҧмыс істеуге дағдыланады.  

3. Ҥлескеде жҧмыс істей отырып оқушылар ҧйымдастырушылыққа, ҧжымда жҧмыс істеуге, 
еңбек мҽдениетіне, эстетикалық сезімге, ҿсімдіктерді кҿбейту арқылы табиғатты қалпына 
келтіруге қажетті дағдылар меңгереді. 

4. Мектеп оқу-тҽжірбие ҥлескісінде кҥзде жҽне кҿктемде 5-7 сыныптарда практикалық 
жҧмыстар, сабақтан тыс тҽжірбиелерді қою жҽне фенологиялық бақылаулар жасалады.Таратпа 
жҽне кҿрнекілік материалдар дайындауға болады. 

Оқу-тҽжірбие ҥлескісіндегі бағдарлама бойныша оқытылатын ҿсімдіктер болуы керек. 
Олар: егістік, кҿкҿністер, дақылдар, жеміс-жидек, декоративті жҽне жабайы ҿсімдіктер. Осыған 
сҽйкес ҽртҥрлі бҿлімдер болуы керек: егістік, кҿкҿністік, жеміс-жидектік, декоративті, 
биологиялық. Ҽрбір бҿлімде ҿсімдіктер коллекциясы жҽне тҽжірбиелерге арналған орындар 
бар.  

Мектеп ҥлескісінің жеке бҿлімдері. 
Егістік бҿлімінде: бҧршақ, асқабақ, астық, кҥрлелігҥлділер, орамжапырақ, алабота, 

шатыршагҥлділер, лалагҥлділер мен зығырлар тҧқымдасымен танысады.  
Жеміс – жидектер бҿлімінде: алма, қҧлпынай, таңқурай , шие, қарақат, мойыл, долана ҿсірілген.  

Дендрарий бҿлімінде: кҿгалдандыру мақсатында ағаштар мен бҧталар таңдап алып ҿсідік. 

Мҽселен:аққайың, сирень, қарағаш, кҿк терек, терек, алма, шие, мойыл,итмҧрын отырғызылған. 

Дҽрілік ҿсімдіктер бҿлімінде: дҽрілік тҥймедағы, қырмызыгҥл . 

Гҥлбақша бҿлімінде: хош иісті, эстетикалық мҽні бар ҽртҥрлі гҥлдер қазтамақ, барқытгҥл, 
цинния, флокс, рудбекия, шырайгҥл, лалагҥл, сальвия, канна, портулак, агератум сынды 
гҥлдерін ҿсіреміз.  

Бастауыш сыныптар бӛлімінде: оқушыларҿздері қалаған ҿсімдіктерді ҿсіреді.Ҿсімдік 
мҥшелерімен танысады.Мектебіміздің алдында орналасқан гҥлзарлар жаңашыл сипатта 
орлаласқан. Гҥлзарлардағы егілген ҿсімдіктердің биологиялық ерекшеліктерін ғана емес, 
сондай-ақ бояуларымен, кҿркемдеу тҽсілі ҧштасқан. Кҥңгірт тҥстер ашық тҥстермен жақсы 
ҥйлескен, ашық қызғылт ашық кҿкпен, қызыл ақпен жақсы ҥйлесім тапқан.Ал мектеп алдында 
орын алған су бҧрқақтың адамның бойында ерекше сезім туғызады, сонымен қатар адамның 
шаршағанын басатын тамаша бір дем алатын орын. Оқу-тҽжірибе телімі мектептің кҿпшілігінде 
бар. Оларды ашық аспан астындағы жасыл зертхана деп атауға болады. Тҽжірибе алаңы оқушы 
ҥшін қызықты жҧмыстар мен зерттеулерге толы. Алаң ішінде ҽртҥрлі бҿлімдер орналасқан. 
Сондықтан мектептің оқу-тҽжірибелі телімі оқушыны табиғатты сүюге, биологиялық білімін 
шыңдауға, шыдамдылық пен тҿзімділікке  де тҽрбиелейді. 

Мектебіміз жыл сайынғы ҿтетін қала мектептері арасындағы кҿгалдандыру жҧмысында 
жыл сайын «Бас жҥлде» иеленеді. Бҧл біздің жҧмысымыздың нҽтижесі. 
 

Ҽдебиеттер 
1. Доспехов.Б.А. Методика полевого опыта. М., 1985 г. 
2. ҚҧрманбаевС.К. Мектеп жанындағы учаскелерде кҿкҿніс дақылдарының тҧқымын ҿсіру, 
Семей 1995, б 18 
3. Падалько М.А. Уроки ботаники на школьном учебно- опытном участке.М., 1984 г. 
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Кажи Ислам 
«Электротехника колледжі » КМҚК, Семей қ. 

Ғылыми жетекшісі – А.А. Ерғалиева, биология пҽнінің мҧғалімі 
 

ТРАНСГЕНДІ ЖАНУАРЛАРДЫ АЛУДЫҢ МАҢЫЗЫ 
 

Трансгенді ағзалар ҽр тҥрлі биологиялық активті биотехнологиялық заттарды синтездеу 
жҽне бағалы белгілері бар жануарлардың жаңа тҧқымдарын алу ҥшін қолданылады.Трансгеноз 
ҽдісімен бҿтен генді эукариоттық жыныс клеткаға енгізіп, оның жҧмысын бақылау арқылы 
генетикалық инженерияның кҿптеген мҽселелерін айқындауға болады, ҿйткені мҧнда трансгенді 
эмбрионның жатырдағы даму ерекшеліктерін зерттеу мҥмкін болады. Тасымалданған гендер 
генетикалық аппаратымен қҧрылымды ірі функциялы байланысқандықтан бҧл процесс 
жағдайындағы генетикалық рекомбинацияға ҽкеледі.Жануарлар селекциясының негізіне де 
ҿсімдіктердегідей тҧқым қуалайтын ҿзгергіштік пен сҧрыптау жатады. Жаппай жҽне жеке 
сҧрыптаулар жануарларға да тҽн. Алайда жануарлар селекциясының ҿз ерекшеліктері бар. 

Олар: жануарлар тек жыныстық жолмен ғана кҿбейеді; жануарларда ҧрпақ саны кҿп бола 
бермейді жҽне ҽрбір жеке даралардың ҿзінің селекция ҥшін маңызы болуы мҥмкін. Жануарлар 
селекциясында оның тҥрлі белгілері мен қасиеттерінің арасындағы байланыстар ескеріледі. 
Мысалы, ірі қара малдың сҥттілігі оның дене бітіміне, қан айналу жҽне тыныс алу жҥйелерінің 
жақсы жетілуіне,т.б. байланысты. Сондықтан малдың тҧқымын асылдандыру ҥшін жаппай 
сҧрыптаудың осындай тҽсілі қолданылады. Осылайша бірнеше белгілері бойынша сҧраптай 
жҥргізу арқылы біздің елімізде ірі қараның етті бағыттағы-қазақтың ақбас сиыры жҽне сҥтті 
бағыттағы-қырдың қызыл сиырлары шығарылды. Жануарлардың ҽр тҥрлі тҧқымдары сыртқы 
орта жағдайларының ҿзгерісі мен азықтандыруға бірдей жауап бере бермейді. Мысалы, ірі 
қараның етті тҧқымдарына қҧнарлы азық берілсе салмағы артады, ал сҥтті тҧқымдарда сҥті 
молаяды.  

Сол сияқты жҧмыртқалағыш леггорн тауықтарына жемді жақсы берсе, салмағы онша 
ҿзгермейді, бірақ жҧмырқалағыштық қасиеті артады. Жануарлар селекциясында қолданылатын 
будандастыру ҽдістері. Жануарлар селекциясында ҿсімдіктер селекциясындағыдай 
будандастырудың ҥш тҥрлі ҽдісі қолданылады: туыстық, туыстық емес жҽне алыстан 
будандастыру. Туыстық будандастыруда бастапқы форма ретінде бір-біріне туыстығы жақын 
жануарлар немесе ата-анасы мен ҧрпағы алынады. Будандастырудың мҧндай тҥрі организмнің 
бойындағы кейбір рецессивті гендер арқылы анықталатын белгі-қасиеттерді гомозиготалы 
жағдайға келтіру ҥшін қолданылады. Рецессивті гендердің ҽсері гетерозиготалы жағдайда 
білінбейтіндігі Мендель заңдарына байланысты екенін білесіңдер. Ал жақын туыс 
жануарлардың гендері қҧрамы жағынан бір-біріне ҧқсас келеді. Сондықтан олардың ҧрпағы 
кҿбінесе гомозиготалы жағдайда болады. Сонымен туыстық будандастыру селекцияда 
рецессивті гендер арқылы анықталатын шаруашылық жағынан тиімді белгі-қасиеттерді 
тҧрақтандыру ҥшін қолданылады. Мал шаруашылығының бҧл саласы eгіншілiгi суармалы жҽне 
таулы-далалы аймақтарда дамыған. Мҧнда ipi қараның, жоспарлы ҽулиеата, қара –ала, алатау 
тҧқымдары ҿсірілуде жҽне сҥттілігі тҿмен мал табындары голланд, голштин, швиц бҧқаларының 
ҧрықтарымен ҧрықтандырылуда. Соңғы жылдары сауын сиыр шаруашылығы біркелкі ҿнеркҽсіп 
аймақтарына шоғырландырылып, ҿркендетілуде. Ҿнеркҽсібі мейлінше дамыған қалалар мен 
аудандар маңында сҥт барынша кҿп ҿндірілуі қажет. Ол ҥшін малазығындық жҥгері, арпа, 
бҧршақ тҧқымдас дақылдарының eгic кҿлемін кеңейту қажет болды. Ҿнеркҽсібі дамыған 
аудандарда жайылымдардың аз болуына байланысты сауын сиырға қажетті азықтың 1/3 
бҿлігінің дҽнді дақылдардан, табиғи шҿп пен жайылымнан, ал 2/3 бҿлігінің екпе шҿптердің 
есебінен ҿндірілгені жҿн. Ҽр ауданда ҿндірілетін сҥт мҿлшері қала халқыньң тығыздығына 
сҽйкес болмай отыр. Сҥтпен қамтамасыз ету ҥшін қаланың ҽpбip он тҧрғынына сол маңдағы 
фермарларда жылына кемінде 4000 кг сҥт беретін бip сиырдан келуі тиіс. Осы жағдайда ғана 
сҥт басқа жерлерден тасымалданбайды, кҿлденең шығын болмайды. Ҿнеркҽсіп кеңінен 
дамыған ipi қалалар маңындағы фермарларда сауын сиырлардың ҥлес саны барлық малдың 
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70-80 пайызынан кем болмауы тиіс. Сиыр санын кҿбейтумен қатар олардың сҥттілігін де 
арттыру керек.  

Қазақстанда ҿcipілетін сҥт бағытындағы сиыр тҧқымдарының тҧқымдық қасиеттері 
барынша пайдаланылмай келеді. Озат шаруашылықтардың тҽжірибесіне қарағанда дҧрыс 
азықтандырылып, кҥтімге алынған жағдайда ҽулиеата, қара-ала, алатау, симментал 
тҧқымдарының ҽр сиырынан жылына 4500-6500 кг сҥт сауылатыны мҽлім. Осылай ету ҥшін 
облыстардың, аудандардың, шаруашылықтардың экономикалық, табиғат жағдайын, малының 
тҧқымын, дайындалатын мал азығының мҿлшерін, фермалардағы жҧмыстарды 
механикаландыру дҽрежесін ескере отырып, сауын сиыр шаруашылығын дамыта тҥсу қажет. 
Облыс шаруашылықтарында ҿндірілетін сҥттің басым кҿпшілігі II-III тоқсандарда ҿндіріледі де 
қыс айларында сҥт азайып, ҿнімнің ҿзіндік қҧнының жоғарылауына ҽкеліп соғады. Cҥттің тоқсан 
сайын бірқалыпты ҿндірілмеуі, фермерлер еңбегін тиімді пайдалануға да мҥмкіндік бермейд.  

Отандық бірінші шығарылган етті тҥқымды ірі қара мал қазақтың ақбас сиыры 1950 жылы 
апробацияланган. Тҧқым жергілікті қазақтың сиырын герефорд тҥқымы бҧқаларымен кҥрделі 
будандастыру нҽти-жесінде алынган. Нарықтық экономикаға кҿшкенге дейін республикада бҧл 
ірі қара мал тҥқымының саны 1 млн. 144 мың жетті, оның ішінде 440 мың басы сиыр. Қазіргі 
кезде қазақтың ақбас сиыры тҧқымының саны 650-700 мың бас шамасында. Қазақтың ақбас 
сиыры тҧқымы республикамыздың барлық облыстарында ғана емес, Ресейдің Орынбор, 
Саратов облыстарында да кеңінен таралған. Ол аймақтардың табиғи- климаттық жағдайына тез 
бейімделуімен, жоғары ҧдайы ҿндіру ерек- шелігімен, жайылымда тез семіру жҽне сапалы 
бордақылануымен сипатталады.Ҧрғашы жҽне еркек бҧзаулары 8 айлығында енесінен 
ажыратқан кезіндегі тірілей салмағы 180-220 кг тартады. Табиғи жайылымда қосымша жем 
берілмей бағылған телдері 800-900 г дейін тҽуліктік қосымша салмақты кҿрсетеді. Ал 12 айдан 
15 айға дейінгі борда- қыланғандары 980-1200 г салмақ қосады. Осы кездегі олардың 1 кг 
тҽуліктік қосымша салмаққа жҧмсалатын азық 6,2-7,7 азық ҿлшемін қҧрайды. Асыл тҧқымды 
шаруашылықтарда бҧл тҧқыммен жҥргізілетін селекциялық зерттеулер малдың тез жетілгіштігі 
мен ҿсу қарқынын арттыруға багытталган. Тҧқымның генеалогиялық қҧрылымында қазіргі кезде 
12 зауыттық із басы бар, оның 6-уы жаңа. Бҧл із басылардың бҧқаларынан алынған тҿлдер 15 
айлығьища 425- 457 кг жетеді. Бордақылау кезінде бҧқашықтары 1200-1400 г дейін тҽуліктік 
қосымша салмақ қосады. Бҧл тҧқымды алуға казақтың ақбас сиыры, шароле жэне абердин-
ангус секілді ҥш етті ірі қара мал тҧқымы қатысты. Жаңа тҧқым малының бойында жергілікті 
табиғи-климат, азық жағдайына бейімделу қабілеті бар. Жаңа тҧқым аса сапалы еттілікті 
қазақтың ақбас сиырынан, тез.  

Ҿсімтал, еті мол ҽулиекҿл етті ірі қара мал тҧқымын ҿсіру ҿзгеріс алып келді. Бҧл 
тҧқымның тҿлдері жайылымда семіруі жағынан қазақтың ақбас сиырынан кем тҥспейді. 
Сондықтан, бҧл тҧқымның тҿлі Қостанай облысынан басқа жерлерде де ҥлкен сҧранысқа ие 
болуда. Бҧл тҧқымның осы оң қасиетін қолдау мақсатында ғалымдар ҿзгерген экологиялық 
жағдайға байланысты селекциялық ҥдеріске ғылыми негізделген іріктеу тҥрлерін жҥзеге асыру 
ҥшін еншілес табын қҧру жолын ҧсынды. Қазіргі таңда ет ҿндіру, ҽсіресе сиыр етін ҿндіру 
Қазақстан Республикасының Агроҿнеркҽсіптік кешеніндегі келешегі мол салаларының бірі 
болып саналады. Оған ең алдымен Қытайдың кҥн сайын ҿсіп отырған нарығы мен олардың 
азықтану қҧрылымдарының ҿзгеруіне байланысты, қҧрамында ақуызы мол ҿнімдерге деген 
сҧраныстарының артуы себепші болып отыр деп айтуға болады. Бҧл ретте Қазақстанның ҧсына 
алатын сапалы да, экологиялық таза ҿніміне деген сҧраныс аса зор. Бҧл істің болашағының зор 
екенін біздің басты бҽсекелестеріміз – Ресей Федерациясы да жақсы тҥсініп, етті ірі қара мал 
шаруашылығын дамыту бағдарламасын белсенді тҥрде іске қосып отыр. Қытай, Оңтҥстік Корея, 
Жапон елдері 10-15 жылдан соң міндетті тҥрде Ресеймен жҧмыс істеп, азық-тҥлікті, соның 
ішінде сиыр етін бізден сатып алатын болады, себебі бҧл елдердің халқының саны кҥнбе-кҥн 
ҿсуде, ал сол халықты толығымен азық-тҥлікпен қамтамасыз етуге бҧл елдердің ҿз қорлары 
жоқ. Ал біз болсақ, барлық азық-тҥлікті ҿзіміз ҿндіріп, технологияны дамытып, сапасы жоғары 
азық-тҥлік шығара аламыз, бірақ бізге басқа елдердің нарығына шығу қажет. ДСҦ (дҥниежҥзілік 
сауда ҧйымы) бізге кҿмек кҿрсетіп жатырған жоқ, бірақ бірте-бірте мемлекеттің, мемлекет 
басшысының, ҥкімет басшыларының жҽне Ауыл шаруашылығы министрлігінің қолдауымен бҧл 
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елдердің нарығының есігі бізге де ашылады деген ҥміттеміз Сиыр етін ҿндіруге жҧмсаған 
инвестициясы 60 млрд. теңгеден астам қаржыны қҧрайды. Ҿндірісінің ағымдағы кҿлемі 40,5 мың 
тонна сойыс салмағын қҧрайды. Компания ҽлем бойынша Блэк Ангус ірі қара мал тҧқымының 
мамандандырылған мал басын меншіктенушілердің ең ірілерінің бірі болып саналады. 
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РАЗМНОЖЕНИЕ СУККУЛЕНТОВ: ТЕХНОЛОГИЯ, ОПТИМАЛЬНАЯ СРЕДА ДЛЯ РОСТА 
 

Впервые получив суккулент в виде подарка я очень заинтересовалась этим видом 
растения. Мой руководитель предложил украсить коридоры «каменными розами» в рамках 
озеленения общежития. Так мы начали работу над проектом «Размножение суккулентов: 
технология, оптимальная среда для роста». Должно быть вы впервые слышите об этих 
растениях? Суккуленты – некоторые пришельцы чуждые умеренно прохладному поясу, на 
котором мы с вами живем. Да и внешне они буквально завораживают своим каким-то неземным 
видом. Толстые листья, наполненные водой, цвет которых может варьироваться от холодно-
голубого до огненно-красного [1]. 

Цель, которую я поставили перед собой – выяснить какая среда наиболее оптимальна 
для размножения суккулентов. Мой объект исследования – суккуленты в общежитии, а точнее 
несколько их разновидностей. Предполагаемая гипотеза: Мнение о неприхотливости 
суккулентов ошибочно. Суккуленты требуют особое внимание: определенный состав почвы, 
температуру и полив. И задачи поставленные передо мной: 

1)определить виды имеющихся у нас суккулентов. 
2)узнать какая среда обитания является характерной для суккулентов в дикой природе. 
3)Определить основные правила ухода за суккулентами. 
4)провести эксперимент по выращиванию суккулентов различного вида в разных средах 
обитания. 
Итак, первым делом я начала поиски по просторам интернета о видах суккулентов и 

способах их размножен. Ссылки, которые я использовала вы можете видеть на следующем 
слайде. В последствии я выявила, что у меня имеются следующие виды: эхеверия Дериберга, 
эхеверия Шо, Пахифитум Солнечный, Черный Принц, Пулидонис, Толиманская и Агавоидная. 
Затем начала работу над их размножением.Так как я любитель я выбираю весьма простой 
способ размножения этих комнатных растений – вегетативный метод. Я срезала пару листочков 
от имеющихся у нас взрослых суккулентов. При выборе листочков важно обратить внимание на 
то чтобы он был здоровым и вполне «мясистым». Затем я положила срезанные листочки на 
подоконник в комнате, чтобы они подсохли, в течении 1-2 недель. Далее положила некоторые 
листочки на почву, а некоторые оставила на блюдце. Чтобы в последствии выяснить, где 
суккуленты будут развиваться быстрее, продуктивнее и качественнее. Для посадки лепестков я 
использовала специальный грунт для кактусов.  

Комфортная температура летом для суккулентов 20°- 25°, это должно быть солнечное 
место, но зимой у них — время покоя и рекомендованная температура 8°-10°. Полив только 
отстоянной водой под корень, не задевая растение, летом это 1 раз в неделю, зимой — 1 раз в 
месяц [2]. 

Все время роста суккуленты стояли на южном окне. Суккуленты не любят холод и много 
воды, поэтому я старалась убирать их с окон в пасмурные и холодные дни. Однако мне не 

https://studopedia.su/20_56734_transgendik-zhanuarlar.html
https://baribar.kz/student/4040/transgendi-zhanuarlar-aludynh-manhyzy
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всегда удавалось полностью защитить их. Так, в процессе выращивания у меня погибло около 
15 ростков.  

Самыми первыми появились почти одновременно у всех – корни. Листочки отличались 
тем, что некоторые из них имели развитую корневую систему, а некоторые так и не пустили 
корни. Так же я заметила, что одни из суккулентов так и не дали ростков, возможно, потому что 
растение пустило слишком большие корни. Уже через две недели мои «детки» начинали 
подрастать. Местами появлялось по 3-5 листочков в 3-4 мм. По мере их роста я поливала их 
чуть реже, боясь, что они начнут гнить. Когда суккуленты достигли размеров в 1-2 см, я 
поливала их через день.  

Предположенная мной гипотеза подтвердилась. В результате проделанной работы я 
выяснила, в какой среде хорошо размножаются суккуленты. Суккуленты особенно не переносят 
обильный полив и холод, они любят рассеянный свет. В ходе работы выяснила, что особенно 
хорошо вегетативным способом размножаются следующие виды суккулентов – агавоидная, 
толиманная и эхеверия що, хотя и занимают долгое время. Пожалуй, не у каждого садовода 
хватит терпения ухаживать всего лишь за маленьким ростком в течении почти года. Однако я 
получила наслаждение от проделанной работы. Потому что мне было интересно следить за 
тем как из простого листка вырастает грациозная «каменная роза». Я получила бесценный опыт 
в выращивании этого вида растений, который могу применить в будущем. 
 

Литература 
1. http://www.vashsadovnik.com/page/10-interesnyh-faktov-o-sukkulentah 
2. https://iriska.club/dom-sad/rasteniya/komnatnye-rasteniya/sukkulenty-vidy.html 
3. http://cvetoshki.ru/?p=7403 
4. https://dachadizain.ru/cvety/komnatnye/sukkulenty-domashnie-sostav-grunta.html 
 
 

А. Айтанова, Д. Акпанов 
КГКП «Геологоразведочный колледж» УО ВКО 
Научный руководитель – М.Б. Бекмухамбетова  

 
МЫ В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ, КОГО ПРИРУЧИЛИ 

 
Нас заинтересовала эта тема так как мы хотим донести до общества то, чем опасны 

бездомные животные и как с этим бороться. 
Эта тема является актуальной по сей день, потому что общество не понимает всей 

глобальности этой проблемы. Поэтому мы поставили перед собой цель: ознакомить людей с 
опасностью, которые несут в себе бездомные животные. 

Бездомные животные – домашние животные, не имеющие хозяев, чаще всего это 
бродячие собаки и бездомные кошки. 

В разных странах на улицах каждого города есть бездомные животные. Это – яркий 
показатель человеческой жестокости и безразличия по отношению к «братьям меньшим». Ведь 
чаще всего на улице оказываются самые распространенные домашние питомцы: собаки и 
кошки.  

Почему животные становятся бездомными? 
По оценкам зарубежных специалистов, можно назвать несколько основных причин, по которым 
традиционно домашние животные в таком огромном количестве становятся бродячими: 
1. Потерявшиеся домашние любимцы. 
2. Животные, выброшенные на улицу. 
3. Низкий уровень стерилизации. 
4. Недостаток приютов для животных. 

Проблемы создаваемые бездомными животными для человека: 
1) Бешенство. Собаки являются основными носителями этого смертельного для 

человека заболевания. 

http://www.vashsadovnik.com/page/10-interesnyh-faktov-o-sukkulentah
https://iriska.club/dom-sad/rasteniya/komnatnye-rasteniya/sukkulenty-vidy.html
https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fcvetoshki.ru%2F%3Fp%3D7403
https://dachadizain.ru/cvety/komnatnye/sukkulenty-domashnie-sostav-grunta.html
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2) Агрессия. Собаки, сбившись в стаю, могут проявлять агрессию, защищая свою 
территорию. 

3) Гельминты. В фекалиях бродячих собак огромное количество личинок, которые 
высыхают и легко переносятся по воздуху. Организм взрослого человека уже достаточно крепок 
и менее подвержен их вредоносному воздействию, чем организм ребенка. 

4) Паразиты. Заражение эктопаразитами, в первую очередь блохами, является наиболее 
вероятным. Причѐм совсем не обязательно трогать собаку, ей достаточно потереться о вашу 
одежду или даже просто постоять рядом  

 Инфекцией могут наградить и другие домашние, а также дикие животные. Заражение 
людей происходит в результате тесного контакта с инфицированной слюной или при укусах и 
нанесении царапин. За 2015 год выявлено 190 случаев подозрения на заболевание 
бешенством среди животных, из них диагноз подтвержден лабораторно в 72. Один случай 
заболевания человека зарегистрирован в Аягозском районе ВКО.  

Случаи нападения бездомных животных: 
– В апреле 2016 года в микрорайоне «Акбулак» города Алматы бродячие собаки насмерть 
загрызли трехлетнюю девочку. 
– В городе Актобе участились случаи нападения бездомных животных на людей. 
– В феврале 2016 года было зафиксировано 5 случаев нападения собак на прохожих. 
– В Петропавловске на уничтожение и отлов бродячих животных выделено 12 млн тенге. 
– В 2017 году в Астане госпитализировали 9-летнюю девочку, пострадавшую от нападения 
бродячих собак. Ребенок получил обширные, скальпировано-рваные укушенные раны лица, 
шеи и головы 
– В ВКО участились случаи нападения бродячих собак на косуль. Всего за несколько дней в 
Восточно-Казахстанской области зафиксировано два случая нападений бродячих собак на 
косуль. В одном из них, к сожалению, самку, беременную тремя детѐнышами, спасти не 
удалось. 

Способы борьбы с бездомными животными. 
В Казахстане единственный метод борьбы с бездомными животными – метод 

дистанционного введения пневматическим оружием фармакологического препарата, 
предназначенного для ограничения подвижности и дальнейшего усыпления. При попадании в 
организм животного происходит всасывание в кровь в течение 1-2 минут. В данном случае 
животному не наносятся телесные и другие виды повреждений. Этот метод – эффективный и 
бескровный. 

Приют «4 лапы», который находится по адресу: посѐлок Восточный, 13 линия в нашем 
городе, осуществляет приѐм и помощь бездомным животным, а также даѐт крышу над головой. 
Этот приют является единственным известным нам на данный момент в г.Семей. Тел: 
+77478191163 Люда. +77776213143 Лейла. Также все желающие могут помочь приюту. 

И в заключении мы хотим сказать, что люди должны серьезнее относиться к проблеме 
бездомных животных. 

Мы хотели донести до общества всю опасность бездомных животных для здоровья 
человека. Для того чтобы улучшить жизнь наших братьев меньших, всем нам нужно быть 
добрее, то есть оказать помощь бездомным животным. Это не значит, что мы студенты, не 
можем оказать помощь, пусть у нас нет денег, но у нас есть душа. Ведь помощь - это не только 
деньги! Берегите себя и своих близких! 
 

Литература 
1. https://informburo.kz/novosti 
2. http://www.zakon.kz/4665468 
3. https://mk-kz.kz/articles/2017/11/01/ 
4. https://yvision.kz/post/399089 
5. http://gbdou10.ru/wp-content/uploads 
6. http://school180.edusite.ru/DswMedia 
7. Книга «Животные и человек» Васильев.М.В       

https://informburo.kz/novosti
http://www.zakon.kz/4665468
https://mk-kz.kz/articles/2017/11/01/
https://yvision.kz/post/399089
http://gbdou10.ru/wp-content/uploads
http://school180.edusite.ru/DswMedia


33 
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"№22 жалпы білім беретін орта мектеп лицей", Семей қаласы 

Ғылыми жетекшісі – Бегалина Н.М., химия пҽнінің мҧғалімі 
 

АРАЛ ТЕҢІЗІНІҢ МҼСЕЛЕЛЕРІ 
 

Арал теңізі бҧрын кҿлемі жағынан дҥниежҥзінде тҿртінші теңіз болып саналған еді, оның 
табиғат қоры ҿте бай, ал Арал маңындағы табиғат ортасы гҥлденген жҽне биологиялық 
тҧрғыдан ҿте бай ҿлке еді. Аралдың бірегей оқшау болуы жҽне ҽртҥрлілігі ешкімді де бей-жай 
қалдырмады. Теңіздің осындай атауға ие болуы да таңқаларлықтай емес. Себебі «Арал» деген 
сҿздің ҿзі тҥрік тілінен аударғанда «арал» деген мағынаны береді. Сірҽ, біздің ата бабаларымыз 
Аралды Қарақҧм мен Қызылқҧм арасындағы ыстық шҿл даладағы жайлы қоныс жҽне қҧтқарушы 
арал деп санаған ғой. 

Арал теңізі 35000 жыл бҧрын Тҧран ойпатында пайда болған. Арал деп осы теңізді ең 
бірінші атаған адам араб географы жҽне ғалымы Ибн-Руста (920 ж.) ҿз еңбектерінде атап 
кҿрсеткен. Арал теңізі ағынсыз, яғни ҽлемдік мҧхитқа шығатын жолы жоқ теңіз болып саналады. 
Арал теңізі Қазақстанның оңтҥстігінде жҽне Ҿзбекстан автономиялық облысындағы 
Қарақалпақстан аралығында орналасқан. Аталуының ҿзі «Аралдар теңізі» деген мағынаны 
білдіреді, себебі онда 300 аралдан артық арал бар. 

Оның бассейніндегі климаттық ҿзгерістерге байланысты теңіздің тарихи табиғи кҿп 
жылғы тербелісі амплитуда 1,5-2 метрмен ҿлшенді. Судың кҿлемі 100-150 куб. км. ҿзгертілді, ал 
су бетінің ауданы – 4 мың шаршы. км кҿтерілді. 

1918 жылы Ресей ҥкіметі Арал теңізіне сулары қҧйылатын екі ҿзен – оңтҥстіктегі 
Амудария ҿзені жҽне солтҥстік шығыстағы Сырдария ҿзендерінің ағыстарын бҧрып жіберді, 
себебі шҿл даланы суару ҥшін, шҿл далаға кҥріш, қауын, дақылдар мен мақта егу ҥшін сол ҿзен 
сулары пайдаланылды. Бҧл Кеңес ҥкіметі жоспарының бір бҿлігі еді, мақтаны немесе «ақ 
алтынды» ҿсіру ҥшін жанталасты, ал мақта кеңес елінің сыртқа шығарылатын басты ҿнімі болып 
саналды. Бҧл жоспар, ҽрине, ең ақырында іске қосылды, себебі Ҿзбекстан осы кҥнге дейін 
ҽлемде мақтаны сыртқа шығарушы ірі елдердің бірі болып саналады. 

Суармалы тоғандар 1940-жылдардан бастап ірі ауқымды кҿлемде салына басталды. 
Суармалы тоғандардың кҿбісі нашар салынған, судың сортаңға айналуына немесе булануына 
ҽкеліп соқтырды. Орта Азиядағы ірі Қарақҧм каналында шамамен 30-75 % су далаға кетті. 1960 
жылдары, судың 20 км-ден 60 кубтық километрге дейін жыл сайын теңізге қҧйылудың орнына 
жерге ағып кетіп отырды. Осылайша, теңізді сумен қамтамасыз етудің ҥлкен бҿлігі бҧзыла 
бастады, 1960-жылдардан бастап Арал теңізі тарыла бастады. 

1960 жылдарға дейін оның ауданы 66,1 мың ш. км-ге теңесті. Тереңдігі 10-15 м, ең ҥлкен 
тереңдігі – 54,5 м. Аралдың барынша ірі аралдары – Барсакелмес жҽне Возрождение. 1961 мен 
1970 жылдар аралығында Арал теңізінің деңгейі орташа алғанда жылына 20 см-ге тҥсіп отырды. 
1970-жылдарда орташа норма жыл сайын 50-60 см-ге тҿмендеп отырды, ал 1980-жылдарға 
қарай теңіз деңгейі тҿмендей берді: жылына 80-90 см-ге тҿмендеді [1]. 

Ҿңірдегі суармалы кҿп дақылды егіс алқаптарын дамыту нҽтижесінде жердің сапасы 
нашарлай бастады, қайтарымсыз суды тҧтыну кҿлемі артты, жаңбыры аз қуаңшылық жылдар 
кҿп болды, 80-жылдардың басында Арал теңізіне Амудария мен Сырдария ҿзендері суларының 
қҧйылуы мҥлдем тоқталды. 
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1990 жылдарға қарай оның ауданы 36,5 мың шаршы км қҧрады (соның ішінде Ҥлкен теңіз 
33,5 мың шаршы км қҧрады). 1995 жылдарға қарай теңіз тіпті су кҿлемінің тҿрттен ҥш бҿлігін 
жоғалтты, ал ҥстіңгі бетінің ауданы жартысынан астамы қысқарды. 
2004 жылдарға қарай теңіз ҿзінің бастапқы ҥстіңгі беттік ауданынан 25 % ға дейін қысқарды, бес 
есеге дейін артқан тҧздану сол теңізге тҽн ҿсімдіктер мен жануарлар дҥниесін қҧртып жіберді. 
Қазіргі кезде теңіз тҥбінің 33 мың шаршы километрден астамы қҧрғап кетті. Жағалау сызығы 
100-150 километрге дейін шегініп кетті. Судың тҧздығы 2,5 есеге дейін ҧлғайды. Ал теңіздің ҿзі 
екі бҿлікке бҿлінді – Ҥлкен Арал жҽне Шағын Арал. Осылайша Арал кеуіп бара жатыр. 

Арал теңізінің кеуіп қалуы ҥлкен масштабта қоршаған ортаның қыста жылы болуына 
жҽне жазда салқын болуына ҽкеліп соғуда, қуаңшылық пен қҧрғақшылық артуда, климаттың 
континенттілігі шиеленісуде. Тҧзды қҧм шаң теңіз аймағындағы 15 мың га дейінгі жайылым 
жерді жыл сайын жҧтып алуда. 

Осы жерде мекендеуші сҥт қоректі жануарлар мен қҧстар тҥрлері 50%-ға дейін азайып 
кеткен. 

Осылайша, Арал маңындағы Арал теңізінің қҧрғап кетуіне байланысты ғаламдық сипатта 
халықтың денсаулығына жҽне шаруашылықты жҥргізу ҥшін зардаптардың шығу тегі мен деңгейі 
бойынша қалыптасқан экологиялық проблемалардың кҥрделі кешені пайда болды. 

Қазіргі кҥні Арал маңындағы барлық аймақта тым кҥрделі экологиялық жағдай 
қалыптасты (Арал маңындағы аудан 47,2 мың ш. км. қҧрайды). Бҧл жерде су жҽне жер 
ресурстарының сапасы жойылған, экожҥйенің қҧрамы мен тҿзімділігі бҧзылған, қоршаған 
ортаның экологиялық қҧндылығы азайған, оның ҿнімділігі жоғары қасиеттері жойылған, 
қоршаған ортаның улануы кҥрт артқан, осыған байланысты ортаның медициналық-гигиеналық 
тҧрақтылығы жойылған. Рыбацкий, Мойнақ, Ҽжібай, Жалтырбас, Бозкҿл, Алтынкҿл жҽне 
Каратма шығанақтары жоғалып кеткен [1]. 

Жылына 300 кҥнге жуық ҿңірде қҧмды тҧз дауылы соғады. Кеуіп қалған теңіз тҥбінен 
атмосфераға 75 млн. тонна қҧм мен шаң кҿтеріледі, ал Арал маңындағы 1 га ауыл 
шаруашылығы жеріне 520 кг тҧз тҥседі, ал бҧл егілетін дақылдарға орасан зор шығын ҽкеледі. 
Аралқҧм шҿлі егістік жердің 2 млн. гектарын жҧтып алды, жайылымдық жерлердің, орман 
алқаптарының, басқа да ҿсімдіктер дҥниесінің қҧлдырауына ҽкелді. Теңіздің кеуіп қалуы 
жалғасып жатыр, ал бҧл дегеніміз теңіз суының тҥбінен ҽлі де тҧзды топырақ грунттар босайды 
дегенді білдіреді, сол кезде Арал маңындағы ауа ҽлі де улы тҧз бен шаңға батады. Егер 
атмосфералық шаң негізінен ылғалды жерлерде шҿгіп жинақталуы мҥмкін дегенін ескерсек, 
онда бҧл процестен таулар да сырт қала алмайды, себебі орта азиялық ҿзендер мен сулардың 
бастауы сол таулардан алынады. Арал тҧзы мен шаңы ауаға тым биікке кҿтеріле отырып, 
бҧлттармен араласып кетеді, ҥлкен ара қашықтыққа дейін ҧшады, тҧзды шҿгінділер ретінде 
шҿгеді. 

Арал катастрофасының зардаптары ҿңір аумағынан да шығып кетті. 
Теңіздің кеуіп бара жатқан акваториясынан жыл сайын жанартау атқылаған сияқты 100 

мың тонна тҧз бен ҽр тҥрлі химикаттары мен улы қоспалары бар ҧсақ ҧнтақты шаң ҧшады, 
ҧшқан тҧз бен шаң дауылы барлық тіршілікке келеңсіз ҽсерін тигізуде. Арал батыстан шығысқа 
қарай кҥшті ағынды ауа ағысының жолында орналасқан, сондықтан атмосфераның жоғарғы 
қабатына аэрозольдардың шығуына мҥмкіндік береді, ластану ҽсері тым қатты кҥшейеді. 

Тҧз ағындарының іздері барлық Еуропа бойынша, тіпті Солтҥстік Мҧзды мҧхитқа дейін 
ҧшады. 

Аралдың таяздау жҽне соған шектес жатқан ҿңірлердің шҿл далаға айналуын талдау 
2010-2015 жылдарға қарай теңіздің толықтай жойылып кетуі мҥмкін деген қатерлі болжамға 
ҽкеледі. Нҽтижесінде – жаңа Аралқҧм шҿлі пайда болады, Қарақҧм мен Қызылқҧм шҿлдерінің 
жалғасына айналады. Тҧз бен ҽр тҥрлі улы заттардың ҥлкен мҿлшері кҿптеген жылдар бойы 
бҥкіл жер шарына таралады, ауаны улайды жҽне планетаның озон қабатын бҧзады. Арал 
маңында жаз неғҧрлым қҧрғақ жҽне қысқа, ал қысы тым қатты суық жҽне ҧзақ болады. Ал 
мҧндай жағдайдан ең бірінші, ҽрине, Арал маңының тҧрғындары зардап шегеді. Ол, бҽрінен 
бҧрын, суға деген ҿткір қажеттіліктен туындайды. 
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Демек, тҧрғындар кҥніне 125 литр орташа норма орнына, тек 15-20 литр су ғана алады. 
Бірақ тек суға деген қажеттілік ғана емес, сонымен қатар ҽр тҥрлі проблемалар да туындайды. 
Бҧл кҥні ҿңір аштықтан, жоқтықтан, сондай-ақ ҽр тҥрлі эпидемиялар мен аурулардан зардап 
шегуде. 

Арал ҽрдайым теңіз ҿнімдерін бай жеткізушілердің бірі болған еді. Енді судың тҧзды 
деңгейінің ащы болғаны соншалықты, кҿптеген балық тҥрлері қырылып қалды. Сол кезде аулап 
жҥрген балықтардың қабыршақтарында пестицидтердің жоғары деңгейі жиі байқалды. Бҧл 
ҽрине, Арал маңындағы тҧрғындардың денсаулығына айтарлықтай ҽсерін тигізді, балық аулау 
кҽсіпшілігі жҽне балықты қайта ҿңдеу ҿнеркҽсібі жойылу ҥстінде, адамдар жҧмыссыз қалуда. 

Бҧрын топыраққа астық тҥсімін арттыру мақсатында кҿптеген улы тыңайтқыштар себілді. 
Улы химикаттармен байытылған судың тазарту қҧрылғыларының нашар болуының кесірінен 
ҿзен ағыстарының бойына да таралды, яғни барлық жаңа жерлерді улады. Соның салдарынан – 
Арал маңында ҿсетін қамыс, кҥріш, бидай қҧрамында ҽр тҥрлі канцерогендердің жоғары деңгейі 
байқалады. Ҿңірде ТМД елдерінің ішінде ана мен балалар ҿлімі жҿнінен ең жоғары орында тҧр 
(1 000 туған балаға 75). Туберкулез, астма, тиф, анемия, паратиф, гепатит, рак сияқты ауру 
тҥрлері ҿте кҿп. Бауыр мен бҥйрек аурулары белең алуда [3]. 

Арал теңізінің жойылып кетуі туралы ҽр тҥрлі пікірлер айтылуда. 
Біреулер Аралдың тҥпкі қабаты бҧзылып, ол Каспий теңізіне ағып кетті деп айтады. Ал 

біреулер Аралдың жойылып кетуі Жер шары климатының жалпы жылыну ҿзгерісіне байланысты 
табиғи процесс дейді. Кейбіреулер тау мҧздықтарының ҥстіңгі беттерінің қҧлдырауы, Сырдария 
мен Амудария ҿзендерін қоректендіретін шҿгінділердің минералдануы мен олардың 
тозаңдануында деп айтады. 

Алайда барынша кең таралған бастапқы нҧсқа – Арал теңізі қоректенетін су 
ресурстарының дҧрыс емес таралуы болып табылады. Арал теңізіне келіп қҧятын Амудария 
мен Сырдария ҿзендері бҧрын су айдынын қоректендіріп отыратын негізгі кҥре тамыр еді. Екі 
ҿзен де ҿз бастауын таулардан алатыны белгілі, Тҽжікстан, Қырғызстан, Ҿзбекстан, Қазақстан 
жҽне Тҥрікменстан аумақтары арқылы ҿтеді. 60-жылдардан бастап осы екі ҿзеннің су 
ресурстарының негізгі бҿлігі ауыл шаруашылығының жерін суландыруға жҽне Орталық Азия 
ҿңірін сумен қамтамасыз етуге кете бастады. Соның нҽтижесінде ағысы тҿмен тҥсіп кеткен ҿзен 
арналары жойылып бара жатқан теңізге дейін жете алмайды, қҧмға сіңіп кетеді. Бҧл ретте 
бҧрылған судың тек 50-60 % ғана суармалы егіс алқаптарына жетеді. Бҧдан басқа, Амудария 
мен Сырдария ҿзен суларын дҧрыс емес жҽне ҥнемді емес бҿлудің кесірінен суармалы жері бар 
тҧтас аудандарды батпақты жерлерге айналдырып жіберді, ол жерлер пайдалануға жарамсыз 
болып қалды, ал кейбір жерлер су мҥлдем жетіспейтін жерлерге айналды. Егін шаруашылығы 
ҥшін жарамды 50-60 млн. гектар жерден тек 10 млн. гектар ғана суарылады. 

Орталық Азия мемлекеттері мен халықаралық қауымдастықтар Арал маңындағы 
проблемаларды шешу бойынша шешімдер қабылдауда. Алайда ол шешімдер ҿкінішке қарай 
экологиялық апаттың бастапқы себебімен кҥресуге емес, ең бірінші кезекте оның зардаптарын 
жоюға бағытталған. Мемлекеттер мен халықаралық гуманитарлық ҧйымдар бҿлетін негізгі 
кҥштер мен қаражаттар халықтың тіршілік деңгейін жҽне ҿңірдің инфрақҧрылымын кҿтеруге 
кетеді. Теңізді қалпына келтіру туралы мҥлдем ҧмытып кетті. 

Қазіргі кезде ҽлемдік капиталды Арал теңізінің тағдыры емес, сол ҿңірдің қаншалықты 
табиғи қоры бар екені қызықтыратыны ҿте ҿкінішті. Бҧл жердегі газдың болжамдалған қоры 100 
млрд. куб. метрді қҧрайды, ал мҧнай 1-1,5 млрд. тоннаны қҧрайды. Арал бассейнінде жапондық 
JNOC корпорациясы мен Shell британ-голландиялық компанияның мҧнай мен газды іздеуі 
жҥргізілуде. 

Ҽлемдік инвестицияларды қатыстырып, ҿңірді қҧтқаруға болады деп ойлайтын кҿптеген 
жергілікті шенеуніктер тек ҿз қара бастарының қамын ғана ойлайды. 
Алайда бҧл Арал теңізінің проблемасын шеше алады ма екен? Бҽрінен бҧрын, кен орындарын 
қазу ҿңірдегі экологиялық ахуалды одан сайын шиеленістіреді. 

1994 жылы 23-24 маусымда Парижде Дҥниежҥзілік банк, ПРООН бен ЮНЭП 
ҧйымдастырған Арал теңізі бассейнін дамыту Бағдарламасы бойынша кездесу ҿтті, осы 
кездесуде Орталық Азия мемлекеттерінің ҿкілдерінің, 33 ҥкіметтік жҽне агенттік жҽне ҥкіметтік 
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емес ҧйымдардың делегациясының қатысуымен Орталық Азия мемлекеттері ҽзірлеген жақын 
арада жақсарту бойынша нақты іс ҽрекеттер Бағдарламасы мақҧлданды. 

1995 жылы Орталық Азия республикаларының ҥкіметі, ҿңір мамандары мен ғылыми 
қоғам, халықаралық ҧйымдар Нҿкіс қаласында Арал теңізі бассейнінің тҧрақты даму 
проблемалары бойынша Орталық Азия мемлекеттерінің жҽне халықаралық ҧйымдардың 
Декларациясын қабылдады. 

Ол тҧрақты даму принциптерінің қатаң сабақтастығын жҽне осындай маңызды 
проблемаларды шешуге назар аударуды қарастырады. 

Орталық Азия мемлекеттері ҥкіметтері қҧрған Мемлекет аралық ҥйлестіру су 
шаруашылығы комиссиясы белсенді жҧмыс атқаруда, ол экология талаптары жҽне барлық 
елдердің мҥдделері есебінен Арал теңізі бассейнінің су ресурстарын бірлесе басқару мен 
пайдаланудың барлық мҽселелерін қарастырады. Бҧл ретте ҿңірдегі бес республиканың қай 
қайсысы да теңізді сақтау проблемасымен бірлесе қарастырады. 

Арал теңізі шамамен 50 жыл ішінде кеуіп қалды. 1987 жылы шегініп бара жатқан теңіз екі 
жеке су бҿлікке бҿлінді, Солтҥстік Арал теңізі (Шағын Теңіз немесе Кіші Арал теңізі) жҽне 
Оңтҥстік Арал теңізі (Ҥлкен Теңіз немесе Ҥлкен Арал теңізі). Оларды қосу ҥшін жасанды канал 
да қазылды, бірақ олардың арасындағы байланыс 1999 жылы тоқтап қалды, себебі екі теңіз де 
тарыла бастады. 2003 жылы Оңтҥстік Арал теңізі ҽрі қарай шығыс жҽне батыс бассейндері деп 
бҿлінді. 

1991 жылы Қызылорда қаласында Н.Ҽ. Назарбаев қатысымен Қазақстан ғылым 
академиясының сессиясы ҿтті. 1993 жылы мемлекеттердің бес басшы қатысымен саммит ҿтті, 
сонда Президент Н.Ҽ. Назарбаев Аралды қҧтқару бойынша халықаралық қорының бірінші 
президенті болып сайланды [4]. 

Оңтҥстік Арал теңізі маңызды дҽрежеде Ҿзбекстан жағында қалды, маңызды тҥрде 
тағдыр тҽлкегінде қалды. 

Енді бҧл да бір бірінен оншақты километрге алшақтап кеткен ҥшінші су айдыны. Шағын 
Арал — Қазақстан аумағындағы Арал теңізінің бір бҿлігі. 

Шағын Аралды тҧзды кҿлдің қалған бҿлігімен қосатын тар бҧғазды 1992 мен 1998 
жылдары арақабырға қылды, бірақ екі жолы да бекітілмеген қҧм бҿгеті — су деңгейінің арту 
шамасы бойынша сумен шайылып кетті. 

Қазақстан егемендігін жариялағаннан кейін Арал теңізін қайта жаңғырту жҽне Арал 
теңізінің солтҥстік бҿлігін қҧтқару бойынша кҿптеген жобалар ҽзірленді. 2003 жылы қазанда 
Қазақстан Ҥкіметі ҧзындығы 13 км болатын жаңа ҽрі неғҧрлым сенімді Кҿкарал бҿгетін салу 
жоспары туралы жариялады, ол 2005 жылы салынып бітті. Судың деңгейі маңызды тҥрде артты, 
ащылығы біршама азайды, қазір ҿнеркҽсіптік масштабта балық ауланады. 
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РАБОТА СО СТАТИСТИЧЕСКИМИ ДАННЫМИ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ 

 
Методику применения статистических методов в школьной географии рассматривали 

Н.Н. Баранский, Л.М. Панчешникова, А.В. Даринский, В.А. Щенев, В.П. Максаковский, Н.Н. 
Петрова, С.А. Сухинин и другие [1].  

Овладение статистическими методами предполагает следующие умения: 

 Проводить сбор статистической информации. 

 Группировать объекты и явления (производить классификацию и типологию). 

 Вычислять обобщающие показатели – абсолютные, относительные, средние величины. 

 Выявлять различия между единицами наблюдения – вычислять показатели вариации. 
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 Выявлять и измерять корреляционные связи между явлениями и процессами. 

 Выявлять тенденции развития явлений и процессов во времени - обрабатывать ряды 
динамики. 

 Представлять результаты обработки статистических данных в форме таблиц, диаграмм, 
картограмм и картодиаграмм [2]. 

В 7 классе, выполняя практическую работу «Определение и сравнение в численности, 
плотности и динамике населения различных регионов и стран мира», единицей наблюдения 
будет страна, признаками регистрации станут – численность населения за ряд лет, площадь 
территории, материк, на котором находится страна. 

В качестве примера можно рассмотреть, как высчитывается естественный прирост 
населения города Семей: 

Естественный прирост населения высчитывается по формуле: ЕП=((Р-С)/Н)*1000, где 
ЕП – естественный прирост (коэффициент), Р – количественное значение рождаемости 
(численность рождѐнных, чел.), С – количественное значение смертности (численность 
умерших, чел.), Н – численность населения. 

 

Родившиеся Умершие Естественный прирост 

всего Жен. Муж. всего Жен. Муж. всего Жен. Муж. 

016 321963 156420 165543 158297 67881 90416 163666 88539 75127 

Также можно рассчитать демографическую нагрузку населения 

Общая демографическая (н) = 
чис.населения моложе труд.+старше труд.×1000

численность населения в трудоспособном возрасте
 

(63857 +34070 )×1000

210202
=465,87 – общая демографическая нагрузка 

63857 ×1000

210202
=303,79 – демографическая нагрузка детьми 

34476 ×1000

210202
=164,63 – демографическая нагрузка пожилых 

В 6 классе вычисляется средняя высота по равнинным и горным точкам. В 7 классе 
можно вычислить среднюю численность населения стран в целом по совокупности и по 
материкам, по построенным группам. Также вычисляется средняя плотность по материкам и так 
далее. 

Литература  
1.Максаковский В.П. «Географическая культура», М., 1998 г. с. 212-213 
2.Петрова Н.Н., доктор педагогических наук, профессор, зав. лабораторией географического 
образования ИСМО РАО; Сухин С.А., аспирант лаборатории географического образования. 
«Статистический метод» // «География в школе». – 2004 г. – № 4. – С. 51-55 

 
 

А. Ернатов 
« Электротехника колледжі » КМҚК, Семей қ. 

Ғылыми жетекшісі – А.А. Ерғалиева, биология пҽнінің мҧғалімі 
 

ҚОҚЫС ҚАЛДЫҚТАРЫН ЖОЮ ЖҼНЕ ҾҢДЕУ 
 

ХХ – ғасырдан бастап адамның ҽрекетімен жасалынған ең қауіпті мҽселенің бірі, табиғи 
қоршаған ортаға ҿндірістік жҽне тҧтыну қалдықтармен кері ҽсерін тигізіп отыр. Адам баласы 
ҿмір сҥру  кезінде кез-келген ойық немесе сай жерлерге қалдықтарды тастап отыр, бірақ олар 
оның арты қандай зардаптарға ҽкелетінін білмейді. 
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Адам баласының кез-келген шаруашылық іс-ҽрекеті ҽртҥрлі қалдықтармен биосфераны 
ластайды. Бҧл халықтың денсаулығы мен ҿміріне, флора мен фауна тҥрлерінің қысқаруына, 
қоршаған ортадағы тепе-теңдікке қауіп-қатер тудырады. Кен ҥйінділерін, ҿнеркҽсіп 
тастандыларын, қоқыстарды тек қоршаған ортаны бҧзатын ластағыштар деп санауға болмайды. 
Олар қҧнды шикізат кҿздеріне жатады. 

Дҥние жҥзі тҽжірибесінде қатты тҧрмыстық қалдықтарды залалсыздандыру жҽне 
утилизациялаудың 20-дан астам тҥрі белгілі. Аталған қатты тҧрмыстық қалдықтарды 
залалсыздандыру жҽне ҿңдеу ҽдістерінің кҿбі ҿздерінің технологиялық кҥрделілігі мен қатты 
тҧрмыстық қалдықтарды ҿңдеудің қымбаттылығына байланысты кең таралуын тапқан жоқ. 
Қалдықтардың тҥрлері:  
1.Пластмаса қалдықтар 
2.Шыны қалдықтар 
3.Қағаз қалдықтар 

ПЭФ пластмассалары био негізде жасалғанымен, био ыдырау қасиетіне ие емес, 
сондықтан қоршаған ортаны қоқыс ретінде ластауда. Ғалымдар зерттеуі Ҧлттық ғылым 
академиясының журналында жарық кҿрді. Олар енді фермент қызметін одан сайын жақсарту 
ҥшін жҧмыс істемек. Аталған ҧйым ғалымдарының зерттеуі бойынша, жыл сайын 8 млн пластик 
қалдығы теңіздерге лақтырылып, қолдаБританиялық Портсмут университетінің зерттеушілері 
мен АҚШ Энергетика министрлігі, Жаңартылған энергия кҿздері ҧлттық зертханасының (NREL) 
біріккен зерттеуі бойынша, Жапониядан бірнеше жыл бҧрын табылған қоқысты қайта ҿңдеу 
орталығындағы фермент енді кҽдеге жарамақ. Яғни, табиғи фермент қҧрамын зерттеген 
ғалымдар оның пластикпен немесе полиэтилентерефталатпен (ПЭТ) «қоректенетінін» айтты. 
Фермент Ideonella sakaiensis 201-F6 деп аталады. Айта кетерлігі, полиэтилентерефталат, яғни, 
ПЭТ деп аталатын пластик 1940 жылы жасап шығарылған, ол жыл сайын миллиондаған 
тоннада шығарылатын пластик бҿтелкелерін жасау ҥшін пайдаланылады.Табиғатқа залалы: 
топарақта жҽне сулы орталарда газ алмасуына кедергі келтіреді. Жануарлармен жҧтылып 
олардың ҿліміне ҽкелуі мҥмкін. Адамға зияны: пластмастар ыдырау кезінде улы заттар тҥзуі 
мҥмкін. 

– Шыны қалдықтар Табиғатқа залалы: сынық шыны қалдықтары жануарларда ҽр тҥрлі 
жарақаттар тудырады. 

– Адамға зияны: сынық шыны қалдықтары жарақат тудыруы мҥмкін. Шыны ыдыста қан 
сорғыш қҧрттар дамитын су жиналады.   

– Ыдырау жолдары: температураның ҿзгеруіне байланысты баяу шыны ыдыстар сынып 
шашылады; шыны біртіндеп кристалданып шашылады. 

– Соңғы ыдырау ҿнімі: ҧсақ шыны қалдықтары сыртынан кҧмға ҧқсас. 
– Ыдырау уақыты: жерде – бірнеше жҥздеген жылдар, тыныш суда – шамасы 100 жылға 

дейін. 
– Қайта ҿндеу ҽдісі: тура  тҽсілі бойынша  қолдану немесе балқыту. 
– Зиянсыз етудің ең аз дегенде  қауіпті  ҽдісі:  дампқа шығару немесе кҿму. 
– Зиянсыз ету кезінде тҥзілетін ҿнімдер: шыны ҧнтағы 
Ыдырау жолдары: ауадағы оттегі арқылы аз-аздап тотығады. Кҥн сҽулелері арқылы баяу 

жойылады. 
Сонғы ыдырау ҿнімі: кҿмірқышқыл газ жҽне су. 
Ыдырау уақыты: шамамен 100 жыл, одан да кҿп болуы мҥмкін. 
Қайта ҿндеу ҽдісі: қайта балқыту. 
Зиянсыз ету кезінде тҥзілетін ҿнімдер: кҿмірқышқыл газы жҽне су 

Жалпы қоқыстың 1/3 бҿлігін пластикалық заттар қҧрайды.Қайта ҿңдеу кезінде ластану 
40% азаяды. Қағаз қалдықтар Материал: қағаз, ҽр тҥрлі бояулармен боялған жҽне қоспалармен 
сіңірілген. Табиғатқа залалы: негізі қағаз қалдықтарының зияны жоқ, бірақ қағаз сіңірген ҽр-тҥрлі 
бояулар зиянды газдар бҿледі. Адамға зияны: бояғыш заттар ыдырау кезінде улы заттар 
бҿледі. 

Ыдырау жолдары: ҧсақ ағзалар қорек ретінде қолданады. 
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Соңғы ыдырау ҿнімі: шымтезек, ҽртҥрлі ағзалардың қалдықтары, кҿмірқышқыл газы жҽне 
су. Ыдырау уақыты: 2–3 жыл. Қайта ҿндеу ҽдісі: Қаптама қағаз ҥшін ҿңдеу. Зиянсыз ету кезінде 
тҥзілетін ҿнімдер: кҿмірқышқыл газы, су, кҥл.  
Қағазды тамақ қалдықтарымен бірге жағуға мҥлдем тиым салынады себебі: диоксид тҥзілуі 
мҥмкін. Қоқысты қайта ҿңдеп пайда табу 

Адамзат барда еш уақытта таусылмайтын қор – қоқыс. Ендеше полигондарда ҥйіліп 
жатқан қоқыс ҥйінділерін сҧрыптап, жаңа ҿнім шығаруға ҽбден мҥмкін. Қоқыс саласы бизнес 
кҿзіне айналуы ҥшін қомақты қаражатты, жақсы дайындықты талап етіп тҧр. Сондықтан бҧл 
салаға кҽсіпкерлік тҽжірибесі мен капиталы бар бизнесмендер араласа алады.  Ең кемінде 
кҿлемі 1000 шаршы метрден асатын қойма, қайта ҿңдеу цехтары, жоғары температураларда 
ҿртейтін пештер, қоқыс сҧрыптауыш машина, темір арқанды аспалы магнит, жҥк кҿлігі керек. 
Қазирден қоқыстардың кҿзін жоймасақ болашақта байтақ жермиз қоқысқа толып кеттеді. 
Ең бастысы, қазақстандықтар экология мҽселесіне назар аудармайтыны қынжылтады. 
 

Ҽдебиеттер 
1. www.google.kz 
2.Ғ. Сағымбаев. Экология негіздері.  
3. Н.Қ. Мамыров, Е.М. Ҥпішев, М.С. Тонкопий. Табиғатты пайдалану экономикасы.  

 
 

Н.С. Аскерова  
ҚМК Геологиялық барлау колледжі Семей қ. 

Ғылыми жетекшісі – Ш.А.Касымжанова, биология пҽнініңмҧғалімі 
 

СЕМЕЙ ЦЕМЕНТ ЗАУЫТЫНЫҢ АТМОСФЕРАҒА ШЫҒАРЫЛҒАН ЗИЯНДЫ ЗАТТАРЫНА 
БАЙЛАНЫСТЫ ҾНЕРКҼСІПТІҢ ҚАУІПТІЛІК КАТЕГОРИЯСЫН АНЫҚТАУ 

 
Бірінші категориялы ҿнеркҽсіптер бірнеше зиянды заттардың қуатымен ҿзінің 

айналасында біршама ластану аймағын тҥзеді, бҧл жердегі шоғырлану мҽні санитарлық-
гигеиеналық нормадан ондаған есе артып кетеді. 

Екінші категориялы ҿнеркҽсіптерден шығарылған зиянды заттардың қосындысы бҥкіл 
қаладағы шығарылған зиянды заттардың 30-35 пайызын қҧрайды. 

Ҥшінші категориялы ҿнеркҽсіптер ең кҿп тараған ҿнеркҽсіптер жҽне бҥкіл қаладағы 
шығарылған зиянды заттардың 10-15 пайызын қҧрайды. 

Тҿртінші категориялы ҿнеркҽсіптерге шығарылған зиянды заттардың мҿлшері онша кҿп 
емес, ен ҧсақ ҿнеркҽсіптер кіреді. 

Семей цемент зауытының нақты ҿндірістік қуаттылығы: цемент ҿндірісі- 1 196 мың. тонн, 
клинкер – 957 мың. тонна жылына ҿндіріледі. Семей заводында ылғалды тҽсілмен жҧмыс 
істейтін клинкер ҿртеуге арналған 4 пеш орнатылған. Атмосфераның ҿндіріс қалдықтары мен 
ластануының негізгі кҿздерінің бірі-цемент ҿндіретін зауыттар.Кҥйелі тҥтіндерді атмофераға 
бҿлетін шикізат ҿндіретін заводтар, кҥйдіруге арналған пештер, клинкерлі тоңазытқыштар, 
диірмендер. Бҧл процестің негізгі ерекшелігі ыстықауа мен ыстық газ тозаңболған материал 
арқылы ҿтеді де, газ бен шаң-тозаңның дисперсті қоспасы пайда болады. Сҿйтіп заттың негізгі 
қасиеті шикізатқа, яғни клинкер мен цементке байланысты болады.Цемент жҽне қҧрылыс 
материалдарын ҿндіретін заводтардың қоршаған ортаға зиянды ҽсері: атмосфераға бҿлетін 
тозаңдар жҽне  SO2, CO2 газдары. 

Ҽсіресе пештерден бҿлінетін кҥйелі тҥтіндер қоршаған ортаны ластайтын ең зиянды 
заттар болып, бізді алаңдатып отыр. Завод территориясында тҥзілетін шаң-тозаңдар кҿздері 
сақтайтын орындар- қоймаларда, транспортпен тасымалдауда, кҿтергіш крандармен орын 
ауыстырғанда, қаптарға салуда пайда болады. Бҧл шаң-тозаңдардың химиялық жҽне 
минерологиялық қҧрамы жағынан табиғи жағынан тасқа ҧқсас болғандықтан, адам 
денсаулығына улы емес бірақ зиянды деп саналады. 
  

http://www.google.kz/
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Зерттеу бҿлімі: 
Ҿнеркҽсіптің қауіптілік категориясын есептеу: 
Берілгені:                                           Шешуі: 
H (мҧржа биіктігі)-20м        1.Мҧржадан шықан СО мен H2S кҿлемін анықтау: 
D - 0.5м/с                              V(CO)=πD2/KO=3.14*0.52/4=0.196 м3/с 

КО (CO) - 4м/с                     V(SO2)=πD2/KO=3.14*0.52/3=0.261 м3/с 
ШМК - 5м/м                     2..Бір секундтағы массалық шығарылуы: 
V(CO)-0.5мг/с                  M(CO)=  C(CO)*V(CO)/1000=7.8*0.196/1000=0.001г/с 
V(SO2)-1.0мг/с               М(SO2)=С(SO2)*V(SO2)/1000=1.2*0.261/1000=0.0003г/с 
n (ауысым саны)-23.Шығарылған  зиянды заттың жылдық массасы анықтау: 
ПДК(CO)-3.0мг/мM (CO)=  М*250*8*n*3600/103=14.4 т/ж 
ПДК(SO2)-0.05мг/м                          М (SO2)= М*250*8*n*3600/103=4,32т/ж 
С(CO)-7.8мг/м             4.Ҿнеркҽсіптің қауіптілік категориясын анықтау: 
С(SO2)-1.2мг/м                        

 
Қорытынды: Ҿнеркҽсіптің қауіптілік категориясын анықтау барысында КОП мҽні 90.72 

болды. Ҿнеркҽсіптің қауіптілік категориясының бҿлу шектік шарты бойынша КОП <103мҽніне 
тең.Олай болса Семей цемент зауытының атмосфераға шығарылған зиянды заттарына 
байланысты ҿнеркҽсіптің қауіптілік категориясы тҿртінші категорияға тең болды. Яғни бҥкіл 
қаладағы шығарылған зиянды заттардың 1-5% қҧрайды. 
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ТОПЫРАҚ ТҦЗДЫЛЫҒЫНА ЖҼНЕ АУАНЫҢ ҼСЕРІНЕ ҾСІМДІКТІҢ ТҾЗІМДІЛІГІН АНЫҚТАУ 
 

Біздің елімізде жҽне кҿршілес мемлекеттерде топырақтың тҧзданған аймақтары кҿп 
кездеседі. Олар қҧрғақ шҿлейт аудандарға тҽн. Мҧндай тҧздардың ҿсімдіктерге ҽсері – олардың 
қалыпты ҿсуіне кедергі келтіретін қуатты экологиялық фактор. Топырақтың тҧздануы кҿбінесе 
келесі тҧздардың ҽсерінен болады: NaCl, Na2SO4, Na2CO3, MgCl2, MgSO4.  

Бҧл тҧздар ҿсімдіктерге тҥседі жҽне тҧздың шаң, ерітінді (таңғы шық) тҥрлерінде, ҥлкен 
қашықтықтарға кҿшіп, тҧзды жауын-шашын тҥрінде тҥседі. Тҧзданған топырақтан топырақ 
ерітіндісінен ҿсімдіктер минералды заттарды, суды қиындықпен алады. Тҧзды (кҿбіне NaCl) қала 
кҿшелерін мҧздан тазартуда қолданады, олардың ерітіндісі топыраққа тҥсіп, ҿсімдіктерге ҥлкен 
зиян келтіреді. 

Атмосфераны ластаушы кҿздердің ішінде кең тарағандардың бірі автокҿлік транспорты 
болып табылады. Автокҿліктердің ішкі жану қозғалтқыштары атмосфераны зиянды заттармен, 
шығарынды газдармен, жанармай буларымен ластайды.  

Улы шығарындылардың мҿлшері қозғалтқыштардың қҧрылысына, кҿбінесе жанармай 
механизміне байланысты. Бҥгінгі таңда  таңдап алған тақырыбым ҿзекті мҽселеге айналып отыр. 

Жҧмыстың мақсаты: 
1.Биосфераны ластаушы ауыр металдардың тҧздарының қоршаған ортаға ҽсерін анықтау.  
2.Ағаштардың SO2ге, хлорға, амиакка тҿзімділігінің салыстырмалы қатарын тҽжірибе бойынша 
тҧрғызуды, биоиндикатор-ҿсімдікті анықтауды ҥйрену.  
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3.Ҿсімдік жасушасының проплазмасының плазмолизіне биогенді жҽне биогенді емес ауыр 
металлдардың ҽсерін анықтау. 

Жҧмыстың ҿзектілігі:  
1. Қоршаған ортаны жҽне биосфераны ластаушы заттардың мҿлшерін анықтаудың қарапайым 
ҽдістемесін пайдаланып тҽжірибе жҥргізу;  
2. Алынған нҽтижелерді ары қарай ҿңдеу жҽне алдын – алу шараларын ҧсыну. 

Осы мақсатқа сай тҿмендегідей жоспар қҧрып, жҧмыс жҥргіздім: ең алдымен осы 
тақырыпқа сай теориялық материалдарды, ҽдебиеттерді қарастырып, сараладым жҽне 
келесідей тҽжірибелер жҥргіздім: 1.Ҿсімдіктердің тҧздарымен тозаңдануға ҽсері жҽне олардың 
тҿзімділігін анықтау; 2. Ҿсімдіктердің кҥкіртті газға (А) хлорға (Б) жҽне аммиакка (В) тҿзімділігін 
анықтау. 3. Ҿсімдік жасушасының протоплазмасының плазмолизінде ауыр металлдардың 
тҧздарын анықтау. 

Тҽжірибе1 а. Ҿсімдіктерді тҧздармен тозаңдау жҽне олардың тҿзімділігін анықтау 
Бҧл тҽжірибеде тҧздарының желмен тасымалдануының ҽсері кҿрінеді. Ҽдістемеге сай 

барлық кезеңдердегі жҧмыстар жҥргізіледі. 
Нәтижесінде келесі міндеттер шешілді: 

1.Жапырақтардың тҥрлі тҧздардың ҽсерінен бҧзылуының дҽрежесі жҽне сипаты анықталады. 
Барлық жапырақтың ауданы бойынша пайыздық ҿлшемнен, кҿзбен кҿру арқылы некрозданған 
аудан ҿлшенеді. 2.Тҥрлі тҧздармен тозаңдалған ҿсімдіктердің бҧтақтарының суды сіңіру 
дҽрежесі салыстырылады. 3.Тҥрлі ҿсімдіктердің тҥрлі тҧздарға тҿзімділігінің салыстырмалы 
бағалауы жҥргізіледі.  

Тҽжірибе 1 б. Бҧл тҽжірибеде тҥскен тҧзды жауын-шашынның жапыраққа ҽсері 
қарастырылады. 
Тҽжірибе нҽтижесін кестеге толтырамыз: 

Ҿсімдік Тҧздың қҧрамы 
Ерітіндідегі тҧз % Салыстыру % 

(100%) 1 3 5 7 10 20 

Тополь 

NaCl 7 19 25 32 41 88 98 

Na2CO3 10 17 23 30 38 81 99 

Тазартылған су 1 3 6 10 12 20 98 

 
Тҽжірибе 2 Ҿсімдіктердің кҥкіртті газға (А), хлорға (Б) жҽне аммиакқа (В) тҿзімділігін 

анықтау 
А Кҥкіртті газға тҿзімділікті анықтау 
Кҥкіртті газ – ең кҿп таралған ауаны ластаушылардың бірі.  
Кҥкіртті газды алу ҥшін сульфитті (Na2SO3) жҽне кҥкірт қышқылын (H2SO4) қолданады. 
Na2SO3 + H2SO4 = SO2 + Na2SO4 + H2O [5] 
Б Хлорға тҿзімділікті анықтау 
Хлор жуғыш заттар шығаратын ҿндірістік орындардың қасында бҿлінеді. Зертханалық 
тҽжірибелерде Cl кҿзі ретінде HCl пайдаланылады. Реакция теңдеуі келесідей: 
1)2 KMnO4 + 16HCl = 5Cl2 + 2KCl + 2MnCl2 + 8H2O 
2) KClO3 + 6HCl = 3Cl2 + KCl + 3H2O 
В Аммиакқа тҿзімділікті анықтау 
Аммиак аз мҿлшерде кҿптеген ҿнеркҽсіп орындарымен ауаға шығарлады. Табиғи жағдайда – ол 
органикалық заттардың ыдырау ҿнімі: топырақтан бҿлінеді. Кҿбінесе аммиактың кҿп мҿлшері 
жануарлардың несебінен мал фермаларында кҿп бҿлінеді. Мҧндай мал кешендерінде аммиакқа 
тҿзімді ағаштардан қорғаныш жасыл ағаш жолақтар (полоса) отырғызылуы керек. [5] 

Тҽжірибе 3. Ҿсімдік жасушасының протоплазмасының плазмолизінде ауыр 
металлдардың тҧздарын анықтау. 

Ауыр металлдардың тҧздары сулы ортада иондарға ыдырайды. Металлдардың барлық 
иондары 2 топқа бҿлінеді: биогенді (жҽне т.б.) жҽне биогенді емес (жҽне т.б.). Соңғы топтың 
иондарының ішінде стронций жҽне цезий иондары органикалық заттарда кальцийді Sr-ға жҽне К 
жҽне Cs-ға ауыстырғанда биогенді ион ретінде ҽрекет етеді. Биогенді иондар ағзадағы жҽне 
жасушадағы барлық ҥрдістердің айналымын қамтамасыз ететін ферменттер жҥйесінің қҧрамына 
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кіреді. Сондықтан олардың ШМК-лары биогенді емес иондарға қарағанда жоғарырақ. 
Ҿсімдіктерге ауа (тозаңқаптар арқ) жҽне талшылық (шық, тҧман, ҽлсіз жауын-шашын) 
жолдармен тҥскен биогенді ауыр металлдардың дозалары ферментті жҥйенің қҧрамына еніп, 
метаболизм процесстерін қамтиды. 

Мҧнда кҿбіне плазмолиз кҥшейгенде кейбір жасушалардың қараюы кҿрінеді. Ол қорғасын 
тҧздарының ақуыздағы кҥкіртсутекті топтармен реакция нҽтижесінде қара дақ беруінен болады 
[4]. 

 
 
 
 
 
 

Осы тәжірибелер нәтижесінде мынандай қорытындыға келеміз:  
Мен бҧл тақырыпты таңдаған себебім біздің қоршаған ортамыздағы ҿсімдіктердің 

жағдайын анықтау қызықты болды. Себебі қазіргі кезде табиғи ортаның экологиялық жағдайы 
кҥннен кҥнге кҥрт тҿмендеуде. Оның басты себептері антропогендік фактор болып табылады. 
Ең басты атмосфералық ауаны ластайтын кҿз ол – автокҿліктер. Олар пайдаланатын жанармай 
– бензин. Осының ҽсерінен ауаға жҽне топыраққа сінетін  ауыр металдар мен ҽртҥрлі кҥрделі 
қосылыстар енеді. Оларды ҽртҥрлі ластану  мен зақымданудан қорғау шараларын  тҿменде 
айта кетемін. 

Мынандай алдын алу шараларын ұсынамын: 
– топырақты ҿңдеу кезінде табиғи компоненттерді қолдану (қҧрамындағы химиялық заттар 
болмауын қадағалау);  
– табиғатты қорғайтын заңдарды бҧлжытпай орындау;  
– қоршаған ортаның сапасын бақылау жҥргізетін мекемелер қызметін ҧйымдастыру;  
– зиянды заттардың шекті мҿлшерлерін нормалау;  
– ауыл шаруашылығында зиянкестермен, арамшҿптермен кҥресу ҥшін химиялық емес 
биологиялық ҽдістерді қолдану; кҽсіпорындарды қаладан шет аймақтарда орналастыру;  
– ҿсімдіктерді Қызыл кітапқа енгізу;  
– қорықтарды ҧйымдастыру;  
– заңды тҥрде қорғау. 
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СЕМЕЙ ЦЕМЕНТ ЗАУЫТЫНЫҢ ҚАЛА ЭКОЛОГИЯСЫНА ҼСЕРІ 
 

Қҧрылыс, сҽулеттік материалдың бірі цемент болып табылады. Цемент ҿндірісі дҥние 
жҥзінде 120 елде ҿндіріледі. Соның бірі біздің елімізде Ҿскемен, Семей, Қарағанды 
қалаларында ҿндірілуде. 

Қоршаған ортаны ластаушы, ҽсіресе атмосфераға зиянды заттарды шығаратын ҿндіріс 
орындарының бірі – қҧрылыс жҽне сҽулет ҿнімдерін шығаратын зауыттар. Адамның 
денсаулығына зиянды ҽсер ететін факторлардың ішінде ҽр тҥрлі ластаушы заттар бірінші орын 
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алады. Атмоферадағы шаң-тозаңдар тыныс алу жолдарын тітіркендіре отыра, қабындырады. 
Цемент шаңының ҧзақ ҽсері кезінде бронхит жиі дамиды. Трахеит– кеңірдектің шырышты 
қабығының қабынуы. Трахеиттің дамуына ауада шаң-тозаңның, улы газдардың жиналып қалуы, 
ҽсер етеді. Науқастың жалпы жағдайында кҿп ҿзгеріс болмағанымен, кейде басының ауруы, 
ҽлсіздік білініп, дене қызуының кҿтерілуі мҥмкін. Адам ағзасына зиянды ҽсер етеді. 
Атмосферада SO2 кҿбеюі жҥрек-қантамыр, ҿкпе ауруларын туғызады, иммунитет тҿмендейді. 
Бронхиальды демікпе (астма) ауруының ағзада пайда болуы SO2-ның концентрациясының 
кҿбеюіне байланысты. 

Азот оксидтері (NO, NO2) тыныс алу жолдарын зақымдап, қабыну тудырады, қан қҧрамы 
нашарлайды. Силикоз-силикаттық шаңмен ластану да ҿкпе зақымдалады. Шаң-тозаңның ҽсері 
теріге механикалық ҽсер етеді.Тітіркенуден қышу, қызыру, терінің кҥлдіреуі байқалады. 
Аллергия – адам ағзасына сыртқы ортаның жағымсыз ҽсерінен аллергендер тҥзілу арқылы 
туындайтын аурулар. Аллергиялық аурулар ҽлемде кең таралған жҽне соңғы кезде оның ҿсуі 
жиі байқалуда. Кейбір елдерде халықтың 10-20 % осы дерттен азап шегеді. Соның ішінде жиі 
кездесетіні – шаң тозаңынан болатын аллергия (поллиноз), есекжем (крапивница) деген тҥрлері. 
Аллергиялық аурулардың туындауына тҧқым қуалауға бейімділіктің ҽсері де мол. Егер ата-
анасының біреуі аллергиямен ауыратын болса, онда балаларының 50%, ал екеуінде болса, 
75% зардап шегеді. Цементпен қатынастағы адамдардағы аллергиялық ҿзгерістер оның 
қҧрамындағы хром қосылыстарының болуына байланысты. Алынған деректерді салыстыра келе  
ластанған қала ауасының тҧрғындарға ҽсерін зерттедік. 

Зерттеу бҿлімі 
2.1. А Қарапайым ҽдіспен ҿсімдіктердің зақымдалуын бақылау нҽтижесі.  
Атмофераны ластаушы орын Семей цемент зауытының маңайындағы шырша ҿсімдігінің 

қылқан жапырақтарынан ҥлгі алынып , зерттеу жҥргізілді.  
2.1.Б Семей цемент зауытынан шыққан шаң-тозаң тҥйіршіктерін микроскоппен анықтау.  
2.2.Семей қаласының халқының денсаулығы. 
2.3. Еріген қар суының органолептикалық қасиеттерін анықтау 
Қорытынды: Семей цемент зауытының қоршаған ортаға ҽсерін зерттей келе, қала 

экологиясын жақсарту ҥшін мынандай ҧсыныстар ҧсынамыз: 
1. Цемент зауытына жақын орналасқан елді-мекендерді, ҿсімдік жҽне топырақ жамылғысын 

қорғау ҥшін шекті концентрация мҿлшерін (ПДК) тҧрақты қадағалау. 
2. Ең соңғы ҥлгідегі электростатикалық тҧндырғыштар, сҥзгілі қондырғылар (фильтрлер) 

пайдалану. 
3. Цемент ҿнеркҽсібінде кҿпсалалы, тізбекті технологиялық ҿнеркҽсіп жобасын жасау. 
4. Жылу станцияларынан шығатын  соңғы ҿнімдер шлактарды тасымалсыз, оңтайлы, 

шығынсыз ҽдістермен цемент ҿндірісіне пайдалану. 
5. Міндетті мониторинг жҥргізу. 
6. Цемент тозаңын атмосфераға бҿлінуін азайту мақсатында жҽне қазылған жерлерді 

(карьерлерді) қайта қалпына келтіру мақсатында    рекультивациялау. 
7. Зауыт маңайына шаң-тозаңға тҿзімді ағаштар отырғызу, кҿгалдандыру. 
8. Шаң-тозаң ды ҧстап қалу ҥшін, ғылыми жетістіктерді пайдалана отыра яғни биологиялық 

шаңсорғыштар тҥрлерін ойлап шығару. 
 

Ҽдебиеттер 
1. Баешова А. Қ «Ҿндірістік экология негіздері» (зерханалық жҧмыстар жинағы) 
2.Жҧмаділова З.К «Кҽсіптік аурулардың диагностикасы», ҽдістемелік нҧсқау, Семей 2009 жыл 
3. Буркитбаева У.Д., А.А. Калиева «Табиғи орта жағдайын бақылау» – Павлодар, 2007ж.  
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Ж. Ербҧланқызы  
Назарбаев Интеллектуальная школа г.Семей 

Научный руководитель – Ш.О.Таласпаева, Ж. М. Бейсембаева 
 

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЙ 
СВАЛКИ НА ТЕРРИТОРИИ, ПРИЛЕГАЮЩЕЙ НИШ ФМН Г. СЕМЕЙ 

 
В настоящее время практически все сферы деятельности человека, связанные с 

обеспечением его материальными благами и энергоресурсами, вызывают изменение 
природной среды, а значит – во многих случаях экологически неблагоприятные. В решении 
природоохранных задач одно из ведущих мест занимает проблема складирования и 
утилизации отходов. Полигоны ТБО обладают широким спектром действия на природную 
среду. Чрезвычайно разнородные по составу отходы при контакте с геологической средой 
претерпевают сложные химические и биохимические изменения. Загрязнение территорий 
месторасположений объектов химическими компонентами отходов производства и потребления 
отрицательно влияет на геохимический фон почв, почва – грунтов, на их физико-химические 
свойства, приводит к сокращению численности многих видов растений и животных, вызывая, 
как правило нарушение экологического равновесия. 

Целью проекта является изучение влияния экологической обстановки 
несанкционированной свалки на территории, прилегающей НИШ ФМН г. Семей на окружающую 
среду и здоровье учащихся, развитие «зеленой» экономики и совершенствование системы 
управления отходами 

Методы исследования. 
1.Проведение маршрутного исследования. 
2.Привязка элементов несанкционированной свалки GPS навигатором (Глобальная 

Система Позиционирования США). 
3.Изучение радиационной обстановки Индикатором радиоактивности  RADEXRD1503. 
4.Отбор проб грунта и определение рН в водной вытяжке. 
5.Изучение и анализ данных по метеостанции г. Семей. Построение векторной 

диаграммы розы ветров. 
Маршрутное обследование территории несанкционированной свалки ТБО проводилось в 

июле месяце 2017г. Маршруты проходили по ходу с захватом всех существующих фрагментов 
свалки ТБО. Контуры свалки ТБО были привязаны GPS-навигатором. Ориентировочная общая 
протяженность маршрутов составила 7 км. По результатам обследования было установлено 
следующее:территория, несанкционированной свалки, и месторасположения НИШ ФМН 
административно подчинена городскому акимату г. Семей ВКО. Численность учащихся в школе, 
на момент исследования составляет – 720 человек. Свалка твердо-бытовых отходов 
расположена в 100м восточнее и 250 м юго-восточнее школы. Площадь свалки – 670 км2. На 
территории свалки накоплено ~ 420 т отходов. Южнее и юго-западнее свалки ТБО ведется 
интенсивное строительство микрорайона «Карагайлы» На северной стороне свалки в 600 
метрах от основного тела свалки ТБО  находятся карьер по добыче песка ТОО «Силикат» и 
общая площадь карьера 700 м3. Глубина разработки карьера 5м. Юго-западнее свалки ТБО 
находится также карьер по несанкционированной добыче песка, глубина карьера 3,5-4,0 метра. 
На просьбу о предъявлении разрешительных документов, лицензии, координат недр 
пользователя (водители большегрузных автомобилей, трактористы, занятые на погрузке песка) 
ответили отказом. Из беседы с водителями автомобилей, разгружающих мусор, мы выяснили , 
что городская свалка принимает бытовые отходы на вес (за тонну),ориентировочной 
стоимостью 50000 тенге за машину. легкие и объемные массы бытовых отходов принимать 
отказываются, в связи с этим бытовые отходы, население вынуждено вывозить на стихийные 
свалки. По ходу маршрутного обследования была опрошена группа людей, занимающаяся 
сбором пластиковых изделий ( бутылки из под напитков, пластиковые канистры и др.). Рабочие  
собирают и сдают на переработку пластик на предприятие «Семейпластком». Из беседы с 
рабочими ,мы выяснили ,что машин с бытовыми отходами приезжает довольно много, они 
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также придерживаются мнения ,что городская свалка недоступна для частного обывателя. На 
территории обследования, почти во всех точках наблюдения стоял неприятный ,зловонный 
запах. 

Результаты исследований. 
В рамках проекта изучен состав твердо-бытовых отходов несанкционированной свалки 

– Максимальное количество (в %) приходится на строительные отходы: ломаный кирпич, битый 
шифер, штукатурка (29,8%), навоз (21,2%), шлак (15,8%), зола (12,9%); минимальные – на 
дерево (0,5%), бумагу (0,8%), пищевые отходы (2,3%). 
– Установлено, что на расстоянии 10м от тела свалки выявлено значительное повышение рН 
водной вытяжки (рН=8,9) по сравнению с контролем (рН=6,6). Увеличение щелочности может 
быть связано с рельефом местности и выносом оснований с поверхностным и 
внутрипочвенным стоком с тела свалки. 
– Радиационный показатель ,на территории несанкционированной свалки колеблется в 
пределах 0,15-0,28 мкр/ч. Максимальное значение радиоактивности, было получено на (.) 
наблюдения № 2 и составило-0,28мкр/час (ПДН-99 мкр/час) где, основными компонентами 
свалки является крупная электронная техника,показатель-0,28мкр/ч. является выше фонового 
значения (0,14 мкр/ч), но ниже ПДН (99 мкр/час). Превышения предельно допустимых норм на 
территории исследования не выявлено. 
– По данным, предоставленным метеостанцией г. Семей, были построены векторные 
диаграммы розы ветров за период с августа 2016 по август 2017 гг. При интерпретации 
диаграмм ,было установлено следующее; господствующими ветрами являются ветры северо-
восточного и восточного направления, максимальное  количество дней с ветром приходится на 
весеннее-летние месяцы. 

Анализируя вышеуказанное можно сделать выводы: 
– Загрязнение территории,носит исключительно техногенный характер. 
– Проведенные исследования требуют дальнейших мониторинговых наблюдений. Необходимо 
проведение хим.анализов, направленных на исследование подвижных норм микроэлементов и 
твердых металлов в воде и почвах в районе свалки и вниз по потоку. 
– Необходима разработка и внедрение проекта по утилизации и ликвидации (перенесению) 
бытовых отходов в рамках "Региональной программы развития ВКО", слой почвы в радиусе 
100м перепахать или снять. Работы в рамках проекта частично возложить на акимат г.Семей. 

Ожидаемые результаты 
В следствииликвидации свалки ТБО ,в первую очередь исчезнет запах, опасность 

заражения животного и растительного мира токсическими элементами, находящимися в воздухе 
снизится, остальные изменения в положительную сторону придется ждать несколько лет, что 
связано с экологической нагрузкой как на почву,подземные воды и биоту в целом. 

После реализации данного проекта, предлагается продолжить наблюдения, 
направленных на исследование подвижных норм микроэлементов и твердых металлов в воде и 
почвах в районе свалки и вниз по потоку грунтовык вод предлагается данные работы 
осуществлять при содействии городского акимата и Назарбаев интеллектуальная школа 
г.Семей. 
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  СЕКЦИЯ № 3: ГУМАНИТАРЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР  
(ҚАЗАҚСТАН ТАРИХЫ) 

 
СЕКЦИЯ: ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ  

(ИСТОРИЯ КАЗАХСТАНА) 
 

Д.М. Мҧратова  
«Семей қаласының Д.Қалматаев атындағы мемлекеттік жоғарғы медицина колледжі» ШЖҚ КМК 

Ғылыми жетекші – Г.К. Жаспанова, қоғамдық пҽндер оқытушысы 

 
АЛАШ КҾСЕМДЕРІНІҢ БІРІ – ТҦРАР РЫСҚҦЛОВ 

 
Тҧрар Рысқҧлов адам ретінде қоғам жҽне саяси қайраткер ретінде қазақ халқының ҧлы 

перзенті. Ол қазақ халқының болашағы жарқын аспаны ашық болуы ҥшін кҥресіп тҽуелсіздік пен 
бейбіт ҿмірді аңсап кетті.Биыл кҿрнекті мемлекет жҽне қоғам қайраткері Тҧрар Рысқҧловтың 
туғанына 125 жыл. Мемлекет қайраткері қазақ жерінің экономикалық дамуына бар ерік-жігерін 
жҧмсаған. Оны саяси жолмен, Тҥркістан компартиясының ішінде Ислам бюросын қҧрып, қолдап 
отырды.  

Ордалы Қоңыратбаевтың пікірі бойынша Рысқҧлов қҧрған мҧсылман бюросының саяси 
маңызы – ол мҧсылмандардың қҧрған жеке саяси партиясы ретінде болды. Сондай деңгейге 
дейін кҿтерген. Ол Тҥркістандағы мҧсылмандардың ҿмірлік мҧраттарын қорғайтын ҧйым болды. 
Тҥркі елін тҥгел болуға ҥндеген қайраткердің Орта Азия мемлекеттері мен Ҽзірбайжанның 
мемлекет ретінде қҧрылуына зор ықпалы болған. Тҧрар Рысқҧлов ел басқара жҥріп, бар ойын 
қағазға тҥсірген. Қандай да бір мҽселеге қатысты пікірін ашық айтып, баспасҿз беттерінде 
жариялап отырған. 

Рухы мықты қайсар да ҿткір жас Тҧрар 1894 жылы 14 (26) желтоқсанда Жетісу облысы 
Верный уезінің Шығыс Талғар болысында дҥниеге келген. Оның ҽкесі қайсар да турашыл Рысқҧл 
Жылқыайдарҧлы 1905 жылы облыс ҽскери губернаторының досы, ҽрі Шығыс Талғар болысының 
билеушісі Саймасай Ҥшкемпіровты халыққа жҽне тікелей ҿз басына жасаған қиянаты ҥшін атып 
ҿлтірген жҽне сол айыбы ҥшін 1906 жылы 10 жылдық мерзімге алыстағы Сахалин аралына жер 
аударуға кесілген. Ҽкесі тергеуде болған бірнеше ай бойы 11 жастағы бала Тҧрар тҥрмеде 
болып, оның ауласындағы ҽртҥрлі жҧмыстарды атқарған, тҥрме бастығының атқосшысы 
болған.Сҿйтіп жҥріп хат таныған, орыс тілін біршама меңгерген. Тҧрар шешеден де, ҽкеден де 
ерте айырылып жетімдіктің ащы дҽмін ерте татқан. Бҧл жҽйт ҧлы жазушы Мҧхтар Ҽуезовтың 
шығармасы бойынша тҥсірілген «Қараш-Қараш» фильмінен белгілі [1]. 

Тҧрардың ҿмірінде оны туған жерінен басқа жақа алып кеткен немере ағасы ҥлкен рҿль 
атқарады. 1907-1910 жылдар аралығында бала Тҧрар Ҽулие-ата уезіндегі Меркі селосында 
орыс-қазақ мектебін аяқтап, Пішкек ауылшаруашылық мектебінде 1910-1914 жылдар 
аралығында бағбан мамандығын алып шықты.Тҧрар Рысқҧловтың мемлекеттік қызметі оның 
ҿмірінің аз зерттелген қызғылықты беттерінің бірі болып табылады [2]. 

1918 жылы кҥзде Т.Рысқҧлов Тҥркістан Республикасының Денсаулық сақтау халық 
комиссары болып тағайындалды. Аштықпен кҥресе отырып, халық арасында кең тараған 
жҧқпалы ауруларды жою ісін ҧйымдастыру, 1916 жылғы Ҽулие ата уезінде ҧлт-азаттық 
кҿтеріліске қатысып, Қытайға ауып кеткен жерінен қайта оралған босқын қазақтарға азық-тҥлік 
кҿмегін кҿрсетуге кҥш салады. Т.Рысқҧлов Тҥркістан АКСР аштықпен кҥресу жҿніндегі Тҿтенше 
Орталық Комиссиясының қызметінде жҥріп орасан жҧмыстар жҥргізді. 

1924 жылы 23-31 мамыр аралығында ҿткен РКП (б) ХІІІ съезіне қатысады.Осы жылдың 
жаз айында Коминтерннің Монғолиядағы уҽкілі болып жҧмыс істейді.Тҧрар Рысқҧлов Монғол 
Халық Республикасында Коммунистік интернационалдың уҽкілі ретінде тоғыз ай қызмет атқарды. 
Монғолияда жҧмыс атқарған кезіндегі іс-ҽрекеттеріне байланысты қҧжаттар Монғол халық 
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революциялық партиясы (1925 жылға дейін Монғол Халық партиясы) Орталық архивінде 
сақтаулы [3]. 

Академик М.Қ. Қозыбаев ҿзінің зерттеулерінде Т. Рысқҧловты былайша атап кҿрсетеді: 
«20-жылдары сезімтал қазақ зиялыларын ойландырып, іштей наразылығын тудырған мҽселенің 
бірі – Орталықтың Қазақстанның жергілікті ерекшеліктерімен жҽне ҧлттық мҥддесімен кҿп 
жағдайда санаса бермеу саясаты еді. Батылы жетіп, ҿз қара басының қамын ойламаған Т. 
Рысқҧлов, С. Сҽдуақасов сияқты қайраткерлер оған барынша қарсы тҧруға тырысты, дегенмен 
осы уақытқа дейін ҧлтшылдық аясында қарап келген концепция жалған екендігі, оның тек советтік 
Шығыс емес, ҽлемдік ҧлт қозғалысының кҿсемдерінің бірі екендігі сҿзсіз [4]. 
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КЕШІРІМ БОЗТАЕВ – ПОЛИГОНДЫ ЖАПТЫРУҒА ҤЛЕС ҚОСҚАН ПАТРИОТ  
 

Еліміздің Тҧңғыш Президенті Нҧрсҧлтан Назарбаевтың алғашқы тарихи жарлықтарының 
бірімен Семей атом полигонының жабылғанына 28 жыл толып отыр. Заманымыздың ақиық 
ақыны Олжас Сҥлейменов сол тҧстағы Елбасымыздың батыл қадамын нағыз азаматқа тҽн ерлік 
деп бағалаған еді. Шындығында бҧл ҿзі егемен елдің басшысы тарапынан жасалған саяси 
кеменгерлік пен алыстан болжайтын сҧңғыла саясаткерліктің жарқын ҥлгісі болды. Сол шақта 70 
жыл бойы жарты ҽлемге ҥстемдігін жҥргізіп келген алып империя ҽлі тарап ҥлгермегенін 
ескерсек, ҽлгіндей ерліктің мҽн-маңызы ҿз-ҿздігінен айқындала тҥседі. 

Тарих ҥшін қас-қағым сҽттей кҿрінетін ҿткен 28 жыл ішінде ҽлемді қоғамдастық Орталық 
Азияда жаңа тҧрпатты мемлекеттің пайда болғандығына кҿздері жетіп, бейбітшілік ісін 
бағдаршамдай ҧстанған біздің елдің ҥлгісіне кҿз тоқтатып кҿңіл аудара бастады.  

Полигонды жаптыруға ҥлес қосқан патриоттардың бірі Кешірім Бозтайҧлы Бозтаев (1933-
1999 жж) еді. Қоғам жҽне мемелекет қайраткері, Семей облысының бҧрынғы бірінші басшысы, 
Қазақстан Халық Академиясының академигі жҽне вице-президентті, Республикаға еңбек сіңірген 
қайраткер облыста 40 жыл бойы еңбек етіп, артында тҧрлаулы істер қалдырған бірегей 
тҧлғанының бірі – Кешірім Бозтаев.Ол қарапайым шаруаның отбасында тҽрбиеленіп ҿсті. Ҽке-
шешесі колхозда еңбек еткен. Туған жері Семей облысы Аякҿз ауданының Ақшатау ауылы. 
1951 жылы орта мектепті бітіріп, Қазақтың тау-кен институтының металлургиялық факультетінде 
оқиды. Оны тҽмамдап, жолдамамен Ҿскемен қорғасын-мырыш комбинатына қатардағы 
балқытушы болып орналасады. Комбинаттағы  қызметі барысында экономикалық жҽне 
техникалық тиімділігі зор ҧсыныстар енгізіп жҥрген. Бҧл бағыттағы еңбегі бағаланып, 1965 жылы 
оған «Қазақ ССР-нiң ҿнертапқышы» деген қҧрметті атақ берілген. 

1967 жылы жалпы партия конференциясында партком хатшылығына сайланады.1973 
жылы Шығыс Қазақстан облыстық партия комитетінің хатшысы болып сайланған. Одан кейін 
екінші хатшысы болды, оған облыстың ҿнеркҽсібі мен кҥрделі қҧрылысына басшылық ету 
жҥктелді. Ол қызметті де абыройлы атқарған ол, облыстық атқару комитетінің тҿрағасына 
жоғарылатылды.Ал 1987 жылдың ақпанында Семей облыстық партия комитетінің бірінші 
хатшысы қызметіне жіберілді. Жаңа, аса жауапты жҧмысқа К.Бозтаевтың келуі оған ҥлкен 
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салмақ та, азаматтық борыш та тҥсірмей қоймады.Дҽл осы уақытта оның ҿмірі мен жҧмысы 
жаңа арнада ҿрбіді. Алғашқы қадамын ел жағдайымен танысудан бастайды. Ауылдарды 
аралайды, жҧртпен жҥздеседі. Жас кезінде ядролық қаруды сынаудың зардабын естіп-білген 
оған кҿзбен кҿріп, нақтырақ білудің сҽті енді келгендей еді. 1987 жылдың ҿзінде-ақ Курчатов 
қаласына да ат басын бҧрады.Қалаға барып танысқан К.Бозтаевқа полигон басшылары «Ҿте 
қҧпия» деген шрифі бар «Бірінші сутегі бомбасын ауада сынау. 1955 жыл» деп аталған деректі 
фильмді кҿрсетеді. 45 минут. Оны кҿргеннен кейін «жаны қатты тҥршігіп» кеткен екен.1988-1989 
жылдардағы жарылыстар. Ҽсіресе, 1989 жылғы 12 жҽне 18 ақпанында жасалған жарылыстар 
жҧрттың тҿзімін тауысты. 

К. Бозтаев облыстық партия комитеті бюро мҥшелерімен ақылдасады, ал 20 ақпан кҥні 
ҿзінің қолымен «СОКП Орталық Комитетіне Семей қаласы аумағындағы ядролық полигон 
туралы» деген жедел хатын шифрмен жібереді. Қазақстан Компартиясының Семей облыстық 
комитеті СОКП Орталық Комитетіне мынаны мҽлімдейді: «340 мың халқы бар Семей қаласы 
аймағында 1949-жылдан бері ядролық сынаулар жҥргізіліп келеді. Ҽуелі ҽуеде, ал 1963-жылдан 
бастап – жер астында… Арада ҿткен 40 жылда жағдай ҿзгерді: халықтың саны ҥш есе ҿсті, мал 
кҿбейді, бірақ бҧл ескерілер емес. Полигонның маңы елді мекен екені де ескерілмеген. Жылына 
14-18 жарылыс жасалады. Бҧл ғимараттар мен инженерлік тораптарға кері ҽсер етуде, ҿйткені 
жердің сейсмикалық жағдайына назар аударылмаған. Поселкелер мен ауыл шаруашылығын 
сумен қамтамасыз етуге арнап салынған қҧдықтар істен шығып жатыр. 25 жыл бойғы жерасты 
жарылыстардың салдарынан жер қыртысы бҧзылды. Ҽрбір ҥшінші сынауда радиоактивті газдың 
ауаға шығып, айналаға тарайтыны анықталды. 1987-жылы Семейді басып ҿткен газ легі 
сағатына 350-450 микрорентген болды. Биылғы 12 ақпанда полигоннан тысқары жерлерде 
радиоактивтілік сағатына 4000 микрорентгентке жетіп, желдің бағыты бҧрынғысынан кенет 
ҿзгеруі салдарынан Семей-21, Шаған, басқа да елді мекендерге тарады» 

Сынақшыларға қарсы кҥрес жҥріп жатты. Бір жағында К.Бозтаев, енді бір жағында 
О.Сҥлейменов. Екеуінің мақсаты бір — полигонды жаптыру. 

К. Бозтаев СОКП Орталық Комитетінің сол кездегі Бас хатшысы М.С. Горбачевке 
полигонға байланысты ойын кҿзбе-кҿз айтып беруге бекінеді. СОКП Орталық Комитетінің 1989 
жылғы сҽуір айында ҿткен пленумына барғанда сҽті келіп кездесіп, ойындағысының бҽрін 
ақтарады. Анау «Бҧл мҽселені қараймыз» деп еді, кҿп ҧзамай «Семей ядролық полигоны 
туралы» қаулы дайындалады да К. Бозтаев онымен танысады. Оған кҿңілі толмады, онда 
сынақты тоқтату мерзімі анықталмаған екен.  

Кейінірек қаулы жобасында оның уақытының 1995 жылғы 1 қаңтар деп жазылғанын 
білгеннен кейін, 23 қыркҥйекте Горбачевқа хат жҿнелтеді. Артынша сынақты тоқтату мерзімін 
1993 жылдың 1 қаңтарына аудару туралы ҧсыныс жасалады, ал К.Бозтаев ҽлі де қысқартуды 
талап етеді.  

Ақыры елдің арман-мақсаты іске асатын сҽтті кҥн де туды. Кеңес Одағы тарап, жеке 
тҽуелсіз мемлекет болуға жеттік. Президенттік басқару орнады. Алғашқы Президент болып 
Н.Ҽ.Назарбаев сайланды. 1991 жылғы 29 тамызда ол Семей ядролық полигонын жабу туралы 
Жарлыққа қол қойды. 

Осы тҧста сҽл шегініс жасап, К. Бозтаевтың басшылығындағы Семей облысы нендей 
табысқа ие болғанын айта отыру орынсыз болмас. Кешірім полигонды қалайда жабуды ғана 
кҿздеген жоқ, кҿпшілікті облыстың сан салалы шаруасын ілгерілетуге жҧмылдырумен де 
қҧрметке бҿленді. Мысалы, ол бірінші хатшы болып істеген бес жылдың ішінде: 69 мектеп, 67 
балабақша, 24 аурухана-емхана, 28 мҽдениет ҥйі мен клуб, Қазақстандағы тҧңғыш 
Офтальмология (кҿзге операция жасау) орталығы, Балалар сырқатының себептерін зерттейтін 
орталық салынды.  

Кешірім Бозтаев – Қазақстан Республикасының 1992 жылғы 18 желтоқсанда қабылданған 
«Семей ядролық сынақ полигонындағы ядролық сынақтар салдарынан зардап шеккен 
азаматтарды ҽлеуметтік қорғау» туралы Заңының, ядролық сынақтар салдарынан зардап 
шеккен тҧрғындарды медициналық оңалту бағдарламасының авторы.  

К. Бозтаев – ҥш мҽрте Еңбек Қызыл Ту орденімен, медальдармен, кҿптеген Қҧрмет 
Грамоталарымен марапатталған. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қызметкері. 
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Бҧрынғы екі облыстан қҧралған бҥгінгі Шығыс Қазақстанның ҿнеркҽсібін, қҧрылысын, ауыл 
шаруашылығын, мҽдениетін – барша саласын дамытуға сіңірген еңбегі аса зор бҧл Азамат – 
Ҧлттық қауіпсіздік мҽселелерін зерттейтін академияның, Халықтық «Экология» академиясының 
(Мҽскеу қаласы) академигі, Семей Медицина академиясының Қҧрметті профессоры Кешірім 
Бозтаев – «найзадан қол босаса қалам алып» ҧрпағына ғылыми негізді бес кітап қалдырды. 
Олар: «Алғашқы оттан атомға дейін» (1956 ж.), «Ҿскемен қорғасын-мырыш комбинатында 
шикізатты пайдаланудың тҽжірибесі» (1972 ж.), «Семей полигоны» (1992 ж.), «Қайнар қасіреті» 
(1995 ж.), «29-тамыз» (1998 ж.). Бҧлардың соңғы ҥшеуі – Семей полигонының тҧтас тарихы. 

Семей қаласының ҽкімдігінің №8-6 шешімімен 2000 жылдың 5-ші желтоқсан кҥні бҧрынғы 
қаламыздың «Титова» кҿшесіне «Кешірім Бозтаевтың» есімі берілді. 
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ИСТОРИЯ МОЕЙ ШКОЛЫ В УЧИТЕЛЬСКИХ СУДЬБАХ 
 

Всѐ главное в судьбе человека начинается со школы, а значит – с учителя! 
Как много зависит от первого учителя, с которого всѐ начинается, а значит, 

именноУчитель и есть начало судьбы любого человека. 
Таких учителей по праву можно назвать духовными наставниками, которые и дают старт 

нашим судьбам [1]. 
Как известно историю делают люди. Я решила узнать об учителях нашей школы 

поближе. Выбор пал на одну из старейших династий учителей нашей школы – династью 
Соколовых. Жизнь этих замечательных людей яркая страница в летописи не только нашей 
школы, но и поселка Восточный [2]. 

Что же происходит с их судьбами после того как заканчивается их карьера? Многих ли 
волнует этот вопрос? Мне было важно узнать, как сложилась судьба одной из наших учителей, 
которая стояла у истоков создания нашей школы с самого начала. 

Почему я выбрала именно Соколову Л.Ф., как героиню своей работы? Это не был 
случайный выбор, накануне празднования мероприятия Дня учителя в нашей школе 
проводился социологический опрос среди учеников, учителей и родителей о своем любимом 
учителе, результаты которого меня заинтересовали. При обработке итогов опроса было 
выявлено, что если у учеников школы это были разные учителя предметники, то интересной 
тенденцией оказался тот факт, что лидером среди учителей и родителей оказалась учитель 
русского языка и литературы – Соколова Л.Ф. (73%) [3]. 

Данный результат меня очень заинтересовал и я стала спрашивать у своих учителей, о 
Людмиле Федоровне и выяснилось ,что для многих именно она стала тем примером  и 
двигателем в их выборе стать учителями. Ведь задача учителя не только в том, чтобы 
воспитать и научить, передавая готовые знания, но и направить ученика на самостоятельный 
поиск решения в различных жизненных ситуациях. Людмила Федоровна именно тот учитель, 
которая делала все для того чтобы ее ученикисмогли найти свой жизненный путь. 

Награды, поощрения, звания: «Отличник народного просвещения Каз.ССР» (1966 г.), 
медаль «К 100-летию со дня рождения В.И.Ленина» (1970 г.), медаль «Ветеран труда» (1988 г.), 
юбилейные медали «К 50-летию Великой Отечественной войны», «К 60-летию Великой 
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Отечественной войны», «К 65-летию Великой Отечественной войны», «К 70-летию Великой 
Отечественной войны», труженик тыла. 

Многолетний опыт общения с совершенно разными людьми привел к тому, что даже на 
заслуженном отдыхе Людмила Федоровна не смогла спокойно жить наедине со своими 
заботами и проблемами[4]. 

Судьба семьи Соколовых – это отражение судеб многих тысяч людей еѐ поколения, 
которые отличались твѐрдостью характера, любовью к малой и большой Родине, стремлением 
принести максимальную пользу обществу. В ходе своего исследования, мы систематизировали 
данные истории школы с еѐ основания и по наши дни, благодаря воспоминаниям ветеранов 
педагогического труда, нынешних преподавателей и выпускников школы. Проанализировав 
материал, имеющийся в музее, мы восстановили информацию о том, как трудился ученический 
и педагогический коллективы, и кто руководствовал общеобразовательным учреждением. 
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СЕМЕЙ ҾҢІРІНДЕГІ ТАТАР ДИАСПОРАСЫНЫҢ МҼДЕНИЕТІ МЕН САЛТ-ДҼСТҤРІ 

 
Тҽуелсіздігін алып, тҿрткҥл дҥниеге таныла бастаған қазақ мемлекеті ҿзінің қазына-

байлығымен, қонақжай кеңпейілді халқымен, ҧшы-қиыры жоқ ҧлы даласымен ғана емес, тҥрлі 
ҧлтпен бірлігі жарасқан берекелі тірлігімен де ҽйгіленді. Сіздердің алдарыңызға ҧсынып отырған 
жҧмысымның тақырыбы: «Семей ҿңіріндегі татар диаспорасының мҽдениеті мен салт-дҽстҥрі» 
деп аталады. Алдымен диаспора терминіне анықтама бере кетейін. Диаспора дегеніміз – гректің 
шашырау деген сҿзі,яғни саны аз ҧлт ҿкілдерінің басқа мемлекеттердеқоныстануы.Осы 
тақырыпты алудағы мақсатым-татар мен қазақ халқын кҿп нҽрсе біріктіреді. Олардың 
мҽдениеті, тілі, дҽстҥрі, менталитеті ҿте ҧқсас. Сондықтан осы жҧмыс арқылы ҿлкеміздегі татар 
мен қазақ халқының тамыры тереңге кеткен достығын, салт-дҽстҥріндегі, шаруашылығындағы, 
мҽдениетіндегі ҧқсастығын, тҽрбиелік мҽнін нақты деректер негізінде ашып кҿрсету. Қазақстан 
елі бойынша татар халқы ең кҿп қоныстанған жер-Семей ҿңірі екен, саны жағынан қазақ, орыс 
халқынан кейін 3-ші орында тҧр. Бҧл тақырыпты таңдап алу себебім де осыған байланысты. 
Жаңалығы: Жҧмыста алғаш Семей ҿлкесінде ҿмір сҥріп жатқан татар халқының тарихы, ҽдет-
ғҧрпы, мҽдениеті жайлы сҿз болады. 

Ҽр халықтың салт-дҽстҥрі мен ҽдет-ғҧрпы сол халықтың тҧтастай бір келбетін жасауға 
қатысатын, оның тарих алаңындағы орнын айқындайтын, ҧлттық бейнесін қалыптастыратын 
бірден-бір факторлар деуге болады. Сондықтан, қандай да бір халықтың салт-дҽстҥрлері мен 
жол-жоралғыларын оқып-білу, зерттеу сол халықты жақыннан тануға мҥмкіндік береді. Бҥгін біз 
сіздерді татар халқының болмыс-бітімімен таныстырып, олардың ҧлттық ерекшеліктеріне 
тоқталмақпыз.  

Қазақстан татарларының Наурыз мейрамын тойлаудағы қазақ халқынан ҿзгешелігі олар 
Наурыз кҥндері оқушы балаларын ҥй-ҥйді аралатып, кҥлдіргі ҿлең айтып кҿршілерін жаңа жыл 
мерекесімен қҧттықтайтын бҧрынғы ҥрдісін қайта жаңғыртты.Ҥй иесі балаларды тҽтті 
тағамдармен, кейде боялып піскен жҧмыртқамен марапаттайды. «Достық пен ағайындық 
байлықтан қымбат» демекші, тарихымыздың деректері кҿрсетіп отырғандай, қазақ пен татар 
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халықтары бір-бірімен 400 жылдан бері араласып келеді. Тығыз қарым-қатынас арқасында 
біздің халықтарымыз нағыз туыстас халықтарға айналғанын байқаймыз. Біздің ҿлкемізде татар 
халықтары ертеден-ақ қоныс тепкендіктен, ҿз арамызда олар сіңісіп, кірісіп кеткені сонша, нағыз 
ҧлтаралық қатынас пен мызғымас достықтың орнағаны қазіргі таңда біз ҥшін қалыпты жағдайға 
айналып кеткендей. Бҧл, ҽрине, қатты қуантады, себебі біздің қонақжай қазақ халқының ҿз 
достарын қҧшақ жая қарсы алатын дҽстҥрінің қазіргі таңда да жойылмауының ҿзі ҥлкен бір 
жетістік деп санаймын. Осының нҽтижесінде Семейде татар ҧлттық мҽдени орталықтары 
қҧрылған. Облыстық татар мҽдени орталықтарының қҧрылу тарихына тоқталсақ, Семейдің 
татарлары ҿздерінің қоғамдық жҧмыстарын тоқсаныншы жылдары, яғни еліміз егемендік алған 
тҧста бастағанын білеміз. Олар алдымен тҥрлі мерекелік іс-шараларға атсалысып, ҿз 
халықтарының ҧлттық қҧндылықтарын насихаттады. Соның айғағы ретінде, 1990 жылы осы 
ҧлттық-мҽдени орталық қҧрылды. Осы мҽдени қоғамдық ҧйымдар тіркелгеннен кейін кҿптеген 
ҧлттық іс-шаралар ҿткізіліп, ҿз мҽртебесіне ие болған. Тағы бір қуантарлығы, осы мҽдени 
орталықтардың белсенділері қҧрылғаннан кейін бірінші кҥннен бастап Татарстанмен тікелей 
байланысты нығайтуға ерекше кҿңіл бҿлген. Бҧл біздің елдеріміз арасындағы байланысты тек 
тарихи жағынан ғана емес, болашақта да одан ҽрі жалғасын табар деген мақсатпен жасалған игі 
іс екені белгілі. Татар халқының ҿте ҿнерлі екендігін осы орталықтарда кҿркем ҿнерпаздар 
ҧжымының пайда болуынан айқын кҿреміз. Бҧл ҧжым қазіргі уақытта ҿлкеміздіңбарлық ҧлттық 
жҽне басқа да мерекелеріне белсене қатысып жҥр. Бҧл орталықтың негізгі міндеті кейінгі 
ҿскелең ҧрпаққа ҧлттық салт-дҽстҥр, туған тілді ҥйрету. Ҽсіресе «Сабантой» мен «Ашық сандық 
жанында» атты танымдық мҽдени шаралар ҽр жыл сайын аталып ҿтеді. Мҧхтар Ҽуезовтың 
«Абай жолы» эпопеясының татар тіліне аударылуының ҿзі татар халқы ҥшін ҧлы ақынымыздың 
тҧлғасын тереңірек ҧғынуға ҥлкен ҽсерін тигізетіні анық деп ойлаймын. 
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ҚАЗАҚСТАННЫҢ ШЫҒЫС ПЕН ОҢТҤСТІК АЙМАҚТАРЫНДАҒЫ САЛТ-ДҼСТҤРЛЕРДІҢ 

ҚОЛДАНУ ТАРИХЫ 

 
Салт-дҽстҥрлер мен ҽдет-ғҧрыптар ҽлемдегі барлық халықтарда бар. Солар арқылы 

халықтың ҿмір салты, оның ҽдеттері, ҧлттық ерекшеліктері білінеді. Салт-дҽстҥрлер – бҧл 
тарихи қалыптасқан тҧрақты жҽне молынан тараған, ҧрпақтан ҧрпаққа беріліп отыратын, 
ҽлеуметтік пікірдің кҥшімен қорғалынатын адамдардың ҿзара қарым-қатынастарынан 
қалыптасқан ең мол тҽжірибелерінің қалпы.Салт-дҽстҥрлер адамзаттың ҿзі сияқты ҿте кҿне, 
ескілікті.Ғылыми жҧмыстың мақсаты: Ғылыми жҧмысымыздың атауы айтып тҧрғандай, оның 
басты мақсаты қазақтардың дҽстҥрлі ҽдет-ғҧрыптары мен салт-дҽстҥрлерін зерттеу болып 
табылады.  

Елбасымыз Нҧрсҧлтан Ҽбішҧлы айтқандай «ҿз тарихын, салт-дҽстҥрін сыйламаған 
халық, ҿзін де сыйламайды».Қазақ – кҿне дҽуірден бастау алатын кҥрделі де бай тарихы, сан 
қырлы мҽдениеті, ҿзіндік игі ғҧрып – дҽстҥрі бар, этнографиялық ахуалы ҽр қилы, пейілі ҿзінің 
байтақ даласындай кең де қонақжай халық [1]. Оңтҥстік жҽне шығыс аймақтарында 
дҽстҥріміздің қолдану тҽсілдері.Ҥйлену дҽстҥрі болсын, рухани, заттық мҽдениет қырлары мен 
жалпы дҽстҥрлі тҧрмыстық ахуалдарға байланысты атқарылатын кҿптеген жосын-
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жоралғылардың бҥгінгі кҥні кҿп сақталған ҿңірі деп Оңтҥстік Қазақстан, Қызылорда облыстарын 
атауға болғандай. Жоғарыда аталған тҥрлі кҽделермен қатар осы ҿңірлерде «қалта қарау», «ҧн 
жағу», ертеректе «кҥйе жағу», «томбау», «сандық салу», «бақан тҥртер», «ит ырылдатар», «тҥйе 
қҧмалағынан моншақ ілу», «есік ашу», «отқа жеті тҥйір май салу», келін тҥскен кҥннің ертеңінде 
оған «шай қҧйғызу» сияқты тағы басқа кҿптеген кҽделердің біразы ҽлі кҥнге дейін атқарылып 
келеді [2]. 

Ал ҿзіміздің шығыс ҿңірінде, жоғарыда айтылған себептерге байланысты халықтың саны 
мен қҧрамы жиі ҿзгеріп отырған.Басқа ҧлт ҿкілдерінің біршама болуы, солтҥстіктегі кҿршіміз 
Ресей Федерациясына жақын орналасуы, қазақтардың ҧлттық салт-дҽстҥрлерін сақтап, 
қолдануына біршама қиындықтар тудырған болатын. 

Қыз ҧзату тойын салыстыратын болсақ, оңтҥстік ҿңірлерде ҽлі кҥнге дейін қалың мал 
сақталуда деуге болады. Бір ҿзгешелігі қазір малдың орнына ақша немесе алтын бҧйымдар 
беріледі, жҽне де оның мҿлшері ҽжҽптҽуір.Шығыс ҿңірде берілетін киітттің саны мен бағасы 
ҽлде қайда тҿменірек. Қыз ҧзату тойында оңтҥстікте кҥйеу жігіт пен оның туыстары 
қатыспайды.Ҥйге тҥскен келінге деген кҿз-қараста екі тҥрлі. Шығыс ҿңірге тҥскен келіннің 
жағдайы мен мҽртебесі, оңтҥстіктен ҽлде қайда жоғары. Тойға шақыратын адамдар санына 
келетін болсақ, соңғы 4-5 жылдың ішінде оңтҥстік ҿңірлерде ҥйлену тойларына (ҧзату тойы да) 
200-400 адамға дейін шақырылып, кафе, ресторандарда жасалып, ауқатты адамдар танымал 
ҽншілер жалдап, ас та тҿк той ҿткізу орын алып барады.  

Шығыс Қазақстанда ҧзатқан қызының жасауы ретінде жиһаз берсе, кейде ауқатты 
адамдар ҥй (пҽтер) кілтін табыс ету сияқты жоралғылар да жасалуда. Ет жақын туыстары той 
шығынын бҿлісіп кҿтеріссе, тойға келген ағайындары ыдыс-аяқ, тоңазытқыш, теледидар сияқты 
тҧрмыстық бҧйымдардан той тартуын ҽкеліп жатады. Басқадай дос-жаран, кҿрші-қолаң, 
қызметтестері арасында ҽркімнің шамасына қарай ақша жинап, табыс ету қалыптасып 
отыр.Қҧдалық дҽстҥр, той бастар, беташар ырымдарында да ҿзгешеліктер бар.«Ата салтың – 
халықтық қалпың» дегендей, ҿз жҧртының қадір – қасиетінен мҽлімет беретін ғҧрып қасиетпен, 
оған мейлінше қҧрметпен қарау – ҧлтымызға, елдігімізге сын. Тындар қҧлаққа, кҿрер кҿзге, 
сезінер жҥрекке танымал, басқа елдерде жоқ дҽстҥр ҿрнектері, ортақ мҧралары, тҧрмыс – 
тіршілігіндегі керемет салт – ғҧрпы мақтаныш сезімін тудырып, жҧртшылықты жалпы отаншылық 
пен елжандылыққа тҽрбиелеуде маңызды міндет атқармақ. 
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ШҼКҼРІМ ШЕЖІРЕЛЕРІ – ТАРИХЫ ҚҦНДЫ ЕҢБЕК 
 

 Жаһандану дендеген қазіргі таңда ҧлттық қҧндылықтарға айрықша басымдықтар 
берілуде. Ғасырлар бойы жиналған бай рухани мҧраларды, ізгі дҽстҥрлерді ой ҿрісінен ҿткізіп, 
ҿнегесіне сусындай білген талант иесі ғана табиғат берген дарыны мен қажырлы еңбегінің 
жемісін кҿреді. Ҿмірге ҿлмес туындылар ҽкеледі.  

Абай даналығын бойына терең сіңірген ҧлы ақынның дара шҽкірті Шҽкҽрім 
Қҧдайбердіҧлының қазақ руханиятына сіңірген еңбегі ҧшан теңіз. Қай еңбегін алып қарасаң да 
халық жҥрегіне нҧр, санасына сҽуле тҥсіретін ой биігінен ҥн қатады. Ар-ҧждан философиясын 
қалыптастырушы ойшылымыз дін тақырыбын ҧлттық ҧғыммен байланыстырып, ғылыми негізде 
еңбек жазған алғашқы қазақ. Ол сонымен бірге қазақтың шежіре-тарихын да алғаш зерттеп-
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зерделеген бірінші тҧлға. Бҧл бағытта Ш.Қҧдайбердіҧлының «Тҥрік, қырғыз-қазақ һҽм хандар 
шежіресі» еңбегі еш теңдесі жоқ шығарма. Оны ауызекі тілде жҧрт «Шҽкҽрім шежіресі» деп атап 
кеткен. 

Тереңдей айтсақ, Шҽкҽрімнің сол шежіресі қазақ тарихын тҥгендеудің басы іспетті. Ҧлы 
ақын Абай Қҧнанбайҧлы ҿзі тындырып ҥлгермеген, келешекке ҥміт арта кҿксеген дҥниесінің бірі 
– еліміздің тҥп-тамырын тарихи қҧжаттармен бекітіп, бір ізбен қағазға тҥсіру болса керек. Соның 
алғашқы сатысы – хакім Абайдың Шҽкҽрімге «Тҥрік, қырғыз-қазақ һҽм хандар шежіресі» еңбегін 
жазуға бағыт бергендігі. Арғы-бергі тарихымызды тҥгендеп, танымдық жҥйеге енгізудің басы 
осылай басталған. Шығармашылықтың шытырманға толы ізденістерінде жас ізденушінің 
бағытын айқындап беру ҥшін аға тарапынан нақты нҧсқау мен келелі кеңес те айтылған. 
Мҽселен: «Афин-Грек білімі Стамболға жиналған, содан табылады. Араб білімі: Меккеде, бірақ, 
Меккеден гҿрі Мединадан кҿбірек табылуы керек. Жҽне Мысырдағы Александр атындағы 
кітапханаға барасың – деген екен. 

Асылы, Абайдың ҿзі де кезінде «Біраз сҿз қазақтың тҥбі қайдан шыққаны туралы» деп 
қалам тербегені бар. Сондықтан, қазақ даласында пайда болған Шҽкҽрім қажының баламасыз 
ғылыми еңбегі – «Тҥрік, қырғыз-қазақ һҽм хандар шежіресі» ҧлы Абайдың мақаласының заңды 
жалғасы деуге толық негіз бар. Мҧндай тамыры терең туындыны дҥниеге ҽкелу тумысынан 
дарынды жандардың ғана қолынан келмек. Жеке ҽулеттің емес, бҥтін бір елдің шежіре-тарихын 
жазуға тҽуекел жасау – қаншалықты ізденісті, машақатты талап ететіні о баста белгілі еді. Соны 
толық сезіне отырып бел буды. Сонымен бірге, Шҽкҽрім мойнында тағы бір ҥлкен 
жауапкершілік тҧрған. Ол – Абай аманты, асыл ағаның арманға толы тапсырмасы, ҧстаз 
алдындағы уҽдені орындау болатын. 

Шҽкҽрім кітабінің алғы сҿзінде:«Қазақтың тҥпкі атасының жайын білмек болып, кҿп 
уақыттан бері сол туралы естіген, білгенімді жазып алып жҽне ҽр тҥрлі жҧрттың шежіре 
кітаптарын оқыдым. Оқыған кітаптарымның мҧсылманшасы: «Тҽбіри», «Тарих ғу-муми», «Тарих 
антшар аласлам», Нҽжиб Ғасымбектің тҥрік тарихы, Ҽбілғазы Баһадҥр ханның жазған «Шежіре 
тҥрік» жҽне ҽр тҥрлі кітаптардан алынған сҿздер, орысша кітаптан оқығаным – Радловтың 
ҧйғыр туралы, Аристовтың тҥрік нҽсілі туралы, дҥниедегі ҽр тҥрлі жҧрттың шежірелерінен 
орысшаға кҿшірген сҿздері, оның ішінде тҥріктің ең ескі замандағы шежіре кітаптары «Қҧдатқу 
білік», «Кошочи-дам» деген кітаптардың сҿздері жҽне кытайдың Юҽн-шау-Ми-ши деген 
жазушысының сҿзі жҽне араб-парсы, рум-европа жазушыларының сҿзі жҽне казақтаң жаңылыс 
айтқан ҿтірік аталары – бҽрі сол кітапта бар. Ол кітаптардағы сҿздерді тҥгел жаза алмасам да, 
керектісін теріп алып, соған тура келген қазақтың ескі сҿздерін қосып, бір шежіре жаздым» деп, 
Шҽкҽрім қажы айтулы еңбектің дайындалу барысынан біраз мағлҧмат береді. 19 жасар Шҽкҽрім 
аталмыш еңбекті еңсеруге 20-30 жылын арнағанға ҧқсайды. «Тҥрік, қырғыз-қазақ һҽм хандар 
шежіресінің» 1911 жылы Орынборда жарық кҿргенін ескерсек, қажы бҧл кезде 51 жаста. 

Шҽкҽрім Қҧдайбердіҧлы ҿзінің осы еңбегін аяқтауға қатысты: 
Бір алла бергеніңе сансыз шҥкір, 
Қалған жоқ залал болып қылған пікір. 
Бітірдім тҥрік, қазақ шежіресін, 

Болса да кемшілікті, қисық-бҥкір, – депті. Бҧл жерде Шҽкҽрімнің «Болса да кемшілікті, 
қисық-бҥкір» дегенін тура мағынасында емес, автордың ҽлі де ізденіп, толықтыруға одан ары 
мҥмкіндіктің болмағанын жеткізіп тҧр деп қабылдауымыз қажет. 

Ҿзі солай десе де Шҽкҽрім қажының бҧл шежіресі тарих таразысы мен уақыт сынына 
жауап бере алатын қҧжаттық еңбек. Сонысымен де еліміздің тарихы мен руханиятындағы 
орыны ерекше. Шҽкҽрімнің бҧл кітабының пайдасы – қазақтардың шығу тегі бойынша ҿз 
аталарын білгісі келгендер осы кітаптан табады. Егер кімде-кім ата-бабаларының шежіресі 
жайлы жазғысы келсе алдымен Шҽкҽрімнің еңбегін оқып алуы қажет» десе, Жҥсіпбек 
Аймауытов: – «Қадірлі Шҽкҽрім «Тҥрік, қырғыз, қазақ һҽм хандар шежіресін» терең оқып, ойлап 
жҽне салыстырып барып, жазғанда ҿте жауапкершілікпен қарады. Осыған байланысты оны 
қазақтың «Карамзині» десем, артық айтпаған болармын. Тҥркілердің тарихымен танысқысы 
келгендер бҧл кітапты оқымай кете алмайды» деп жазған. 
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Ендігі кезекте осы еңбектің «Тҥрік, қырғыз-қазақ һҽм хандар шежіресі» деп аталуының 
себептеріне тоқталып кҿрсек. Сол замандарда қазақтың шығу тегіне, елдік қҧрылымына 
қатысты сырттан таңылған тҥрлі пікірлердің белең алуы ҧлт ойшылдарын ойландырмай 
қоймаған. Бірінші кезекте қазақтың арғы тегін арабқа жақындату, екінші кезекте қазақты 
«қырғыз» деп атау ҥрдісі белең алғаны тарихтан мҽлім. Ҧлы даламызды кезген саналуан 
саяхатшылар мен дін миссионерлері тарапынан да елді екіҧдай кҥй кештірген ҥгіттер аз 
болмаған. Осы жҽне ҿзге де жымысқы жайттардан туындаған ала-қҧла тҥсініктер қазақ 
қоғамының ішін ыдыратуға ықпал ететін қауып екені мҽлім бола бастаған. Сол тҧрғыдан 
келгенде Шҽкҽрім шежіресінің атауы қазақтың кім жҽне қайдан шыққан деушілерге толыққанды 
жауап ретінде қарастырылғандай. Шежіре атауының нақтылығы тҥп-тҿркінімізге қатысты ҿзгенің 
де, ҿзіміздің де ҧғымымызды бір ізге тҥсіріп берді. Яғни, тҥбіміз – тҥрік, затымыз қырғыз емес 
қазақ һҽм хандар қҧрылымында болған елміз. Хандар шежіресін бірге таратудағы мақсат – 
қазақ кҿк тҥріктерден бері кең байтақ даланы билеп келе жатқан хандықтар қҧрамындағы 
ҧлыстар екенін паш ету деп білген жҿн. 
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Шығыс Қазақстан облысы денсаулық сақтау басқармасының «Семей қаласының  

Дҥйсенбі Қалматаев атындағы мемлекеттік жоғарғы медицина колледжі»  
шаруашылық жҥргізу қҧқығындағы коммуналдық мемлекеттік кҽсіпорны 

Ғылыми жетекшісі – А.С. Есентаева тарих пҽнінің мҧғалімі 
 

БАСПА ІСТЕРІ 

ШҚО Семей қаласында кҿптеген баспа істеріне ҥлес қосып жатқан газет, журналдар, 
кітапханалар атап ҿтетін болсақ ТВК-6, Спектр, Семей таңы тб газеттері Абай кітапханасы, 
Орталық кітапхана, Мемлекеттік медицина университетінің кітапханаларынан бҿлек басқа 
кітапханаларды жатқызуға болады. Сонымен қатар ҧлы Абай Қҧнанбаев,Шҽкҽрім 
Қҧдайбердіҧлы, Мҧхтар Ҽуезов сынды ақын жазушылардығ ізін қуып келе жатқан жазушылар, 
абайтанушылар, тарихшылар қаламызда жетерлік. 

Абай кітапхана қорында 274 дана кітап болып, 130 оқырманға қызмет кҿрсеткен. 130 
оқырманның 30-ы жоғары білімді, оның ішінде 3-еуі ҽйел адам; 38-і орта білімді, оның ішінде 13-і 
ҽйел, ҽйел адам болған кҿрінеді. 130 оқырманның 111-і орыс, 9-ы поляк, 1-еуі неміс, 5-еуі еврей, 
4-еуі қазақ ҧлтынан екен.Кҥні бҥгінге дейін бҧл кітапханаға 135 жылдан артық уақыт ҿтті. Қазіргі 
кҥнде кітапхана қҧрылымы оқырмандарына жақсы жағдай жасап қойған [1]. 

Семей қаласы мемлекеттік медицина университетінің кітапхана қоры 330 000 аса 
ҽдебиеттер кҿшірмелерінен тҧрады, медициналық диссртациялар тҥйіндемелері, журналдар, 
осы заманғы мерзімдік шығарылымдардың 2000 аса атаулары кіреді. Кітапхана ҚР-ның 
Солтҥстік жҽне Шығыс облыстарындағы медициналық ҽдебиеттердің ең ҥлкен қоймасын 
кҿрсетеді.Университетте ҿзінің баспа басылымдық орталығы жҽне кішікҿлемді типографиясы 
бар, онда қызметкерлердің ғылыми жҧмыстары, монографиялар, студенттердің 
конференцияларынан басылған материалдар жиналған. Сол сияқты «Наука и медицинские 
услуги» жҽне «Медицина для всех» журналдары да осында басылады [2]. 

―Семей таңы‖ газеті еліміздегі ең кҿне баспа басылымдарының біріне – «Семей таңы» 
газетіне 95 жыл толады.Ол ХХ ғасырдың басында шығып жатқан кҿптеген газеттердің мҧрагері 
болып табылады. Газеттердің авторлары «Семей таңы» ҧжымының алғашқы мҥшелері болып, 
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олардың арасында Ыбырай Алтынсарин, Ахмет Байтҧрсынҧлы, Мыржақып Дулатов, Мҧхтар 
Ҽуезов бар. Oлардың басты мақсаты: тҽуелсіздік – қазақтың сан ғасырлық арманы. Бастапқыда 
«Сарыарқа» газетінің  жалғасы ретінде «Семей таңы» басылымы пайда болды [3]. 

«Дидар» газеті биыл 88 жыл толып отыр. 1931 жылдың 24 қазанында Кенді Алтайдың 
етегіндегі кеншілер шаһары – Риддерде «Жҧмысшы» деген атпен ҿмірге келген. «Кешегі 
алмағайып заманда «Қазақ активін» ҧйымдастырушылардың бірі болған, редактор Мақсҧт 
Тайшыбаев болған. Одан бергі кезеңдерде «Социалистік Алтай», «Алтай большевигі», 
«Коммунизм туы» деген атпен жарияланған. 88 жылдық тарихында ҿңір журналистикасының 
ҧстаханасына айналған басылымнан белгілі академик Шериаздан Елеукенов, ғылым докторы 
Жҧмағали Ысмағҧлов, Оралхан Бҿкей, Ҧлықбек Есдҽулетов, Дидахмет Ҽшімханов, Мҥсілім 
Қҧмарбеков, Кеңес Юсупов тб ҥлес қосқан. 2006 жылы Қазақстан Журналистика академиясының 
«Алтын Жҧлдызын» иеленсе, 2007 жылы Президент Грантына қол жеткізген [4]. 

Қазіргі Семей ҿңірінің жазушыларынан Абай кітапханасына кітаптарын ҿткізіп,кейде 
сыйға тартып жататын 20 жуық жазушылар бар Олар Асан Омаров, Мҧратбек Оспанов Бекен 
Теміров сынды жазушылар [5]. 
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КУЛЬТУРА КОЧЕВНИКОВ В МАТЕРИАЛЬНОМ ДИЗАЙНЕ XXI ВЕКА 
 

Цель работы: показать отражение материальной истории нашей Родины в настоящее 
время, а также выделить аспекты использования элементов кочевой культуры в современном 
потоке архитектурного строя и дизайна.  

Актуальность: соединить эстетические направления нескольких эпох в современном 
мире. Развить тему «Возрождение особенностей казахского народа».  

Практическая значимость: нижеуказанные материалы можно использовать в учебных 
заведениях (на уроках, факультативных занятиях), при написаниях статей, а также как 
дополнительный материал (работа в открытом доступе в сети Интернет). 

Кочевой народ оставил вечный след в истории мира. Они организовывали освоения 
малодоступных территорий. В результате кочевого образа жизни установились множество 
торговых связей между крупными цивилизациями. Кочевники внесли свой вклад в 
сокровищницу мировой культуры и этническую историю мира. Особенностью кочевого мира 
была особая динамичность происходящих в нем движений, то есть неустойчивость и 
нестабильность кочевнического образа жизни. После ряда миграций в степях Евразии 
менялись культура, население, формировались новые политические объединения, которые 
оказывали воздействие на жизнь не только на окружающих оседлых народов, но и на жизнь 
государств и империй. 

Найденные в захоронениях изделия были изготовленные на очень высоком уровне, и 
порой даже мировые учебные сомневались в том, что они были сделаны руками степных 
жителей. Особое развитие получили предметы, сделанные из металла, тканей, образцов кожи, 
так же было развито накладывание узоров на кости. На замену всем известному «звериному 
стилю» пришли изрядно развивающиеся узоры растений и нечетких геометрических форм. 
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После бронзового века уже существовало представление о системе знаков, и именно в это 
период развилась практика «тамгопользования» у степной Европы. 

До наших дней дошли результаты самых лучших достижений мира искусства кочевников. 
Искусство создаѐт окружающую среду человека, оно удовлетворяет духовные и физические 
потребности человека. Перейдя подробно к теме о связи многовековой истории и современного 
мира искусства, можно выделить, что на данный момент на территории нашей Родины идѐт 
активное развитие переработки кожи, точнее она обогащается новым содержанием и иными 
формами. Развилось направление «биолактрика», это изготовление кожаных панно. В сфере 
панно используются традиционные виды обработки кожи: выжигание, аппликация, драпировка и 
плетение. На данный момент в мире мировой моды можно отметить, что казахстанские работы 
обладают определенной самобытностью и узнаваемостью. Такие мотивы обеспечивают 
казахскому производству этническую ценность. Сегодня, в мире суеты мегаполисов, такие 
элементы придают древнюю экзотику казахстанскому обиходу в глазах других континентов. 
Народная одежда помогает создавать свою внутреннюю атмосферу, что несомненно дает шанс 
«прикоснуться к истокам истории». 

Наша забота о традициях и сохранениях нашей культуры должна быть равна и заботе 
использования их в практике в будущем, которое принадлежит следующим поколениям нашей 
Родины. Применение этно-мотивов в современном дизайне формирует интерес к культуре и 
искусству когда-то кочевого казахского народа, способствует формированию международного 
диалога. В настоящие дни сложно представить Культурное наследие любого народабез 
этнических мотивов как и в одежде, так и в изделиях обихода. Использование фольклорных 
ресурсов в современном мире, помогает становится традициям нашей нации более 
известными. Государственная программа «Культурное наследие» является прямым 
проводником, той самой тонкой нитью, которая соединяет моменты современного мира и 
исторические аспекты. Так же благодаря этой программе, наше общество должно лучше понять 
свое предназначение в современном мире. Мы должны впитать лучшие достижения истории и 
шагать в ногу со временем. 
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АЛЕКСАНДР ЗАТАЕВИЧ – ЗНАТОК КАЗАХСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ФОЛЬКЛОРА 
 

 Александр Викторович Затаевич (8 марта 1869 – 6 декабря 1936 гг.) – русский и 
советский музыкант-этнограф, композитор, народный артист Казахской ССР [2]. 
 Имя Александра Викторовича Затаевича известно каждому культурному человеку 
Казахстана. Старанием и любовью он сберег от забвения яркую самобытную музыкальную 
культуру казахского народа.Народ полюбил его, оценил, доверил ему свои песни, а значит, и 
душу. Прикоснувшись к нашей истории,Затаевич нашел свое призвание и обрел известность. 
 Александр Викторович Затаевич является одним из основателей казахской 
профессиональной фортепианной музыки, автором сборников «Казахские песни в форме 
миниатюр для фортепиано» (1925-1928), «Песни казахстанских татар» (1932), «Песни 
Казахстана» (1932), «250 киргизских инструментальных пьес и напевов» (1934), «Песни разных 
народов» (издана в 1971), «Киргизские инструментальные пьесы и напевы» (издана в 1971) [5]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
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 С 1920 года проживал в Оренбурге, где в основном его творческая деятельность 
выражалась в сборе, записи и систематизации казахской народной музыки [2]. Оренбург в 1920-
е годы был столицей Казахской республики. Сюда приезжали люди со всего Казахстана. 
Затаевич узнавал и записывал от них любые сведения о народной музыке. Обладая 
исключительным человеческим обаянием, тактом и тонким умением находить общий язык с 
людьми разных возрастов и профессий, он за короткий срок записал около 1500 песен и кюев, 
которые вскоре вошли в его первый сборник «1000 песен казахского народа». После он записал 
более 2300 произведений музыкального фольклора [5]. Александр Викторович собирал и 
записывал на ноты мелодии степных акынов, которые из поколения в поколение в поэтической 
форме повествовали о жизни народа и его героях, создавая собственные импровизации, 
исполняемые в сопровождении домбры и кобыза. Его «Заметки собирателя казахской музыки» 
стали заветом и напутствием ученым-музыковедам [6]. 
 Труды А.В. Затаевича представляют собой огромную ценность, так как в них были 
собраны не только музыкальные произведения, но и сведения об укладе жизни народа, о 
традициях, характере, быте казахов. В его трудах в Казахстане впервые появились 
характеристики творчества таких видных народных композиторов, как Абай Кунанбаев, 
Курмангазы Сагырбаев, Биржан Кожагулов, Жаяу Муса Байжанов, Даулеткерей, Балуан Шолак,  
Мухит, Ибрай, а также видных народных исполнителей Амре Кашаубаева, Габбаса Айтпаева, 
Кали Байжанова и другие [1-2]. 
 Он прославил искусство Казахстана и был удостоен второго приза и серебряной медали. 
Труд его называли колоссальным, поистине эпическим, определяли как явление мировой 
музыкальной этнографии [2].  

В статье Н.А. Назарбаева «Семь граней Великой степи» сказано, что «фольклор и 
мелодии Великой степи должны обрести«новое дыхание»в современном цифровом формате. 
Основные сюжеты, персонажи и мотивы нашей культуры не имеют границ и должны системно 
исследоваться и продвигаться на всем пространстве Центральной Евразии и в мире целом» [3]. 

Наши национальные традиции и обычаи, язык и музыка, литература и свадебные 
обряды, – одним словом,национальный дух, должны вечно оставаться с нами [4]. 
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АЛАШТЫҢ АСТАНАСЫ – СЕМЕЙ ШАҺАРЫ 

Еліміз тҽуелсіздік алып, бостандық самалы ескелі бері тҿл тарихымызда да жабық 
тақырыптарға жол ашылып, бҧрынғы тоталитарлық жҥйенің кейде айлашарғысымен, кейде 
кҥштеп таңуымен мызғымастай орнығып келген қасаң тарихи ҽдіснаманың кҿбесі сҿгілді. Қиғаш 
пікір, оғаш ойлардың бҧрыстығы дҽлелденіп, бір саусағын ішіне бҥккен зымиян саясаттың бет 
пердесі сыпырылды. Тарихшыларымыз бір ауыз сҿз айтуға батылы бармайтын бҥкіл бір кезең, 
дҽуір тарихы қайта қаралып, бірте-бірте ақтаңдақтардың да орны толтырылуда. Соның ішінде 
ҽлі де болса шынайы баға беріліп, тың деректердің негізінде қайта обьективті зерттеуді талап 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1920_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
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%90%D0%B1%D0%B0%D0%B9_%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D1%8B_%D0%A1%D0%B0%D0%B3%D1%8B%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD-%D1%81%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%96%D0%B0%D1%8F%D1%83_%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B0%D0%BD_%D0%A8%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%80%D0%B5_%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%B0%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2
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етіп отырған нҽрсе Алашорда ҥкіметі мен Алаш партиясының қызметі жҽне ХХ ғасырдың бас 
кезіндегі қазақ зиялыларының қызметі мен қайғылы тағдыры. Алаш ҥкіметінің астанасы болып - 
Семей қаласы жарияланады.Жалпы Ҽлихан Бҿкейханов мақаласында Алаш астанасы ретінде 
ҥш қаланы атаған: Семей, Орынбор, Троицк. Орынбор қаласында қазақтар кҿп, алайда кҿпшілігі 
студенттер, жастар.Троицк қаласы шағындаА, ал Семей қаласы оқыған Абай сынды ғҧламалар 
мекені болғандықтан астана ретінде лайықты кҿрді. Қарт Ертістің оң жағалауындағы 
бҧрышыннан орыстары басым тҧратын кҿне Семей қаласының халқы сонау ерте кезден бастап 
сол жағалаудағы негізінен қазақтар жиі қоныстанған жерді «Заречная слободка» деп атап 
кеткен. Ал енді оның «Заречная слободка» деп аталатын бір басты себебі, мҧнда ҧлы жазушы 
Мҧхтар Ҽузеов «Абай жолы» роман эпопеясыда «Тінібай махалласы», «Жоламан махалласы» 
деп айшықтап айтатын шағын елді мекендер болған.1917 жылғы ақпан тҿңкерілісінен кейін 
алаш қайраткері Райымжан Мҽрсековтың басшылығымен қҧрылған Семей облыстық қаза 
комитеті ҿзінің алғашқы 7 наурыздығы шешімімен Семей қаласының «Заречная слободка» де 
аталатын бҿлігін Алаш қаласы етіп жарялады. Содан 1927 жылға дейін он жылға жуық уақыт 
бойы кҿне Семейдің сол жақ бҿлігі , яғни Ертіс ҿзенінің сол жағалауы ресми тҥрде Алаш қаласы 
болып аталып келді. Мҽселен, кҿрнекті публицист, жазушы Жҥсіпбек Аймауытовтың 1927 жылы 
жазған. Бҥгінде Семей қаласындағы қазіргі заман тарихының қҧжаттама орталығы қорында 
сонау 1916 жылы сызылып жасалған Алаш қаласының бас жоспары сақталғанын айтып ҿткен 
жҿн. Ҽрине, мҧндай  қҧнды деректер Алаш қаласы тарихына байланысты танымды барынша 
кеңейтіп, тереңдете тҥсетіні сҿзсіз. Осы орайда Алаш қозғалысы ҥшін маңызды Семейдегі 
бірқатар тарихи орындар туралы айтып ҿткен жҿн. 2008 жылы Қазақстан Республикасының 
Президенті Нҧрсҧлтан Ҽбішҧлы Назарбаевтың Жарлығымен елімізде Алаш қозғалысының 90 
жылдық мерейтойы аталып ҿткені белгілі. Осыған орай республикамыздың Астана, Алматы, 
Шымкент, Тараз, Орал, Жымпиты тҽрізді қалаларында ҥлкен салтанатты жиындар ҿткізіліп, 
Алаш арыстарына арналған ескерткіштер ашылды. Ҿз кезегінде  Семей қаласында «Алаш 
идеясының Еуразия кеңістігіндегі ықпалы, тарих жҽне қазіргі заман» атты халықаралық ғылыми 
практикалық конференция ҿткізілді. Ең бастысы сол кезде мемлекет қаржысына Алашорда 
ҥкіметінің, соның ішінде Шығыс жҽне Батыс Алашорда ҥкіметтерінің орталықтары Семей жҽне 
Жымпиты қалаларында Алаш арыстарына арналып алып ескерткіш монументтер орнатылғаны 
туралы айтылған болатын. Ал енді Семейде салынатын сол болашақ ескерткіште Алаштың 
алғашқы алғашқы қҧрбаны болған Алашорда миллициясының 22 жасар командирі Қазы 
Нҧрмҧхамедҧлының мҥсіні бейнеленеді деген мҽселе кҿтерілген еді.Бҧл қанды оқиға негізінен 
1918 жылдың кҿктемінде қазіргі «Семей» қонақ ҥйіне қарама қарсы «Жеңіс» гҥлзарлары 
орналасқан жерде болды. Кейбңреулер оны Алаш қаласында болды деген пікір  айтады. Қалай 
десек те бҧл Омбыдан келген қызылдар командирі Звездов басқарған қарулы отряды Семейде 
большевиктер ҥкіметін орнатумен байланысты болатын қайғылы оқиға.Алашорда бҧл уақытта 
ақ гвардияшылдардың офицерлерінің кҿмегімен Алаш милициясын соғыс ҿнеріне ҥйретіп 
жатқан. Осы арада сол сҽтте ҿтіп бара жатқан қызылдардың атты ҽскерінің бірі винтовкамен оқ 
атып, содан Қазы Нҧрмҧхаметҧлы қаза болды. Алаш милициясының бастығының қазасын 
байланысты Алаш қаласында митинг ҿткізілді. Алашорда ақсақалы Шҽкҽрімнен бастап 
Міржақып Дулатов, Райымжан Мҽрсеков, Мҧстақым Малдыбаев, Жҥсіпбек Аймауытов сынды 
тағы басқа ҧлт зиялыларының қайғырып сҿз сҿйлегені туралы «Қазақ» газетінің 1918 жылғы 
санындағы «Алаш қҧрбаны» атты мақалада жан жақты айтылады. 

Ерлік-елге мҧра, ҧрпаққа-ҿнеге. Енді қазір араға бір ғасыр уақыт салып, халқы ҥшін 
қҧрбан болған сол Алаш арыстарына арнайы ескерткіш салу іртідеп жҥзеге асып 
жатыр.Тҽуелсіз мемлекет болып жариялануымызға жасалған маңызды алғашқы қадамдар 
бастау алатын Семей шаһарының тарихта алатын орны ерекше. Міне, қаламызды 
Қазақстанның рухани астанасы деп атауға толық негіз бар.  
 

Ҽдебиеттер 
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ҚАСҚАБҦЛАҚ АУЫЛЫНДАҒЫ ТАСТАҒЫ ТАҢБАЛАР СЫРЫ 
 

Елбасымыз тарихтың маңызы туралы «Ҿркениетті алға бастырар ғылым десек, соның 
бірден-бір саласы жас ҧрпақты дҽл тарихтай отаншылдыққа, ҧлтжандылыққа, ҽділдікке 
тҽрбиелей алмайды»-дейді. Отан тарихын оқытуда «ҿлкетану» деректерін қолданатын болса, 
оқушының тарихи санасының қалыптасуы мен патриоттық сана-сезімі анағҧрлым арта тҥседі. 
Менің ойымша, қазақстандық патриотизм идеясын санасында қалыптастыру ҥшін ҽр азамат 
туған жеріндегі тарихи-мҽдени мҧраларды жан-жақты зерттеп, кҿрсете білуі қажет. Осыған орай 
менің ғылыми-зерттеу жҧмысым «Қасқабҧлақ ауылындағы тастағы таңбалар сырына»арналды.  

Зерттеу тақырыбының таңдалып алынуы Аршалы таңбалары туралы деректер 
кездеспеуімен байланысты. 

Маңызды материалдарға қол жеткізу ҥшін Шығыс Қазақстан облысы, Абай ауданының 
Қасқабҧлақ ауылындағы Аршалы тауларына экспедиция жасадық. Аршалы таулары ШҚО, Абай 
ауданы, Қасқабҧлақ ауылынан батысқа қарай 40 шақырым жерде орналасқан. Таудың атының 
Аршалы аталуы аршаның кҿп болғандығына байланысты дейді жергілікті тҧрғындар. 
Экспедиция кезінде аталған ҿлкедегі «Кҽрібай» қожалығының иесі Ермекбаев Мейрамтай деген 
азаматпен кездесіп, зерттеу нысанына қатысты сҧрақтарымды қойдым.   

Осыдан бірнеше мың жыл бҧрын ҿмір сҥрген адамдар ҿз ҥңгірлеріне, жартастарға тҥрлі 
суреттерді, жазуларды таңбалап кеткен. Мҧндай суреттер ҽлемнің тҥкпір-тҥкпірінде бар, тіпті, 
қазақ даласында да тҧнып тҧр. 

Олардың бірнешеуін атасақ, «Таңбалы» (Алматы қаласы), Ақбауыр ҥңгіріндегі (Шығыс 
Қазақстан), Қаратау аймағындағы, Қойбағар суреттерінде қола дҽуірі мен орта ғасыр 
аралығындағы тастарға қашалған суреттерде аңдар мен хайуанаттардың нобайлары, тҥйе 
кескіні, аңшылық кҿріністері, батырлар жекпе-жегі, арба дҿңгелектері, адамның жабайы бҧқаға, 
ешкіге аңшылығы, бір топ иттің ешкілерге шабуылы бейнеленген.  

Ғалымдардың болжамы бойынша алғашқы адамдар тобы Қазақстанның шығысындағы 
Ертіс ҿзенінің жоғарғы жағалауын тас дҽуірінің ортасынан бастап мекендеген. Аршалы тауынан 
табылған суреттер биіктігі 50-60 м болып келетін қатты тілімделген жартастардың ортаңғы 
бҿлігіндегі беті жазық, тҥсі кҥнге кҥйген қара тасқа қашалған. Тастың формасы ҥлкен жалпақ 
тақтаға ҧқсайды. Оның ҧзындығы 1,5 м, ені 1 м-дей. Тастағы суреттерде тҿрт сирағы ҧзын, ал 
мҥйізі қылыш тҽріздес болып келген таутеке, тау архары, екі ҿркешті тҥйелер ерекше шекілген. 
Қасқыр, тҥлкі сияқты аңдардың бейнелері анық  кҿрінеді. Осы тастағы суреттедің жиыны 20-ға 
жуық. Кҿптеген шекіме суреттердің сюжеті жыртқыш аңдардың аша тҧяқтыларға шабуылына, 
діни нанымға қҧрылған. Жалпақ тастағы 20-ға жуық суреттердің арасында бес саусақтары 
жайылған екі қолдары алға қарай созылған, дҿңгелек басты екі адамды кҿруге болады. Осы 
тақта тастың қасында жекелеген тас бҿліктерге де суреттер таңбаланған.  

Суреттердің мҽні мен мағынасы кҿбінесе Тамғалыдағы сурет-оқиғалардың мазмҧнына 
ҧқсастығын аңғардық. Осыған байланысты бҧл суреттер уақыты бойынша қола дҽуірі мен орта 
ғасыр аралығындағы ҿмір сҥрген адамдардан қалған туындылар болып табылады. 

Аршалы тауындағы петроглифтердің ішінде ерекше кҿзге тҥскені, жоғарыда аталған 
жалпақ тастың қасындағы кішіректеу тас бҿлігіндегі жазуға ҧқсас таңбалар. Бҧл таңбаларды да 
ақ тҥсті бояумен бастырғанда жазуға ҧқсайтын таңбалар айқын кҿрінді. Бҧл таңбаларды ежелгі 
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тҥрік дҽуіріндегі таңбалармен жҽне араб жазуымен салыстырып кҿріп едім араб жазуының 
таңбаларына кҿбірек ҧқсайтындығы байқалды.   
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ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН АРХЕОЛОГИЯСЫ 

 

Қҧрсағындағы ҿркениет бҥлкілдеп ояна бастаған қола дҽуірінің дала тҧрғындары кейінгі 
адамзатқа таңғажайып мҧралар қалдырып ҿтті. Олардың ішіндегі аса бір елеулі-алып тас 
қҧрылыстары. 

Сарыарқа жеріндегі тҧрғын жайлар дҽстҥрлі қҧрылыс материалы-тастан қабырғалары 
қаланып, 30-40 см тереңдікке топыраққа шегенделіп, жоспарда шаршы, тҿртбҧрышты келген. 

Қола ғасырының қҧрылыс ҿнерінде табиғаты дҿңгелене біткен, тігінен, қҧрылыстың 
орталық нҥктесіне қарай еңкейте орнатылған ҥлкен тас тақталармен жиектелген қорған-
қоршаулар ерекше қҧбылыстарымен кҿз тартады. Мҧндай қҧбылыстың неғҧрлым кең тараған 
уақыты-дамыған қоланың соңы, соңғы қоланың басы ш.а.б.ж.с.д. XIII-XIғ.ғ 

Семей ҿңiрiне қарасты Шыңғыстау тауы патша заманының зерттеушiлерi назарына ҿткен 
ғасырларда-ақ iлiнiп, алғаш 1896 жылы ҿлкетанушы В.Никитин жазбасына тҥскен. Сол кезде 
Шыңғыстау обаларын зерттеудiң болашағы бары болжанған едi. Ҿлкенi археологиялық 
қырынан зерттеуге байланысты «Семей уезiнiң оңтҥстiк шегарасы жҽне ең бастысы, Шыңғыс 
тауы ескерткiштерiмен маңызды мҽнге ие» деп жазды ғалым еңбектерiнде.  

Шыңғыстау – Сарыкҿлдегі қола ғасыр қорымдары ғылыми тҥрде алғаш 1947 жылы 
С.Черников басшылығындағы Шығыс Қазақстан археологиялық экспедициясы аясында жҧмыс 
істеген археолог Нифонтова тарапынан зерттелген болатын. Сол кезде Сарыкҿл маңындағы 
тас қҧрылыстарының ерекше бітіміне назар аударылған бірнеше қорымдар тізімге алынып, 
олардың кейбіреуінде барлау жҽне қазу жҧмыстары жҥрген. 1957 жылғы Қазақстан тарихының 
академиялық басылымында «Шыңғыстаудағы андрондық қорымдар қолмен жеткізуге, ҽрине, 
мҥмкін болмаған, зор тас тақталармен кҿмкерілген», – деп ауыр салмақтардың бҧқалар кҥшімен 
тасылғаны жҿнінде қорытынды жасалған. Соңғы елу жылдан астам уақыт iшiнде кеңес 
археологтары осы ҿңiрде ҿздерiнiң ғылыми iзденiстерiн iшiнара жалғастырса, бҥгiнде ондағы 
зерттеу жҧмыстарын Қазақ елiнiң ғалымдары (З.Самашев, Ҽ.Тҿлеубаев, А.Исин, Е.Сайлаубай) 
жандандыруда.  

Қазба жҧмыстары тиянақты, кең кҿлемде жҥргізілген ескерткіш – Текебҧлақ-1 деп аталған 
қорым болды. Ескерткіш Қопа ҿзеніне батыстан ағып қҧятын Теке бҧлағының оң жағына қарай 
150-300 метрдей жерде орналасқан ҥлкенді-кішілі 30-дан астам қорған-қоршау мен тас 
қоршаулардан тҧратын қола ғасыр қорымы. 

Қорған дҧрыс дҿңгелек тҥрінде диаметрі 11 метр болып жоспарланған. Биіктігі 130 см-дей 
келетін қоршаудың тақта тастары қорғанның орталық нҥктесіне қарай белгілі бір градуспен 
еңкейтілген. 

Тастарды радиальды қию, біздің ойымызша, мҽңгіге бағыштап тҧрғызылатын жерлеу 
комплексін тастағы суреттерде бейнеленген «кҥнбасты» бейнесіне ҧқсату талпынысынан 
шыққан. «Кҥнбасты»-сол кездегі адамдар табынған қҧдай. 
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Қола ғасыры тайпаларының діни нанымдары кҥнге табыну жерлеу комплекстері мен 
тастағы суреттер жҽне кҿне жазба ҽдебиеттің біздің заманға жеткен ҥлгілерінен байқауға 
болады. 

Зерттелген қоршауда табылған тағы бір зат -биіктігі 1,3 метр келген тҿрт қырлы тас тҧғыр. 
Ҿз орнына, қорған-қоршаудың дҽл ортасында орнатылып, қалпына келтірілді.  

Қайткенмен да, Шыңғыстаудағы қола ғасырының таңғажайып қҧрылыстары Қазақстанды 
мекендеген кҿне тҧрғындар дҥниетанымын тануға септігін тигізері анық. 

Бҧл тақырыпты алу мақсатым қасиетті Шыңғыстау жерінде қазақ халқының ҧлы 
тҧлғаларының туған жері ғана емес бҧл аймақта қола дҽуірінен қалған қҧнды археологиялық 
жҽдігерлер аймағы екенін айту. Оқушылардың туристік экскурсияларын ҧйымдастарғанда 
Қарауыл маңында орналасқан Сарыкҿл қонысы, Қырықҥңгір қоныстары жҿнінде мҽліметтер 
беріп, туристік маршрутқа енгізу. 
 

Ҽдебиеттер 

1. Қазақстан тарихы, 5 томдық.А., 1996ж. 

2. Нҧрғалымова Г. Шығыс Қазақстанның кҿне тарихы мен мҽдениеті. А.,2002ж. 
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ИМИ ГОРДИТСЯ НАШ КРАЙ 
 

Актуальность. Наш край за свою многовековую историю имеет большое количество 
известных имен. Среди имен есть литературные и исторические имена. На современном этапе 
научного освоения литературы Семейского региона значительно расширяется круг 
рассматриваемых явлений, вводятся в научный оборот новые имена: в серии статей, 
посвященных литературной критике края, исследуется региональный литературный процесс в 
его отражении на страницах местной периодической печати, в оценках местных критиков. 
Особенно актуальной тема является в свете реализации проектов «Новое гуманитарное 
знание» и «Туған жер». Нурсултан Назарбаев сказал «Патриотизм начинается с родного дома, 
родного края». 

Целью изучения имен в истории края является знакомство с миром краеведческих имен. 
Задачами исследования явились: 
– умение использовать историко-культурологический потенциал края для достижения 

поставленных целей, опираясь на поисковые и исследовательские модели. 
– изучение материалов семейских краеведов и оценка их вклада в сохранение истории 

края. 
Гипотеза, исследуемая в настоящей работе, основана на том, что любовь к родному 

краю, знание его истории – основа, на которой может осуществляться рост духовной культуры 
всего общества. О значении изучения исторических имен говорил академик Д.С. Лихачев: 
«краеведение учит любить не только свои родные места, но учит знанию о них, приучает 
интересоваться историей, искусством, литературой, культурой, повышать свой культурный 
уровень». 

Содержание работы: Имена в истории края связаны с литературным, историческим и 
музыкальным творчеством. Среди литературных имен нашего края, которые имеют 
казахстанское значение, можно назвать Медеу Сарсеке, Азильхан Нуршаихов, Турсунхан 
Абдрахманова, Ади Шарипов, Роллан Сейсенбаев, Мухтар Магауин и другие выдающиеся 
писатели. С нашим краем связаны имена многих известных акынов, поэтов, писателей. В 
разные годы здесь жили и работали: Каюм Мухамедханов, Мухтар Ауэзов, Султан Оразалинов, 
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Михаил Балыкин, Саду Машаков, Камен Оразалин, Виктор Ступаков и многие другие видные 
писатели и поэты. В настоящее время в городе живут и занимаются литературным творчеством 
писатели и поэты, наши современники, такие как Мурат Султанбеков, Кенжебек Байгужинов, 
Николай Алексеев, Евгений Титаев, Валерий Зубов, Вадим Барташ, Ильяс Искаков и другие 
известные писатели и поэты края. Прииртышский край также является хранителем 
музыкальных и художественных традиций. В разные годы здесь родились и развили свой 
талант известные музыканты, певцы, композиторы: Темиржан Базарбаев, Уали Айдаболов, 
Жолдыбай Дастенов и другие видные деятели культуры и искусства, чьи имена известны в 
Казахстане и далеко за его пределами. Яркой звездой в музыкальном искусстве является имя 
Амре Кашаубаева – выдающегося деятеля национального музыкального искусства, первого 
профессионального певца – казаха, чей золотой диск хранится в Париже. 

Способом исследования явилось изучение книг, документов, письменных 
свидетельств, способствовавших открытию новых страниц в истории родного края. 
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СЕКЦИЯ: ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ  

(ФИЛОСОФИЯ, ПОЛИТОЛОГИЯ, ЮРИСПРУДЕНЦИЯ) 
 

Е. Байегізова 
«InnovativeCollege» мекемесі 

Ғылыми жетекшісі – Ҽ.О.Курманова, гуманитарлық-қҧқықтық пҽндер оқытушысы  
 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА КҼМЕЛЕТТІК ЖАСҚА ТОЛМАҒАНДАРДЫҢ ЕҢБЕК ЕТУ 
ҚҦҚЫҒЫН ЖҤЗЕГЕ АСЫРУДЫҢ ҾЗЕКТІ МҼСЕЛЕЛЕРІ 

 
Біздің зерттеу жҧмысымыздың тақырыбы: Қазақстан Республикасында кҽмелеттік жасқа 

толмағандардың еңбек ету қҧқығын жҥзеге асырудың ҿзекті мҽселелері. Бҧл тақырып ҿзекті, 
ҿйткені кҽмелетке толмағандар қҧқық субъектілері ретінде ҿздерінің кҽсіби қызметтің қайсыбір 
тҥріне қабілеттілігін байқатуға ҿздерін жеке тҧлға ретінде кҿрсетуге мҥмкіндік беретін еңбек 
қатынастарын ерекше бҿліп кҿрсету керек. Кҽмелетке толмағандардың еңбек қҧқығы 
субъектілері ретіндегі жалпы жҽне арнаулы қҧқыктың мҽртебесі сипатына байланысты 
ажыратылады. Республика аумағында тҧратын жас азаматтарға: кҽсіби-бағдарлық қызметті, 
кҽсіби даярлықтан жҽне қайта даярлықтан ҿтуді; бос жҧмыс орындары туралы ақпараттарды; 
қолайлы жҧмыс таңдау жҽне жҧмысқа орналасуды ҿкілетті органдардың делдалдық кҿмегін 
пайдалануда жҧмысқа қабылдаудан орынсыз бас тарту жҽне жҧмыстан негізсіз шығарудан 
қорғау жҿнінде тегін кҿмек алуға кепілдік беріледі.Жас азаматтармен жеке еңбек шартын 
жасасқан кезде олардың білім алу, кҽсіби, мҽдени жҽне басқа да ҽлеуметтік мҥдделері ескерілуі 
керек. Ҿкінішке орай заңдылықтардың орындалуы толыққанды деп айту қиын. Дҽлел келтіретін 
болсақ: Баспасҿз қызметінің ақпараттарына сҥйенсек, ҥстіміздегі жылдың басынан бері 
прокуратура 96 тексеру жҥргізіп, 877 заң бҧзушылық анықтаған. Кҽмелеттік жасқа 
толмағандардың қҧқықтарын бҧзғаны ҥшін 153 адам тҽртіптік жауапкершілікке, 61 адам 
ҽкімшілік жауапкершілікке тартылып, кҽмелеттік жасқа толмаған 2666 жасҿспірімнің қҧқықтары 
қорғалған. Білім жҽне ғылым министрлігінің мҽліметтеріне сҽйкес, 2015 жылы бала еңбегінің ең 
нашар тҥріне 168 бала тартылғаны белгілі болса, 2016 жылы бала еңбегінің ең нашар тҥріне 
234 бала тартылғаны белгілі болды.Бҧл деректер біздің зерттеу жҧмысымыздың ҿзектілігің одан 
ҽрі тереңдете тҥседі. Сондықтанда зерттеу жҧмысымыздың мақсаты: Кҽмелеттік жасқа 
толмағандардың еңбек ету қҧқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз ету жҽне заң алдында 
олардың қорғалуы туралы мағлҧматтарды жан–жақтызерделей отырып, олардың қҧқық 
субъектілері ретінде ҿздерінің кҽсіби қызметінің қайсыбір тҥріне қабілеттілігін байқатуға ҿздерін 
жеке тҧлға ретінде кҿрсетуге мҥмкіндік беретін еңбек қатынастарын ерекше бҿліп кҿрсету.  

Халықаралық еңбек ҧйымының пікірі бойынша, Қазақстандағы бала еңбегін пайдалану 
салалары мен нысандарына мыналар жатады: Ауыл шаруашылығы жҧмыстары, ҥй 
шаруашылығында бала еңбегін пайдалану, ауыл шаруашылығы, мектеп жанындағы учаскелер, 
базарлар, мал шаруашылығы , қҧрылыс, шағын бизнес, қара жҧмысшы ретінде, май, бензин қҧю 
стансаларында, базарларда тауарларды тҥсіру жҽне тиеу, кҿліктік қызметтер, қайыршылық, 
сексуалдық қанау, ҧсақ тонау, есірткі трафигі. 

Ҿтпелі кезеңнің жаңа экономикалық жағдайларында бала еңбегінің пайда болуына 
ҽкелген ҽр тҥрлі ҽлеуметтік факторлар туындады, атап айтқанда: Жҧмыссыздық пен тҧрмыс 
деңгейінің тҿмендігі. Бірнеше балалы кҿптеген отбасылар балаларын жҧмыс істеуге жіберуге 
мҽжбҥр болды; Отбасылық қарым-қатынастардың ҿзгеруі мен экономикалық қҧрылымдағы 
ҿзгерістер отбасындағы рольдердің ҿзгеруіне тікелей ҽсер етті. Қазіргі уақытта кейде алты 
жасар балалардың ҿздері де (сондай-ақ ата-аналары мен ҥлкен аға-апалары) отбасының жҽне 
ҿзінің қамын ойлауға мҽжбҥр. Отбасы кірісіне ҿз ҥлесін қосу қажеттігі бала еңбегі ҥшін тҥрткі 
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болатын негізгі сарын болып табылады; Ҿмірлік қҧндылықтардың ҿзгеруі: мысалы, жақсы білім 
алу басымдық болудан қалды. Кейбір балалар білім алғаннан гҿрі жҧмыс жасаған неғҧрлым 
пайдалы деп есептейді; Ҿңірдің бір елінен екінші елге еңбек кҿші-қоны. Кҿптеген кҿшіп-
қонушылар мен олардың балалары экономиканың бейформал саласынан немесе заңсыз 
бизнестен жҧмыс іздейді. 

Ҽдебиеттер 
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РОЛЬ ВОЛОНТЕРСКИХ КОМАНД В ВОСПИТАТЕЛЬНОМ АСПЕКТЕ ШКОЛЫ 
 

Волонтерские инициативы – это всегда актуальная тема. Можно сказать, что 
волонтерство в Казахстане перешло на новый этап развития. Казахстанцы, особенно молодое 
поколение, уже понимают, что добровольный труд на благо общества является одним из 
условий успешной жизни не только одного человека, но и всей страны в целом. 

При этом, несмотря на фрагментарный характер волонтерских усилий на текущий 
момент, казахстанцы активно участвуют в благотворительной и социальной жизни страны. Это 
подтверждается возрастающим количеством волонтеров, принимающих участие в организации 
и проведении спортивных соревнований, благотворительных марафонов, программ поддержки 
детей с трудноизлечимыми заболеваниями, проектов в детских домах, онкологических 
отделениях и средних школах. При этом возможно сравнивать волонтерское движение с 
самоуправлением. Т.к. члены самоуправления являются организаторами мероприятий в школе 
[1]. 

В программе «Рухани жаңғыру» большое внимание уделяется стимулирования граждан к 
активной социальной, благотворительной и волонтерской деятельности, направленной на 
решение актуальных вопросов. Наиболее удачной формой, позволяющей создать условия для 
формирования лидерских качеств, является школьное самоуправление, в частности 
волонтерские команды. 

Сознание групповой принадлежности, солидарности дает подростку чрезвычайно важное 
чувство эмоционального благополучия, устойчивости, формирует чувство ответственности за 
себя, за других. 

Цель: проследить роль волонтерских команд в воспитательном аспекте на примере 
школы №12 и внедрения конкретной программы. 

Ученики при работе над темой использовали следующие методы: исследовательский 
метод, поисковый метод, систематизация материала, наблюдение, интервьирование. 

Предполагаемый результат:  
При внедрении данной программы будет сформирована благоприятная среда для 

всестороннего развития личности ученика. 
 В проекте были проаннотированы различные направления работы самоуправления и 

созданных на их базе волонтерских команд. Работа основана на реализации программы и ее 
внедрение в школьную практику. В практической части показаны результаты работы 
волонтерских команд и их влияние на жизнь школы и микрорайона. 

При внедрении «Программы развития воспитания в КГУ СОШ № 12 на 2016 - 2020 годы» 
была сформирована благоприятная среда для всестороннего развития личности ученика. 

 В проекте были проанализированы различные направления работы самоуправления и 
созданных на их базе волонтерских команд.  
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Результатом работы стало: 
1. создание тимуровских команд (помощь старикам, оставшихся в сложной жизненной 

ситуации); 
2. благотворительность (все желающие смогли оказать посильную помощь отдельным 

людям и семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации); 
3. преемственность поколений (шефское движение – помощь старших классов в 

организации досуга у младших классов и предшколы); 
4. спонсорское движение (без привлечения бюджетных средств удалось организовать 

культурную и спортивную жизнь поселка Восточный) [2, 3]. 
На поселке Восточный собственный микроклимат. Многие жители, по разным причинам, 

редко покидают его. Поэтому важно организовать внеурочную занятость школьников. Именно 
на это в первую очередь направлена Программа и волонтерское движение. И только став 
патриотом своей малой Родины, сделав для все возможное, можно стать полноправным 
гражданином Казахстана.  

Можно сделать вывод, что основным назначением Программы становится воспитание 
морально-нравственных качеств (милосердие, сострадание, сопереживание и т.д.) и 
патриотизма. А также, Программа способствует социализации личности ученика. 
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СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНДАҒЫ ШЫҒЫС КЕНТІ ТҦРҒЫНДАРЫНЫҢ ҼЛЕУМЕТТІК ЖАҒДАЙЫ 

 
Қазіргі таңда ҿскелең ҧрпақты тҽрбиелеу маңызды мҽселелердің бірі болып табылады. 

Олардың ҽлеуметтік ортаға бейімделуі, қоғамда ҿз орындарын дҧрыс бағыттай алуы, 
қҧқықтарының қорғалуы, ҥлкендер тарапынан зорлық-зомбылыққа ҧшырамауын бҥгінде 
ҽлеуметтік тҽрбие беретін мамандар ҧйымдастыруы қажет. Сонымен қатар, қазіргі таңда 
мектепте жасҿспірімдерге, олардың ҽлеуметтік жағдайын кҿтеру, материалдық кҿмек кҿрсету, 
ҽлеуметтік қолдау мақсатында ҽлеуметтік педагог мамандары қызмет атқарады. Сондықтан да, 
мектептегі ҽлеуметтік педагогтардың қызметін ҧйымдастыру, ортада ҽлеуметтік мҽртебесін 
кҿтеру жҽне іс-қағаздармен жҧмыс жҥргізу барысында осы ҽдістемелік нҧсқау ҧсынылып отыр.   

Келесі кезекте «Семейводоканал» мекемесінің директоры Еркін Сағындықовқа сҿз 
берілгенде тҧрғындардың ескірген су жҥйелеріне деген арыз-шағымдары баршылық болып 
шықты. Су арнасына қарасты жҥйелердің кей жерлерінде ақаулар бар, колонкалардан су баяу 
ағады, қҧбырлар жарылып қала береді деген тҽрізді ескертулер айтылды. Су арнасы 
басшысына айтылған сын-ескертпелерді тез арада жоюды жҧртшылық кҿзінше табыстады. 
Сонымен бірге қала ҽкімі «Водоканал» мекемесінің қарыздары толық ҿтелгендігін атап ҿтті. 

Қаланы жылумен қамтудағы басты мҽселе – тҧрғындардың жылу ақысына тҿлем 
тҿлеудегі салғырттығы болып отыр. Бір ғана Шығыс кентінің «Теплокоммунэнерго» мекемесі 
алдындағы борышы 12 миллион теңгеден асқан. 

Қорыта келе, бҥгінгі таңда еліміздің алдында тҧрған айқын мақсаттарының бірі – бҽсекеге 
қабілетті мемлекеттің болашағы жас ҧрпақты жан-жақты жетілген, парасатты азамат етіп 
тҽрбиелеу. Бҧл орайда тҽрбиенің негізі отбасында қаланып, мектепте жалғасатынын ашып 
кҿрсетті. Жалпы Шығыс кенті тҧрғындарының ҽлеуметтік жағдайы туралы жҽне ауыз су 
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мҽселесі, жарық мҽселесі, қоғамдық кҿліктің жеткіліксіздігі туралы ашық айтылды. Шығыс 
кентінде мҽдени ошақтардың жоқтығы, ауруханалардың аздығы, мамандардың жеткіліксіздігіне 
баса назар аударылды. Ҽр адам баласының ҿсіп-ҿнер ҧясы бар: ол-отбасы. Адам ҿміріндегі ең 
қуанышты, қызықты сҽттері отбасында ҿтеді. Бала ҿмірінің алғашқы кҥндерінен-ақ ата-ана ҿз 
перзентіне тҽрбие бере бастайды. Ата-ана ретінде бір-біріне шексіз сҥйіспеншілік пен махаббат 
сезімдерімен табысқан кезде қалыптасады. Ҽке мен ананың қарым-қатынасындағы болсын, 
материалдық, ҽлеуметтік мҽселелерде болсын пайымды шешімдер табылып жатса, бҧл 
отбасының берекесі артары анық. Қазіргі кҥнде отбасылық мҽселелер туындамайтын жас 
жанҧялар кемде-кем. 

Ел тҧрғындарының табысын арттыру, тҧрмыс сапасын жақсарту мҽселелері қашанда 
назардан тыс қалмаған. Кҿпбалалы отбасыларды қолдау шарлары елімізде кешенді тҥрде іске 
асып келеді. Оларға берілетін жҽрдемақы жыл сайын ҿсіп, кҿрсетілер кҿмек тҥрі артқан. Былтыр 
бір мыңға жуық аз қамтылған кҿп балалы отбасы атаулы ҽлеуметтік кҿмекпен қамтылды. 

Мемлекет басшысының тапсырмасымен Қазақстан Ҥкіметі жанынан еліміздің 
азаматтарының табысын арттыру жҽне тҧрмыс сапасын жақсарту, сондай-ақ кҿпбалалы 
отбасыларға қолдау шараларын кҥшейту жҿніндегі жҧмыс тобы қҧрылды. Жҧмыс тобына ҚР 
Премьер-Министрінің Орынбасары Е. Досаев басшылық етеді. Оның қҧрамы «Нҧр Отан» 
партиясының, ҽлеуметтік-экономикалық блок, инфрақҧрылымдық даму, ішкі істер 
министрліктерінің жҽне жергілікті атқарушы органдардың ҿкілдерінен тҧрады. Бҧл ҿз кезегінде 
жҽрдемақылардың кҿлеміне ҽсер етпек. 
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ҦЛЫ ДАЛАНЫҢ ЖЕТІ ҚЫРЫ – ҦЛТТЫҚ БОЛМЫСТЫҢ НЕГІЗІ 
 

Елбасы Н.Ҽ. Назарбаев «Ҧлы даланың жеті қыры» атты мақаласында «ҽлемнің жеті 
кереметі» деген секілді, қазақтың кең байтақ даласын мекен еткен ежелгі кҿшпенді халықтың 
бҥгінгі ҧрпағының жеті кереметін атап кҿрсетті.  

Ел еңсесін кҿтеріп, етек-жеңін жинап, дамыған отыз елдің қатарында болу сияқты асыл 
мҧраттар жолына шыққан сҽтінде «Мәдени мұра», «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
идеялары халқымызды рухани тҧрғыдан қанаттандырып, бір серпілткені рас. «Ҿшкеніміз жанып, 
ҿлгеніміз тірілгендей» ғасырлар қойнауында қалған рухани қҧндылықтарымызбен қайта қауыша 
бастадық. 

Елбасының «Ҧлы Даланың жеті қыры» атты мақаласы жоғарыда келтірілген ізгі 
мҧраттарды одан сайын жандандырып, жалғастыра тҥсері сҿзсіз. Бҧл туралы Мемлекет 
басшысының ҿзі де қорытынды сҿзінде «Осыдан бір жарым жыл бҧрын менің «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» атты бағдарламалық мақалам жарыққа шықты. Жоғарыда аталған 
жобаларды «Рухани жаңғыру» бағдарламасының жалғасы ретінде қарастырамын. «Рухани 
жаңғыру» жалпыҧлттық бағдарламасының жаңа компоненттері ата-бабаларымыздың кҿп 
ғасырлық мҧрасының цифрлық ҿркениет жағдайында тҥсінікті ҽрі сҧранысқа ие болуын 
қамтамасыз ете отырып, оны жаңғыртуға мҥмкіндік береді. Тҿл тарихын білетін, бағалайтын 
жҽне мақтан ететін халықтың болашағы зор болады деп сенемін. Ҿткенін мақтан тҧтып, бҥгінін 
нақты бағалай білу жҽне болашаққа оң кҿзқарас таныту – еліміздің табысты болуының кепілі 
дегеніміз осы» деп жақсы айтып ҿткен. 
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Мақаланың қҧндылығы Ҧлт тарихындағы кеңістік пен уақыт ҿлшеміндегі адамзаттық 
ҿркениеттің алғашқы бастауларын біз мекен етіп отырған Ҧлы Дала топырағымен 
байланыстыра қарауы дер едік. Елбасымыз саралап берген Ҧлы Даланың жеті қыры, кҿшпелі 
дала ҿркениетін дҿп басып, саралап берген. Салт атқа мінген дала перзенті қҧсбегілік, аңшылық 
саяткерлігімен ғана емес, сондай-ақ оның қара жердің қазынасын да тани білген қасиеті, ілім-
білімнен хабары мол болғанын меңзейді. Ҥстіне алтыннан сауыт киген, қолына болаттан қылыш 
ҧстаған бабаларымыз ежелгі металлургия ҿнерін білгендігі ақиқат.Eндігі ocы бaй тapиxымызды 
тҥгeндeп, ҿткeнімізді жaңғыpтып, ҿшкeнімізді қaйтa жaғу жoлындa «Apxив-2025» жeті жылдық 
бaғдapлaмacының мaңызы aйтпacaдa бeлгілі. Ceбeбі ҧлтымыздың ҧлылығын дҽлeлдeйтін 
дepeктep мeн тapиxи тың мaтepиялдap шaң бacқaн apxивтepмeн ҧлы тҧлғaлapдың eңбeктepіндe 
eкeні aқиқaт. Мінe ocы opaйдa мeмлeкeт бacшыcының ҧcынып oтыpғaн «Ұлы дaлaның ұлы 
ecімдepі» жҽнe «Ұлы Дaлa тұлғaлapы» cынды жoбaлapды мaқaлaдa кҿздeлгeн мaқcaттapды 
жҥзeгe acыpу жoлындaғы aтқapaтын pҿлін epeкшe дeп, caнaуғa бoлaды. 

Тҽуелсіздік жылдарында халқымыздың ҿткенін зерттеуге қатысты ауқымды жҧмыстар 
атқарылуы керек. Ҿз тарихына деген мақтаныш сезімін ҧялатып, отаншылдық тҽрбие беру 
мектеп қабырғасынан басталуға тиіс деп ойлаймын. Сондықтан мектептер мен барлық 
ҿңірлердегі оқу орындарында тарихи-ҿлкетану ҧйымдарын қҧру маңызды. Себебі, тҿл тарихын 
білетін, бағалайтын жҽне мақтан ететін халықтың болашағы зор болады деп сенемін. Ҿткенін 
мақтан тҧтып, бҥгінін нақты бағалай білу жҽне болашаққа оң кҿзқарас таныту – еліміздің 
табысты болуының кепілі дегеніміз осы. Ҧлт тарихын санаға сіңіру барша қазақстандықтардың 
бойында ҿз бастауларына деген ортақтық сезімін қалыптастырады. 
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МҼДЕНИ МҦРА-ХАЛЫҚ ИГІЛІГІ 
 
Еліміздің мҽдени мҧрасы – мҽдени, экономикалық жҽне ҽлеуметтік капитал, жалпы 

адамзаттық мҽдениеттің қҧрылымдық бҿлігі, этнос, қоғам, адам парасатының дамуы мен 
қҧрылуының бастауы, тарихи естеліктердің маңызды қоймасы. Ежелгі тарихтың негіздерін бҥгінгі 
кҥнмен қосатын жолды қҧрап, уақыттың ҥзіліссіз байланысын кҿрсететін қазіргі дау-дамайдағы 
адамзатқа қажетті кҿп қырлы қоғамның тарихи тҽжірибесін зерттейді. 

Ата бабамыздан келе жатқан салт дҽстҥрімізді ҿсіп келе жатқан ҧрпаққа дҽріптеу 
мақсатында Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ҽ.Назарбаев бастамасымен «Мҽдени мҧра» 
мемлекеттік бағдарламасы іске асырылуда.  

«Мҽдени мҧра» мемлекеттік бағдарламасы рухани жҽне білім беруді дамыту 
салаларындағы негізгі қҧжат, стратегиялық ҧлттық жоба болып табылады. 

Бағдарлама тарихи-мҽдени дҽстҥрлерді қайта жаңғырту мен дамыту сабақтастығын, 
еліміздің мҽдени мҧрасын насихаттау, қолдану, сақтау жҽне зерделеумен байланысты негізгі 
аспектілерді анықтайды, мҽдени мҧраны зерделеудің тҧтас жҥйесін жасауды, соның ішінде осы 
заманғы ҧлттық мҽдениет, фольклор, салт-дҽстҥрлер, жазба жҽне ҧлттық ҽдебиеттің ғасырлар 
бойғы тҽжірибесін жинақтау, ғылыми жҽне кҿркем сериялар қҧру бойынша, сондай-ақ тарихи-
мҽдени ескерткіштерді реставрациялау, консервациялау жҽне мҧражайландыру, мҽдени мҧра 
мҽселелерін топтастыратын материалдық-техникалық, ғылыми-зерттеулерді дамыту мен 
нығайтуды қарастырады. Бағдарламаны ҽзірлеу мҽдени қҧндылықтарымызды тиімді пайдалану 
жҽне сақтау жҿніндегі жҧмыстарды жоспарлы қаржыландыру жолында мҽдени мҧра 
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саласындағы қордаланған жағдайларға барынша белсенді, сындарлы тҥрде кірісу қажеттігімен 
негізделген. 

«Мҽдени мҧраның» мақсаты – елдің тарихи-мҽдени мҧрасын зерттеу, қалпына келтіру 
жҽне сақтау, тарихи-мҽдени дҽстҥрлерді қайтару, шет елде Қазақстанның мҽдени мҧрасын 
ҥгіттеу. 

Бағдарлама тҿрт бағыт бойынша жҧмыс істейді: – ҧлттық мҽдениетке ерекше маңызы 
бар тарихи-мҽдени жҽне сҽулет ескерткіштерін қалпына келтіру; – археологиялық зерттеулер; - 
қазақ халқының мҽдени мҧрасы саласындағы ғылыми жҧмыстар; – ҧлттық ҽдебиет пен жазулар 
тҽжірибесін ортақтастыру, кеңейтілген бейне жҽне жҧмыс қатарларын қҧру. 

Елбасы Нҧрсҧлтан Назарбаев «XXI ғасырда білімін дамыта алмаған ел алға баспайды» 
деген болатын.Жас ҧрпақты оқыту мен тҽрбиелеу ҿзара тығыз байланыста, тіпті оларды ҿзара 
тең деп те атайды. Ендеше тҽрбие бізге ауадай қажет. 

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік «Білім» бағдарламасында тҽрбие жҥйесін 
жетілдіруге байланысты алдына қойған негізгі мақсаты – «қазақстанды патриотизм, азаматтық, 
ізгілік жҽне жалпыадамзаттық қҧндылықтар идеяларының негізінде тҽрбиеленушінің жеке тҧлға 
ретіндегі сапалық қасиетін қалыптастыру» – деп бҥгінгі XXI жаһандану ғасырында ҧлттық 
мҽдениет пен ҿркениетті ҿзара кіріктіре отырып, жеке тҧлға қалыптастыру кҿзделіп отыр. 

Егеменді еліміздің жарқын болашағы болар жас ҧрпаққа терең, мазмҧнды білім беру мен 
ҧлтын сҥйер патриот азамат етіп тҽрбиелеу – бҥгінгі алға қойылған басты міндет. Ертеңгі ел 
тізгінін ҧстар азаматтар – бҥгінгі ҿскелең жастар. 

Сҿзімізді қорыта келе бойымызда отансҥйгіштік, ерлік, батырлық, патриоттық сезімдерді 
арттыру ҥшін ҿткен ата-бабаларымыздан ҥлгі – ҿнеге, тҽлім-тҽрбие алуымыз керек. Себебі 
бірде бір адамзат ҿзінен бҧрынғы ата – буынның ақыл – ойын, тҽрбиелік тҽжірибиесін 
пайдаланбай ҿмір сҥрген емес. Оларды қуана еске алып, мақтана айту -қазақ халқының ҽрбір 
перзентінің парызы.  

Жастардың бойындағы бҧл сезімдерді ояту елбасымыздың бастамасымен іске 
асырылып жатқан «Мҽдени мҧра» мемлекеттік бағдарламасы болып табылады. Ҿз елінің 
тарихын, ата заңын, салт дҽстҥрін қҧрметтеп ҿскен кез келген жас ҿспірім, болашақта халқының 
қалаулы азаматы болуға лайық деп санаймын. Халық игілігі ол саналы, білімді, тҽрбиелі 
азаматтардың қолында. 
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А. Дивенко 
КГУ СОШ №12 

Научные руководители – Г.Р. Тасбулатова, учитель английского языка,  
И.Е. Потягайлова, учитель английского языка 

 

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО ЭТИКЕТ 
 

Речевой этикет – важный элемент любой национальной культуры. 
Цель проекта: Значение вежливых слов и их влияния на взамоотношения людей.  
Задачи проекта:  

• Изучить основные формы обращения в русском и английском языках 
• Исследовать различные формы обращения в русском и английском языках 
• Проведение анкетирование среди учащихся КГУ СОШ№12 и среди родителей 

учащихся. 
Речевой этикет является составной частью культуры поведения и общения человека. 
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На базе КГУ СОШ №12 было проведено анкетирование среди учащихся 3-4 классов. В 
анкете приняло участие 150 учащихся. 

Анализ анкетирования: 
Все учащиеся имеют представления о речевом этикете, 92% считают, что овладели 

навыками речевого этикета, 80% хотели бы узнать больше о речевом этикете, 58% учащихся 
считают, что речевой этикет является актуальным, 95% учащихся употребляют сленговые 
слова в основном такие как: «круто», «классно», «клѐво», «косяк». 

А также было проведено анкетирования для родителей.Анализ: 
Все родители считают проблему речевого этикета актуальной. По их мнению, дети 

овладели речевым этикетом в некоторой степени, но им необходимо совершенствовать свои 
навыками и умениями. 

Как же приветствовали друг друга люди, жившие в разных странах, в разные 
времена? 

 Тибетцы, здороваясь, снимают головной убор правой рукой, левую они 
закладывают за ухо, еще высовывают язык. 

 У японцев для приветствия применяют три вида поклонов. 
 Китаец в прежние времена, встречая друга, пожимал руку самому себе. 
 Лапландцы трутся носами. 

Молодѐжная культура – это свой, ни на что не похожий мир. Он отличается от взрослого 
своей экспрессивной, порой даже резкой и грубой, манерой выражать мысли, чувства, неким 
словесным абсурдом, который могут употреблять только молодые люди, смелые и 
решительные, настроенные против всего мира и создавшие свой неповторимый мир. Как 
следствие этого – возникновение молодѐжного сленга. Очень часто вместо общепринятых 
приветствий слышишь «хай», «салют», «давайсын», «чао». Выйдя на улицу – всюду кидалы, 
ботаники, предки, братаны, отморозки, тормоза. Что же они целыми днями делают? Они 
прикалываются, кидают друг-друга, достают, отрываются, врубаются и вырубаются, 
отмазываются, нажираются, забивают стрелки, наезжают, грузят, сваливают, заценяют, чешут, 
тусуются и устраивают разборки да ещѐ делают это бесшабашно круто и беспонтов. 
Жаргонные слова недопустимые в литературном языке.  

Слова – паразиты – это слова-связки, накрепко закрепившееся в лексиконе человека. 
Нами было проведено исследование и были выявлены следующие результаты: 

В эксперименте приняло участие учащиеся 3 «А» класса. Всего учавствовало 22 
учащихся. Чаще всего такие слова – паразиты в своей речи используют наши учащиеся: 

«Вообще-то» – 3 учащихся, «Короче» –20 учащихся, «Типа» и «значит» – 5 учащихся, 
«По-любому» – 18 учащихся,«Ну» – 6 учащихся, «Как бы» – 4 учащихся, «Ёклмн», «ѐпрст», 
«ѐлки-палки», «ѐ-моѐ» – 12 учащихся 
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ДЕТСТВО БЕЗ ЖЕСТОКОСТИ И НАСИЛИЯ  
 

При слове "насилие" возникает неприятное чувство внутри. Инстинктивно хочется 
отстраниться, вычеркнуть, забыть. Однако сегодня, когда насилие стало нормой жизни, делать 
это становится все труднее. 

По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам, за 9 месяцев 2018 
года органами уголовного преследования зарегистрировано 1568 преступлений, совершенных в 
отношении несовершеннолетних (за 9 месяцев 2017 года – 1997). В целом число уголовных 
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правонарушений, совершенных в отношении несовершеннолетних за указанный период 
снизилось на 21,5%. Жертвами уголовных правонарушений за 9 месяцев 2018 года стало 1655 
несовершеннолетних (за 9 мес.2017 года 2013 детей), число пострадавших детей сократилось 
на 17,8%. 

В структуре преступлений, жертвами которых являются несовершеннолетние, 
зарегистрирован рост преступлений по статьям «убийство» на 100% (28 против 14), 
«умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью» на 37,9% (40 против 29), изнасилование на 
33% (133 против 100), «насильственные действия сексуального характера» на 30,1% (108 
против 83).  

Снижение произошло по статье «доведение до самоубийства» на 38,2% (42 против 68), 
«половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего 
возраста» на 44,9% (221 против 401), «похищение человека» на 55,6% (4 против 9).  

Снижение правонарушений зарегистрировано в Павлодарской, Западно-Казахстанской, 
Восточно-Казахстанской, Акмолинской, Северо-Казахстанской областях. Напротив, в 
Костанайской области на 29,4% возросло число детей, пострадавших от рук преступников. 

Исследование, проведенное весной 2017 года социологами РК, выявило просто-таки 
средневековое отношение к телесным наказаниям в семьях. Почти 52% современных 
родителей прибегают к физическим наказаниям в воспитательных целях! 1,8% респондентов 
утверждают, что делают это часто, 17,8% – иногда, а 31,4% – редко. Парадоксально, но 
женщины прибегают «к кнуту» чаще (57%), чем мужчины (45%). Таким образом, родители 
причастны к насилию над собственными детьми и при этом они не считают свои действия 
жестокостью, объясняя это тем, что их воспитывали так же. Физическое наказание 
воспринимается, как неотъемлемый атрибут воспитания, т.е. насилие и жестокость признается 
нормой воспитания. Самым опасным является то, что многие дети воспринимают побои как 
норму жизни, как неотвратимость, поэтому они не говорят об этом, стараясь вытеснить из 
памяти происходящие события. И вот так, унижая собственных детей, день ото дня родители 
навязывают многочисленные комплексы своим малышам.  

Мы поставили перед собой задачу выяснить, как данная проблема отражается в 
сознании  обучающихся и проявляется в их дальнейшем развитии. 

Опросом было охвачено 30 учащихся школ г.Семей. Опрос проводился  анонимно.   
Были заданы следующие вопросы анкеты: 

1. Бьют ли детей родители? 
2. Если бьют, то за что? 
3. Если не бьют, то почему? 
4. Как дети могут защитить себя от физического наказания? 
5. Что дети чувствуют, когда их бьют? 
Результаты анкетирования показали, что 48% детей испытывают на себе физическое 

насилие со стороны родителей. При этом из детей, которые не подвергаются дома физическим 
наказаниям (52%): 32% опрошенных считают, что их не бьют, потому что у них хорошие 
родители; 20% не знают, почему их не бьют. 

Таким образом, результаты анкетирования показывают, что первоочередной задачей в 
предупреждении насилия является информирование наших детей об элементарных приемах 
самосохранения в нашем обществе. 
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КҼМЕЛЕТКЕ ТОЛМАҒАНДАР ҚҦҚЫҚ БҦЗУШЫЛЫҒЫНЫҢ АЛДЫН-АЛУ МҼСЕЛЕЛЕРІ  

МЕН ОНЫҢ ЕЛІМІЗДЕГІ МАҒЫЗЫ 
 

Кҽмелетке толмағандар  арасындағы қҧқық бҧзушылықтың алдын алу – қоғамдағы 
қылмыстың алдын алудың аса маңызды шарттарының бірі. Заңды, ҽлеуметтік пайдасы бар 
қызметке жҽне қоғамға шынайы кҿзқарасын қалыптастырып, жас ҧрпақты қылмыстық ҽрекетке 
жол бермейтін қағидаларға тҽрбиелеу заман талабы. Жарқын болашақ жарқын да жалынды 
жастарда. Қазақстан мемлекеті болашақты тек жастармен тікелей байланыстырып, жастардың 
білімдар, зерек, зерделі болуы ҥшін олардың талаптанып, кҿп ізденуіне мҥмкіндіктер беріп, 
ҥнемі жол ашуда. Жастарды қолдау саясаты ҥздіксіз жҧмыс істейтіндіктен, оның нҽтижесі де аз 
емес. Дегенмен де, ҽлі де болса кҿп ізденістер мен болашақ істелер істердің ауқымы зор 
екеніне кҥмҽн жоқ. Ҿскелең ҧрпақты тҽрбиелеудің маңыздылығына басты назар аудара отырып, 
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ҽ. Назарбаев: «Біз қҧқық жҽне ҿнегелік идеясы 
салтанат қҧратын ҿркениетті қоғам қҧрғымыз келетін болса, онда ҽрбір азамат мектеп жасынан 
бастап қарапайым негізді игеру қажет» – деп атап ҿткен болатын [1]. Жасы кҽмелетке толмаған 
жасҿспірімдердің қолымен жасалған қылмыстардың саны ҿсіп бара жатыр. Олардың негізгі 
себептері атай кетсек тҿмендегідей: 

Бірінші себепте, ата-аналар тҽрбиесінің жеткіліксіз болуы. Жеткілікті болғанның ҿзінде 
тҽрбиенің дҧрыс берілмеуі. Қазіргі ата-аналардың тҽрбиесі бҧрынғымен салыстырғанда мҥлдем 
ҿзгеше. Нҽтижесінде ата-аналар балаларына кері тҽрбие береді. 

Екінші себеп – қоғамдағы қылмыстың артуына нашақорлық пен алкоголизмнің салдары 
болып тҧр. Ҽрине, ішкен адам ҿзінің жасаған ҽрекетіне, мінезіне жауап беруі ҿте қиын жҽне ол 
мас кҥйінде ненің дҧрыс, ненің бҧрыс екенін тіпті ойламайды. Сондықтан аталған мҽселені 
шешпейтін болсақ, біз жасҿспірімдер арасындағы қылмыстың санын азайту мҥмкін емес.  

Ҥшінші себеп – қҧқық қорғау органдарындағы заңсыздық мҽселесі. Нҽтижесінде 
жасҿсіпірімдер арасында заңға сенімсіздік пайда болады. 

Тҿртінші себеп – біздің  қоғамдағы жастар ҿз уақыттарын бос жҽне тиімсіз пайдаланады. 
Жастардың бос уақытын тиімді пайдалану ҥшін мемлекет тарапынан кҿп кҿңіл бҿлсе, жасап 
жатқан жағдайы жеткіліксіз болғандықтан біздің жастар ҽртҥрлі қылмысқа барып отыр[2]. 

Отбасында балаға дер кезінде қадағалау болып, ата-ана мен бала арасында сенімділік, 
достық сынды адами қҧндылықтар орнаса бала қылмыстық істерге бармасы анық. Отбасында 
жасҿспірімдердің қылмысқа бармауын қадағалау жҧмыстары басым болуы керек. Қадағалаудың 
екі тҥрі бар. Біріншісі: тікелей қадағалау – бҧл сыртқы болып табылады, бҧған шектеулер мен 
жазалаулар жатады. Тек шектеулер мен жазалаудың ар жігін ажыратып, саналы тҥрде қолдану 
керек. Екіншісі тҥрі – кҿмекші қадағалау. Бҧл сыйластық жҽне махаббат. Жасҿспірімдер ата-
ана мен айналасындағы басқа адамдардың осы сезімдерін жақсы сезінеді. Сол себепті 
отбасында баланы тек материалдық байлыққа ғана емес, рухани байлыққа бҿлеп ҿсірсек біздің 
ҧрпақ қылмысқа бармайды. 

Жас жеткіншектердің қылмысқа бой ҧру мҽселесі тек қҧқық қорғау органдарының ғана 
емес, ата-ананың, мектеп, арнаулы оқу орындары мен басқа да мемлекеттік жҽне ҥкіметтік емес 
ҧйымдардың қадағалауын талап етеді. Себебі психолог мамандардың зерттеуіне сенсек, жас 
баланың саналы азамат болып қалыптасуында оның жанҧяда, мектеп қабырғасында, кҿшеде 
кҿргендері ерекше орын алады [3]. Ересектерге қарағанда жасҿспірім қҧқық бҧзушылығының 
ерекшелігі ертеңгі кҥнгі не боларын ойламаушылық, мҽн бермеушілік. Кез-келген қҧқық 
бҧзушылыққа барар алдында белгілі бір мақсат қоймайды, сондықтан, олардың қолымен жҥзеге 
асқан жай ҽрекеттер кҿбінесе, бірден тҧтанып, бірден іске асады.   
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Ендеше келешек ғҧмырымызды жалғастырар ҧрпағымыздың тҽрбиесімен осы кезден 
бастап айналысып, жасҿспірімдеріміздің болашағына дҧрыс бағдар беріп рухани жан-дҥниесін 
байытып, «елім, жҧртым» – деп тҧратын азамат етіп ҿсірейік. 
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СОБЛЮДЕНИЯ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ ДЕТЕЙ 
 

Гражданские права детей, отраженные в статьях 4, 9, 10, 11 Закона «О правах ребенка в 
РК» (№ 345-II от 08.08.02 г.), а именно – право на свободу слова, свободно выражать свои 
мысли, на личную свободу, равенство и другие – составляют особую группу прав детей, 
которые обсуждаются в РК довольно редко. Но именно гражданские права сами дети 
упоминают в первую очередь, когда их просят назвать нарушения своих прав, это показывают 
результаты проведенных в 2017 и 2016 году исследований. В то же время, Омбудсмен РК 
регулярно обсуждает вопросы защиты прав детей в Казахстане с международными 
консультантами ЮНИСЕФ, в основном, эти обсуждения касаются прав на образование, 
здравоохранение, защиту от насилия и превентивных механизмов, в том числе, пыток и 
жестокого обращения в детских учреждениях, но гражданские права детей остаются пока за 
пределами пристального наблюдения Омбудсмена.  

Тем не менее, тенденция положительной результативности работы образовательных 
организаций заметна по вкладу в знания детей о своих правах вообще. По сравнению с 2016 
годом, количество детей, знающих о своих правах, увеличилось по сравнению с 2016 годом на 
24%, а по сравнению с 2010 годом – на 51%. Осведомленность детей о своих правах (те, кто 
хорошо знают или даже знают плохо) в 2017 году по сравнению с 2016 годом немного возросла 
всего на 2%, но качество этого знания переросло значительно в сторону "хорошо знаю" [1]. 

В 2017 году 87,5% опрошенных детей считают, что их права соблюдаются полностью 
(при этом в сельской местности так считают на 14% больше детей, чем в городе). В 2016 году, 
для сравнения, 63% детей отметили, что все их права в полной мере соблюдаются [2]. 

По исследованию 2017 года, 12,4% городских детей считают, что педагоги, завуч, 
директор школы не уважают мнения, взгляды и действия ученика. Среди ответов респондентов 
из сельских населенных пунктов этот показатель составил 2% [3].  

89,0% детей из детского дома, считают, что их права «хорошо защищены», в то время, 
как только 72,4% детей из обычных семей считают, что их права «хорошо защищены». Такая 
разница восприятия детьми из детских домов и обычных семей, как правило, наблюдается уже 
давно и объясняется особенностями жизни в детдомах: относительно ограниченным образом 
жизни детей из детских домов и постоянным мониторингом и акцентом контроля государства на 
соблюдении прав детей.  

Среди 28 опрошенных из семей мигрантов с детьми, из четырех, чьи дети родились в 
Казахстане, троим представителями государства не разъяснялись права на регистрацию сразу 
после рождения и права ребенка на имя, одного все же проинформировали. Был случай, что 
работник учреждения по регистрации актов гражданского состояния ответил, что "ребенок не 
имеет такого права – на имя", а это впоследствии может принести большие проблемы при 
регистрации ребенка, такие случаи были зафиксированы в 2017 году.  
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Рекомендации  
1. Необходима активная пропаганда и законное соблюдение принципов светского 

гуманизма: защита и соблюдение прав и свобод, в том числе среди детей, формирование 
критического мышления, нравственное воспитание и образование детей, недопустимость 
навязывания религии детям, развитие научных и технических навыков.  

2. Формирование научного и инновационного мышления, которые расширяют кругозор, 
воспитывают самостоятельность и независимость мышления, способность к самовыражению и 
творчеству, к активной гражданской позиции, социализации, демократическому управлению.  

3. Подключать потенциал гражданского общества к профилактической работе среди 
населения, задействовать для этого все имеющиеся информационные и организационные 
ресурсы. 
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КРИМИНАЛИСТИКА: «ПРЕДМЕТ, СИСТЕМА, МЕТОДЫ И ЗНАЧЕНИЕ  
ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДУЩИХ ЮРИСТОВ» 

 
 КРИМИНАЛИСТИКА помогает проникнуть сквозь завесу тайны, скрывающей 
преступление и преступника. Термин «КРИМИНАЛИСТИКА» произошел от латинского слова: 
"CRIMINALIS" – преступный (относящийся к преступлению), был введен в обиход австрийским 
ученым Гансом Гроссом. В 1893 он опубликовал «Руководство для судебных следователей как 
система криминалистики». 

Системакриминалистики состоит из 4 основных разделов:  
1.Общая теория криминалистики – это система ее теоретических концепций, основных 

понятий, методов, терминов (история развития, предмет, объект, цели, задачи, система, 
применяемые методы, установление групповой принадлежности, криминалистическая 
диагностика теория идентификации); 

2. Криминалистическая техника – система научных положений рекомендаций по 
применению технических средств для собирания и исследования доказательств;  

3. Криминалистическая тактика – система научных положений и рекомендаций по 
организации и планированию предварительного и судебного следствия, определению линии 
поведения лиц – участников этой деятельности. Сюда входят в качестве составных элементов 
следственные ситуации и тактические решения, тактические комбинации, криминалистические 
версии и планирование, тактика отдельных следственных действий и т.д.;  

4. Криминалистическая методика – изучает специфику расследования отдельных видов 
преступлений [1]. 

В системе методов познания, используемые в криминалистике методов можно выделить 
три  основных уровня (звена, группы):  

1. Всеобщий метод – это (диалектика и формальная логика).  
2. Общие (общенаучные) – методы, к которым относятся: чувственно-рациональные 

(наблюдение, описание, сравнение, эксперимент, моделирование); Применительно к 
криминалистике все эти методы имеют вою специфику: наблюдение имеет свои объекты: 
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следы преступника или личность при допросе например непосредственное, опосредованное, с 
использованием технических устройств, включенное наблюдение. Описание человека – с 
применением специальной терминологии; логические (анализ, синтез, индукция, дедукция, 
гипотеза, аналогия); математические (измерение, вычисление, геометрические построения, 
математическое моделирование);  

3. Специальные криминалистические методы. Это методы дактилоскопии, одорологии, 
криминалистической идентификации, метод составления композиционных портретов, метод 
цветоделения.  

Главные задачи криминалистики: разработка новых и совершенствование 
существующих технических, организационных, тактических средств и приемов работы с 
доказательствами. Специальными задачами криминалистической науки являются: 
1. Дальнейшее познание и исследование определенной группы объективных закономерностей, 
присущих механизмам совершения противоправного деяния, возникновения, собирания и 
использования информации (доказательств) как необходимое условие развития теоретических 
основ науки и повышения эффективности ее рекомендаций практике.  
2. Разработка и совершенствование технико-криминалистических средств, приемов и 
методических рекомендаций по собиранию, исследованию и использованию доказательств.  
3. Разработка и совершенствование организационных, тактических и методических основ 
предварительного следствия и судебного разбирательства.  
4. Разработка новых и совершенствование криминалистических средств, приемов и методов 
предупреждения преступлений.  
5. Использование положительного опыта, накопленного за рубежом и активное внедрение его в 
практическую деятельность по раскрытию преступлений.  
6. Разработка методов изучения проведения преступника в посткриминальной ситуации. 

Поэтому основная цель криминалистики – обеспечение быстрого процесса раскрытия, 
расследования и предупреждения преступлений, это цель будущего юриста следователя. 
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МЕДИАЦИЯ В КАЗАХСТАНЕ 
 
Закон «О медиации», который регулирует общественные отношения в сфере 

организации медиации в Республике Казахстан, определяет ее принципы, процедуру 
проведения и статус медиатора, был принят 28 января 2011 года. Кроме того, Законом «О 
внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан 
по вопросам медиации» внесены соответствующие изменения и дополнения. 

Медиация – это «процедура примирения конфликтующих сторон путем их вступления в 
добровольные переговоры спривлечением нейтрального лица– медиатора– с целью 
достижения взаимопонимания и составления договора, разрешающего конфликтную 
ситуацию». Медиация (лат. mediate – быть посередине) – часть практической конфликтологии – 
возникла во второй половине ХХ века. Местом ее рождения можно назвать сразу несколько 
стран – США, Австралию и Великобританию, объединенных англосаксонской системой права. 
Позже такой способ разрешения конфликтов распространился и в Европе. 

Интересно отметить, что в казахском обществе процедура медиации существовала 
издревле. Испокон веков существовала традиция разрешать конфликты с помощью уважаемых 
аксакалов и биев. Современные медиаторы предлагают возродить ее в новом свете и в рамках 
закона. 
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В свете реализации Концепции правовой политики Республики Казахстан на 2010-2020 
годы актуален вопрос о привнесении в процессуальное законодательство и 
правоприменительную практику элементов восстановительного правосудия — медиации, 
внесудебного урегулирования правонарушений. Данная необходимость обусловлена как 
гуманизацией уголовной политики, так и необходимостью оптимизации процессуальных 
процедур. 

Это уменьшит нагрузку на суды и высвободит время, которое, несомненно, позитивно 
отразится на качестве отправления правосудия. А сторонам спора позволит избежать 
длительной судебной процедуры, дополнительных судебных расходов. 

Согласно Закону Республики Казахстан «О медиации», «осуществлять деятельность 
медиатора на профессиональной основе могут люди, имеющие высшее образование, 
достигшие 25-летнего возраста, имеющие документ (сертификат), подтверждающий обучение 
по программе подготовки медиаторов, утверждаемой в порядке, определяемом правительством 
Республики Казахстан, и состоящие в реестре профессиональных медиаторов» [1]. В законе 
указано, что сферой применения медиации являются споры (конфликты), возникающие из 
гражданских, трудовых, семейных и иных правоотношений с участием физических и (или) 
юридических лиц, а также дела, рассматриваемые в ходе уголовного судопроизводства о 
преступлениях небольшой и средней тяжести, если иное не установлено законами Республики 
Казахстан. Но установлен запрет на применение процедуры медиации по делам, когда одной из 
сторон является государственный орган [2].  

Как отметила один из авторов законопроекта, депутат Мажилиса, президент 
Национальной Лиги потребителей Казахстана, председатель правления «Центра медиации и 
миротворчества «Медиация» Светлана Романовская, «мы не просто разрешаем конфликт, а 
даем возможность сторонам восстановить мир и продолжить взаимоотношения. Также в наших 
планах – заключение меморандумов о сотрудничестве с Министерством юстиции РК – для 
совершенствования нормативно-правовой базы; с Верховным судом РК – для информирования 
населения через суды и судей; с Генеральной прокуратурой – для обеспечения надзора за 
законностью в деятельности обученных медиаторов. Еще мы планируем создать Всемирную 
Ассоциацию Медиаторов. Работы впереди много, но я убеждена: за медиацией – будущее, так 
как она напрямую влияет на стабильность в обществе, мир и согласие!»[3].  

 
Литература 

1.http://www.mediation.kz 
2.Закон РК «О медиации»//Вестник медиатора, 2011-№ 1. – С.54 
3.Романовская С. «За медиацией – будущее!» //BR – ―Безупречный обзор»- 2014 – № 12 – С. 58 
 
 

В.В. Соколова 
«Высший колледж «Кайнар» г.Семей 

Научный руководитель – В.И. Балко преподаватель правовых дисциплин  
 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В КРИМИНАЛИСТИКЕ И СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ 
 

 В данной статье будут рассмотрены такие современные технологии, применяемые в 
криминалистике и судебной экспертизе, как 3D-моделирование, 3D-сканирование и 
виртуальная реальность (VR), которые уже используются в практической деятельности в СНГ и 
зарубежом. 3D-моделирование – создание интерактивных трѐхмерных моделей. 
Применительно к криминалистической деятельности – создание интерактивных трѐхмерных 
моделей и анимации для воссоздания обстановки места происшествия. Применяя данную 
технологию для имитации картины преступления, можно установить негативные 
обстоятельства, свидетельствующие об инсценировке. 
 Для создания 3D-модели можно использовать несколько способов: 
1) фотографирование; 2) графическое моделирование; 3) 3D-сканирование. 

http://www.mediation.kz/
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 Самый распространѐнный способ создания 3D-модели места происшествия – 
панорамная 3D-фотосъѐмка. В еѐ основе лежит обычная панорамная фотосъѐмка места 
происшествия (чаще круговая панорама), которая используется криминалистами, и которой 
обучают студентов-юристов в ВУЗах. Для создания и просмотра 3D-модели по фотографиям 
используются специальные программы по воссозданию место происшествия по имеющимся 
данным на изображениях. Количество фотографий влияет на качество результата: чем больше 
кадров, тем больше информации получит программа.  
 При отсутствии фотографий можно создать графические 3D-модели или провести 
экспериментальное моделирование. Одной из подобных программ может выступать Autodesk 
3dsStudiomax. Такая технология применяется в развивающейся ситуационной экспертизе, 
которая даѐт возможность проверить выдвигаемые следственные версии [1]. Использование 
3D-сканера похоже на применение фотосъѐмки при 3D-моделировании. Основное практическое 
отличие в том, что с помощью материала, получаемого при сканировании, можно добиться 
более детализированного построения 3D-модели [2]. 3D-моделирование и 3D-сканирование 
применяются не только при воссоздании обстановки места происшествия, но и в судебно-
медицинской экспертизе. Так, данные технологии могут реконструировать последовательность 
и характер телесных повреждений, с их помощью можно идентифицировать неопознанные 
трупы, подвергшиеся сильной деформации в результате горения, нахождения в воде, и др. [3]. 
Описанные возможности эффективно используются в судебно-биологических исследованиях. 
Внедрение данной технологии в образовательный процесс, по нашему мнению, позволит 
сделать преподавание криминалистики и судебной медицины нагляднее, а значит 
эффективнее [4]. 
 Помимо 3D-технологий, которые начинают широко применяться в криминалистической и 
экспертной деятельности, перспективным считается использование технологии виртуальной 
реальности в раскрытии преступлений, создавая визуальную картину места преступления и 
вскрытие трупа. Данная технология, в первую очередь, позволит судьям и присяжным 
заседателям визуально присутствовать на месте происшествия, не выходя из зала судебного 
заседания. 3D-моделирование, 3D-сканирование, технология виртуальной реальности помогут 
сделать расследования преступлений более эффективным. Также визуализация обстановки 
места происшествия поможет стимулировать память участников судопроизводства, что 
позволит получать более точные показания. Одно из основных преимуществ данных 
технологий – возможность сохранения или восстановление объектов, наиболее подверженных 
к утрате или деформации, а также возможность воссоздания предполагаемых ситуаций и их 
проверки. В настоящее время внедрению инновационных технологий, по нашему мнению, 
препятствуют следующие проблемы: 
1. Проведение ситуационной экспертизы, в которой наиболее целесообразно использование 
рассматриваемых возможностей, оборудование для виртуальной реальности является 
дорогостоящим. 
2. Данные технологии применяются в узкоспециализированных областях судебной экспертизы 
и криминалистики. Специалистов в данной области очень мало. 
3. Процессуальные нормы пока никак не регулируют применение данных технологий. Это 
значительный пробел, который вносит сомнения при оценке представленных доказательств 
судом. 
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Ғылыми жетекшісі – Г.К. Жаспанова, қоғамдық пҽндер оқытушысы 
 

ШҼКҼРІМ ҚҦДАЙБЕРДІҦЛЫНЫҢ «ҤШ АНЫҒЫ» 
 

Абайдың тҽлім-тҽрбиесін кҿріп, ҿмірін біліммен ҿрнектеген, ҽлем ойшылдарының 
еңбектерін жата-жастана оқып, парасат биігіне шыққан, Алашқа алғаш рет «Ҧждан» 
философиясын енгізген һҽм алпыстан асқан шағында қу тіршілік қыспағынан қашып, тҧран 
даланы аңсаған тҥз тағысындай тақуа ғҧмыр кешкен, адамзаттың аяулы ақыны – Шҽкҽрім 
Қҧдайбердіҧлы. 

Неге Шҽкҽрім еңбегін «Ҥш анық» деп атаған. Сонда «анық» дегеніміз не? Шҽкҽрім 
позитивизмді қазақшаға «анық» деп аударған. Ҧтымды аударма. Сонда не анық? Кҿзбен кҿріп, 
қолмен ҧстап, қҧлақпен естіген анық па, ҽлде анық сыры ҿзгерісте ме? Ҿзгеріс анық, бірақ 
кҿзбен кҿріп тҧрғаның анық па? Анық деген – жол таңдау. 

Бірінші анық – Жаратушы білім 
Екінші анық – Жан туралы 
Ҥшінші анық – Ҧждан 
Адам ақиқатты бас кҿзімен кҿрмейді, ақыл кҿзімен кҿреді ҿлімнен соң бір тҥрлі тіршілік 

бар. Екі ҿмірге де керекті іс – ҧждан. Ҧждан дегеніміз – ынсап, ҽділет, мейірім. Осы дҥниеде 
кҿзге ілінбейтін кішкентай жандылардан бастап адамдарға шейін бҽрі ҿзі һҽм нҽсілдерінің 
жақсылықта болып ҿсіп-ҿнуіне қам қылады. Мҧны – «барлық таласы» дейді. Бҧл – 
жаратылыстың берік жолы. Сондықтан барша адам шамасына қарай қайбірі ҿзі ҥшін, қайбірі 
барша адам ҥшін жақсылық, бақ іздейді. Ақыл қарауында адам толығы барша адамға бақ 
іздеген болады. Шҽкҽрім қажы осы еңбегінің қорытындысында: «Ізін білдірмеудің айласын тапса 
болғаны, себебі ҿлген соңғы жан ҿміріне нана алмай ҧждан, совесть, жан екі ҿмірге бірдей керек 
таяныш екеніне нана алмаған кісінің жҥрегін ешбір ғылым, ҿнер, ешбір жол, заң тазарта 
алмайды. Егер бір адам жанның ҿлген соңғы ҿмірі мен ҧждан соның азығы екеніне ҽбден нанса, 
оның жҥрегін еш нҽрсе қарайта алмайды.Жан екі ҿмірде де азығы – ҧждан. Ақын кітаптың 
шымылдығын: «Адам ақиқатты бас кҿзімен кҿрмейді, ақыл кҿзімен кҿреді... Ҿлімнен соң бір 
тҥрлі тіршілік бар. Екі ҿмірге де керекті іс – ҧждан. Ҧждан – дегеніміз ынсап, ҽділет, мейірім», – 
деген сҿзбен ашады. Сҿйтіп, қҧлқынның қҧлы болмау ҥшін екі ҿмірде де ар сақтап, адам болып 
қалуды һҽм адами қҧндылықтардың уақытша дҥние қызығынан қашан да биік тҧруын кҿксейді.{1} 

«Бас кҿзі» – еңбектеген баладан, еңкейген қарияға дейін барлығымызға мҽлім, адам 
баласының қоршаған ортаны кҿру мҥшесі. Ал, Шҽкҽрім «Ақыл кҿзі» деп нені болжап отыр? Ол – 
ҽлбетте, іліммен нҧрланған кҿкірек кҿзі. «Бас кҿзімен» кҿрген дҥние бір қарағанда сҧлу, мінсіз 
һҽм зҧлымдықтан ада болып кҿрінуі мҥмкін, бірақ оны «ақыл кҿзімен» қарағанда, мҥлде басқа 
қырын тануға болады. Міне, осы «ақыл кҿзі» пендеге ҽр нҽрсенің тҥбін, ақиқатын, жақсы не 
жамандығын боямасыз кҿрсетіп береді. Ол – бейне бір қараңғы ҥңгірде қолыңа майшам 
ҧстатқандай. «Жҥректің кҿзі ашылса, Хақтың тҥсер сҽулесі» (Абай). 

Шҽкҽрім қажы осы еңбегінің қорытындысында: «Ізін білдірмеудің айласын тапса болғаны, 
себебі ҿлген соңғы жан ҿміріне нана алмай ҧждан, совесть, жан екі ҿмірге бірдей керек таяныш 
екеніне нана алмаған кісінің жҥрегін ешбір ғылым, ҿнер, ешбір жол, заң тазарта алмайды. Егер 
бір адам жанның ҿлген соңғы ҿмірі мен ҧждан соның азығы екеніне ҽбден нанса, оның жҥрегін 
еш нҽрсе қарайта алмайды. Адам атаулыны бір бауырдай қылып, екі ҿмірде де жақсылықпен 
ҿмір сҥргізетін жол осы мҧсылман жолы сияқты. Жан екі ҿмірде де азығы – ҧждан, совесть 
деумен еш нҽрседен кемдік кҿрмейді. Тіпті бҧл жоғарылаудың ең зор жҽрдемі ҥш анық дегенім 
осы», – дейді.{2} 

Тҥйін:Шҽкҽрім қажы қияда тҧрып, қыран кҿзімен алты қҧрлықты тҥгелдей барлап, атақты 
ғалымдардың ҽркімге танымал еңбектерін оқып соңында шығарған саналы қорытындысы – 
«Ұждан» қасиеті, ар ілімі жҽне қазақ ҧлтының бағзыдан ҧстанып келе жатқан мҧсылмандық 
жолы. Міне, осы жолдан айнымаған адам екі дҥниеде де бақытты болатынын аманат етеді. 
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Дҥйсенбі Қалматаев атындағы мемлекеттік жоғарғы медицина колледжі» шаруашылық жҥргізу 
қҧқығындағы коммуналдық мемлекеттік кҽсіпорны 

Ғылыми жетекшісі – А.С.Есентаева тарих пҽнінің мҧғалімі 
 

ШҼКҼРІМ ҚҦДАЙБЕРДІҦЛЫНЫҢ 160 ЖЫЛДЫҚ МЕРЕЙ ТОЙЫ 
 

Жарты ғасырдан астам еріксіз ҥзілістен соң халық алдына қайта шыққан ҧлы 
тҧлғаларымыздың бірі Шҽкҽрімнің қазақ халқының рухани мҽдениеті тарихында алатын орны 
ҿзгеше. Шҽкҽрім ҽрі ақын, ҽрі тарихшы, философ, ҿз заманының ҥлкен ойшылы еді. Қазақ 
ҽдебиетін жаңа белеске кҿтерген, қазақ халқының кҿркемдік ойының ҥздік ҥлгілерін туғызған, 
қазақ ҿлеңін тҥрлендіре тҥскен, қазақ тілінің мол мҥміндіктерін бҧрынғыдан ҽрмен танытқан 
бірегей қаламгер еді. [1]    

Ақын, философ Шҽкҽрім Қҧдайбердіҧлының дҥниеге келгеніне 160 жыл. Ойшылдың 
мерей тойы туған топырағы Шығыс Қазақстанда, оның ішінде Семей шаһары мен Абай 
ауданында кең кҿлемде атап ҿтілді. 

Ҥш кҥнге созылған шаралар легі 2018 жылдың 15 тамызында Семейдегі Шҽкҽрім 
атындағы мемлекеттік университетте «Абай елі – руханият Меккесі» атты ғылымипрактикалық 
конференциямен басталды. 

Мерейтойлық шаралар келесі кҥні Абай ауданының орталығы – Қарауыл ауылында 
облыстық «Шҽкҽрім оқуларымен» жалғасып, ҿңірде тҧратын ҿзге ҧлт ҿкілдері философтың 
ҿлеңдерін жатқа оқып, ҽндерін шырқады. 

Шҽкҽрім Қҧдайбердіҧлының 160 жылдық мерей тойы 2018 жылдың 17 тамызында 
ҧлылар туған киелі мекен – Абай ауданында ҧйымдастырылған ауқымды мҽдени – танымдық 
шаралармен тҥйінделді. 

Мереке аясында Шҽкҽрімнің Ҧлы ҧстазы Абайға ескерткіш қойылып, жаңа спорттық 
нысан ашылды. Ескерткіштің ашылу салтанатына Абай Қҧнанбайҧлының ҧрпағы Манатай 
Балтақайҧлы арнайы шықырылғанын айта кету керек.  

Бҧдан кейін жиналған қауым Шҽкҽрім ескерткішіне арнайы барып тағзым етті. Тойға 
келген қҧрметті қонақтар Шҽкҽрім баба ескерткішіне гҥл шоқтарын қойды. 

Кемеңгер Шҽкҽрім бабамыздың 160 жылдық мерейтойы Қарауыл тҿбеде, киіз ҥйлер 
қалашығында жалғасты. Шҽкҽрім Қҧдайбердіҧлының рухына бағышталып қҧран-қатым тҥсірілді, 
алыс-жақыннан келген меймандарға ас берілді. 

Бҧдан соң Қарауыл тҿбедегі іс-шаралар ҧлттық спорт ойындарына ҧласты. Кешкісін 
орталық стадионда «Қаламқас» халық ҽн-би ансамблі мерекелік гала-концерт ҧсынды [2]. 

Қарағанды қаласында Ернҧр Ҽзімбаевтың «Шҽкҽрім қажы батасы» пьесасына қойылған 
спектаклдің ҥзіндісі кҿрсетілді. Онда ҿз заманының келелі мҽселелерін, қоғамдық шындықты 
қозғағаны бейнеленді. Бҧл шара – Шҽкҽрім Қҧдайбердіҧлының 160 жылдығына орай жҽне 
рухани жаңғыру бағдарламасы аясында ҿтті. Қойылымда Шҽкҽрім Қҧдайбердіҧлының ҿмірі 
суреттеледі. Ҿз заманындағы қиыншылықтар мен ҽділетсіздікпен кҥрескен Шҽкҽрім қажының 
жан айғайы кҿрсетілген. Ол – ҿмірінің соңына дейін халқының тҽуелсіздігін ансады[3]. 
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СЕКЦИЯ № 5: ОРЫС ЖҼНЕ ШЕТЕЛ ФИЛОЛОГИЯСЫ 
 

СЕКЦИЯ: РУССКАЯ И ИНОСТРАННАЯ ФИЛОЛОГИЯ 
 

Е.Е. Рахимжанова 
НИШ ФМН г. Семей  

Научный руководитель – А.Д. Мухатова, английский язык 
 

MULTILINGUALIZM IS THE BASIS FOR THE FORMATION OF A MULTICULTURAL 
PERSONALITY 

 

I consider that is one of the most actual problem in the system of education. Moreover 
trilingual environment is the main issue in our society. 

Kazakhstan is a multinational state with a centuries-old history, in which peoples, nations and 
cultures intertwine. And so time dictates new approaches to the formation of a communicative 
linguistic personality. 

No one can deny that one of the most important aspects of the economic and social 
modernization that is taking place in Kazakhstan's society is the policy in the field of language. And 
already in 2007 in the Message to the people of Kazakhstan "New Kazakhstan in the New World" the 
Head of State proposed to start a phased implementation of the cultural project "The Trinity of 
Languages". 

The goal of language policy in Kazakhstan is the integration of the republic into the world 
community and, as a consequence, the rise of science, economics and the socio-cultural component 
of the country. The introduction of trilingual education should make the Kazakh people competitive on 
the world stage.  

Why should we study English? Because the whole progressive world communicates in 
English. It is the language of science and technology. It conducts most of the research in the 
economy and business. Knowledge of English opens up great prospects for man. 

So, the purpose of multilingual education is: 

1. Formation of a poly-linguistic personality. 
2. Personal self-actualization in modern conditions of social relations. 
3. Professional competitiveness. 
4. Social mobility. 

There is an opinion that the policy of Kazakhstan regarding languages infringes on native 
speech. But, it is not so. The concept of trilingualism in the Republic of Kazakhstan provides for the 
creation of conditions for the study of the Kazakh language by other peoples who live on the territory 
of the country. 

For this, educational institutions are provided with pedagogical and methodological assistance. 
Qualified teachers are attracted, perfectly mastering their native speech. In addition, technologies are 
being developed that will allow students to learn the basics of Kazakh in the shortest possible time.  

Improvement of the education system begins with the management of the educational 
process. Training should be creative, active and communicative. As a result, receiving a trilingual 
education, the student should take a more active part in the process, and the teacher should become 
a mentor for him. This form of cooperation will increase the student's responsibility and self-learning 
ability. 

In the 2017-2018 school year, courses were organized for students for ordinary schools, a 
foreign volunteer, who conducted classes for a month. At the end of the course, the students were 
given certificates. Students also study at the Conversation Club, where the classes are conducted by 
the teachers of the Nazarbayev Intellectual School in the city of Semey: native speakers are 
international teachers Mr. William, Mr. Hrvoje, Mrs. Lerka. The students of our school regularly 
participate in scientific and practical conferences, seminars, roundtables, in which they exchange 
experience to improve the quality of education. 
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The main goal facing the teachers and students is the development of a multicultural 
personality capable of social and professional self-determination, who knows the history and traditions 
of his people, who are proficient in several languages, capable of carrying out communicative 
activities of the operation in three languages in all situations, striving for self-development and self-
improvement. 

In order to know advantages and disadvantages of trilingualism, I have spent questionnaire 
among the students. And the next questions were asked. 
1. Is the training in multilingual group useful for you. And 75% of students answered that the training 
in multilingual group improved the knowledge including foreign languages. 
2. To question how the lessons in multilingual groups affect the quality of assimilation of educational 
material by specialty? 80% of students answered positively. 
3. Did you improve your knowledge of languages thanks to learning in multilingual group? 65% of 
students answered positively. 
4. Would you like to continue training in multilingual group? 85% of students answered  in a positive 
way. 
I asked to write the participants offers for organization of learning in multilingual groups. Their offers 
were so: 
1. More attention paid to learning Russian. 
2. More academic hours to allocate learning English. 

Another part of the population sees in a new language policy a good idea, which promises 
prospects for the future of Kazakhstan. If Kazakhs are fluent in English, Russian and their native 
language, this will make them more competitive in the world labor market. The implementation of this 
project will largely determine the formation of a new generation of Kazakhstanis who speak several 
languages, who have sample opportunities for positive growth of their essential forces and for the 
formation of competitiveness both in the professional sphere and in personal self-actualization. 
 

Literature 
1. Constitution of the Republic of Kazakhstan. 
2. N.A. Nazarbayev ―Social-economic modernization – main vector of development of Kazakhstan‖. 
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А.Б. Канафин 
студент 2 курса, учреждение ―Innovative Сollege‖, г. Семей 

Научный руководитель – Б.А. Матенова 
 

ВАЖНОСТЬ ТРЁХЪЯЗЫЧИЯ В НАШИ ДНИ 
 
Введение в учебные программы трѐхъязычия вызвало бурное обсуждение в народе; 

больше всего – у родителей школьников. Были люди, которые были «за» этой идеи, а 
некоторые – отзывались о ней негативно. Так давайте же разберемся в этой проблеме сейчас, 
ибо в наши дни, эта проблема, занимает высокий рейтинг, как и обсуждения, так и еѐ важности. 

Мы все хорошо знаем реформы Президента Республики Казахстан, Нурсултана 
Абишевича Назарбаева. В частности, его стратегические планы «Казахстан-2030» и 
«Казахстан-2050». Возьмѐм план «Казахстан-2030». В нѐм указано, что в планах страны, к 2020 
году, научить 20% населения свободно разговаривать на английском языке. Это планирование, 
по моему мнению, правильное. Ибо английский язык – язык инноваций; в частности, в области 
науки и технологий. Именно этот язык открывает человеку широкие возможности в реализации 
тех или иных деяний. Для корректного и плодотворного обучения человека английскому языку, 
ему требуется опытный специалист – учитель. Именно этот учитель должен стать 
«наставником» желающего изучить этот иностранный язык. Здесь же, есть требование к такому 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F1.Training&cc_key=
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учителю – его высокая степень квалификации и хорошее знание английского языка. Но, что же 
сейчас придумано для тех, кто горит желанием научиться свободно говорить на нѐм? [1] 

Нынче, существуют многие программы, начиная от индивидуального репетиторства, 
заканчивая программами обучения от посольства США. О каких программах идѐт речь? В 
последнее время, большим ажиотажем обладает программа обучения «FLEX», 
расшифровывающаяся, как «FutureLeadersExchange». «Флекс» – это программа обмена, 
осуществляемая Государственным департаментом США, представляющая старшеклассникам 
(в возрасте 15-17 лет) из стран бывшего Советского Союза возможность бесплатно провести 
год в США, живя в американской семье и посещая американскую школу. Программа полностью 
финансируется правительством США, включая проезд, стипендию на карманные расходы и 
медицинскую страховку. С момента создания программы в ней приняли участие более 23 тысяч 
старшеклассников из 12 стран, в том числе и с Казахстана [2]. По моему личному опросу, 
который я провел над двумя выпускниками программы «FLEX», которые в то же время, были 
учениками школы, в которой я учился,они остались довольны от данной программы. Они 
получили много опыта и познаний, как и научных, так и традиционных. Выпускники пропитались 
обычаями американцев, познали многие традиции. Вскоре, когда они вернулись в школу, они 
читали перед нами доклад об учебе в программе «FLEX». Это сильно подняло тягу к учебе и у 
меня, и у моих сверстников.  

Русский язык немаловажен в наше время. В нашей стране, это второй по числу 
носителей и первый по владению и уровню распространения язык. Если взяться за статистику, 
то, по данным переписи 2009 года, на русском языке свободно писали и читали 84,8 % 
казахстанцев (на казахском – 62 %, на английском – 7,7 %), устную русскую речь понимали 94,4 
% (казахскую – 74 %, английскую – 15,4 %) [3]. Наш Президент также высказался о важности 
русского языка: «русскому языку нужно обучаться, так как на нем разговаривает наш большой 
сосед» [1]. Смотря на статистику говорящих на русском казахстанцев, можно сказать, что у 
страны нет особых проблем с носителями русского языка.  

По последним статистикам, на начало 2015/2016 учебного года, в Республике Казахстан, 
общая численность студентов составляет 459 369 человек, доля студентов обучающихся на 
казахском языке составляет 62,7%, на русском – 34,3% и на английском языке – 3,0% [3]. Что 
нам говорит эта статистика? Давайте взглянем на количество студентов, изъявивших желание 
обучаться на английском языке обучения. Всего 3%. Я думаю, что это проблема. И решением 
этой проблемы последует понижение стоимости обучения английскому языку, а лучше всего, еѐ 
сведению к нулю; массовая подготовка специалистов в области английского языка и поднятие 
духа молодѐжи к изучению данного языка. 

В нашу страну, прибывают много туристов с иностранных стран и это будет неловко, 
когда кто-то из подобных задаст вам вопрос, а вы не сможете на него ответить. Некоторые 
туристы, ссылаясь на дорогую цену гидов, находятся в Казахстане и без гида, и без 
переводчика. Вы только представьте, какое счастье ощутит иностранец, когда он промучается с 
навигацией, а вы грамотно и понятно ему объясните, куда ему двигаться. А ведь не каждый 
сможет ей или ему помочь. Иностранец, скорее всего, останется негативного мнения о нашей 
стране, из-за того, что ответ на вопрос он получает, помучавшись скитанием по городу. Его 
негативное мнение может сильно повлиять на репутацию Казахстана. Это, конечно же, 
проблема. Еѐ решение схоже с решением, что я предлагал выше, а именно: понижение 
стоимости обучения английскому, массовая подготовка специалистов и т.д. Но стоит добавить 
пару деталей: было бы хорошо, если по стране было много волонтеров, которые смогли бы 
спокойно подсказать туристу дорогу и/или ответить на его волнующий вопрос. Даже от простого 
общения с волонтером, ему станет приятнее, что хорошо скажется на той же самой репутации. 
Именно так сделало государство, когда назревала выставка «EXPO-2017». Но волонтѐры 
получали деньги за помощь иностранцам. Вроде бы, хороший стимул к работе, но стоило бы 
призвать народ помогать туристам не из-за денег, которое выплатит государство, а от чистого 
сердца. Это и последует решением такой, можно сказать, глобальной проблемы. 

Подведем итоги: государство делает всѐ возможное, чтобы казахстанцы обучались 
трѐхъязычию. Но хотят ли этого казахстанцы? Вот в чем назревает вопрос, от которого и 
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появляются диссонансы в обществе: некоторые становятся сторонниками, а некоторые – 
противниками. Если эффективно поднять дух казахстанцам, то трѐхъязычие, по моему мнению, 
окажется пустяком для любого казахстанца. Любой иностранец останется довольным, что 
хорошо скажется на репутации нашей Родины. Осталось только донести до народа, что 
трѐхъязычие понадобится им в современном мире, в XXIвеке. 
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КОНЦЕПЦИЯ ЛИЧНОСТИ ВАСИЛИЯ МАКАРОВИЧА ШУКШИНА 
 

В определении концепции человеческой личности В.М. Шукшина мы основывались на 
публицистических работах самого писателя, собранных в сборнике статей под общим 
названием «Вопросы самому себе». 

В.М.Шукшин при осмыслении этой проблемы исходит из понятия  интеллигентный 
человек. Это понятие прежде всего духовное – «интеллигент духа». Каждый человек по мнению 
писателя должен стать «интеллигентом духа», Человек с большой буквы: «Обрати свое 
вековое терпение и упорство на то, чтобы сделать из себя Человека. Интеллигента духа» [1]. 

Свое понимание интеллигентного человека Шукшин ставит вразрез с общебытовавшим 
в его время мнением. Но на наш взгляд его понимание данного вопроса характерно пониманию 
большинства великих художников слова. 

Первое качество, которым должен обладать «интеллигент духа» – «Это – неспокойная 
совесть» [1]. 

 «Неспокойная совесть» не позволит поступить неэтично или подло по отношению к 
созданию Природы и Человека, будь то сам человек, животное или растение. 

Следующий фактор, которым обладает личность по Шукшину, обозначен им таким 
образом: «Полное отсутствие голоса, когда требуется, – для созвучия, – «подпеть» могучему 
басу сильного мира сего…» [1]. 

Следующее качество интеллигентного человека органично выводится из предыдущего. 
Раз личность никому не «подпевает», значит она исходит из «законов Правды»: «Горький 
разлад с самим собой из-за проклятого вопроса «что есть правда?» /1, 32/. 

Для Шукшина Правда – это суть и мерило человеческой жизни, для него это было по 
жизни главное слово, а вопрос «что есть правда?» – вопрос всей его жизни.  

По-Шукшину интеллигентный человек должен также нести в своей душе такое чувство, 
как «сострадание судьбе народа» [1]. Сострадание – это страдание вместе с народом, 
человеком, такая же боль души, какую испытывает другой, а чтобы испытать такое чувство, 
надо находиться под таким же давлением ситуации, надо пройти через подобное. 

Так же в концепцию личности В. Шукшина входит ум. Умный человек – это прежде всего 
человек думающий. Думающий о жизни, о человеке и человечестве, о вечном. 

Для В. Шукшина «интеллигентность духа» присуща не только так называемому 
образованному человеку города, но и простому деревенскому мужику, не имеющему не то что 
высшего образования, но и подчас и среднего. Простой полуграмотный мужик может обладать 
большей высокой человеческой мудростью, нежели любой образованный человек. 

Вывод: В концепции человеческой личности В.М. Шукшина преобладают такие качества, 
как «интеллигентность духа», неспокойная совесть, сострадание судьбе народа, ум, жалость, 
полное отсутствие голоса, «когда требуется, – для созвучия, – «подпеть» могучему басу 

https://www.nur.kz/1618075-trekhyazychie-kak-propusk-v-bolshoy-mir.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Future_Leaders_Exchange
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сильного мира сего…», и в душе несущий «горький разлад с самим собой из-за проклятого 
вопроса «что есть правда?», а также Шукшин предлагает определять человека по его делам: « 
Не смотри, где он работает и сколько у него дипломов, смотри, что он делает» [1]. Таким 
образом, В.М.Шукшин в своем творчестве исследовал человеческую душу с позиции своей 
концепции человеческой личности. 
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ТРЁХЪЯЗЫЧИЕ – БИЛЕТ В БОЛЬШОЕ БУДУЩЕЕ 

 
Владение казахским, русским и иностранным языками становится в современном 

обществе неотъемлемым компонентом личной и профессиональной деятельности человека 
[1,2]. 

Целью данного проекта является массовое овладение казахстанцами тремя языками: 
казахским, русским, английским, развитие поликультурной личности  

Задачи проекта: 
1 Приобщение подрастающего поколения к универсальным, глобальным ценностям, 
формирование у детей и подростков умений общаться и взаимодействовать с представителями 
соседних культур и в мировом пространстве. 
2. Провести анкетирование среди учащихся КГУ СОШ №12, опрос среди населения города 
Семей; 
3. Провести эксперимент с детьми шестилетнего возраста;  
4. Проведения сравнительного анализа с учащимися уже 10 летнего возраста; 
5. Экскурсия по языковым центрам, блиц-интервью. 

Эксперимент с учащимися 5-6 лет 
Ученики: Курмашов Алимжан, Жаксыбаева Сабина, Железняков Лев, Ильясова Рената, 

Байгожин Тимур. Возраст: 5-6 лет. 
С данными учащимися обучения к языкам началось с 04.01.2014 года. Занятия 

проводились 3 раза в неделю. В день они изучали по 5 слов на казахском и английском языках 
при этом использовался учебник «Мой первый словарик». 

Вывод: 
1. Учащиеся легко усваивают слова интересные для них. 
2. Затруднения возникают в сложных словах, но при многократном повторении они 
запоминаются. 
3. Для успешного усвоения лексического материала, необходимы красочные иллюстрации, 
мультфильмы и игры. 

Данные исследования можно применять на уроках казахского языка, русского языка, 
английского языка с целью воспитания всесторонней развитой личности. 

Проведения сравнительного анализа с учащимися 12 летнего возраста 
Ученики: Курмашов Алимжан, Жаксыбаева Сабина, Железняков Лев, Ильясова Рената, 

Байгожин Тимур. На данный момент учащиеся владеют большим словарным запасом, беглым, 
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осмысленным чтением, владеют соответствующей разговорной речью, умеют составлять 
диалогическую речь. 

Вывод: Учащиеся с лѐгкостью усваивают данные материалы, владеют чтением, 
письмом на английском языке [3]. 
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Д. Рахимжанова 
КГКП «Семейский финансово-экономический колледж им. Рымбека Байсеитова» 

Научный руководитель – А.Н. Искаков 
 

ПУТЬ В БУДУЩЕЕ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ПОЛИЯЗЫЧНОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

В моем докладе рассматривается тема насчет пропаганды полиязычия в сфере 
обучения студентов Казахстана.  

Цель языковой политики в Казахстане – интеграция Республики в мировое 
сообщество и как следствие подъем науки, экономики и социально-культурной составляющей 
страны. 

Введение трехъязычного образования должно сделать казахский народ 
конкурентоспособным на мировой арене. Эта реформа – составляющая программы «Казахстан-
2030». Планируется, что к 2020 году около 20% населения сможет свободно общаться на 
английском языке. 

Особенности функционирования английского языка в современном казахстанском 
деловом сообществе без сомнения, английский язык стал одним из ведущих языков в сфере 
международной деловой коммуникации ХХІ в. Данный факт также находит свое подтверждение 
во многих исследованиях, посвященных вопросам распространения английского языка и его 
роли в мировом современном деловом сообществе. Следует отметить, что масштаб 
распространения английского языка в мировой практике разными исследователями (M.Castells, 
J.A.Fishman, T.L.McCarty и др.) воспринимается достаточно неоднозначно [1]. Также, английский 
язык вполне может трудоустроиться уязвимым группам ашего населения. А помогают в этом 
различные проекта молодежного корпуса. Один из них: ZhasProject [2]. На данный момент на 
своем опыте знаю о множества проектах, которые помогают молодым людям заняться своим 
делом и при этом получать деньги. Один из этих проектов: «ZhasProject проект развития 
молодежного корпуса». Молодые люди в возрасте от 16 до 29 могут реализовать свои идеи и 
выиграть грант, с помощью которого они будут реализовывать свой проект для уязвимого 
общества. Молодежь, в промежутке года или 6-месяцев получают стипендию в размере 60 000 
тенге. По-моему, такие бизнес-проекты очень полезны для нынешней молодежи, для их 
дальнейшего пути и бизнес развития. 

Заключение. Изучение иностранного языка в современном мире – это один из самых 
важных составляющих моментов современного, успешного человека. Знание хотя бы одного 
иностранного языка расширяет кругозор, позволяет узнать культуру и обычаи другого народа.  
Всем, конечно же, давно известно, что знание английского языка очень даже может пригодиться 
в жизни. Где бы вы ни оказались на земном шаре – вы наверняка везде услышите английскую 
речь. Английский, являющийся наиболее преподаваемым языком, не заменяет других языков, а 
дополняет их. Общепринято изучать английский язык, как международный эквивалент общения. 
Благодаря изучению иностранного языка – у вас улучшиться память, внимание и умение 
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сосредоточиться на своей мысли. И даже в случае - если вы не достигните желаемого 
результата – это уже помощь практически в любой сфере вашей жизнедеятельности.  

К слову сказать, те, кто усилено, изучают иностранные языки гораздо более 
сосредоточенные, внимательные, усидчивые и сообразительные.  

Трехъязычие – это перспективная идея, но, чтобы в ней не разочароваться, нужно 
грамотно продумать план реализации. Так что, как говорится, было бы желание, а 
возможность, способы и время всегда можно найти, для того, чтобы изучить иностранный язык 
и окунутся в другой мир! 
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Б. Дандыбаева 

КГУ «СОШ №12» г. Семей 
Научные руководители – Н.Ю. Нятина,учитель русского языка и литературы, 

Д.А. Калыкова, учитель казахского языка 
 

СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИи В КАЗАХСКОЙ И РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

 
В этом учебном году мы говорили на уроках русского и казахского языков о семье, о 

семейных традициях, представляли свои творческие проекты. Мы задумались: а как эта тема 
проходит в произведениях художественной литературы, какое значение они имеют. Нас 
заинтересовала эта тема, потому что семья самое важное для человека. Так возникла идея 
исследования [1]. 

Актуальность. Тема представляет особую актуальность, так как приобщение к культуре 
семейных ценностей, способствует разностороннему развитию личности и толерантности, 
развитию языка и взаимодействие языка и традиций народа. 

Цель нашего исследования: выяснить роль семейных традиций в русской литературе, 
влияние семейных традиций на детское сознание, доказать развитие языка в современных 
условиях. 

Задачи: 
– познакомить с традиционным укладом жизни дворянских семей основываясь на текст 

художественного произведения классической литературы; 
– дать понятие семьи, семейной традиции, семейного воспитания, составить 

представление об идеале семейных отношений [1]. 
Без народно-православных традиций, описанных М.А. Шолоховым в романе «Тихий 

Дон», невозможно представить себе великое значение повествования эпопеи, обусловившее 
стремительный взлет творческого духа писателя.  

Свадьба со всеми обрядами одна из красочных картин мирной жизни донского 
казачества. Здесь много поэтичности, юмора, бесшабашного разгула. На этих страницах 
Шолохов особенно часто пользуется фольклорными средствами, чтобы обрисовать облик 
казачества [2]. 

В Романе-эпопее «Путь Абая» мы наблюдаем обычаи казахского народа. Вот сватовство 
Абая. По распоряжению Зере, Абаю перед отъездом и была сшита такая одежда. Старая 
бабушка, обычно во всем потакавшая внуку, на этот раз не слушала его возражений. Традиции 
и обычаи Казахстана уходят своими корнями в глубокую языческую древность. Пережитком 
патриархальщины был также обычай при договорах о мире заключать браки между 
замиряющими сторонами или передавать детей на воспитание в семью недавнего врага. 
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Жертвой такого обычая явилась маленькая Камшат, дочь Кунанбая, переданная в семью 
Божея, погубившего ее бесчеловечным обращением[2]. 

Вывод: с изменением национальной семейной традицией изменяется лексический 
состав языка, т.е. постепенно утрачиваются народные корни и с ними уходят слова. Данная 
закономерность наблюдается как в русском языке, так и в казахском языках. Поэтому 
эстетически значимыми оказываются реалии и символы минувшего, под воздействием которых 
человек учится отличать добро от зла.Синтез отличительных особенностей романа: религиозно 
насыщенных чувств героев; таких устойчивых черт религиозности, как исконная зависимость 
казака от земли и полная растворенность в природе; православных традиций и обрядов; 
христианских святынь – символов художественной силы; православно – народного хронотопа и 
библейских речений даѐт нам право причислить это произведение к числу шедевров, близких 
по художественной мысли, по стремлению возвышаться над злобой и ненавистью к 
православной правде. Изучив данную тему, мы  пришли к выводу, что в русской литературе 
есть хрестоматийные примеры воспитания человека в семье, к которым назрела 
необходимость обратиться в наше время. У нас есть, чем гордиться, есть, с кого пример брать. 
Доказательством тому – наша отечественная литература, в основе которой – проблема 
человеческого существования как духовного процесса. Именно в русской и казахской 
литературе видится противоядие пошлости и нравственному уродству [3]. 
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А. Нурмагамбетова 
КГУ «Средняя общеобразовательная школа №15» 

Научный руководитель – С.К. Балыкбаева, учитель русского языка и литературы 
 

ЗНАЧЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ 
В КАЗАХСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 

 
Фразеологизм – это устойчивое, неделимое сочетание слов, употребляемое в 

переносном смысле, которое можно заменить одним словом.  
Приступив к работе, мы поставили перед собой цель: определить понятие 

фразеологизма, изучить специфику употребления казахских и русских фразеологизмов 
носителями языков. 

Неотъемлемый признак фразеологизмов заключается в том, что они используются нами 
как нечто целостное, монолитное (К.И. Чуковский). 

Фразеологизмы в предложениях используются для выделения стилевых особенностей и 
придают яркий эмоциональный оттенок. По этому поводу Смет Кенесбаев, автор труда 
«Фразеологический словарь казахского языка» отметил: «Каждое слово само по себе не 
обязательно может быть использовано в переносном, образном значении». Во фразеологизмах 
ярко прослеживаются сохранившиеся следы быта и обычаев народа.  

Основателями фразеологической теории выступают французский ученый Ш. Баллид, 
российский академик В.В. Виноградов. А. Болганбайулы и Г. Калиев в своѐм труде 
«Лексикология и фразеология казахского языка» отметили: «Существует три признака, по 
которым можно сказать, что фразеология – это независимый раздел лингвистики. К ним 
относятся: использование в данном виде, без изменений; целостность значения и устойчивость 
сочетания».  

Выбранная нами тема является действительно актуальной. Речь современного 
подростка далека от норм. В ней  повторы, слова-паразиты, слова ненормативной лексики. А 
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ведь сегодняшние подростки-это завтрашние врачи и строители, учителя и летчики. И уровень 
развития речи-важный показатель общего уровня развития человека, общества, нации. 

Как в русском языке, так и в казахском языке фразеологизмы не надо придумывать. Они 
уже есть, важно просто знать их толкование и область применения.  

Для того чтобы выяснить знают ли современные школьники значение некоторых 
фразеологизмов, используют ли учащиеся в своей речи устойчивые сочетания слов, решили 
провести небольшой социологический опрос среди учащихся 9-х классов. Цель опроса – 
выяснить, какое место занимают фразеологизмы в речи учащихся школы, знают ли ученики 
значение некоторых фразеологизмов. Результаты получились не просто интересные, но, порой, 
и самые неожиданные. Им были предложены следующие вопросы: Знаете ли вы, что такое 
фразеологизмы? Используете ли вы фразеологизмы в речи? Объясните значение следующих 
фразеологизмов: прикусить язык, заруби себе на носу, обвести вокруг пальца, куры не 
клюют, кот наплакал, спустя рукава, вставлять палки в колѐса, сгущать краски, пальчики 
оближешь.Какие фразеологизмы в своей речи вы используете?  

 То, выяснилось, что немногие школьники знают фразеологизмы . 
 Мир фразеологии богат и разнообразен. 
  Фразеология русского и казахского языков исключительно богата и разнообразна как по 

составу, так и по содержанию. 
Приведем примеры фразеологизмов: ақ жҥрек (радушный), қолы ашық (щедрый) бел 

бермеді (выдержанный), еті тірі (живой); тас бауыр (жестокий), без бҥйрек (черствый), 
арамтамақ (лодырь).  

Проанализировав фразеологизмы русского и казахского языков, относящихся к человеку, 
прежде всего, выяснили, что таких фразеологизмов много как в русском, так и в казахском 
языке. 
 В казахском языке есть фразеологизм басына кҿшіру (кҿтеру), что означает перевернуть 

на голову, громко кричать.  
 Погнаться за двумя зайцами ~- екі кеме қҧйрығын ҧстау (держаться за кормы двух 

кораблей).  
 1) Ҿз орнын білу – знать свое место; 
 2) Жылайын ба, кҥлейін бе – то ли плакать, то ли смеяться; 
 3) Кҿзді ашып жҧмғанша – не успеешь глазом моргнуть. 

Сравнивая фразеологизмы, мы можем отметить, что в них чаще всего высмеивались 
какие-то человеческие пороки или, наоборот, прославлялись лучшие стороны души человека. 
Возникшие в древности, эти сочетания до сих пор живут в современном языке. Почему? 
Наверное, потому, что они как нельзя ярче отражают мысли и чувства народа и основаны на 
его мировоззрении…  

Фразеологизмы важны в жизни каждого народа, поскольку используются во всех сферах 
деятельности человека. Вследствие этого появляется необходимость в изучении 
фразеологизмов, перевода их на другие языки и в определении  их национально-культурной 
специфики. 

Проведенное исследование показывает, что многие учащиеся нашей школы стали 
больше знать значение фразеологических оборотов на казахском и русском языках и будут 
применять их в речи.  

Выводы: фразеологизмы отражают национальную самобытность языка. Во фразеологии 
запечатлен богатый исторический опыт народа. Изучение фразеологии повышает культуру 
речи и общую культуру человека. Правильное и уместное использование фразеологизмов 
придает речи особую выразительность, меткость, образность. 
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Н. Қалибаева  
«Семей қаласының Д.Қалматаев атындағы жоғары мемлекеттік мемедицина колледжі»  

ШЖҚ КМК 
Ғылыми жетекші – А.Е. Мендекина, ағылшын пҽнінің мҥғалімі 

 
МЕДИЦИНАДА АҒЫЛШЫН ТІЛІНІҢ МАҢЫЗЫ 

 
Шет тілдердің арасында ағылшын тілі баяғыда-ақ алғашқы орынды иеленді. Бҧл ҽлемдік 

тілде миллиондаған адамдар сҿйлейді. Ағылшын тілі қазірде кез келген салада қолданылады. 
Ағылшын тілін меңгеру медицина саласындағы қызметкерлерге ҥйрену ҿте маңызды деп 

ойлаймын .Медицина қызметкерлеріне шет тілін білу қосымша мҥмкіндіктер ашады: 
 Еңбек нарығындағы "бағаңыздың" ҿсуі.  
 Ағылшын тілдегі ҽдебиет оқу. 
 Қосымша мҥмкіндіктер. 
 Ағылшын тілін оқудағы латын тілінің тиімділігі 

Еңбек нарығындағы "бағаңыздың" ҿсуі. 
Бҽсекеге қабілетті болуы. Ерекше қҧрметпен қарайды. Жаксы жҧмысқа ие болу. 
Ағылшын тілдегі ҽдебиет оқу. 
Қазіргі заман талабына сай медицина мамандары ҥнемі ізденіс ҥстінде болып, шеберлігін 

арттырып отыруға міндетті.Медицина қызметкерлері білімдерің жетілдіру ҥшін еліміздегі 
ҽдебиттер мен ондағы ақпараттар аздық етеді Арнайы бір салаға маманданған сайттар да 
кҿбінде ағылшынша. Демек ағылшын тілін білу арқылы қажет ақпаратты ала алады жҽне тҥп 
нҧсқада оқи алады. 

Қосымша мҥмкіндіктер 
 Шет елдермен қарым-қатынас жасай алады 
 Тҽжірибе алмасады 
 Шет елдерде ашылып жатқан жаңалықтардан хабардар болады 

Мысалы: Семей қаласының онкология ауруханасы шет елдерімен ҥнемі байланыста. Ҽр 
бҿлімде қызмет ететін қызметкерлер шет елдерге шығып, тҽжірибеден ҿтіп келіп, ҿз 
салаларында тҽжірибелерін іске асыруда. 

Біздің Д. Калматаев атындағы медицина колледжде шетелермен тығыз қарым қатынаста. 
Мысалға: Медициналық білім мен ғылымды жаңғырту жобасы бойынша бізге 

Германиядан Петра Фоскуль келіп, студенттермен жҽне ҧстаздармен тҽжірибе алмасты. 
Ағылшын тілін оқудағы латын тілінің тиімділігі 
Біз 2025 жылдан бастап ҽліпбиімізді латын қарпіне, латын ҽліпбиіне кҿшіруге кірісуіміз 

керек. Бҧл – ҧлт болып шешуге тиіс принципті мҽселе. Бір кезде тарих бедерінде біз мҧндай 
қадамды жасағанбыз. Балаларымыздың болашағы ҥшін осындай шешім қабылдауға тиіспіз 
жҽне бҧл ҽлеммен бірлесе тҥсуімізге, балаларымыздың ағылшын тілі мен интернет тілін жетік 
игеруіне, ең бастысы – қазақ тілін жаңғыртуға жағдай туғызады» – деп латын ҽліпбиіне кҿшудің 
қажеттілігін Елбасымыз атап ҿтті. 

Бҥгінгі таңдағы ағылышын тілін меңгерген медицина мамандары ҥшін, латын тілін 
ҽріптерін ҥйрену еш қиындық тудырмайды сҿзсіз. 

Ҿйткені: ағылшын мен латын тілдердің ҧқсастықтары мен айрмашылықтары ҿте кҿп. 
 Латын сҿздерімен ағылшын сҿздерінің айтылу дыбысталу жағынан ҧқсас сҿздері 
 Фанетикалық дыбыстардың ҧқсастықтары  

Қорытындылай келе, Қазіргі замандағы ағылшын тілінің рҿлі жайлы ҧзақ уақыт айта 
беруге болады.Бҧл тіл қазіргі заманда жаһандық тіл болғандықтан, оның Қазақстандағы рҿлі 
ҽсіресе медицинада маңызы зор. Себебі медицина саласында жаңа ашылулар, технологиялар 
ағылышн тілінде шығып жатыр. Жҽнеде кҥн сайын ашылып жатқан сандаған жаңалықтардан 
хабардар болу ҥшін,шетел мамандармен озық тҽжірибе алмасу ҥшін маманның тілдік біліктілігі 
жоғары болуы, яғни, оның шет тілдерін, халықаралық тілдерді еркін меңгеруі шарт. 

Бҧл тілді білу ҽрбір адамның ҿмірде табысқа жетуі ҥшін кҿмектеседі. Ол сондай-
халықаралық тілді білетін білікті қызметкерлер ҽрдайым ҽр кҽсіпорында жоғары бағаланады. 
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НЕОЛОГИЗМЫ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Прогресс не стоит на месте, политика, экономика, социальная и техническая сферы 
претерпевают постоянные изменения,что приводит к появлению всѐ новых и новых слов в 
языке. Каждая эпоха откладывает свои отпечатки: оставляет новые слова, уносит старые,к 
оторые уже не нужны в употреблении. 

В нашей жизни появляются новые предметы,возникают новые понятия, и это влечет 
потребность в их назывании. Так рождаются новые слова. Их принято называть неологизмами. 
Термин «неологизм» впервые появился в 1755 году во французском языке, откуда после 1800 
года он был заимствован в английский язык в значении «употребление новых слов, инновации 
в языке, а также новое слово или выражение». 

Неологизм (др. греч. neos – новый, logos – речь, слово) – слово, значение слова или 
словосочетание, недавно появившееся в языке. Бывает,что неологизмы создает конкретный 
человек, когда испытывает необходимость назвать какую-то реалию. Как правило, новые слова 
придумывают писатели и ученые.  

Любой язык является непрестанно изменяющейся и развивающейся системой. И 
английский язык не исключение. В наше время английский язык переживает неологический 
бум. В нем появляется огромное количество новых лексических единиц,около 800 слов в год. 

Словарный состав языка постоянно изменяется,так как языку свойственно отражать все 
изменения в жизни людей.  

В современном английском языке развитие словарного состава происходит,как никогда 
прежде,очень бурно. Причиной этого является,прежде всего,научно-техническая революция, в 
результате которой возникают новые понятия в науке и технике,происходят изменения  в 
культуре и общественных отношениях между людьми. 

Мы считаем данную тему актуальной, так как неологизмы связаны практически со всеми 
областями жизни современного общества.  

Целью данной работы является изучение лингвистических изменений в лексическом 
составе английского языка. 

Задача данной работы: проанализировать существующие виды и способы образования 
неологизмов. 

По способу образования неологизмы подразделяются на фонологические, 
заимствования и морфологические.  

Неологизмы охватывают практически все сферы жизни. Пополнение лексического 
состава английского языка происходит как с помощью заимствований из других языков, так и 
внутриязыковыми средствами, что вновь и вновь доказывает, что язык – это живая система, в 
которой как в зеркале отражаются все изменения, которые имеют место быть в нашей 
повседневной жизни.  

Тема неологизмов всегда была актуально. Процесс образования неологизмов и 
пополнения ими современного языка – процесс постоянный и, следовательно, представляет 
довольно обширное поле для дальнейших исследований.  
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ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ ЖАСҾСПІРІМДЕРДІҢ СҾЙЛЕУІНЕ АҒЫЛШЫН ТІЛІННЕН ЕНГЕН  

КІРМЕ СҾЗДЕРДІҢ ҼСЕРІ 
 

Басқа тілдерден келген кірме сҿздер-табиғи жҽне тҧрақты ҥдеріс. 
Халықтар, елдер, мемлекеттер ҽрқашан бір-бірімен байланыста болғандықтан басқа 

тілдерден кірме сҿздердің келуі заман талабы. 
Ақпараттық тасқынның кҥшейюі-ғаламдық интернет желісінің пайда болуы, дҥниежҥзілік 

экономикалық нарықтың дамуы, халықаралық туризм, мҽдениет байланыстары,ақпараттық 
технологиялар, халықаралық олимпиадалар, фестивальдер – осының барлығы ағылшын тілінен 
енген кірме сҿздерінің келуіне себеп болды [1]. 
 Мысалы: ноутбук, сканер, интернет, сайт т.б. 

Біздің еліміз ертеден басқа елдермен саяси, сауда, ғылыми жҽне мҽдени байланыста 
болғандықтан тіліміз басқа тілдермен байытылып отырған.  

Бҧндай сҿздер біздің халыққа жаңа заттар, дҽстҥрлер мен тҥсініктерге жаңа атаулар 
берді. Гипертілдердің пайда болуы кҿптеген мҽселелер туғызады. Бҧл мҽселелерді шешу 
эколингвистика – тілдердің бір-бірімен байланысын зерттейтін 21 ғасырдың ҿзекті ғылым 
саласының тҧғырында. Ҽлемнің ағылшын тілді емес елдерінің халқы мҽдениаралық қарым-
қатынасқа дағдылану қажет, сонымен қатар ҿз тілінің тазалығын, ҧлттық мҽдениетін сақтап қала 
білу керек. Тҽжірибе кҿрсеткендей, уақыт ҿте тілдегі артық жҽне қажетсіз сҿздер ҿздігінен тҥсіп 
қалады [2]. 

Англицизмдерді қолданудың кейбір артықшылығын да айтып кету қажет: 
– біріншіден, кейде англицизмдерді қолдану ыңғайлы, ҿйткені олар қысқа да нҧсқа айтылады; 
– екіншіден, ҧзақ аудармалардан гҿрі, англицизмдер бҽріне тҥсініктірек. 
– ҥшіншіден, бҧл сҿздер біздің кҥнделікті тілімізге енген, ҽсіресе жастар мен Бҧқаралық 
ақпараттар қҧралдарына ; 
– тҿртіншіден, кірме сҿздер нормативті лексикаға жатады. 

Ҽр елдін ҿз туған тілінің қҧндылығы бар. Ҿз тіліміздің мҽртебесін де ҽрқашан жоғары 
ҧстауымыз керек.Бірақ заманның ағынынан қалмай,экономика,саясат,мҽдениет салаларын ҽрі 
қарай дамыту ҥшін біз халықаралық тілді де меңгеруіміз керек [3]. 

Елбасымыз Н.Ҽ. Назарбаев айтқандай  Қазақстанда «Ҥш тілде білім беру» идеясын 
ҧсынуының негізі: Қазақстанды бҥкіл ҽлем халқы ҥш тілді бірдей пайдаланатын жоғары білімді 
мемлекет ретінде тануы керек екендігі. Олар: қазақ тілі – мемлекеттік тіл, орыс тілі – ҧлт-аралық 
қарым-қатынас тілі жҽне ағылшын тілі – жаһандық экономикаға ойдағыдай кірігу тілі [4]. 

Негізі «ҥштілді білім» ҿзінен ҿзі туындаған ҽдемі тҧжырымдама немесе тілдік саясаттың 
жаңа формасы ретінде пайда болған жоқ, ол – ҿмірлік қажеттіліктен туындаған игілікті идея. 
Кезінде халқымыздың «Жеті жҧрттың тілін біл, жеті тҥрлі білім біл» деген аталы сҿзі дҽл бҥгінгі 
дамыған дҽуірімізге сҽйкес айтылғандай [5]. 

 
Ҽдебиеттер 

1. Современный словарь иностранных слов – 1992 
2. Брейтер М.А. Ағылшын тілінен келген кірме сҿздерінің тарихы.Владивосток, 2004. 
3.  Ваулина Е.Ю., Скляревская Г.Н. «Кҿп пайдаланатын ағылшын тілінен келген кірме сҿздер» 
– М. 2005. 
4. Н.Ҽ.Назарбаевтың «Жаңа ҽлемдегі Жаңа Қазақстан» (атты 2007 ж.) Жолдауында ҧсынылған 
«ҥштҧғырлы тіл» мҽдени жобасы.  
5. https://infourok.ru. http://gramotey.com. http://kaz2.docdat.com 
 

https://infourok.ru/
http://gramotey.com/
http://kaz2.docdat.com/


91 
 

СЕКЦИЯ № 6: ҚАЗАҚ ТІЛІ, ҼДЕБИЕТІ ЖҼНЕ ЖУРНАЛИСТИКА  
 
 

СЕКЦИЯ: КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК, ЛИТЕРАТУРА И ЖУРНАЛИСТИКА 
 

Г. Кулжабаева 
№39 жалпы орта білім беретін мектеп, Семей қаласы 

Ғылыми жетекшісі – Д.Ж. Ережепова, қазақ тілі мен ҽдебиеті пҽнінің мҧғалімі 
 

ҚАЗАҚ ЖҼНЕ АҒЫЛШЫН ҼДЕБИ ЕРТЕГІЛЕРІНДЕГІ МИФОПОЭТИКА 
 

Зерттеудің ҿзектілігі. Қазақ ҽдебиетінде миф пен мифопоэтикалық ерекшеліктер 
туралы зерттеулердің пайда болғанына 20-30 жылдың ғана жҥзі болды десек артық айтпаймыз. 
Жалпы миф туралы зерттеулер фольклор ғылымының негізгі саласы болып қаралғаны белгілі. 
Ал кҿркем шығарманың поэтикалық ерекшелігі мифтік танымдар мен архетип тҧрғысынан терең 
қарастырыла бастауы да кейінгі зерттеу еңбектердің нҽтижесі. 

Мифология – біздің санамыз бен тҥйсігіміздегі кеңістікті қайтадан танып білуге жол ашып 
беретін кілттердің ішіндегі негізгісі. Қазіргімізді, ҿткен заманның ҧмыт болған қабаттарының 
бетін аршып алуға, естен шыққан Рухты, Киені, Ділді, Танымды еске тҥсіруге мҥмкіндік беретін 
ҽдіс те – осы мифология» деп жазады ҿзінің зерттеулерінде кҿрнекті мифолог С.Қондыбай [7]. 

Қазақ ҽдебиетінде мифопоэтикалық ойлау дҽстҥрінің генетикалық тҧрғыдан сабақтастығы 
ҥзілмеген, ол дҽстҥр  А. Иассауи (12 ғ.), Асан қайғы (15 ғ.) шығармаларынан қоса алғанда ХХ 
ғасырдың басына дейін  жалғасқан. Мифологиялық желі ХХ ғасыр басындағы ҽдебиетте жақсы 
кҿріне бастады да, 1930-60 жылдар аралығында ҽдебиетте ҥстемдік еткен большевиктік 
идеология себептерінен салдарынан ҥзіліп қалды, кейіннен 1970 жылдардан бастап қазақ 
прозасындағы осы эстетикалық сабақтастық қайта жалғасты. Мифтік шығармашылықтың кҿркем 
ҽдебиетте тамырын тереңге жібере бастауы 1980 жылдардағы ҽдеби сында кҿп айтылып, қызу 
талқылау нысанына айналды. Бҥгінгі кҥнге дейін бҧл мҽселе  ҽлі жан-жақты зерттеліп біткен жоқ 
деп айта аламыз. Ҽсіресе, 1970-80 жылдары мифтердің қолданылу ерекшеліктеріне 
байланысты сыни-теориялық мақалаларда бҧл мҽселе пікірлер айтысын  тудырды. 

Зерттеу нысанына алып отырған қазақ жҽне ағылшын ҽдеби ертегілеріндегі мифопоэтика 
мҽселесінің ҿзектілігі салыстырмалы ҽдебиеттануда ҽлі де бҧл мҽселенің зерттелмей 
жатуында. Ағылшын ҽдеби ертегілері мен қазақ ҽдеби ертегілеріндегі сюжеттік желі, оқиғаның 
басталуы мен кейіпкерлер жҥйесінің берілуі, образдардағы бейнелік ерекшелік мҽселесі 
зерттеудің ҿзектілігін айқындайды. 

Мақсаты. Қазақ ҽдеби ертегілері мен ағылшын ҽдеби ертегілеріндегі мифопоэтикалық 
ерекшелікті салыстыра отырып талдау, кҿркемдік жҥйесіндегі ҧқсастықтар мен 
айырмашылықтарды айқындау. 

Міндеттері берілген мақсатты саралап, талдауға қҧрылды: 

 Миф пен мифопоэтикалық ғылыми ҧғымдарына саралау жасау; 

 Қазақ ҽдеби ертегілеріндегі мифопоэтикалық ҧстанымның ҧлттық дҥниетанымдық сипатын 
ашу; 

 Қазақ жҽне ағылшын ҽдеби ертегілеріндегі кейіпкерлер жҥйесі мен сюжеттік желі мҽселесін 
салыстыра талдау. 

Зерттеу нысаны. Қазақ жҽне ағылшын ҽдеби ертегілеріндегі кейіпкерлер мен ертегі 
мифопоэтика мҽселесі негізгі зерттеу нысаны болады. 

Зерттеудің ғылыми-ҽдіснамалық негізі. Мифология туралы Шоқан Уҽлихановтан 
бастап, М.Ҽуезов, Ҽ.Марғҧлан, А.Машанов, Ҽ.Қоңыратбаев, Р.Бердібай, Е.Тҧрсынов, 
С.Қасқабасов, Т.Ҽсемқҥловты, Ҽ.Сарай, Б.Ыбыраев, Б. Серікбайҧлы – Қошым Ноғай, 
Ҽ.Балқыбек, С.Қондыбай, З.Наурызбаева, М.Сембин, Г.Ақселеуов, Н.Шаханова, Г.Қаракҿзова, 
Н.Оспанов, т.б. кҿптеген орыс жҽне шетел зерттеушілерінің еңбектері басшылыққа алынды. 
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Зерттеудің ғылыми жаңалығы. 

 Миф пен мифопоэтикалық ғылыми ҧғымдарына саралау жасалды; 

 Қазақ ҽдеби ертегілеріндегі мифопоэтикалық ҧстанымның ҧлттық дҥниетанымдық сипатын 
ашуға талпыныс жасалды; 

 Қазақ жҽне ағылшын ҽдеби ертегілеріндегі кейіпкерлер жҥйесі мен сюжеттік желі мҽселесін 
салыстыра талданды. 

 Балалар оқуына ҧсынылатын ҽдеби ертегілерді саралап,  талдаулар жасалды. 
Мҧхтар Ҽуезовтың кез-келген туындасында сатиралық, юморлық кейіпкерлер, ащы ҽжуаға 

негізделген тіл ҿткірлігі шеберліктің анық ҥлгісіндей болып, ҽдебиет тҧғырының жарқын белгісін 
танытты. Мҧхтар Ҽуезов шығармаларындағы сатира мҽселесін қозғағанда ҧлт тҽрбиесінің 
басты қҧралы болған, жамандықтан жиренудің ҽдіс-тҽсілдері зор ауқымды кҿрініс беріп, тҧтас 
бір ҧлттың мінезін танытады. 

Сатираның қазақ ҽдебиетіндегі кесек те керемет қолданыс ҥлгісін Абайдан алған Мҧхтар 
Ҽуезов бар сипатымен прозаға енгізе білді. Қазақ халқының ҧлы классигі, данышпан ақыны 
Абайды тануды анық мақсат етіп алған Мҧхтар Ҽуезов оның сатирадағы ҥлгілерін жазушылық 
шеберлігіне ҥлкен машық еткен. Ҥлкен-кіші ҧтымды, шешен жауап беріп, дау, талас, тартыс-
егесте қауып айтуды ҥлкен машық еткен Абай екені ҽдебиет сҥйер қауымға аян.  

Мҧхтар Ҽуезов шығармаларындағы сатираны танып білу, оның барлық кҿркем 
туындыларының қҧндылығын ҿз деңгейінде сараптап, барынша сан қырынан танылуына 
жҽрдем етіп, оның поэтикалық ҽсері мен терең тҽлім-тҽрбие беретін рухани кҥш-қуат ретінде 
саралау, болашақ ҧрпақтың кемелденуіне аса керекті дҥние болмақ.  

Зерттеуші, сатиратанушы Т. Қожакеев: «Бір кҥрсіну, бір ҿксу, қабақтың бір ғана шытылуы 
сияқты болып, тез кҿрініп, тез басылатын лирика сыршылдықта мҽлім жайларды ҧзақ 
қиырламай, жҥрек кҥйін тақылдатып ым қағып қана тоқтаса, ерекше дҽмді, аса сҽтті болады. 
Мҧхтар Ҽуезов мақаласында: «Сҿздің сырт пішіні сҧлу болғанға қанағаттанбай, сырт пішіні 
кҥлкілі болғанға қанағаттан, нағыз кҥлкіні алу керек. Нағыз кҥлкі сҿзде емес, кҥлкі қылатын халде 
болады. Кҥлкі сҿздің шатасынан тумайды. Сырт пішіні дарақы, оспадарлау келген сҿзден шын 
кҥлкі шықпайды. Онымен бірен-сараңды болмаса, кҿпті кҥлдіре алмайсың.Қҧр сҿздің 
ҿрескелдігімен кҥлкі тудырамын деу қате. М.Ҽуезов шындығында қазақ сатирасының теориялық 
негізін салушылардың бірі екенін осы мақаласы растайды. «Ел тірлігіндегі кейбір сорақылық, 
ҿрескелдікті кҥлкі етіп жазу-асыл ҿнер, ардақты ҿнер» деп сатираның ҿнердегі, ҿмірдегі орнына 
ерекше ден қойған. 

Ҽдебиет білімпазы «Қазақ-ҿзі кҥлдіргі, кҥлкісі мол, мысқыл, мазақшыл ел. Кҥлкі оған жат 
емес» деп тҥйген. Сатира, юмордың жалынды ҧшқындарын ескі замандардағы ҽдебиет 
нҧсқаларынан дҽл байқаған. Ҥйлену-салт, ғашықтық, батырлық жырларындағы, ертегі, аңыз, 
ҽңгімелердегі қазақ халқының кҥлкі мен ысқақтың тамырын дҿп басып талдай кҿрсеткен. 
Мысалы: «Діндарлықты, сараңдық пен қараулықты, ақымақтық пен аярлықты ҽжуа ететін 
халықтық юмор Алдар кҿсе жайындағы ертегілерде, ҽсіресе, мол болып келеді. Оның «Шық 
бермес Шығайбайды» алдап, сайқымазақ етуі-сараң, жеміт Сасықбай атаулыға арналған 
тантық, қоғамдық мысқылдың айқын ҥлгісі. Мҧнда дҥниеқоңыз шірік байдың сҧм қҧлқынын, кҿзі 
тоймас озбырлығын кҿпшілік Алдардың іс ҽрекеті арқылы ҿлтіре мазақ етеді... Халық санасын 
улап ақыл-ой арбаушыларды, бақсы, балгерлерді, қҧшынаштарды да алдар ащы кҥлкісімен 
масқаралап, ақымақ етіп кетеді. Оның юморының уыты, ащы кҥлкісінің ҿткір жҥзі халықтың қас 
жауы болған элементтерге қарсы бағытталған» [1]. Сол сияқты сатира, юмормен халықтың 
Қобыланды жырындағы Қараманның сараң, болымсыз бейне екенін, «Айман-Шолпан» жырында 
Кҿтібардың ақымақтығын кҥлкі, мазақ қылып ҽшкерелейді. 

Сыртқы ҿмір жазушының ырқына кҿнбей, қайта ҿзінің билігіне еріксіз кҿндіріп, кеңестік 
шаблонға тарта берген соң, Мҧхтар ҿмірдегі, кҥнделікті тірліктегі жан арманымен ҥйлеспейтін 
қайшылықтар сатиралық бояу алып, шығармаларында кҿрініс тапқан. Нақтылы айтқанда, 
Мҧхтар Ҽуезовтің туындыларындағы сатира ҽдісінің ҿзгешелігі-оның жазушылық жолының даму 
ретін, шығармашылық эволюциясын дамытуында. Мҧхтар жолы-таза жҥрудің, қуатты қиялға 
ілесудің, ақ, адал бейнет шегудің жолы. 
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М.О. ҼУЕЗОВ ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ САТИРА ЖАНРЫ 

 
Мҧхтар Ҽуезовтың кез-келген туындасында сатиралық, юморлық кейіпкерлер, ащы 

ҽжуаға негізделген тіл ҿткірлігі шеберліктің анық ҥлгісіндей болып, ҽдебиет тҧғырының жарқын 
белгісін танытты. Мҧхтар Ҽуезов шығармаларындағы  сатира мҽселесін қозғағанда ҧлт 
тҽрбиесінің басты қҧралы болған, жамандықтан жиренудің  ҽдіс-тҽсілдері зор ауқымды кҿрініс 
беріп, тҧтас бір ҧлттың мінезін танытады. 

Сатираның қазақ ҽдебиетіндегі кесек те керемет қолданыс ҥлгісін Абайдан алған Мҧхтар 
Ҽуезов бар сипатымен прозаға енгізе білді. Қазақ халқының ҧлы классигі, данышпан ақыны 
Абайды тануды анық мақсат етіп алған Мҧхтар Ҽуезов оның сатирадағы ҥлгілерін жазушылық 
шеберлігіне ҥлкен машық еткен. Ҥлкен-кіші ҧтымды, шешен жауап беріп, дау, талас, тартыс-
егесте қауып айтуды ҥлкен машық еткен Абай екені ҽдебиет сҥйер қауымға аян.  

Мҧхтар Ҽуезов шығармаларындағы сатираны танып білу, оның барлық кҿркем 
туындыларының қҧндылығын ҿз деңгейінде сараптап, барынша сан қырынан танылуына 
жҽрдем етіп, оның поэтикалық ҽсері мен терең тҽлім-тҽрбие беретін рухани кҥш-қуат ретінде 
саралау, болашақ ҧрпақтың кемелденуіне аса керекті дҥние болмақ.  

Зерттеуші, сатиратанушы Т. Қожакеев: «Бір кҥрсіну, бір ҿксу, қабақтың бір ғана шытылуы 
сияқты болып, тез кҿрініп, тез басылатын лирика сыршылдықта мҽлім жайларды ҧзақ 
қиырламай, жҥрек кҥйін тақылдатып ым қағып қана тоқтаса, ерекше дҽмді, аса сҽтті болады. 
Мҧхтар Ҽуезов мақаласында: «Сҿздің сырт пішіні сҧлу болғанға қанағаттанбай, сырт пішіні 
кҥлкілі болғанға қанағаттан, нағыз кҥлкіні алу керек. Нағыз кҥлкі сҿзде емес, кҥлкі қылатын халде 
болады. Кҥлкі сҿздің шатасынан тумайды. Сырт пішіні дарақы, оспадарлау келген сҿзден шын 
кҥлкі шықпайды. Онымен бірен-сараңды болмаса, кҿпті кҥлдіре алмайсың.Қҧр сҿздің 
ҿрескелдігімен кҥлкі тудырамын деу қате. М. Ҽуезов шындығында қазақ сатирасының 
теориялық негізін салушылардың бірі екенін осы мақаласы растайды. «Ел тірлігіндегі кейбір 
сорақылық, ҿрескелдікті кҥлкі етіп жазу-асыл ҿнер, ардақты ҿнер» деп сатираның ҿнердегі, 
ҿмірдегі орнына ерекше ден қойған. 

Ҽдебиет білімпазы «Қазақ-ҿзі кҥлдіргі, кҥлкісі мол, мысқыл, мазақшыл ел. Кҥлкі оған жат 
емес» деп тҥйген. Сатира, юмордың жалынды ҧшқындарын ескі замандардағы ҽдебиет 
нҧсқаларынан дҽл байқаған. Ҥйлену-салт, ғашықтық, батырлық жырларындағы, ертегі, аңыз, 
ҽңгімелердегі қазақ халқының кҥлкі мен ысқақтың тамырын дҿп басып талдай кҿрсеткен. 
Мысалы: «Діндарлықты, сараңдық пен қараулықты, ақымақтық пен аярлықты ҽжуа ететін 
халықтық юмор Алдар кҿсе жайындағы ертегілерде, ҽсіресе, мол болып келеді... Оның «Шық 
бермес Шығайбайды» алдап, сайқымазақ етуі-сараң, жеміт Сасықбай атаулыға арналған 
тантық, қоғамдық мысқылдың айқын ҥлгісі. Мҧнда дҥниеқоңыз шірік байдың сҧм қҧлқынын, кҿзі 
тоймас озбырлығын кҿпшілік Алдардың іс ҽрекеті арқылы ҿлтіре мазақ етеді... Халық санасын 
улап ақыл-ой арбаушыларды, бақсы, балгерлерді, қҧшынаштарды да алдар ащы кҥлкісімен 
масқаралап, ақымақ етіп кетеді. Оның юморының уыты, ащы кҥлкісінің ҿткір жҥзі халықтың қас 



94 
 

жауы болған элементтерге қарсы бағытталған»[1.57].Сол сияқты сатира, юмормен халықтың 
Қобыланды жырындағы Қараманның сараң, болымсыз бейне екенін, «Айман-Шолпан» жырында 
Кҿтібардың ақымақтығын кҥлкі, мазақ қылып ҽшкерелейді. 

Сыртқы ҿмір жазушының ырқына кҿнбей, қайта ҿзінің билігіне еріксіз кҿндіріп, кеңестік 
шаблонға тарта берген соң, Мҧхтар ҿмірдегі, кҥнделікті тірліктегі жан арманымен ҥйлеспейтін 
қайшылықтар сатиралық бояу алып, шығармаларында кҿрініс тапқан. Нақтылы айтқанда, 
Мҧхтар Ҽуезовтің туындыларындағы сатира ҽдісінің ҿзгешелігі-оның жазушылық жолының даму 
ретін, шығармашылық эволюциясын дамытуында. Мҧхтар жолы-таза жҥрудің, қуатты қиялға 
ілесудің, ақ, адал бейнет шегудің жолы. 
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Н. Жакупова 
«№ 15 жалпы орта білім беретін мектеп» КММ 

Ғылыми жетекшісі – С.К. Балыкбаева, қазақ тілі мен ҽдебиеті пҽнінің мҧғалімі 
 

ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИН ШЫҒАРМАЛАРЫНЫҢ БАСТЫ ТАҚЫРЫБЫ – ЕҢБЕК ТҼРБИЕСІ 
 

Ы. Алтынсарин – қазақтың аса кҿрнекті ағартушысы, демократ тҽлімгер, публицист 
жазушы, ҿз заманының қоғам қайраткері. Еңбек тақырыбы қазақ жазба ҽдебиетінде XIX 
ғасырдың аяғында Ы.Алтынсарин шығармалары арқылы келді. Дене мен еңбек тҽрбиесін ол 
адамгершілік тҽрбиесінің аса кҥрделі мҽселелері ретінде таныды.  

Еңбек тҽрбиесі Ы. Алтынсаринның хрестоматиясында, кҿркем шығармаларында негізгі 
орын алады. Ол ҿзінің еңбек тҽрбиесіне байланысты ойларын терең жҽне айқын кҿрсетіп ҿтті.  
Ыбырай шығармаларының басты тақырыбы – еңбек. Ол еңбек адамның ҿмірі ҥшін ерекше 
маңызды рҿл атқарады, еңбексіз ҿнер де, білім де қолға келмейді деп еңбекті бірінші орынға 
қойып, тҽрбие негізі адал еңбекте деп тҧжырым жасайды. 

Жастарды еңбекке баулу - қай кезде де азаматтық тҽрбиенің елеулі шарттарының бірі. 
Балаларға арналған хрестоматияға енгізген мақалалары мен ҽңгімелерінде автор еңбектің аса 
зор маңызын кҿрсетіп, еңбекті қадірлеуге жҽне сҥюге тҽрбиелеу мақсатын кҿздейді. Автор 
хрестоматиясын оқушыларды еңбектің мақсатқа жеткізетіндігіне, еңбек арқылы табылған 
табыстың берекелі болатындығына сендіре отырып, еңбек ету ҥшін ―тҧрақтылық пен 
табандылық‖ қажет екендігін уағыздайды. Оған дҽлел оның хрестоматиясындағы кҿптеген 
еңбекке байланысты мақалдар мен мҽтелдер. Мысалы, ―Бейнетсіз рахат жоқ‖, ―Жалқау текке 
жатар, оның ырысы қашар‖, ―Жігіттің ерінгені, кҿрінің кҿрінгені‖, т.б. дҽлел болады.  

―Бай баласы мен жарлы баласы‖ ҽңгімесінде Алтынсарин бҥкіл ағартушылық еңбегінің 
негізгі сырын, ҽлеуметтік тенденциясын айқын ашып береді. Ҥсен арқылы еңбекші бҧқараның 
жас ҧрпағының еңбек сҥйгіштігін, ҽр нҽрсенің ретін таба білетіндігін кҿрсетеді. Асан бейнесінен 
мҧндай қасиет байқалмайды. Ҥсен бейнесінен тек еңбек сҥйгіштіктен басқа дҽрменсіз Асанға 
кҿмегі оның адамгершілік жағынан бейнесін сомдай тҥседі.  

«Ҽке мен бала» ҽңгімесінде де жалқау баланың кҥйін сипаттайды. Осындай ҽңгімелері 
арқылы балаларды еңбексҥйгіштікке тҽрбиелеуге дағдылайды.  
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Аз жҧмысты қиынсысаң, кҿп жҧмысқа тап боларсың: ағза қанағат ете білмесең, кҿптен 
қҧр қаларсың. 

―Қыпшақ Сейтқҧл‖ ҽңгімесінде Сейтқҧл арқылы қарапайым халықтың толысқан ҿкілін 
бейнелейді, оның жақсы істерін кҿрсетеді. Сҿйтіп, жазушы бҧл ҽңгімелерінде қазақ 
шаруаларының екі ҧрпағын суреттейді, сол арқылы жалпы халықтың тіршілік ету, ҿмір тану, 
табиғатты меңгеру ҽрекеттерін баяндады. ―Бай мен жарлы баласы―, ―Қыпшақ Сейтқҧл‖ 
ҽңгімелерінің бір-біріне байланысты шығармалар ретінде қаралуы осы себепті.  

―Ҿрмекші, қҧмырсқа, қарлығаш‖ деген ҽңгімесінде бҧл ҥшеуі ҽрқайсысы ҿздеріне тамақ 
іздеп, еңбек етеді, кҥн кҿру ҥшін кҥреседі. Бҧл ҽңгімеде ҽкесі жас баласымен сҿйлесіп, одан 
бірнеше сауал сҧрағаннан кейін ҽкесі қҧс, жҽндіктердің еңбектену арқасында ҿздеріне қорек 
тауып жҥргенін айтып, ―Сен де ертеден кешке дейін босқа жҥріп уақытыңды босқа жіберме, 
еңбек етуге ҽдеттен, еңбек етсең – емерсің‖ дейді.  

Ы.Алтынсаринның ―Сҽтемір хан‖ ҽңгімесінде кішкентай ғана ақсақ қҧмырсқаның қайта-
қайта қҧлағанына қарамастан қабырға арқылы ҥйдің тҿбесіне шыққанын кҿріп отырған 
Сҽтемірге мынандай ой келеді: ―Ҿзі ақсақ қҧмырсқа еңбектене отырып ҽзінің мақсатына жетті, 
ал мен болсам тҥк бітірмей ҿмір сҥріп жҥрмін. Маған мына қҧмырсқадан ҿнеге алу керек екен‖ 
деп, ақырында ҿз елінің ақылы толған патшасы болыпты‖.  

Бҧл ҽңгімеден еңбек ҥлкен мҧратқа жеткізіп қуаныштар ҽкелетінін, ол қуаныш 
қажеттіліктен туған мақсатқа жету идеясын кҿрсетеді.  

Ы.Алтынсаринның кҿптеген шығармалары ҿмірдің мҽні жҽне мағынасы еңбекте екендігін 
дҽлелдейді, ол адам ҿмірін еңбек ҽрекетінсіз мҽнсіз деп есептейді.  

Еңбек ҽрекетінің біткені – ҿмірдің біткені. Ал біреудің еңбектерімен кҥн кҿру 
арамтамақтың жҽне ақымақтың, яғни адалдық қасиеттің жоқтығы. Бір кездегі Ы.Алтынсаринның 
ойлаған арманы, еңбек идеялары қазіргі заманда адам ҿмірінде орнын тапты.  

Қазақ жастарына кҽсіптік мамандық беру мҽселесінің ғылым негізін қалаған да 
Ы.Алтынсарин. Ол қазақ халқының экономикалық дамуына қажетті мамандар ҽзірлеу ісіне 
ерекше мҽн берді, қолҿнер, ауыл шаруашылығы училищелерін ашуға кҥш жҧмсады.  

Ы.Алтынсаринның еңбек туралы пікірлері, идеялары қазіргі біздің экономикалық 
жағдайда қойылатын талаптармен сҽйкес келеді.  

Еңбек тҽрбиесі тақырыбында жазылған Ыбырай ҽңгімелері бір-біріне еш ҧқсамайтын, 
қайталанбайтын туындылар. Ҽрқайсысының ҿзіндік қызықты ҽрі тҽрбиелік жақтары бар. Мҧны 
оқыған оқырман ҽрқашан пайдалы, ҿнегелі істерге ҧмтылары сҿзсіз.  

Ыбырайдың ҿзі айтқандай, бағың ҿскенше тілеуіңді ел де тілейді, ҿзің де тілейсің, бағың 
ҿскен соң ҿзің ғана тілейсің дегендей, бала жҥрегіне нҧр қҧюшы мамандардың жол бҧлтарысы 
мол, бейнеті мен мҧраты бірдей, бірақ бақыт қҧшағы кең екенін мақҧлдай келе, ҧстазға да ҥлкен 
ескерту, сын мен пайымшылық қажеттігін еңбек, шаттық, қуаныш, бақыт ҽкелетінін, еңбек – 
табыс кҿзі екендігін, еңбек – ҿмірді кҿркейтетіндігін, адамды абырой атаққа жетелейтінін 
тҥсіндіреді.  

Шығармалары мазмҧны жағынан да, тҥрі жағынан да балалар ҽдебиетіне қойылатын 
талаптарға сай келеді. Сондықтан да Ыбырай Алтынсаринді балалар ҽдебиетінің негізін 
салушы дейміз.Тҽрбие мҽселесі бҥгінгі ҿмірде де ҿз маңызын жойған жоқ, тіпті кҥн тҽртібіндегі 
ҿзекті мҽселе екенін де білеміз. Ана мейіріне қанып, ҽке ҿсиетін тыңдап ҿскен бала ғана тҥбінде 
жылы жҥректі азамат болары сҿзсіз,олай болса, Ыбырай ҽңгімелерінде жасынан отбасы 
тҽрбиесін кҿрген бала ҥлкен азамат болғанда, ҿз мҽнінде ҿмір сҥруге бейім болады деген нақты 
тҧжырымдар беріледі.  

Қорыта айтқанда, Ы.Алтынсаринның ҿз халқын оқуға, надандыққа, зҧлымдыққа қарсы 
шығуы, сол кезде ҽлеумет ҿміріндегі теңсіздіктің бетін ашып, ҿмір шындығын кҿрсетуі, жастарды 
жақсылыққа, адамгершілікке ,еңбекке тҽрбиелеуі , проза жанрының жҽне балалар ҽдебиетінің 
ең алғашқы негізін салушы болды.  
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Ғылыми жетекшісі – А.С. Алтынбекова; Ж.Х. Камбарова, қазақ тілі мен ҽдебиеті пҽні мҧғалімі 
 

АСАН ҚАЙҒЫНЫҢ ЖЕРҦЙҒЫ МЕН «МҼҢГІЛІК ЕЛ» КОНЦЕПЦИЯСЫ 
 

Ғылыми жоба тақырыбы: Жерҧйық фильмінің ҿскелең ҧрпаққа берер ҽсері 
Жобаның негізгі мақсаты:Қазіргі жас ҧрпақ оқулықтан білсе, біледі, ҽйтпесе біздегі 

«халықтар достығы» ҧғымының неден шыққанын, тонның ішкі бауындай араласып, кҥнде қатар 
жҥрген корей, шешен, неміс  достарының қазақ топырағына ҽу баста қалай келгенін ойлап, 
ҽрідегіні қазбалап жатпайды да. Осы тҧрғыда, «Жерҧйық» фильмін кҿрсету арқылы жас 
кҿрерменге ой салу. 

Зерттеудің ҿзектілігі- осындай фильмдерді оқушыларға жиі кҿрсетілуі тиіс.  
Зерттеудің болжамы-егер осындай фильмдерді туралы кҿп білсе, оқушылардың бойына 

ҧлтжандылық, қамқорлық, жаңашырлық, татулық секілді толып жатқан қасиеттерді бойына 
сіңірер еді. 

Зерттеу ҽдістері 
– ғылыми ҽдебиеттердегі анықтамалармен танысу; 
– бақылау; 
– зерттелген нҽтижеге талдау жҥргізу 
 «Жерҧйық»: жер жанаты – деген мағынаны білдіреді.ҚР Президенті, Елбасы Н.Ҽ. 

Назарбаев «Ҧлттық бірегейлік туралы» сҿз қозғағанда «халықтың рухының жерҧйығы» туралы 
ой тастайды. Жалпы «Жерҧйық» ҧғымының концептілік этимологиясын, мифологиялық 
тҧғырнамасын анықтау маңызды мҽселе. «Жерҧйық» дегенде біріншіден, қҧтты мекен ойға 
оралады, ол қазақ халқының тарихында Асан қайғының философиясымен тығыз байланысты. 
Себебі, Асан қайғы жел маясына мініп халқына Жерҧйық іздейді. Сонда «жерҧйық» дегеніміз 
қандай жер жҽне бҥгінгі заманда қазақ халқы ҿз жерҧйығын тапты ма деген сауалдарға жауап 
іздеу кезек кҥттірмес мҽселе. Орхон-Енисей руникалық жазбаларын негізге ала отырып жҽне 
оларды археологиялық, этнографиялық, мифологиялық деректермен толықтыра отырып, кҿне 
тҥркілердің дҥниетаным тҥсінігін жҽне олардың космогониялық танымын анықтауға негіз бар. ҚР 
Президенті, Елбасы Н.Ҽ. Назарбаев ҿзінің «Тарих толқынында» атты кітабында: «Бҧдан 1,5 мың 
жыл бҧрынғы ғҧн нҽсілдері – тҥркілер – Ашина руының тҥркілері – Ордос алабынан ауған жҥнді 
тайпаларының ежелгі ақсҥйек ҽулиетінен тараған ҧрпақтар. Осынау жаңа рухани толқынның 
тоғысында тҧңғыш Тҥркі қағанаты – Мҽңгілік Ел бой кҿтереді. Бҧл ҥшінші империя жергілікті сақ 
тайпаларын бҧдан арғы мыңжылдықта ғҧндардың арынды асау рухының ықпалымен таратып 
жіберіп, Байкалдан Каспийге дейінгі байтақ ҿлкені жайлап келген Тҥркі тайпаларымен біріктіріп, 
барлығын ҿз қанатының астына жинаған» [1, 3], – деп атап кҿрсетуі Қазақ даласының ҧлы тҥркі 
елінің қара шаңырағы екендігін айқындай тҥседі.  

«Қазақ елінің мҽңгілігі» деген тҥсінік – мҧраттар негізінде қҧрылған пафостық тҥрде 
перспективтіліктің шынайы болашақ қуаттылық деңгейін ашады. Яғни, бҧнда шабыт пен 
жігердің, белсенділік пен ҧмтылыстың стратегиясы жатыр. Бҧл параллелизмнен: «Жерҧйықты» 
(ҿз Отанын) қастерлеу – Қазақ елінің мҽңгілігінің сақталуының кепілі» деген тҧжырымдама 
алынады. 

Жалпыадамзаттық оптимистік философия мен ҧлттық рухты бітістірген Асан қайғы 
идеалына ҿзінің жеке басының оған сенгендігінде немесе сенбегендігінде емес, осы идеалдың 
жалпы алгоритмін (логикалық қҧрылымын) жасап бергендігінде болып отыр. Неге десеңіз, «бес 
ғасыр ҿтсе де, коммунистер дҽл осындай ҥлгіні неге таңдап алады» деген сҧрақтың жауабы 
бҧған дҽлел. Демек, Мҽңгілік Ел идеясы да осындаы шабыт пен сенім туғызатын оптимистік 
философиядан тамыр тартады деген сҿз. 

Ал, тікелей тақырыбымызға оралсақ, «Жерҧйық» кҿркем фильмінің кҿтерер жҥгі ауыр 
секілді кҿрінді. Біріншіден, бҧл тарихи фильм ретінде еліміздің ҿткен бір зобалаңды кезеңіне 
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ҥңілдіріп, сол заманалар шындығын кҿркем тҽсілдер арқылы ашуымен қҧнды. Екіншіден, онда 
жер аударылып келген халықтар тағдыры, қазақ халқының қонақжай, сонымен бірге намысын 
бермейтін мҽрт мінезі ширығысты драмалық оқиғалар ҥдесінде кҿрініс табады. 
 
 

А.М. Қасымжанова 

«№30 жалпы орта білім беретін мектеп» КММ, Семей қаласы 
Ғылыми жетекшісі – Д.Е. Кайрашова, қазақ тілі мен ҽдебиеті пҽні мҧғалімі 

 

ЛАТЫН ҼРПІНЕ КҾШУ-УАҚЫТ ТАЛАБЫ 
 

Жазу – адамзат ақыл-ойының ҥлкен жетістігі. Кез-келген халықтың тарихы жазба тілмен 
тікелей байланысты қалыптасып, барлық рухани жҽне материалдық қҧндылықтар деңгейі жазба 
мҽдениетінен кҿрінетіндіктен жазу тарихы жалпы адамзат тарихының бір саласы ретінде 
қарастырылады.Ҽлемдегі бҥкіл халықтар секілді қазақ халқы да ҿзінің тарихи ҿрлеуі барысында 
саяси, қоғамдық ҽлеуметтік жағдайларға байланысты ҽр тҥрлі жазу ҥлгілерін қолданды. 

Қазақ мҽдениеті тарихында алфавит, емле мҽселесінің ҿз орны бар. Ҿйткені жазу – 
мҽдениеттің ажырамас бір бҿлшегі. Жалпы жазу – ҽрбір халықтың рухани, мҽдени ҿсуін, даму 
деңгейін кҿрсететін ҽлеуметтік мҽні зор қҧбылыс, адамның рухани байлығының ҥлкен жетісітігі. 
Жазусыз мҽдениет те, ҽдебиет те, ғылым да дамымас еді. Оның адамзат ҿміріндегі маңызын 
кҿптеген ғалымдар ҿз еңбектерінде атап айтқан. ХХ ғасыр басында тікелей оқу-ағарту ісімен 
немесе ҽдебиетпен айналысқандарды ғана емес, бҥкіл қазақ қоғамын алаңдатқан ҥлкен 
проблема болды. Қазақ халқы ҿзге тҥркі халықтары сияқты 4-5 ғасыр бойы араб жазуын 
пайдаланды. Кҿпшілікке мҽлім, қазақ жазуын (араб графикасы негізіндегі) басқа графикаға 
кҿшіру мҽселесі ХІХ ғасырдың ІІ жартысынан бастап кҿтерілген болатын. Сол уақыттағы бас-
пасҿз беттерінде араб жазуының кемшілік жақтарын, оның тҥркі тілдеріне жарамсыздығын 
айтып сынаған мақалалар кҿптеп кездеседі. Кей мақаланың авторлары араб жазуының қазақ ті-
лінің дыбыстық жҥйесін толық бере алмайтындығын, бас ҽріптердің, тыныс белгілерінің жоқтығы 
оқуда қиындық туғызатынын кҿрсете келіп, қазақ жазуын жетілдіру керек не басқа алфавит алу 
керек деген пікір айтады. Қазақ оқығандары, оның ішінде Ы.Алтынсарин тҽрізді ағартушылар, 
қазақтың ҧлттық жазба ҽдеби тілін қалыптастыру ҥшін оның дыбыстық жҥйесін дҧрыс бере 
алатын жаңа алфавит қабылдауды,не осы жазуды біраз жетілдіруді кҥн тҽртібіне қоя бастады. 
Міне, осы пікір ағымын ҿз мақсаттарына шеберлікпен пайдаланған Н.И.Ильминский бастаған 
миссионерлер араб жазуының кемшіліктерін сынай отырып, қазақ жазуын бірден орыс 
графикасына кҿшіру идеясын қызу уағыздады.Араб жазуын жетлдіру не басқа графикамен 
алмастыру мҽселесі ХІХ ғасырдың екінші жартысында кҿтерілгенімен, бірақ ҿз шешімін таба ал-
май аяқталды. Бҧған нендей себеп болғанын шығыстанушы Н.Яковлев былай деп кҿрсетеді: 
―Орыс графикасы миссионерлер мектебі арқылы таратылғандықтан кейбір халықтардың ҧлттық 
сезіміне жағымсыз ҽсер етті. Бҧл орыстандыру жҽне зорлықпен ҧлттық ерекшеліктерді жою ҥшін 
істелінген іс деп есептелінді‖. ХХ ғасыр басында туған шытырман заманның тҥрлі қоғамдық-
саяси оқиғаларына қазақтың кҿзі ашық ҧлтжанды зиялы тобының ҿкілдері бейтарап қарап отыра 
алмады. Олар қоғамдық дамудың алғы шарттарының бірі – халыққа білім беру деп танып, қалың 
бҧқараның сауатын тез ашу ҥшін оқыту жҥйесіне реформа жасаудан бастау керектігін қазақ 
зиялылары жақсы тҥсінді. Мектептер мен медреселерде діни сабақтармен қоса ҽр тҥрлі ғылым 
салаларынан алғашқы мҽліметтер берілетін болды. Жаңа ҽдіспен оқытудың пайдалы екендігін 
тҥсінген Ахмет Байтҧрсынҧлы, Міржақып Дулатов, Исен Бейсенбаласы т.б. хақты ана тілінде тез 
сауаттандыру ҥшін тҿте жазумен жазылған жаңа оқу қҧралдарын қҧрастырып, жаңа ҽдіспен 
оқытуға арналған ҽліппе, емле ережелерін қҧрастырумен айналысты. Ахмет Байтҧрсынҧлы 
қазақ даласында жҽдид бастамасын батыл қолдай отырып, қазақ алфавитін тҥрленген жаңа 
жҥйеге келтіруге, ежелеусіз оқу мен тҿте оқуды қалыптастыруға жол салды. Бҧрынғы ҽліппе 
бойынша, ескі араб ҽрпімен (хадимше) тҥсініксіз сҿздерді жаттаудың орнына, тура ҿз тілімізде 
оқып-жазатын жаңа ҽдіс ҧлт мҽдениетінің тарихында орасан зор маңызды оқиға болды.Ахмет 
Байтҧрсынҧлы ХХ ғасырдың бас кезінде араб ҽліппесін қазақ тілінің дыбыстық жҥйесіне 
сҽйкестендіріп ҿзгерістер енгізді 
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«ЕҢЛІК-КЕБЕК» ДАСТАНЫНДАҒЫ ТАРИХИ ШЫНДЫҚ 
 
Қазақ ҽдебиеті – ҧлттық мҽдениетіміз бен рухани ҿміріміздің бҿлінбес бір бҧтағы, 

ажырамас арнасы.Ҽдебиет тарихына «Еңлік-Кебек» деген атпен енген туындылар жайлы 
кҿптеп айтылуда. Еңлік пен Кебек хикаясын сҿз еткенде, тарих пен таным, салт пен сана, ҧлттық 
діл, қоғам мен заман тынысы сияқты тамыры тҧтас мҽселелер айқын кҿрініс табады. Дастан 
ҿткенге ҿктем сҿйлеген Мағауия поэмасынан кейін Шҽкҽрім қаламында жалғасты. Ғасырлар бір-
біріне мҧраға қалдырып, сан ҧрпақ кҿкейінде ҽлпештеп жеткізген халық қазынасы, ҽдемі аңыз 
Шҽкҽрімнің қаламына қонып, қиял қанатын тербейді.  

«Еңлік-Кебек» дастанында жер дауы ҥшін бір-бірінің жағасына қол салған екі ру – Матай 
мен Тобықтыдан шыққан қыз бен жігіттің ғашықтық оқиғасы бір кесапатты кезеңнің тҧсында 
ҿрбіп, халық тарихының жоңғармен соғыстан есеңгіреп, ес жия алмай жатқан қатал тҧстарына 
сҽйкес келді. Оқиға ХVІІІ ғасыр кеңістігінде ҿткен. Яғни, ескілік заңдары ҽлі де кҥшінде болған 
кезең. «Жеті жарғы» шығып қойған кез. Бҧл ереже бойынша, «айттырып қойған қыз, ҿз 
сҥйгенімен қашып кетсе, бҧрынғы айттырған кҥйеуіне қыздың туыстары қалыңмалын 
қайтарумен бірге, бір қызды айып ретінде береді немесе қыз орнына қалың мҿлшерін тҿлейді» 
[2]. Ендеше, Еңлік пен Кебек дауын қҧн тҿлеп, мал беріп бітіруге де болар еді. Бірақ осы жерде 
ортаға екі ел арасындағы жаулық килігеді. Дастанда басқа нҧсқаларда кездеспейтін кҿп 
мҽселелер қозғалған: Кебектің Еңлікке дейін алған ҽйелі жҽне одан қалған ҧрпағы бар; Еңліктің 
айттырып қойған жері басқа шығармалардағыдай сыбандар емес, керей елі; Кебек қыздың 
ағасымен «тамыр болады»; Тоқтамыс Кебекті рулар арасындағы екі жылға созылған 
тайталастың ҿртіне шалдырмай қорғаштайды. Басқа нҧсқалардағыдай, Кебек қызды айдалаға 
алып қашып кетпей, ҿз еліне ҽкеліп тҥсірген. Еңлік пен Кебектің жолыққан жері де жай «жартас» 
қана емес, тҧтас бір пейзаждық сурет ретінде беріледі: «биік жартас, қалың орман ағаш һҽм 
сарқырап ағып жатқан бҧлақ» [2].  

Прозалық нҧсқада Еңлік – сҧлу, Кебек – батыр. Оларға сюжеттің ҽр жерінде автордың 
«бейшаралар» деп бҥйрегі бҧрып тҧрғанын байқаймыз. Ҽңгімеде Кебектің Еңлікке дейін алған 
ҽйелі бар дедік. Ендеше, Кебектің ҿз некелісіне қарамай, біреудің некелісін алып қашқаны 
қалай? Автор бҧған да қарсы уҽж табады – ол ҽйелін жас кҥнінде айттырып, 18 жасқа келгенше 
кҿре де алмады. Яғни, ҿз еркімен ҧнатып, кҿңілі қош кҿріп қосылмаған. Оған да кінҽлі ҽдет-салт 
деген емеурін бар. Оның ҥстіне, қызды алып қашқан соң, шариғаттың жолымен молдаға барып, 
батасын алады да. 

Бір қарағанда, ҽңгімеде мҧратымызға жеттік қой деп қызықты дҽурен кҿруге ынтыққан 
Еңлік пен Кебектің ҿліміне кінҽлі жалғыз Кеңгірбай би сияқты. Айыптыларды матай жаққа беруді 
қалаған да, Тоқтамыстың елде жоғын пайдаланып «қылықты қылған» да, ҿз қолымен ҿлтірмесе 
де, «жазықтыларды» ҧстап, матап берген де осы Кеңгірбай. Бірақ мҧның астарында сол 
заманның ауыр демі жатқан жоқ па?  

Осы жерде, ел билеушілері арасындағы мансапқорлық, ҿзара бақталастық сызы 
байқалады. Кеңгірбай Кебектің ел арасында кҿтеріліп келе жатқан беделінен сескенеді. 
Екіншіден, би қыз бен жігітті бірден ҿлімге қия салған жоқ. Жҥз тобықты мен жҥз матайдың 
талқысына салды.  
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Ҽңгімедегі Еңлік пен Кебектің, ҥш рулы елдің ортасына тҥскен от, кісі ҿлген қанды оқиға. 
Автордың хикаяның басында қазақтың ерлі-зайыптыларға байланысты хатқа тҥспеген қатал 
салт-жораларын айтып ҿтуінде де ҥлкен мҽн бар. Еңлік пен Кебек дҽл осы салтқа бағынбай 
отыр. Ендеше, «бағзы ҽдет-рҽсімдерге» қарсы Кеңгірбай не істей алсын? 

Ҽңгімеде ру мен ру арасындағы кикілжің Еңлік-Кебек оқиғасынан кейін ғана ҿрбиді. Яғни, 
сол ел ішіндегі кекті жаугершілікке ҧласқан алауыздықты тудырып отырған жҽне ҥш адамның 
қанының тҿгілуіне ҽкелген себеп – ынтық кҿңілдерін қапаста ҧстай алмаған екі жастың ескі 
салтқа бағынғылары келмеген ҿжет қылықтары екенін айтып, идеялық қазықты оқиғаның ҿн 
бойына ҿреді.  

Еңлік пен Кебек дастанындағы бір жҧмбақ кейіпкер ол – сюжетті басынан-ақ біліп, бҽрін 
алдын ала болжап, негізгі тҥйіннің шешімін ҽуел баста-ақ айтып қойған шешуші тҧлға, Нысан 
абыз. Дастанда ел бірлігі, салт пен сананың тайталасы, жауыздық пен ізгілік сияқты мҽселелер 
махаббат сҥзгісі арқылы жеткізіледі. 
 Еңлік-Кебек туралы туындылар сюжеті тарихи дҽуір шындығы. «Еңлік-Кебек» – жалаң 
махаббат трагедиясы емес, бҥкіл қазақ қоғамының саяси-ҽлеуметтік трагедиясының айнасы. 
Еңлік пен Кебек оқиғасының тҥйіні – тҥптің тҥбіне келгенде Матай мен Тобықты руларының 
арасындағы бітіспес тартысы. Еңлік пен Кебектің жарқ етіп ҿткен ҿмірі мен ҿлімі жайлы 
шығармалар–халқымыздың ҿткен ғасырлардағы ҿмір сҥру салтына, қаһарлы билері мен  
қайратты батырларына, сол батырларды қалтқысыз сҥйе білген ару қыздарына мҧра.  
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Ғылыми жетекшісі – Ж.М. Қалиасқарова, қазақ тілі жҽне ҽдебиеті пҽнінің мҧғалімі 

 

ШҼКҼРІМНІҢ ДІНИ КҾЗҚАРАСЫ МЕН МҦРАЛАРЫ 

 

Ҽр елдің ҿз ҽдебиеті, ҿз мҽдениеті, ҿзіндік ҧлттық қҧндылықтары болады. Сонымен 
қатар, ҽр ҧлттың салт-дҽстҥріне, дініне, ҿмірге деген кҿзқарасына орай туған ҿлең жазудағы 
ҿзіндік ерекшеліктері болатындығы айқын. Ол дегеніміз – рухани қҧндылықтар. Шҽкҽрім 
шығармалары рухани қҧндылықтардың шоғырланған кҿрінісі деп білемін. Шҽкҽрім – қажылық 
парызын орындаған, халқына Ислам парыздары мен шарттарын тҥсіндірген ғҧлама. Шҽкҽрімнің 
діни философиялық ой-пікірлері халықтың бҥгінгі дҥниетанымына да ағатсыз ықпал бере алады.  

Философ ғалым Ғарифолла Есім Шҽкҽрімнің дінге қатысты кҿзқарастары туралы былай 
дейді: «Шәкәрім Құдайға сенген, тақуа адам болған» дейді. Шҽкҽрім ҧлттық ҿркениетте 
қалдырған шығармашылығы мақтан тҧтарлық мҧрамыз. Біріншіден, ол ҿз дҥниетанымын заман 
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талаптарына сай тарихты не кемсітпей не асқақтатпай, асырмай, сол бҧлақтай таза қалпындай 
халық кҿкейіне жеткізе білген. Екіншіден, адам мҽселесі жҿнінде ол біріншілік ҿлшемдер 
тҧрғысынан айтқан: білім, мейірімділік, махаббат, ар-ҧждан, ҽділдік сияқты қҧндылықтарды ала 
отырып,  себептерін аша алған. Үшіншіден, ҽлемдік діндердің басты тҥйінін жҽне негізгі 
мақсатын кҿрсете білген [1-3]. 

Шҽкҽрімнің «Мҧсылмандық шарттары» еңбегінде тҥбегейлі діни мҽселелер Қҧранның 
аятттарынан дҽлел таба алып, бҥгінгі кҥннің ҿзінде де еш сын жасалмайтын маңдайлы діни 
еңбек. «Бұл кездегі діндердің бәрі нашар», – дейді Шҽкҽрім. Бҧған қарап Шҽкҽрім жалпы дінді 
терістеп отыр деп ойламау керек. Ол белгілі бір кезеңдегі тарап отырған діннің нашар екендігін 
ғана айтып отыр. Яғни бҧдан сол діндерге қарап Шҽкҽрімнің оларға айтар ҿз ойының бар 
екендігін ҧғынуға болады. 
Бҧл кездегі діндердің бҽрі – нашар, 
Ешбірі тҥзу емес, кҿңіл ашар. 
Ҿңкей алдау, жалғанды дінім дейді, 
Тексерсең ойың тҥгіл жаның сасар. 
Ҽлемдегі діндердің тҥп мақсҧты 
Ҥш нҽрседе бҧлжымай қҧшақтасар: 
Қҧдай – бар, ҧждан – дҧрыс, қиямет – шын, 
Еш діннің мақсҧты жоқ мҧнан асар [1-2]. 

Шҽкҽрім кез келген діннің негізгі іргетасын қҧраушы, діңгегі осы үш нәрсе, бҧдан асып 
кетер діннің мақсҧты жоқ дейді. Ҽрі барлық діндердің мақсҧты осы ҥш негізгі тҥсінікте бірігеді. 
Олай болса, Шҽкҽрімнің ойынша, дін жаратушының бар екенін мойындап, істеген ісіне қарай не 
бір сауап немесе жазаның болатынын қаперде ҧстап, ҧжданға сай ҿмір сҥру дейді. Бҧдан асып 
кететін ешбір дін жоқ. Шҽкҽрімнің ойынша, осы ҥш діңгекті негіз етуі тиіс дін атаулы адамдарды 
адамшылыққа жеткізудің орнына бір-бірімен дау сабасып, тартысқа тҥсіп, қоғамда адамдарды 
қиянатқа баруға итермелеп отыр. Діннің ақиқатына жетуге ең керегі Шҽкҽрім ҥшін ол – таза 
ақыл. Таза ақыл – бҧл адамның жанының қасиеті. Ол жан жаратылғанда оған қасиет ретінде 
берілгенін қайтадан еске саламыз. Таза ақылды жан тҽн ҥшін жҧмсап жібермей, ол одан азат 
болса, ҿзгермелі дҥниенің сырын танып, оның мҽңгіліктің алдындағы ҿлшемін жасайды. Сҿйтіп 
таза ақыл тҥп иесіне ҿзі ҽкеледі [3]. 

Сонымен менің ойымша, дін мҽселесінде ең негізгісі – адамның жҥрегін тазарту, жҥректі 
дерттен емдеу, қиянатсыз  болу керектігінде. Ҽйтпесе Шҽкҽрім айтқан «шатақ иманға» тҥсіп 
кету қауіпті. Шҽкҽрімнің дін турасындағы ой-толғамдары бізге бҧл мҽселені тереңірек тҥсінуге 
кҿмектесіп, шынайы имандылыққа жол ашады. Оның бар қҧндылығы да осында деп білемін. 
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КҾШЕ ЖАРНАМАЛАРЫН ЛАТЫН ҚАРПІМЕН ЖАЗЫП КҾРСЕК ҚАЛАЙ БОЛАДЫ? 

 
Елбасымыз Н.Ҽ.Назарбаев: «Біз 2025 жылдан бастап ҽліпбиімізді латын қарпіне, латын 

ҽліпбиіне кҿшіруге кірісуіміз керек. Балаларымыздың болашағы ҥшін осындай шешім 
қабылдауға тиіспіз жҽне бҧл ҽлеммен бірлесе тҥсуімізге, балаларымыздың ағылшын тілі мен 
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интернет тілін жетік игеруге, ең бастысы – қазақ тілін жаңғыртуға жағдай туғызады», – деп 
2012ж.Жолдауында жариялаған болатын [1]. 

Тілші ғалымдар латын ҽліпбиіне кҿшудің тиімді жақтарын жан-жақты дҽлелдеп берген 
болатын. Солардың басты-бастыларын атап кҿрсетейік: 

• шет елдердегі қазақтармен мҽдени, рухани байланысты нығайту ҥшін қажет; 
• қазақ тілінің тҿл дыбыстарын таңбалауда ҧтымды мҥмкіндіктер туады, ол ҿз кезегінде 

тіл ҥйренушілерге жеңілдіктер береді; 
• қазақ тілінің ҽуезділігі, орфоэпиялық заңдылығы қалпына келеді; 
• ағылшын тілін меңгеру оңтайлана тҥседі; 
• Кеңес заманында жазылған, қазіргі заманға қажетсіз дҥниелерден арылу ҥшін, қажетті 

рухани жҽдігерлерді елеп-екшеп алуға мҥмкіндік туады [3]. 
Бҥгінгі кҥні кҿкейкесті мҽселеге айналып, ҧлтжанды азаматтардың орынды алаңдауын 

тудырып отырған жай: қазақ тілінің кҿрнекі ақпарат пен жарнама тілі ретінде қолданылуы [2]. 
 2003 жылы елімізде «Жарнама туралы» заң қабылданып, аталған заңда жарнамалық 
ҿнімдер мен қызметтің барлық тҥріне қатысты негізгі тҥсініктер мен нормалар кҿрсетілген. 
 Кҿше жарнамаларын жаңа латын ҽліпбиінің жобасымен жазу арқылы латын ҽліпбиіне 
кҿшудің алғашқы қадамдарын жасау арқылы кҿз ҥйрете берсе, оны қолдану соғҧрлым оңайырақ 
болар еді. 

Латын ҽліпбиін қолдану озық техника мен компьютер тілін меңгеруге жол ашады 
дегеннен бҿлек, мемлекеттік тілдің қолданылу аясын кеңейтеді, шет елде жҥрген 
қандастарымыз осы жазу арқылы қазақ жерінде болып жатқан барлық жаңалықтан хабардар 
болады деген ойлар да айтылып жҥр. Ортақ мақсат біріктіре тҥседі [4]. 

Қазір қоғам да, адамдар да соған санасын ҥйрету керек. Бірақ, алып-қашпа ҽңгіме, 
дҥрбелең туғызудың керегі жоқ. Ең бастысы, бҧл – ел болашағы ҥшін жасалып жатқан нҽрсе. 
Басқасын айтпағанда, тҥркі халықтарына ортақ ҽріп. Сонымен қатар, ҽріп қолданысы қазақ 
тілінің фонетикасына ҥйлесімдірек [2]. 

Латын ҽліпбиіне кҿшу-ол, ҿз ҽліпбиімзіге оралу, нақтырақ айтқанда тҥрік ҽлеміне, тіліне 
оралу деп тҥсінемін, сондықтан тез арада кҿшуіміз кажет деген пікірдемін. 
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ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ СЫН ЕСІМНІҢ СҾЙЛЕМДЕГІ ҚЫЗМЕТІ 
 

1. Сын есім ҽдетте сҿйлемде анықтауыш болып тҧрады. Мысалы: Сҧр бҧлт тҥсі суық, 
қаптайды аспан (А) деген сҿйлемде сҧр жҽне (тҥсі) суық деген сын есімдер (кандай?) бҧлт деген 
зат есімді анықтап тҧр. Сҿйлемде анықтауыш болу – сын есімнің негізгі қызметі. Ҿйткені сын 
есім заттың ҽр тҥрлі сыр-сипатын, сапалық, қатыстық белгілерін білдіреді. 

Сын есім ілік септікте тҧрып заттанып келіп, те анықтауыш болады. Мысалы: жақсының 
жақсылығынайт, нҧрытасысын (мақал) дегенде жақсының (яғни жақсы адамның) кімнің? 
(жақсылығын) деген сҧраққа жауап беріп анықтауыш болып тҧр [1]. 
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2. Сын есім жіктік тҧлғада тҧрып сҿйлемнін баяндауышы да болады. Мысалы: Сен бір 
артық кҿркемсің (Ж). Ҽлсіз адам сҥріншек (мақал). Бҧл сҿйлемдерде кҿркемсің (II жақ), сҥріншек 
(ІІІжақ) сҿздері жіктік тҧлғада баяндауыш қызметін атқарып тҧр. 

3. Сын есімсҿйлемде етістіктің алдында тҧрып, қимыл, іс-ҽрекеттің сынын білдіріп, 
қалай? Деген сҧраққа жауап беріп пысықтауыш та болады. Мысалы: Ҿлеңмен сҿзді желдей 
қҧйындатқан (Ж). Гҥлнар бҿлмесін таза ҧстайды деген сҿйлемдерде желдей, (қалай 
қҧйындатқан?) таза (калай ҧстайды?) деген сын есімдер пысықтауыш қызметін атқарыптҧр [2]. 

4. Сын есім ҽдетте кҿптелмейді, тҽуелденбейді, септелмейді. Егер сын есімге кҿптік, 
тҽуелдік, септік жалғауы жалғанса, онда сын есім зат есімнің орнына жҥреді. Осындай сын 
есімнің сҿйлемде зат есімнің орнына жҧмсалып, зат есімнің қызметін атқаруын сын есімнің 
заттануы дейді. Мысалы: Жақсыдан шарапат, жаманнан кесапат (мақал) деген сҿйлемде 
жақсыдан, жаманнан деген сын есімдер шығыс септік жалғауында тҧрып, зат есімнің орнына 
яғни адамнан дегеннін орнына (жақсы адамнан, жаман адамнан) заттанып қолданылған. 
Заттанған сын есім атау септік тҧлғасында тҧрып бастауыш болады. Мысалы: Ҧялшак, 
сыбағасынан қҧрқалар (мҽтел). Баланың жақсысы – кызық, жаманы – кҥйік (А.) деген 
сҿйлемдерде ҧялшак, (адамкім?), жақсысы (бала кімі?), жаманы (бала кімі?) атау септікте 
тҧрып, заттанып, бастауыш қызметін атқарып тҧр. 

5. Сын есім табыс, барыс, жатыс, шығыс, кҿмектес септіктерінде келіп, заттанып, 
толықтауыш та болады. Мысалы: Білімдіден шыққан сҿз талаптыға болсын кез (А.) деген 
сҿйлемде білімдіден (кімнен шыққан?), талаптыға (кім болсын кез?) деген сын есімдер заттанып 
келіп (адамға деген мҽнде) толықтауыш қызметін атқарып тҧр [3]. 

Сын есім кҿптелмейді, септелмейді, тҽуелденбейді. Бҧл жалғауларды жалғаған 
жағдайда сын есім зат есімнің орнына жҥреді. Сын есімнің зат есім орнына жҧмсалуын сын 
есімнің заттануы – субстантивтенуі дейді. Ақылды (кім?) байқап сӛйлейді, ақымақ (кім?) шайқап 
сӛйлейді. Ақылды, ақымақ (адам) – бастауыш. Еріншектің (кімнің?) ертеңі бітпес. Еріншектің 
(адамның?) – анықтауыш. 
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М.О. Ҽуезов атындағы педагогикалық колледж, Семей қаласы 
Ғылыми жетекшісі – филология ғылымдарының магистрі, Калиева Сара Сырымовна 

«Қазақ тілі мен ҽдебиеті» бҿлімі 
 

М.ҼУЕЗОВТІ ЗЕРТТЕУШІЛЕР ТАҚЫРЫБЫНА PISA ТАПСЫРМАЛАРЫ ҤЛГІЛЕРІ 
 

Ғылыми жҧмыстың ҿзектілігі: Қазақ ҽдебиетін, ҿлкетану тарихын танып-білудегі 
М.О.Ҽуезов еңбегін жҽне оқу орнындағы Ҽуезов есімімен байланысты тарихи-мҽдени 
қҧндылықтарды насихаттау. Соған орай халықаралық тексеру – PISAжҥйесіндегі 
тапсырмаларды дайындау. 
 Жҧмыстың мақсаты мен міндеті: М.О.Ҽуезовті зерттеушілердің ғылыми еңбектері 
арқылы сын-зерттеу жҧмыстарымен танысып, тарихты тану. М. Ҽуезов жайлы жазылған 
еңбектерді, зерттеушілер туралы деректерді жинастыру; Ҽдебиет сабақтарында 
PISAжҥйесіндегі тапсырмаларды пайдалану арқылы оқушылардың ой-ҿрісін дамыту жолдарын 
ғылыми тҧрғыдан негіздеп, ҽдістемесін жасау. 

Материалдар мен зерттеу ҽдістері: М.О.Ҽуезов туралы зерттеу деректерінің тарихи-
танымдық қҧндылығы.Тарихи деректерді оқу, зерделеу, кҿркем ҽдеби шығармаларға талдау 
жасау, тақырыпқа байланысты психологиялық-педагогикалық, ҽдістемелік ҽдебиеттермен 

https://referattar.kazaksha.info/
https://infourok.ru/aza-tili-sabai-sin-esimni-sylemdegi-izmeti-sinip-683543.html
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танысып, ҽдістемелік тҧрғыдан талдау; алдыңғы қатарлы мҧғалімдердің іс-тҽжірибелерімен 
танысу; бақылау, ізденушілік жҽне зерттеушілік жҧмыстар. Зерттеу нысаны – мектептегі ҽдебиет 
пҽнін оқыту ҥрдісі. Зерттеу пҽні ҽдебиет сабағында таратпа материалдарды пайдалану арқылы 
оқушылардың ой – ҿрісін дамыту жолдары мен ҽдістері. 

Нҽтижелер жҽне оларды талқылау: Болашақ ҧрпақ ҥшін тарихи қҧнды деректерді 
зерделеу арқылы рухани жаңғыруға ықпал ету. Жас ҧрпақтың М.Ҽуезов шығармашылығы 
бойынша тарихи деректерді танып-білуге қызықтыру. Кҥтілетін нҽтиже – PISAтапсырмалары 
ҥлгілері жасалады. Зерттеу тақырыбына байланысты ҽдебиеттермен танысып, оларға ғылыми – 
ҽдістемелік тҧрғыдан талдау жасау; мектепте ҽдебиет пҽнін оқытуда; студенттердің 
педагогикалық іс-тҽжірибесінде жҽне ҽдебиетті оқыту ҽдістемесі пҽнінен лабораториялық, іс-
тҽжірибелік немесе сыныптан тыс сабақтарда пайдалануға болады. 

Нҧрсҧлтан Назарбаев: «Бҽсекеге қабілетті дамыған мемлекет болу ҥшін біз сауаттылығы 
жоғары елге айналуымыз керек. Қазіргі ҽлемде жай ғана жаппай сауаттылық жеткіліксіз болып 
қалғалы қашан. Біздің азаматтарымыз ҥнемі ең озық жабдықтармен жҽне ең заманауи 
ҿндірістерде жҧмыс жасау машығын меңгеруге дайын болуға тиіс. Сондай – ақ 
балаларымыздың, жалпы барлық жеткіншек ҧрпақтың функционалдық сауаттылығына да зор 
кҿңіл бҿлу қажет. Балаларымыз қазіргі заманға бейімделген болуы ҥшін бҧл аса маңызды» 
деген болатын. 

Осы орайда, сҿз ҿнері – ҽдебиет қуатты қҧрал аса маңызды роль атқарады. М.Ҽуезовтің 
атындағы оқу ордасында оқи жҥріп ҽдебиет ғылымының оқушылар ҥшін қажетті жағы – ҽдебиет 
сынын басты назарға ала отырып М.Ҽуезовті зерттеушілер тақырыбына PISA тапсырмалары 
ҥлгілерін жасауды қолға алдым. Бҧл оқушы қабілетін мектепте оқып жҥрген кезінде алған білімін 
пайдалануға, пҽнаралық жҽне практикалы-бағытталған мазмҧнды тҥрлі тапсырмалардың 
жауабын табуға, келешекте ҽрі қарай оқуға жҽне қоғамда табысты ҽлеуметтену ҥшін 
математикалық жҽне жаратылыстану ғылыми сауаттылығы мен қоса оқу сауаттылығын 
дамытуға бағытталған. 

Қорытынды 
  Білім берудегі нҽтижеге бағытталған қазіргі амалдар оқушылардың оқу дайындығына 
ҿзгерістер енгізуді талап етеді. Халықаралық зерттеулер кезінде алынған тҽжірибені пайдалану 
қажет. Мақсаттарының талдауы мен ҿлшеуіштер ерекшеліктері, халықаралық зерттеулер ҿткізу 
барысында оқушылармен оқу жҧмыстарын жҥргізу де ерекше кҿңіл аударуға қажетті, 
қазақстандық оқушыларға қиындық туғызатын тапсырмаларды анықтайды. 
 
 

Э.Н. Нуркушев, Д.Б. Ильясов 
«Жас Ҧлан» арнайы ерлер мектеп-лицей-интернаты» 

Ғылыми жетекшілері – Б.Е. Калиолдина, қазақ тілі мен ҽдебиеті пҽнінің мҧғалімі,  
Г. Байтемирова, ағылшын тілі пҽнінің мҧғалімі 

 
ҚАЗАҚ ТІЛІН ЛАТЫН ГРАФИКАСЫНА БЕЙІМДЕУДЕГІ АҒЫЛШЫН ТІЛІНІҢ МАҢЫЗЫ 

Латын ҽліпбиіне кҿшу деген бҥгінгі кҥннің сауалы – ел келешегін ойлаған ҽрбір 
азаматтың кҿкейкесті мҽселесі болып отыр. Нҧрсҧлтан Ҽбішҧлы Назарбаевтың 2017 жылы 12 
сҽуірде «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласында: «Біріншіден, қазақ тілін біртіндеп 
латын ҽліпбиіне кҿшіру жҧмыстарын бастауымыз керек. Біз бҧл мҽселеге Тҽуелсіздік алғаннан 
бері мҧқият дайындалдық» деп айтқан еді [1]. Тілші ғалымдар латын ҽліпбиіне кҿшудің тиімді 
жақтарын жан-жақты дҽлелдеп берген болатын. Солардың бастыларына тоқталсақ: 

 шет елдердегі (Қытай, Монғолия, Тҥркия т.б.) қазақтармен мҽдени, рухани байланысты 
нығайту ҥшін қажет; 

 қазақ тілінің тҿл дыбыстарын таңбалауда ҧтымды мҥмкіндіктер туады, ол ҿз кезегінде тіл 
ҥйренушілерге жеңілдіктер береді; 

 қазақ тілінің ҽуезділігі, орфоэпиялық заңдылығы қалпына келеді; 
 тҥркі тектес мемлекеттердің интеграциялану ҥрдісіне оң ықпал етеді; 
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 ағылшын тілін меңгеру оңтайлана тҥседі; 
 Кеңес заманында жазылған, қазіргі заманға қажетсіз дҥниелерден арылу ҥшін, қажетті 

рухани жҽдігерлерді елеп-екшеп алуға мҥмкіндік туады.  
Латын ҽліпбиіне кҿшудің мақсаты – «балаларымыздың ағылшын тілі мен интернет тілін 

жетік меңгеруіне, ең бастысы – қазақ тілін жаңғыртуға жағдай туғызу екенін» естен 
шығармауымыз керек 

Шыны керек, қазіргі кезде кҿп адам латын ҽліпбиіне ағылшын тілі ретінде қарайды. 
Сонымен салыстырады. Алайда тіл мен ҽліпби – ол екі бҿлек нҽрсе. Тіл мен ҽліпбиді 
шатастырмау қажет. Ағылшын тілі бар, ал олардың ҽліпбиі латын графикасына негізделген. 
Француз тілі де солай. Қазақ тілі де ҿз алдына бҿлек тіл. Ол да латын ҽліпбиіне негізделетін 
болады», – дейді Ербол Ерденбекҧлы [5 ]. 

Латын ҽліпбиіне кҿшкен жағдайда дҥниеге кең қанатын жайған ағылшын тілін меңгеру де 
оңайға соғады. ―Ҥштілділік‖ саясатына сҽйкес ағылшын тілін білу – заман талабы. Латын 
ҽліпбиіне кҿшу арқылы біз ҿз тілімізді жаңғыртамыз, арыла алмай келе жатқан жат ҽріптерден 
арыламыз. латын ҽліпбиіне кҿшу жоба жҧмысында зерттеу тақырыбы етіп алып отырған 
ағылшын тілі ҥшін маңызы ҿте зор. Тҽуелсіз мемлекетіміз жылдан-жылға ҿсіп-ҿркендеп, 
отандық ғылым-білім саласы дамып келеді. Осындай тамаша кезеңде латын ҽліпбиіне кҿшсек, 
ешқандай қиындық туындамайды деп ойлаймын.Оған дҽлел ҿзім сауалнама жҥргізген лицей 
тҽрбиеленушілерінің, ағылшын тілі мҧғалімдерінің  кҿзқарасы мен тҽжірибесі.  

Осы тҧрғыдан алғанда латын ҽліпбиіне кҿшуден қорқудың еш негізі жоқ деп 
санаймыз.Бҧл қадамға бару болашақ ҥшін маңызды екеніне сенемін. Себебі, бҥгінде 
кириллицаның аясы ҿзінен ҿзі тарылып келеді. Оның орнын ағылшын тілі басуда. Ҿйткені, ол 
ҿзінің қажеттілігін мойындата білді. Сол сияқты латын ҽліпбиінің де болашағы зор болатынына 
сенімдімін.  
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Д.О. Оразбекова 
«Семеновка орта мектебі» КММ, Бесқарағай ауданы, Қарабас а. 

Ғылыми жетекшісі – З.К. Досымханова, қазақ тілі мен ҽдебиет пҽнінің мҧғалімі 
 

ҚАРАБАС АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ БОЙЫНША ТҦРҒЫНДАРДЫҢ СҾЙЛЕУ ТІЛІНІҢ  
ҾЗГЕРУ ПРОЦЕСІ 

 
Таңдалып отырған ғылыми жҧмыстың тақырыбы «Қарабас ауылыдық округ бойынша 

тҧрғындардың сҿйлеу тілінің ҿзгеру процестері». Тақырыбымыздың ҿзектілігі – Қазақстан 
Республикасында тілдерді дамыту мен қолданудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлкеттік 
бағдарлама аясында, Қазақстан Республикасы Конституциясының 7 жҽне 93-баптарына сҽйкес, 
тіл қҧрылысын талдауды жҥзеге асыру болып табылады. Қоғамдық ҿмірдің барлық саласында 
тілдерді дамыту мен қолдану жҽне мемлекеттік тілді кең ауқымды қолдану ҥшін жағдай жасауға 
байланысты ҿзекті проблемаларды шешуге негіз бола алады. Тілдік ортаның дҧрыс 
қалыптасуының арқасында мемлекеттік тілдің қолдану, даму аясын кеңейту. Мемлкеттік тілде 
таза ҽрі сауатты сҿйлей алатын жас ҧрпақтың ҿсіп-ҿнуіне жағдай туғыза отырып, тілдің таралу 
деңгейін жетіліру жҽне жас ҧрпаққа ҥндеу таста Жҧмыстың ғылыми жаңалығы. Кҿрші отырған 
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екі ауыл тҧрғындарының сҿйлеу ерекшеліктеріндегі ҿзгеру процестерін бақылай отырып, қазақ 
тілінің мемлкеттік тіл ретінде толыққанды қалыптасуына, тіл ҿмір сҥре алатын ортаның дҧрыс 
қалыптасуы қажеттілігі жайлы дҽйектерді келтіру арқылы мемлкеттік тіліміздің дамуына 
ҥлесімізді қосу. Тҽуелсіздік алғаннан бері ҿткен 27 жыл ішінде тілдік норманың сақталу 
ерекшеліктерін айқындау. Жҧмыстың практикалық маңызы 
1. Қарабас ауылдық округінің жетекші мамандарымен кездесіп, тілге байланысты ақпараттарды 
жинау, саралау;2.Оқушылар арасында «Мен неге қазақша таза сҿйлей алмаймын?» атты 
тақырыпта эссе жазғызу; 
3. Семеновка орта мектебінде қазақ тілінен орыс сыныптарына жҽне қазақ сыныптарына сабақ 
беретін мҧғалімдермен сҧхбаттасу; 
4. Семеновка орта мектебінің, Ҿндіріс орта мектебінің мҧғалімдерімен, тҧрғындарымен 
сҧхбаттасу; 
5. Екі ауылдың жауаптары мен тҧжырымдамаларын салыстыру, талдау; 
6. Екі мектептің оқушыларынан сауалнама алу, диагностика жасау; 
7. Айтылған ҧсыныстар мен пікірлердің тҽжірибелік маңызы болса, баспасҿз бетіне жариялауға, 
басқа да қажетті қҧжаттарға пайдалануға болады. 

Бҥгінгі кҥн тҽртібіндегі мҽселе, ҧлттық қҧндылықтарды қайтадан жандандырып, ортақ 
жалпықазақстандық патриотизмді қалыптастыру, тілімізді ҿз тҧғырына қондырып, елімізде 
тҧратын барлық ҧлттар сҿйлейтін тілге айналдыру. Мен ҥшін бҧл ғылыми жҧмыс ҿте қызықты, 
себебі,ҿз басым қара домалақ қазақтың балалары қазақ тілінде білім алып жҥрсе де ҥнемі 
орысша қарым-қатынаста болатынын тҥсінгеім келеді. Ең алдымен ҽдебиетке шолу жасап, 
кҿптеген ақпараттарға қанық болған соң, Қарабас ауылдық округінің жетекші мамандарымен 
кездесіп, тілге байланысты ақпарттарды жинау барысында мындай қызықты ақпарттар 
алдық. Соңғы 3 жылдық кіріс-шығыс құжаттарды тіркеу журналында қазақ тілінің ӛсу 
динамикасынан қарағанда, кему деңгейін байқауға болады. Іс-қағаздарын мемлекеттік тілге 
кӛшіру әлі де болса, ақсап тұрғаны байқалады. Сонымен қатар әкімшіліктегі 
қызметкерлердің басым бӛлігі орыс тілінде қарым-қатынас жасайды.   

Қазақстан Республикасындағы тілдердің ерекшелігі, мҧнда кҿптілділік тҽн болып келеді. 
Себебі Қазақстан кҿпҧлтты мемлекет болып табылады. Ҽлеуметтік тіл білімі саласындағы 
қостілділік жҽне кҿптілділік ҧғымдарының ҿзі мемлекет аумағындағы халықтардың сҿйлеу тілінің 
санына байланысты туындайды. Яғни нақтылап айтатын болсақ, елдегі сан тҥрлі ҧлттық, 
этникалық мҽдени топтар ҿздерінің менталитеттіне, ҧлттық ерекшеліктеріне қарай белгілі бір 
сҽйкестілікке ие болады. Бҧл қҧбылыс Қазақстанда тҽуелсіздік алмай тҧрып соншалықты 
зерттелген емес. Ҿйткені тҽуелсіздіктен алдыңғы кезеңдерде тек орыс тілінің ғана мҥддесі 
кҿзделді, орыс тілін басқа ҧлттарға ана тілі етіп тағайындау кҿзделді. Сол кездегі аға буын 
ҿкілдеріне мҧның ҽсері тимей қалған жоқ. Олардың кҿбісі қазіргі кезде тілдік сҽйкестіліктерін 
ауыстырып алған. Соған мысал ретінде ҿзіміздің Қарабас ауылын алуға болады. Тҧрғындардың 
басым кҿпшілігі орыс тілінде сҿйлегендіктен қазіргі жастардың тілі де сауатты қостілділікке 
қарағанда шҧбалаң тілге айналаған сияқты. Оқушылардың «Мен неге таза қазақша сҿйлей 
алмаймын?» атты тақырыпта жазған ойтолғауларын оқып, талдау барысында, ҽркім тілдегі 
кемшілікті тікелей ҿзінен емес, басқа да фокторлардың ҽсерінен деген пікірлер жазылды. 
Мысалыға: Отабсында қазақша сҿйлемеуі;Аралас тілде қырым-қатыныста болуы;Қазақ тілінде 
таза сҿйлемеуі;Мемлекет тарапынан қатаң қадағалаудың болмауы;Ҽркімнің бойында 
отансҥйгіштік қасиеттің болмауы; 

Аралас мектепте білім алуы сияқты тағы басқа себептер кҿрсетілген. 
Кҿріп отырғанымыздай, қазақ тілінде таза сҿйлей алмайтын ҧлты қазақ азаматтардың 

бірқатары қазақ тілін ана тілі ретінде қабылдамауында болып отыр. Ал аталмыш мҽселе 
тҿңірегінде айтылатын даулы пікірлер ҿте кҿп. Бҧл жерде аға буын жастар арасындағы тілге 
байланысты сҽйкестілік бір жақты болмай тҧрғанның қасы. Осыларды қарап отырып, тілдік 
сана-сезімнің қалыптасуы ҽрбір оқушының сана-сезіміне байланысты деген тҧжырым жасауға 
болады. 

Семеновка орта мектебінің  мҧғалімдерімен сҧхбаттасу. Қазіргі уақытта Қазақстанда бір 
тілде сабақ жҥргізілетін мектептердің пайыздық ҥлесі 75,8% қҧрап отыр, қазақ тілді мектептер 
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36, 6%, ал орыс тілді мектептер 38,2%, қалғандары 1,05% – ҧлттық тілдерде сабақ жҥргізіледі. 
Бір уақытта қазақ тілінде де, орыс тілінде де сабақтар жҥргізілетін аралас мектептер 24,2% 
пайызды қҧрап отыр. Соның ішінде Семеновка орта мектебі аралас мектептердің бірі болса, 
Ҿндіріс ауылында тек қазақ тілінде оқытылуда. Осы мектептің мҧғалімдерімен сҧхбаттасу 
кезінде жер мен кҿкті салыстырғандай кҥйде болдым. Ең алдымен ҿзіміздің Семеновка орта 
мектебіндегі жағдайға келетін болсақ, оқушылардың басым кҿпшілігі қазақ тілінде білім алып 
жҥрсе де ҥзіліс арасында бір-бірімен орысша сҿйлейтінін сонымен қатар ҿз ойларын қазақ 
тілінде қажетті деңгейде жеткізе алмайтын фактілер туралы айтылды. Мҧның себептері ҽр тҥрлі 
болғанымен, кҿз алдымыздағы шындық біреу ғана-ол мемлкеттік тілде таза сҿйлемейтін 
ҿскелең ҧрпақтың пайда болуы. Яғни тілдің ҿсіп-дамуына қажетті ортаның тар болуы. Ал Ҿндіріс 
орта мектебінде кеңестік заманнан бері қазақ тілінде білім берілгендіктен мҧндай мҽселелер 
тіпті де кҿтерілмейді. Бірақ бҧл жерде мҧғалімдердің басым кҿпшілігі оқушылардың қазақ тілінде 
сҿйлегенімен тілдерінің кҿркем еместігі деген сияқты мҽселелерді алғы тартып отыр. Оның ҿзі 
ҿз алдына қарастыратын бір мҽселе болып тҧр. Сонымен аға буынның орыс тілде сҿйлеуіне 
байланысты Семеновка орта мектебінде де жастардың орыс тіліне ден қоятыны тайға таңба 
басқандай анық болды. Отбасынын басталған қарым-қатыныс ҿз ортасын мектепте де тауып 
отыр деген сҿз. Қарабас ауыл тҧрғындарының сҿйлеу тілінің ҿзгеру процесіндегі 
ерекшеліктер:тарихи жағдайларға байланысты қостілділік орын алған;Халықтың 80% орыс 
тілінде сҿйлеп, қарым-қатыныс жасайды.  

Ҿндіріс ауыл тҧрғындарының сҿйлеу тілінің ҿзгеру процесіндегі ерекшеліктер:Кеңістік 
кезеңде ҿмір сҥргенімін, тілдік ортаны сақтап қалған;Халықтың 100% қазақ тілінде сҿйлеп, 
қарым-қатыныс жасайды. Сҿзімді қорыта келе айтатын болсам, Елбасы Н.Ҽ.Назарбаев «Қазақ 
пен қазақ тек қана қазақ тілінде сҿйлессін» деген ҧранды желеу ете отыра, бҧрынңы ҿткен 
тарихымыздан кінҽ іздегенше, ҿзімізді санамызды тазалаған ҽлдеқайда дҧрыс деген шешім 
айтқым келеді Мемлкеттік тілдің қолдану мҽртебесін арттыруды ҿзімізден бастау; Мемлекеттік 
тілді ҿзге ҧлттар ҥйрену арқылы мҽртебесін жоғарлату; БАҚ-ты жҧмылдыру;Мемлекеттік тілді 
отбасы қҧндылығы ретінде қабылдау;Мемлкеттік тілдің кҿпшіліктің кеңінен қолдану ҥшін, 
қажеттілігін тудыру; Бір-бірімізге ҥлгі болу арқылы тілдің толераттылығын сақтап қалу. 
 
 

Ж. Борашбаева  
Шҽкҽрім университетінің Жоғары Агротехникалық колледжі, Семей қ. 

Ғылыми жетекшісі – Қайырбаева А.М., қазақ тілі мен ҽдебиеті пҽнінің оқытушысы 
 

ШҼКҼРІМ ҾЛЕҢДЕРІНДЕГІ АВТОРЛЫҚ БЕЙНЕ 
 

Шҽкҽрім ҿзіндік қолтаңбасын кҿрсететін, ой тереңдігін, ҿлең ҿлшемінің ҿзгешелігін 
танытатын дара да, тҧлғалы ақын.Шҽкҽрім Қҧдайбердіҧлы ҿлеңдері оның ойлау жҥйесін жҽне 
рухани биік дҥниетанымын ашық аңғартатын туындылар. Айтылар ойдың барлығы сан алуан 
тақырыпта ҿлеңдерінде тҧжырым тапқан. Ҿлеңдеріндегі негізгі тақырып–адам, қоғам, заман 
проблемасы, осылардың астарында елді ҽділеттілік пен адалдыққа, қайырымдылық пен 
ынтымаққа ҥндеу сарынымен қҧнды. 

«Адамдық борышың» ҿлеңінде ақын халқыңа адал еңбек етуге ҥндесе, «Кел, жастар, 
бізбіртҥрліжолтабалық» ҿлеңінде жастарды тҽлім-тҽрбие, білім, алуға шақырды. «Бір білімді 
данышпан жан табалық» деген жолдарда Абай бойындағы данышпандықты айта келе, ҥлгі алу 
керектігін, сонымен қатар «Адам ҥшін еңбегім,ҿмірден барлық тергенім.қалағаның қарап 
ал,мҧрам сол,жастар,бергенім»,-деп ҿмірлік мҧраларын қалдырды.  

Қазақ ҿлеңінің ерекшелігін, оның ертеден келе жатқан мазмҧндық желісімен ҿрнегіне 
бейнеліде, суретті оралымдармен жаңаша мазмҧн мен танымдық жҥйежасаған ақын ҿлеңдері 
ҥнемі ойшылдығымен дара кҿрінеді. Шҽкҽрім ақын ҿлеңге жоғарыт алап қоя білген. Ақын ҿзінің 
ҿлеңдерінде, ҽсіресе бір ғана ―Ақындарға‖ деген ҿлеңінде-ақ ҿлең табиғатын, ақынға қоятын 
талаппен дарындылықтың, оқырман жҥрегіне ҿлең сҿзінің жетуінің маңыздылығын айрықша 
атайды. Шҽкҽрім адамдарға ҿлең сҿзінің қҧндылығын, ҽдемілігімен ҧйқасына, мазмҧнына 
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жоғары талаптар қоя отыра, ҿзіде тамаша сҿз қолданыстарын пайдаланып ҿлең сҿзінің бейнелі 
оралымдарымен ҽсем ҧйқастарына терең мҽн беруде. Кҿптеген ҿлеңдерін философиялық 
лирика ретінде бағалауға болады. Себебі, ақынның ойшыл, терең ҽлеуметтік мҽселелерді 
қозғайтын поэзиясы оқырманды тҽрбиелейді жҽне парасаттылығын қалыптастырады. 

Шҽкҽрім ҿлеңдерінде, дастандарында ҽлеуметтік шындыққа адекватты сол кезеңдегі 
тарихи дҽуірге, саяси ҿзгерістерге сҽйкес келетін терең психологизм де бар. Шҽкҽрім 
кейіпкерлері ҽлеуметтік шындықтың кҿрінісі.Шығыс, Батыс, орыс ҽдебиетінің озық ҥлгілерімен 
таныс болған ақын, қазақ ҿлеңіне жаңа мазмҧн мен жаңа ҿрнек ҽкелді. 

Ҿзінің жаңашылдығымен қоса, ізденімпаздығының арқасында, поэзияға ҥлкен талаптар 
қоя білді. 
Қазақ ҿлеңінің қҧрылысы мен ҿлшемін жаңаша тҥр мен мазмҧн ҽкелуімен ақын ҿлеңдері 
ҿміршең. 

―Сырлы сҿзім сырды ашты‖ – деген ақынның сонау шығыстан желісін тартқан 
адамгершілік, имандылық, ізгілік ҽлемін бізге қасиетті қҧран аяттарының мағыналарымен 
ҥндесіп жатқан ҥлкен танымдық дҥние сырын жеткізуші рухани ҧстаз. Оның қаламынан шыққан 
―Шын асықтың ҽрбірі‖, ―Шын сырым‖, ―Шам жардан жарықпын деп....‖, ―Ҽбден толып жарық ай‖, 
―Тҽңірі мен жан‖, ―Ҿртейін деп отқа кҿмдім‖, ―Таза арақты ҽкел шырақ‖ т.б. ҿлендері 
адамгершілік қасиеттер мен руханилықты, толыққанды адам бейнесі, жаратушы қҧдіретін жҽне 
терең астарлы сопылық сырды аңғартатын ҿлеңдер. 

Бҧнда сопылық мақам арқылы жаратушыны тану, оған деген зор махаббат, хаққа жету, 
адами ізгілік, имандылық мҽселелері астарлы баламалар мен ҽдемі метафоралармен жеткізген. 
Жалпы сопылық туындылар астарлы, мазмҧны-мҽні кҿп, небір сырлы дҥниелер қҧпиясын 
аңғартатын ҿзіндік сҿз қолданыстары бар дҥние. 

Ғҧлама ақын ҿлеңін философиялық толғамдар мен байытып, адамның ішкі 
психологизмін кҿрсетуімен ерекшеленеді. Яғни қазақ поэзиясы мен филоcофиясына ҿлең 
ҿрнегімен-ақ, тың ойларымен, терең дҥниетанымымен жаңаша бір ҥрдіс ҽкелді.Сонымен қоса, 
адамның ішкі ҽлемінің кҥрделілігін жҽне қҧндылығын ішкі сапа мҽселелерімен бірлестіре 
кҿрсетті. 

Мазмҧны мен кҿркемдік тҽсілді бірлестіре шебер қолдану арқылы, қазақ ҿлеңінің 
деңгейін, сапасын арттырып, тҥрлендірді. Ҽсіресе шығыс шайырларының кҿтерген 
тақырыптарының, қазақ поэзиясына қазақи қолданыспен адам болмысын, мінезін жҿндеудің 
тҽрбиелік жҥйелерін де қоса танытты. 

Шҽкҽрім шығармашылығындағы адамгершілік, ізгілік мҽселелерінің жырлануына мҽн 
беріп қарасақ, халқымыздың ғасырлар бойынан келе жатқан ҧлттық қҧндылықтарымызбен 
тамырластықты байқатады. 
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ШҼКҼРІМ ПОЭМАЛАРЫНЫҢ ЖАНРЫ 

Ғҧлама ақын Шҽкҽрім поэмалары жанры жағынан қазақ ҽдебиетін ілгері кҿтерген 
туындылар. Шҽкҽрім кҿтерген тақырыптар ҿте маңызды: 
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Біріншіден, жеке адамның ҿзіндік жетілу жолдарына, бҿгет болатын жағдайларды таныту 
мҽселелерін кҿтерді. 

Екіншіден, қазақ қоғамының даму жҥйесіне кедергі келетін тҧстарды кҿрсету болатын. 
Ҥшіншіден, махаббат проблемасын сҿз ете отыра, оның астарында бҥкіл қазақ қоғамының, 

ортаның кемшілігін талқыға салу, сол арқылы шындықты кҿрсету. Ақынның поэмаларында 
кҿздеген мақсаты қазақ қоғамындағы ҽлеуметтік жағдаймен адамдардың махаббат сезімі, жан-
дҥние, кейіпкерлердің ішкі адами сезімдері арқылы қоғам мен адами ҿмір, тіршілік мҽнін ашу 
болатын. Поэмаларындағы сюжет желісі айқын, қозғаған тақырыптарды ҧқсас болып, 
кҿрінгенімен, ақын қоғамдағы адам дамуына кедергі болатын тҧстарды ашық суреттейді. 
Шҽкҽрім поэмаларында кейіпкерлірінің рухани ҽлемін, оның жан кҥйзелісін, психологиясын, 
терең сезімдерін, қоғамдық қҧбылыстармен салыстырып кҿрсете білген. Адамның даму, жетілу, 
рухани ҽлемі, ҿзін-ҿзі тану деңгейінде ақын поэма сюжетінде жатық берген. Себебі, ақын 
адамның кҥрделіде, қҧбылмалы жан ҽлемінде махаббаттың, ізгіліктің рухани тазалықтың, қоғам, 
заман ауқымынан биіктігін дҽлелдей кҿрсеткен. Шығыс поэзиясында асқақ рухты дҽріптейтін, 
махаббаттың биікте, қҧдіретті сезім екенін бейнелейтін тамаша бір поэзияның ҥлгісін Шҽкҽрім 
ақын қазақ топырағына, қазақи таным мен тҥсінікке ыңғайлап, ҽдемі бір поэтикалық кҿркем 
бейнелі сҿздермен нақыштайды. Шҽкҽрімнің ―Лҽйлі-Мҽжнҥн‖ дастанындағы адам сезімініңт 
азалығы, ізгілігі бейнеленуіде ерекше бір ақынның дара талантын танытады. Шҽкҽрім 
жырларында ―Лҽйлі-Мҽжнҥн‖ тың, аса кҿркем, ҧлттық поэзия тарихын байытқан ірі туынды. 
Шҽкҽрім дастандарында екі жастың махаббаты трагедиямен аяқталады. Ғашықтық отына 
жанған Қайыстау – тасты аралап елден безеді. Мҧңын кҥнге, айға, тау-тасқа, жан-жануарға 
шағады.Тілсіз табиғатпен Мҽжнҥн арасында да байланыс бар. Ҿйткені табиғат таза, адамға 
пана. Мҽжнҥннің махаббатымен табиғат арасында осындай байланыс бар, ол арқылы 
психологиялық параллелизм беріледі. Ақын адаматаулыға ортақ дҥниелерді ҿзекжарды етіп 
кҿтереді. Махаббат, ҽділет, тазажҥрек, бостандық, терең ғылымды уағыздайды. Бҧлар мҽңгілік 
проблемалар ақынның шығармашылық қуатын айшықтай тҥседі. Дастанда адам сезімін 
жеткізуде табиғат маңызды орын алады. Кейіпкерлердің ішкі иірімдерін кҿркем игерудің тетігі 
ретінде табиғат пен тілдестіру ерекше қызмет атқарып тҧр. Табиғат пен кейіпкерлердің жан 
толқыныстары арасында ерекше байланыс бар. Бҧнд атабиғат қос кейіпкердің махаббатына 
дҽнекер іспеттес. 

Қорытындылай айтқанда, ―Лҽйлі-Мҽжнҥн‖ дастаны он бір буынды, астарлы, поэтикалық сҿз 
қолданыстар мен бейнелі оралымдарға бай туынды екендігіне кҥмҽн жоқ. Сонымен қатар 
―Нартайлақ пен Айсҧлу‖ заман ҿзгерісін адамның рухани дамуын, ҿзін-ҿзі жетілдіру мҽселелерін 
шығармашылығында негізгі діңгек етіп алған Шҽкҽрім ақын, поэмаларында да ескіше ҿмір 
сҥрудің адам дамуына кедергі келтіретін  тҧсын, жаңашылдық, рухани ҿрлеу адам болмысын 
жақсартудың жолдарын кейіпкерлері арқылы бейнелейді. Адам жан-дҥниесінің қалтарыстарын, 
қат-қабат адам мінездерінің қайшылықты кездерін, қоғам мен заман шындығын бірлестіріп, сан 
алуан тҥрлі салыстырулар мен пайымдаулар арқылы шындық картинасын тҥзеді. ―Нартайлақ 
пен Айсҧлу‖ дастанында залымдық, кҥндестік, араздық, мейірімсіздік, ҿгейлік, рахымсыздық, 
бақталастық бар жерде, ақ жҥрекке, ҽділетке, махаббатқа бҿгет екендігін, барлығыда адамның 
ҿзінің ішкі ҽлеміндегі, адам жанында деген ойды насихат етеді. Зҧлымдықтың қҧрбаны болған 
Айсҧлу бейнесі дастанда биікте, ҿрлікті, қайсарлықты, сҥйгеніне адал, мойымайтын кесек тҧлға 
ретінде суреттеледі. Нартайлақ Айсҧлуды сҥйгеніңмен, ҿмірдің, қоршаға нортаның тауқыметін 
жеңуге келгенде ҽлсіздік кҿрсетеді. Айсҧлудың сіңілісі де Кҥнсҧлудың да апайына қарағанда 
ҽлсіздікпен қорқақтық кҿрсететін тҧстары кездеседі. Шҽкҽрім кейіпкерлер бейнесін ҿмір 
шындығымен байланыста суреттейді. Зҧлымдықпен ҽділеттіңтай-таласы қатыгездік пен 
адалдық, зорлықшыл, кҥншілдік пен жантаразылығы айқасы дастанда қым-қиғаш оқиғалар 
желісінде ҿрбіп, кҿрініп отырады. Дастанда ақниетті, адамшылығы мол Томан бейнесі тамаша 
суреттеледі. Осы зҧлымдық, зорлықшыл, кҥншілдік, қатыгездіктің қоршаған ортаның ҽділетсіздігі 
адам бойындағы имандылықты жоя алмағандығын Томан бейнесінен кҿруге болады. Томанды 
зорлық пен зомбылық, қара ниетті іс-ҽрекеттерде жаншылта алмайды. Айсҧлудың аманат 
қылған баласын Нартайлаққа тапсырады. Шҽкҽрім Томан арқылы адал ниетті, бойында ізгілігі 
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мол жан бейнесін суреттейді. Тарихи жағдайлармен кҿркем туынды жҧптаса келіп ақын 
қиялымен танымынан тамаша бір адамдар ҿмірімен тағдыры жайлы сюжетті поэма туындаған. 

Шҽкҽрім шығармашылығындағы адам, қоғам, Жар, Жаратушы мҽселелерінің поэзиялық 
бейленелуін, шешімін табуын дара зерттеу қазақ ҽдебиеті ҥшін кезек кҥттірмейтін қажеттілік деп 
білеміз.  
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ШҼКҼРІМ ЖҼНЕ ДУБРОВСКИЙ 
 
Абайдың тікелей қатысумен бірсыпыра деңгейге кҿтеріліп қалған қазақ-орыс ҽдеби 

байланысының одан ҽрмен дамуына зор ҥлес қосқан алаш арыстарының бірі Шҽкҽрім 
Қҧдайбердіҧлы болатын. Ол Пушкин, Лермонтов, Некрасов, Толстой сынды алыптардың ҿмір 
жолын, басты-басты шығармаларын ҥлкен білімдарлықпен, ерен талант қуатымен зерделей 
келіп, аттары аталған ойшылдардың ту етіп кҿтерген эстетикалық-философиялық 
концепциялары жекелеген ҧлттың дара жетістігі емес, бҥкіл адамзаттың мҥддесіне ортақ қызмет 
ететін бірегей рухани байлық деп таныды. Туған халқының осындай озық кҽусардан барынша 
мол сусындауын игілікті іс деп білген Шҽкҽрім дҥние жҥзі, орыс классиктерінің таңдаулы деген 
шығармаларын ана тілінде сҿйлете бастады. Соның ең елеулілерінің бірі – А.С. Пушкиннің 
―Дубровский‖ романы.  

Шҽкҽрімнің Пушкин соқпағынан табан аудармауды жалаң мақсатқа айналдырмағанын 
азды-кҿпті кейбір еркіндіктерге бару арқылы шығарманың жҧртшылыққа тҥсініктірек болуы 
жағын негізгі нысана еткенін атап айтуымыз керек.  

Пушкинде романның сюжеті бірден: ―Несколько лет тому назад в одном из своих 
поместий жил старинный русский барин, Кирила Петрович Троекуров‖ деп басталса, Шҽкҽрімнің 
―Дубровскийі‖ 124 жолдан тҧратын прологтан кейін барып желі тартады [2]. Пушкиннің ой-ҿрісін, 
қалам ҧстау ҿзгешелігін, азаматтық позициясын толық та терең зерделей білген дала ақыны ҽр 
дҽуірдегі адамның, қоғамның болмысын шола келіп, жеке мен жекенің, жеке мен кҿптің 
арасындағы ҥйлестіктің не қайшылықтың ҽрқилы себептерге байланысты бір қалыпта 
тҧрмайтынын тілге тиек етеді. Бҥгінгі бардың ертең жоқ болуының, бҥгінгі достың ертең 
жауласып шыға келуінің ҽлеуметтік, психологиялық астарына ҥңілуге талпынады. Тҥптеп 
келгенде бҧл – романда айтылатын ойдың негізгі қазығын, идеялық нысанасын меңзейді: 

Жазған жоқ Пушкин мҧны ермек ҥшін, 
Мақсҧты: бізге ғибрат бермек ҥшін. 
Қиянатшыл, зорлықшыл, парақордың, 
Мінезінің суретін кҿрмек ҥшін – деп ақын Пушкин шығармашылығының деніне қалай келіп 

отырғанын ҿзі-ақ айтады. Шынында Шҽкҽрім кҿп дҥниені, кез келген дастанын, кҥрделі 
дҥниетанымға қҧрылған пҽлсапалық ҿлеңдерінде де ақын ҥнемі ҿзі жауабын беріп, тҥсіндіріп 
отырады. «Дубровский» дастанында ақынның кҿркемдік шеберлігін тануға болады. Ҧлттық 
дҥниемізге сҽйкес баламалармен ҽдіс-тҽсілдер арқылы ҿзіндік жаңашылдық, жаңаша сҿз 
қолданыстарын танытады. 

Салыстырарлық тағы бір эпизодта суреттелген Мария Кириловна мен Дубровскийдің ең 
соңғы жолығуы екі авторда тҥп-тҥгел бірдей шықпаған. Жат адамның тҧтқынынан қҧтқарғалы 
келіп тҧрғанын білдірген Владимирге қыз ол кҥтпеген, мҥлде тосын жағдайды хабарлайды. Яғни, 
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кейінгі кҥндердің оқиғаларына орай бҧрынғы берген уҽдеден тайғанын, шариғат заңын бҧза 
алмайтынын, некелескен адамымен тҧрмыс қҧруға бел буғанын, қояр ақырғы ҿтініші – 
қасындағы жол серіктерін қиянат-залалсыз жҿндеріне босатып жіберуі екенін айтады. Пушкинде 
Владимирдің мҧны естігендегі кҿңіл-кҥйі былайша суреттелген: ―Он (Дубровский. – З.Ж.) упал у 
колеса, разбойники окружили его. Он успел сказать им несколько слов, они посадили его 
верхом, двое из них его поддерживали, третий взял лошадь под уздцы, и все поехали в 
сторону, оставил карету посреди дороги, людей связанных, лошадей отпряженных, но не 
разграбя ничего и не пролив ни единной капли крови в отомщение за кровь своего атамана‖ [3]. 
Аудармашы екі жастың бір-бірін қатесіз танып, қҧлай ҧнатқанын, олардың қашан да, қайда 
жҥрсе де сол ардақты, аруақты сезімге қылау жолатпайтынын, негізінен табиғаты қатал, кесек 
ҽрекеттің иесі Владимирдің мҥмкіндіктері бола тҧра ата жауы Троекуровқа, сондай-ақ дҥниедегі 
қимасын жҥрегінен суырып алып бара жатқан Верейскийге ешбір қиянат жасамауына 
махаббаттың қҧдіреті себепкер деген ҧғымды оқырмандардың зердесіне тереңірек сіңіру 
мақсатында тағы бір ептеген еркіндікке барған ба дейміз. Романның қазақша нҧсқасының: 

Залым кім, парақор кім, жазықсыз кім, 
Қайсысы ақ жҥректі, қайсысы сҧм? 
Кекті кім, кекті жеңіп кешірген кім? 
Білдің бе кҥшті екенін махаббаттың? – деген риторикалық сҧрақтармен аяқталуы сол 

айтылған ойға жетелейді.  
Мақалада Шҽкҽрімнің ―Дубровскийді‖ ана тілімізде сҿйлету ісін қолға алғанда нендей 

мақсат-міндет қойғаны жҽне оның жҥзеге қалай асқаны туралы мысалдармен келтірілді.  
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ОРЫС ЖАЗУШЫЛАРЫ ШҼКҼРІМ АУДАРМАЛАРЫНДА 
 

Шҽкҽрім Қҧдайбердіҧлы нҽзиралық дҽстҥрді кең арнада дамыта отырып, орыстың 
прогрессивті ҽдебиеті менде кең сусындады. Ҿзі ғана танып қоймай, бҥкіл қазақ халқына паш 
етіп, солардан ҥлгі алуға шақырғаны белгілі. Шҽкҽрім орыс ҽдебиетінің ірі тҧлғалары Пушкин, 
Лермонтов, Некрасов, Толстой туралы жыр ҿрнектер жасады. Ғҧмыр бойы ҧстазы санап ҿткен 
Толстойға жыр ҿрнектерін арнап, оларды халыққа ҥлгі-ҿнеге ретінде ҧсынды. Олардың 
шығармаларын қазақ тіліне тҽржімалаған.  

Пушкин шығармашылығының сюжетін қазақ топырағына, қазақиландырып, қарапайым 
тҥрде еркін жеткізген. Шҽкҽрім Пушкиннің 1908-1912 жылдарда «Дубровский» мен «Боран» 
ҽңгімесін ҿлеңмен аударған. Семейде 1924 жылы «Дубровский» басылып шыққан. «Метельді» 
«Боран» деген атпен «Ҽдебиет майданы» журналының 1936 жылғы 2-санында шығады. 

Шҽкҽрім Пушкин шығармашылығын аударғанда ҿте сақ жҽне ҽрбір сҿздің байыбына 
барып, ҽрбір жолына айрықша мҽн береді. «Дубровский» дастанында ақынның кҿркемдік 
шеберлігін тануға болады. Ҧлттық дҥниемізге сҽйкес баламалармен ҽдіс-тҽсілдер арқылы 
ҿзіндік жаңашылдық, жаңаша сҿз қолданыстарын танытады. Мҽселен Пушкиннің «Дубровский» 
романымен «Боран» повесі стильдік, жанрлық тҧрғыда айрықша бағаланады. 

Пушкиннің кҿтерген мҽселесіне, шығармаларының идеясына, ішкі қалпына терең 
тҥсінікпен қарайды. Ал екі ақынныңда шығармашылық тақырыбында, ойларындада ҧқсастықпен 
ҥндестік бар. Бҧдан ҿзге Толстой ҿлеңдерінен «Ҥшсауал», «Ассихардон патша» сынды 
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аудармалар жасаған. Қазақ ҽдебиетінен кҿрнекті орын алатын Шҽкҽрім Қҧдайбердіҧлының 
дҥниетанымына орыстың классикалық ҽдебиетінің ҽсер еткендігі белгілі. Ол қазақ ҽдебиетінің 
орыс ҽдебиеті мен байланыста дамуына ҥлкен ықпал жасаған. Ол қазақ халқын рухани 
надандықтан арылтып, қараңғылығын сейілтуді кҿздей отырып, ағартушылық бағытты ҧсынды. 
Яғни осылай дін  қалдығына шырмалып, ескі салт-дҽстҥрге оралып қалуына себеп халықтың 
надандығы деп есептеген. Осы жолда алдағы озық елдермен иық теңестіруге шақыра отырып, 
оқу-білімге ҥндейді. Толстойды ҧстазы санап «Танбаймын шҽкіртімін Толстойдың» деп баршаға 
жар салуы тегін болмаса керек. Шҽкҽрім ақынның аудармаларының тағылымдық мҽні зор. 
Ҿмірлік талаптарымен алдына қойған шығармашылық мақсаттары Пушкинмен ҧқсастық тапқан. 
Ҿйткені рухани ҽлем, рухани қҧндылықтар адамның ішкі қалпын айқындауда байқалады. Екі 
ақынның да кҿздеген шығармашылық міндеттерімен мақсаттары – адамтану, адам жанының 
тереңде, ізгі ҽлемін суреттеу. Сондықтан екі ақынды да шығармашылық ортақтастықтың болуы 
айғақ дҥние. Шҽкҽрім орыс ҽдебиеті, орыс мҽдениетінің озық ҥлгілерін Пушкин шығармашылығы 
арқылы қазақ даласына қазақ жҧртының рухани ҽлемін, қазақ халқының поэзиясын дамытып, 
жаңа арнаға тҥсірді. Шҽкҽрімнің мҧрасы Пушкиннен аударған: «Онегиннің сипаты», «Татьяна 
сҿзі», «Ленский сҿзі», «Татьянаның Онегинге жазған хаты», «Онегиннің Татьянаға жазған 
хаты»т. б. Санамалай берсек жиыны,біршама. 

Абай Пушкиннен аударғандарын қазақи нақышқа салып, мазмҧнынада еркіндік беріп, асқан 
бір кҿркемдік бояумен ҿрнектеген. Шҽкҽрім ақынның шығармашылығының бір қыры-орыс 
ҽдебиетінің озық ҥлгілерін қазақ жҧртшылығына, қазақ ортасына, ҽдебиетіне ҽкелуі арқылы 
танылады. Тҥпнҧсқадан дҽлме-дҽл аударма, шығармашылығында еркін аудармаға жол береді 
ақын. Абай салған соқпақтың ізі ҿзінен кейінгілерден айқын кҿрінді. Пушкин, Абай, 
Шҽкҽрімдерде ой ортақтастығы, дҥниетаным ҥндестігі шығармашылық бірлестікте кҿрініс 
береді. Шҽкҽрім поэма жанрында ҥнемі «ҽңгіме алдында аз сҿз»–бҧл «Еңлік – Кебек» 
поэмасында, «Ҽңгіменің сыры», «Нартайлақ пен Айсҧлу», «Сҿз алдынан», «Дубровский» 
поэмаларында бір пҽлсапалық толғаммен бастайды. Адам жайында, ҿмір жайында, қоғам 
жайындағы ақынның дҥниетанымдық толғамы берілген. Шҽкҽрім тҥпнҧсқадан алшақ кетпей, 
ҧлттық сипатқа, ҧлттық ҧғымға сай еркін аударған. Сонымен қоса ақын, Пушкин еңбегін 
ҿзжҥрегінен, ҿзталғамынан ҿткізе білген. Пушкин туындысын қазақ поэзиясына тҽн, шынайыда, 
шыншыл тҥрде, тҿл туынды етіп, сенімді сҿйлетеді. Поэтикалық шығарманы ақын сҿзбе сҿз 
аудармаған, негізгі дҥниені тҧтастай жеткізген. 

Шҽкҽрім ақынның Пушкин шығармашылығына ҿлеңмен ҿрнек салып, поэтикалық 
бейнеліде ҽдемі қазақи нақышпен еркінде, жатық туынды жасауы сҿз жоқ қазақ поэзиясының 
тақырыптық, мазмҧндық жағынан да жаңаша бір белеске кҿтерді. Ҿзге елдің ҽдебиетінің бай 
ҥлгісін тҿл ҽдебиетіміздің жаңаша тҥрленуіне, тар кҿлемде қалмай, кеңеюіне, ҽдебиеттің 
кҿркемдік ҽлемініңт ҥлеуінің бір кҿрінісі болмақ. 

Ал поэманың басты кейіпкері Андрей Дубровский мінез-қҧлқы, қайырымдылығы бірте-бірте 
ашылатын болса, Шҽкҽрім ҧйқасында алғашқы шумақтардан-ақ ҥйіліп-тҿгіліп, жиынтық тҥрдеа 
йтылады [6]. 

Шҽкҽрім орыс ҽдебиеті, орыс мҽдениетінің озық ҥлгілерін Пушкин шығармашылығы 
арқылы қазақ даласына қазақ жҧртының рухани ҽлеміне, қазақ халқының поэзиясын дамытып, 
жаңа арнаға тҥсірді. 
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КОМПЬЮТЕРЛІК ГРАФИКА ЖҼНЕ АДАМ ҾМІРІНДЕГІ РҾЛІ 
 

Менің бҧл тақырыпты таңдау себебім, мені компьютерлік графика жҽне анимациямен 
жҧмыс істеу қызықтырады. Компьютерлік графика мынадай тҥрлерге бҿлінеді: 

І.Екі ҿлшемді(2D) 
1. Растрлық 2. Векторлық 3. Фракталдық   
ІІ.Ҥш ҿлшемді (3D) 
1.Растрлық графикада кескіндер тҥрлі-тҥсті нҥктелердің жиынтығынан тҧрады. Растрлық 

графика дҽл мозайка сияқты. Тек шыны немесе пластмасса кесектерінің орнына пиксель 
алынады. Растрлық кескіннің сапасы сол кескіннің ҿлшеміне (тігінен жҽне кҿлденең 
орналасқан пиксельдердің саны) жҽне ҽр пиксельді бояуға қажетті тҥстердің санына тҽуелді 
болады. Мҧндай типті кескіндер Adobe Photoshop, Corel Photo, Photofinish секілді қуатты 
графикалық редакторларда ҿнделеді. Растрлық кескіндер векторлық кескіндерге қарағанда 
сапасы жоғары, ҽсерлі болады. Қарапайым фотосуреттердің ҿзі компьютерде растрлық кескін 
тҥрінде сақталады. Растрлық кескіндерде Paint, Abode Image Ready секілді программаларды 
қолданып қолдан жасауға да болады. 

Артықшылығы: растрлық кескінді тҥзетуге, ҽдемілей тҥсуге, кез-келген бҿлігін ҿзгертуге 
болады; нҥктелерді қажет болмаса алып тастауға немесе қоюлатуға, сондай-ақ кескіннің ҽр 
нҥктесін ақ-қара немесе басқа кез келген тҥске ҿзгертуге болады. 

Кемшілігі: растрлық кескін ҿлшемінің масштабын ҿзгерткенде (бір немесе бірнеше 
бағытта созу немесе сығу) кескін сапасын жоғалтады. 

2. Векторлық кескіндер – бҧл сызық, доға, шеңбер жҽне тҿртбҧрыш сияқты 
геометриялық объектілер жинағынан тҧратын кескіндер. Бҧл жерде вектор дегеніміз – осы  
объектілерді сипаттайтын мҽліметтер жиынтығы. Векторлық графика сызба бейнелер мен 
безендірулерді қҧруға негізделген. Кез келген графиктік редакторда сурет салып, оны WMF 
форматында сақтай алсақ, онда масштабты ҿзгерту барысында ешбір сапасын тҿмендетпей 
бейнелей аламыз. 

Артықшылығыкескін сапасын жоғалтпай ҿзгеріс енгізуге, оңай кішірейтуге жҽне 
ҥлкейтуге болады; ақпараттық кҿлемі растрлық кескіндермен салыстырғанда аз болады. 
Векторлық графикамен жҧмыс жасауға  арналған программалар: – StartOffceDraw, – 
MicrosoftWord, – CorelDraw, – Adobelllustrator, – FractalDesignExpression, – 
MacromediaFreehand, – AutoCAD. 

3.Фрактал деп масштабының кішірейуі нҽтижесінде ҽрбір бҿлігі қайталанатын шексіз 
ҿзіне ҧқсас фигураларды айтады. Нейрондар, адамның тамыр жҥйесі, теңіз бен кҿл 
жағасының иреңері, ағаш контурлары бҧлардың бҽрі- фракталдар. Фракталдарды бір 
жасушалы мембрана сияқты ҿте кішкентаі жҽне жҧлдызды галактикалар сияқты ҿте ҥлкен 
жерлерден де табуға немесе кездестіруге болады. 

Бағдарламалар: – Фракталды ғалам4.0; – Fracplanet; –TheFractory.    
ІІ. Ҥш ҿлшемді графика – бҧл ені, бойы, ҧзындығы бойынша жасалған компьютерлік 

графика. 
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Қоғамның ҽр тҥрлі саласында біз ҥш ҿлшемді графикамен кездесеміз. Графиканың бҧл 
тҥрін математиктер мен суретшілер қолданады.Ҥш ҿлшемді графиканың бағдарламалық 
қҧралдары. Ҥш ҿлшемді графиканы дербес компьютерде ҿңдейтін бағдарламалық қҧралды 
ҥш пакет қҧрайды. Олар Windows операциялық жҥйесімен басқарылатын машиналар 
нҽтижесінде жҧмыс жасайды. 

1. Kinetix фирмасының  3D Studio Max бағдарламасы. 
2. Microsoft компаниясының Softimage  3D бағдарламасы. 
3.  Мҥмкіндіктер жҽне интерфейс тҧрғысынан ҽйгілі компаниялардың (Alias, Wavefront, TDI) 
консорцимымен жасалған Мауа бағдарламасы. 

Адам ҿз ҿмірінде компьютерлік графиканың маңызы зор. Қазіргі кез-келген мекемеде 
кей уақытта газеттер мен журналдарға жарнамаларға тапсырыс беру немесе жарнамалық 
парақшалар мен буклеттер басып шығару қажеттілігі туындайды. Олардың кейбіреулері 
осындай жҧмыстарды арнайы дизайнерлік бюролар мен жарнамалық агенттіктерге тапсырса, 
кейбіреулері қолда бар программалық қҧралдарын пайдаланып, ҿз кҥштерімен жасауға 
тырысады. Дербес компьютерді пайдаланушылардың қатарында компьютерлік графикамен 
айналысатындардың саны кҥн санап артып келеді.  

Қорыта келе компьютерлік графика саласындағы бастапқы білім адамның ҽр салада 
еңбектенуіне кҽсіп ашуына маңызы ҿте зор. Компьютерлік графикамен жҧмыс істей білу ҽр 
азаматтың ақпараттық сауаттылығының бҿлінбейтін бҿлшегі болып табылады. Қазіргі танымал 
программалардың ешқайсысы компьютерлік графикасыз жҧмыс істемейді. Статистикаға 
сҥйенсек, жаппай қолданыста жҥрген программаларды жасап шығарушы программистік 
ҧжымның қызметкерлері ҿз жҧмыстарының 90% уақытын осы графикамен шҧғылдануға 
жҧмсайды екен.  

 

Ҽдебиеттер 
1. Е.Қ.Балапанов, Б.Бҿрібаев, А.Дҽулетқҧлов Информатикадан 30 сабақ. 
2. Журнал «Информатика негіздері» 2002 жыл 
3. Журнал «Информатика жҽне физика» 
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Научный руководитель – А.Н. Искаков 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА  
 

Информационные системы вошли во все сферы жизни. Рaзвитие цифровых технологий 
открывает огромный спектр возможностей. Прогресс во всех отраслях науки и промышленности 
идет с огромной скоростью, не прекращая удивлять и восхищать. 
Что такое искусственный интелект? 

Интeллeкт (от лат. intellectus – ощущение, восприятие, разумение, понимание, понятие, 
рассудок), или ум – качество психики, состоящее из способности приспосабливаться к новым 
ситуациям, способности к обучению и запоминанию на основе опыта, пониманию и применению 
абстрактных концепций и использованию своих знаний для управления окружающей средой. 

Вначале 1980-х гг. ученые в облaсти теории вычислений Барр и Файгенбаум предложили 
следующее определение искусственного интеллекта (ИИ): 

Искусственный интеллект – это область информатики, которая занимается разработкой 
интеллектуальных компьютерных систем, то есть систем, обладающих возможностями, которые 
мы традиционно связываем с человеческим разумом, – понимание языка, обучение, 
способность рассуждать, решать проблемы и т. д. 

Основные свойства ИИ – это понимание языка, обучение и способность мыслить и, что 
немаловажно, действовать. ИИ – комплекс родственных технологий и процессов, 
развивающихся качественно и стремительно, например: обработка текста на естественном 
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языке машинное обучение экспертные системы виртуальные агенты (чат-боты и виртуальные 
помощники) системы рекомендаций. 

Сферы примeнeния ИИ 
Сферы применения ИИ достаточно широки и охватывают как привычные слуху 

технологии, так и появляющиеся новые направления, далекие от массового применения, иначе 
говоря, это весь спектр решений, от пылесосов до космических станций. Можно разделить все 
их разнообразие по критерию ключевых точек развития. 

ИИ – это не монолитная предметная область. Более того, некоторые технологические 
направления ИИ фигурируют как новые подотрасли экономики и обособленные сущности, 
одновременно обслуживая большинство сфер в экономике. 

Развитие применения использования ИИ ведет к адаптации технологий в классических 
отраслях экономики по всей цепочке создания ценности и преобразует их, приводя к 
алгоритмизированию практически всего функционала, от логистики до управления компанией. 

Заключение 
В заключении можно сказать.Использование ИИ поможет автоматизировать многие 

системы.Или же спасти чью-то жизнь.Но не исключено что в будущем ИИ может быть угрозой 
для человека.Но в любом случае ИИ в современных реалиях очень интенсивно развивается.  
 

Литература 
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2. Искусственный интеллект: Этапы. Угрозы. Стратегии Ник бостром 
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Ғылыми жетекшісі – М.Ж. Мукажанова, информатика пҽнінің мҧғалімі 

 
АШЫҚ ТАУ-КЕН ЖҦМЫСТАРЫНДА «DATAMINE SIROVISON» БАҒДАРЛАМАСЫМЕН 

ЖҦМЫС ІСТЕУ 
 
Мақсаты:  
Тҥсірілімнің осы тҥрінің мақсаты жер асты тау-кен жҧмыстарын, жарықшақтардың жату 

элементтерін, тектоникалық бҧзылыстарды жҽне тау-кен массивінің жарықшақтылық 
қарқындылығын сапалы жҽне жедел анықтау ҥшін геомеханикалық сҥйемелдеу болып 
табылады. 

Қай салада қолданылады: Тау-кен жҧмыстарында. 
Программа мҥмкіндіктері:  
Ашық жҽне жер асты қазбаларында орындалған фотосуреттерден тау жыныстарын 

жарықшақтылығын, геотехникалық карталау жҽне бағытталған 3D ҥлгілерін жасайды. 
Программа интерфейсі:  

 
• Бейненің кҿлемі – басып, тінтуірдің батырмасымен басқару;  
• ―+‖ жақындату, ―-‖ алыстату;  
• Модельді айналдыру – тінтіуірдің сол жақ батырмасы арқылы;  

https://ru.wikipedia.org/wiki/?????????????????????
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• Бейнені біріктіру  - Shift + тінтіуірдің сол жақ батырмасы;  
• Бейненің орталық бҿлімі - тінтіуірдің сол жақ батырмасын екі рет басу;  
• Бейненің бастапқы қалыпқа келтіру– , немесе пробел басу;  бҥкіл экранға ашу 

–  ;  
• Бейнені жабу – немесе тінтіуірдің оң жақ батырмасымен 3D бейненің ҥстінен «Close» 

жабу батырмасын басу; 
• горизонтальды ось бойынша айналдыру –   
• вертикальдіось бойынша айналдыру –   
• берілген нҥкте бойынша айналдыру –   

Керек аймақты ҥлкейту – . Тінтіуірдің сол жақ батырмасын басып, бейненің 

тіктҿртбҧрышты аймағын беру.Белгіленген аймақ бҥкіл кҿріну аймағын алып тҧру керек. 
батырмасын басып, алғашқы кҥйге оралыңыз.  

Жҧмыс істеу барысы:  
1. Стереокамераны дайындау.  
2. Стереоскопиялық суретке тҥсіруді баптау жҽне орындау.  
3. "Sirovision" арнайы бағдарламалық қамтамасыз етуде тҥсіру нҽтижелерін ҿңдеу. 

Бағдарламаның негізгі кҿмегі: Жарықтар жатқан элементтерді ҿлшеу бойынша далалық 
жҧмыстардың мерзімдерін айтарлықтай азайтуға жҽне жалаңаштауға тікелей қол жетімсіз 
учаскелерде деректерді алуға мҥмкіндік береді. 

Нҽтиже: Карьер бортының қҧлау ықтималдығын анықтау. Қҧлау жағдайында арнайы 
жҧмыс комплекстерін жҥргізіп, жҧмысшылардың қауіпсізділігі ҥшін тау кен жҧмыстарын уақытша 
тоқтату. 
 

Ҽдебиеттер 
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ИНТЕРЕНЕТТЕГІ ИНТЕРАКТИВТІ ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС 
 

Интернетте мыңдаған Internet Relay Chat (IRC) серверлері бар. Олар нақты уақыт 
режимінде интернетте мҽтіндік хабарламалармен алмасуға мҥмкіндік береді. Сҿйтіп 
интерактивті қарым-қатынас іске асырылады. Кез келген пайдаланушы осындай серверлердің 
біріне қосылып осы серверге келушілердің біреуімен хабарласа алады. 

Егер сіздің компьютеріңіздің жҽне сіз сҿйлесіп отырған кісінің компьютері дыбыстық 
картамен, микрофонмен, қҧлаққап (наушники) немесе акустикалық колонкалармен 
жабдықталған болса,  онда сіздер дыбыстық хабарламалармен алмаса аласыздар. Бірақ 
тікелей сҿйлесу екі адам арасында ғана мҥмкін. 

Сіздер бір-бірлеріңізді кҿріп отыру ҥшін, яғни бейне жазбамен алмасу ҥшін 
компьютерлерге бейнекамера қосылуы қажет. Ҽдеттегі аналогты бейнекамералар арнайы 
бейнеплатаға, ал сандық камералар – компьютердің параллель портына қосылады. 

Ақырғы кезде ICQ сервері кҿмегімен іске асырылатын интерактивті қарым-қатынас жиі 
пайдаланып жҥр. «I seek you» – «Мен сізді іздеймін» (ICQ-дың дыбыстық абревиатурасы) ICQ 
программасы интернетті пайдаланудың жҧмыс столында орналастырылады. Интернетке 
қосылғаннан кейін кез келген ICQ жҥйесінде тіркелген жҽне дҽл осы сҽтте интернетке қосылып 
отырған пайдаланушымен хабарласа алады. Ал жҧмыс столындағы программа осы сҽтте 
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интернетке қосылып отырған пайдаланушылар туралы (My Contact List) мҽлімет береді жҽне 
солармен хабарласу мҥмкіндігін туғызады.  

ICQ интерактивті қарым-қатынас жҥйесі  қатынастың ҽр тҥрлі формаларын ҧсынады: 
Электронды почта; 
Интернет-телефония; 
Файлдарды беру; 
Желідегі адамдарды іздеу жҽне тағы басқа. 
Интернет-телефония (IP-телефония) – INTERNET-те дыбыстық сигналдарды беруге 

пайдаланатын технология. Сҿйлесу кезіндегі біздің айтқан сҿзіміз қысылған мҽліметтер пакетіне 
айналады. Содан кейін ол пакеттер INTERNET арқылы жіберіледі. Пакеттер қажетті адреске 
жеткеннен кейін автоматты тҥрде (декодировка) кодтарынан ажыратылып дыбыстық 
сигналдардың оригинал тҥріне айналады.  

Интернет-телефонияның телефон сҧраныстарының базалық типтері бар: 
Компьютер – компьютер – интернет желісі кҿмегімен бір дербес компьютерден екінші 

дербес компьютерге хабарласуға мҥмкіндік береді. 
Компьютер-телефон- «INTERNET – телефон тҥріндегі арнайы программалар кҿмегімен 

дербес компьютерден кез келген телефонға қоңырау соғуға болады. 
Компьютер-факс – дербес компьютерден INTERNET желісі кҿмегімен ҽлемдегі кез келген 

факс жіберуге кҿмектеседі. 
Телефон-телефон кез келген қарапайым немесе ҧялы телефоннан ҽлемдегі кез келген 

қарапайым немесе ҧялы телефонмен байланысуға мҥмкіндік береді. Бҧл қосылудың ең қымбат 
тҥрі. 

«Ҧялы интернет» тҥсінігін пайдаланушылар ҽртҥрлі ҧғады. Сондықтан біраз нақтылау 
айтып ҿтейік. 

Біраз уақыт бҧрын техникалық жағынан болмағанда пайдаланушы ақыл-ойында 
коммуналдық технология мен интернет ену» екі бҿлек болатын. Бірақ қазір бҽрі ҿзгерді. 
Мысалы, SMS хабарламаны Web формамен немесе ICQ қҧралымен жіберуге болады 

Бірақ SMS интернет-сервис емес, сондықтан пайдаланушы шлюздерге жҥгінуіне тура 
келеді. 

МMS SMS – технологияның кеңейтілген тҥрі, онда мҽтіндік хабарламаменқоса 
мультимедиялық ақпараттармен де, яғни қарапайым суреттен бастап шақыру ҽуендеріне дейін 
алмасуға болады. 

Бірақ МMS-те интернет сервис емес. 
WAP – бірінші толық мҽнді интернетсервис. Оның аналогы i-mode де интернет сервис. 
i-mode WAP – пен салыстырғанда техникалық жағынан дамыған. Оны кҿпшілік айтады, 

бірақ ешкім пайдаланбайды. Себебі, i-mode тек Жапонияда тараған. Жақын арада ғана 
Европпаға келді (ҽзірше тек Германияда жҽне Голландияда). Бірақ ҽдеттегі пайдаланушы ҥшін 
теория қызық емес. Ол ҧялы интернеттің нақты мҥмкін белгісі келеді. Бҧл жерде интернет 
ҧялығын мобильді пайдалану ҥшін екі нҽрсе қажет екенін еске алайық: 

1) коммуникациялық канал (сандық контентті жеткізу қабілеттілігі бар 
2) абоненттік қҧрылғы (контентті пайдалануға тҥсінікті) тҥрде кҿрсетіп, интернет 

ресурстарымен кері байланысты қамтамасыздандыру ҥшін 
Мобильді интернет ҥшін бҥгінгі кҥннің ҿзінде коммуникациялық канал ретінде GPRS-ті 

пайдалануға болады. GPRS- ҽдеттегі GSM – желілерінің қҧрылымы болып табылады. Ол 
абоненттік қҧрылғы ретінде: ноутбук, ҧялы телефон (Wap қолдауы бар) жҽне қалталық 
компьютерді қарастыруға болады. 
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ADOBE FLASH CS5 ПРОГРАММАСЫНДА ЖАСАЛҒАН КОМПЬЮТЕРЛІК ОЙЫНДАРДЫҢ 
ЛОГИКАНЫҢ ДАМУЫНА ҼСЕРІ 

 
Қазіргі кезде жалпы компьютерлік ойындарға жҽне оның ішіндегі компьютерлік 

анимацияланған ойындарға балалар ҥлкен қызығушылық тудырады. Егер компьютерлік 
ойындарды алатын болсақ, ол баланың логикалық ойлау қабілетін дамытатын болса, онда 
компьютерлік ойындардың ешқандай зияндығы жоқ деп айтуға болады. Ҽрине, баланың 
ағзасына кері ҽсер ететін ойындар да бар, ол ешкімге таңсық емес.  

Зерттеу мақсатымыз:  
Adobe Flash программасын қолдана отырып, балалардың ойлау қабілетін, логикасын 

дамытуға ықпал жасайтын, қызықты компьютерлік ойын тапсырмаларынан тҧратын шағын 
бағдарлама жасау. 

Ол ҥшін алдымызға қойған міндеттеріміз:  
 Adobe Flash программасын меңгере отырып, шағын бағдарлама қҧру. 
 Жобаның мазмҧны талапқа сай болуын қарастырып, зерттеп алу. 
 Қҧрастырған бағдарламаны орындату арқылы оқушылардың ойлау қабілетін, логикасын 

дамытуға ықпал жасау. 
 Жасалған шағын бағдарламаны желіге тарату. 

 Балалардың логикасын дамытуға арналған қазақша компьютерлік бағдарламалар қазіргі 
таңда ҿте аз, біздің бағдарлама қазақ тілде жасалған, ҧлттық нақышта алынған тарсырмалары 
бар, бірнеше логикалық ойындарды да қамтиды. Бадарламаны программалауда ғылыми 
жетекшісінің кҿмегі болды.  

Adobe Flash CS5 программасында жасалған ойын-тапсырмалар 
 Жоба Adobe Flash CS5 инструменталды ортада ҽзірлендік. Алдын ала логикалық 
тапсырмалар жинақтадық. Осы тапсырмаларға сҽйкес арнайы интернет желісінен графикалық 
суреттер іздедік. Суреттер қосымшалар кітапханасына (команда File / Import) кҿшіріліп, кейіннен 
тиісті кадрларға орналастырылды.  

Жоба екі сахнадан (сцена) тҧрады. Бірінші сахна анимациялық командаларды шығару 
терезесін жҥктейді. 

Нҽтижесінде графикасы тҥрлі-тҥсті, анимацияланған шағын электронды  бағдарлама 
жасай алдық. Ол біз ҥшін ҥлкен жетістік. Бағдарламада ҽртҥрлі дҽрежедегі тапсырмаларды ала 
отырып, оларды мектеп оқушыларына орындаттық. кҿзіміз жеткен жер, ол зиянды компьютерлік 
ойындардан гҿрі, оқушылар дамытатын ойынға кҿбірек кҿңіл бҿлу керектігін тҥсіне білді. 

Біз жасаған бағдарлама келешекте оқушылардың ойлау қабілетін дамытуға септігін 
тигізері анық. Балаларды ізденімпаздыққа, шығармашылдыққа баулиды, ойлау қабілеттерін 
дамытады. Бағдарламаны қосымша оқу қҧралы ретінде қолдануға болады. Қысқаша айтқанда 
ол оқушының логикасын дамытуға ықпал жасайтын қҧрал. Қазіргі білім саласындағы 
ҿзгерістерге байланысты ол оқушыларды математикалық сауаттылыққа бағыттаушы. 

Болашақта осы компьютерлік шағын бағдарламамызды дамытып, ҽр тҥрлі ғаламтор 
сайттарына жҥктеу іске асырылады деген ойдамыз. 
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Научный руководитель – А.Н. Искаков 
 

ЭВОЛЮЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 
 

В интернете, социальная сеть – это программный сервис, площадка для взаимодействия 
людей в группе или в группах. Применительно к интернету, это виртуальная сеть, являющаяся 
средством обеспечения сервисов, связанных с установлением связей между его 
пользователями, а также разными пользователями и соответствующими их интересам 
информационными ресурсами, установленными на сайтах глобальной сети  

Стремительный прогресс и постоянное обновление в области информационных 
технологий дает возможность использовать возможности интернет технологий в качестве 
эффективного средства обучения. При использовании глобальной интернет сети происходит 
формирование информационно-образовательной среды, которая позволяет в полной мере 
реализовать современные технологии обучения. В этих условиях тема использования 
социальных сетей как педпгогического инструмента становится крайне актуальной.  

Сегодня, наиболее популярными социальными сетями являются ―Facebook‖, ―Twitter‖, 
―YouTube‖, ―Google+‖, ―Linkeldn‖, «ВКонтакте», «Одноклассники», «Мой мир». 

Влияние социальных сетей на жизнь людей огромное, многие даже не осознают до 
конца масштабы этого явления, а ведь социальные сети – это уже самое популярное занятие в 
Интернете. Сегодня из 100 самых посещаемых сайтов в мире 20 – это классические 
социальные сети и еще 60 – в той или иной степени социализированы. Более 80% компаний по 
всему миру использую социальные сети в работе. Около 78% людей доверяют информации из 
социальных сетей. Через них даже устраиваются целые революции. Социальные сети стали 
самым центром современного Интернета. 

Безусловно, это только вершина айсберга, о социальных сетях уже можно писать целые 
энциклопедии. Сети уже очень глубоко проникли в нашу жизнь и продолжают набирать 
популярность, влияние их на людей до сих пор недооценивается. Сейчас развиты в основном 
сети общего типа, однако в ближайшем будущем будут развиваться и новые проекты, как по 
тематике, так и по функционалу. Как и в любом быстрорастущем сегменте, есть ряд ощутимых 
проблем, но все они вполне решаемы. В скором времени социальные сети в Интернете 
довольно сильно изменят мир, они уже стали влиятельным инструментом власти 
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AUTOCAD БАҒДАРЛАМАСЫН ҾНДІРІСТЕ ҚОЛДАНУ 
 

Менің жобамның тақырыбы «AutoCad» бағдарламасы жҽне оның мҥмкіншіліктерін 
пайдалана отырып геологиялық карталар қҧрастыру. Қазіргі кезде компбютерлік техниканы 
пайдаланбай жҧмыс жасайтын сала жоқ деуге болады. Ал, компьютерді пайдалану 
технологиясының жҧмыс жасауға ҿзіне тҽн талаптар қоятыны белгілі, сондай талаптардың бірі 
жҧмыс жасауға қажетті «AutoCad» бағдарламасын пайдалану. AutoCad бағдаралмасымен жҧмы 
жасай білу бҥгінгі таңда компьютермен жҧмыс істеудегі маңызды дағдылардың біріне айналды. 
Сондай-ақ бҧл саладағы мамандарға барлық уақытта жҧмыс табылады деп айтуға болады. 

AutoCad бағдарламасы – сызбалармен жҧмыс істеуге арналған программа. Бҧл 
программаның бірнеше нҧсқалары бар. Алайда олардың бір-бірінен айырмашылығы ас ҥлкен 
емес. 

AutoCad бағдарламасын пайдаланатындар кҿбіне сҽулетшілер, техникалармен жҧмыс 
жасайтын, бірақ программалаумен айналыспайтын адамдар. Мҧндай қолданушыларды бҧл 
программаның оқып ҥйрену жеңілдігі кҿптеген мҽселерді ҿздері программаламай-ақ шешу 
мҥмкіндігін, сондай-ақ AutoCad бағдарламасындағы қажетті объектілердің мҥмкіндігк жасайтын 
қҧралдары бар болғандығы қызықтырады. AutoCad бағдарламасының бір артықшылығы, осы 
бағдарламаны пайдалана отырып кҿптеген жҧмыстарды атқаруға болады. 

AutoCad бағдарламасы жеңіл кҿрінуі мҥмкін, бірақ бҧл программаның қиын жерлері бар. 
AutoCad ҿте ҥлкен программа болғандықтан, оны қысқа уақыт ішінде толығымен ашу мҥмкін 
емес. Ол мақсатта бҧл программа туралы жҥздеген-мыңдаған бетті кітаптар шығарылып жатыр. 
AutoCad бағдарламасы жҿнінде ҽдебиеттер жеткілікті, алайда, олар негізінде, орыс жҽне 
ағылшын тілдерінде, ал қазақ тілінде жоқтың қасы. Ҧсынылып отырған жобамның басты 
мақсаты осы кемшіліктерді толықтыру. Қолданушыға AutoCad бағдарламасының 
мҥмкіндіктерімен жҽне басқа бағдарламалар арасындағы байланыстар мен ерекшеліктерін 
кҿрсету арқылы AutoCad бағдарламасымен нақты жҧмыс жасауды ҥйренуге қол қабыс жасау. 

Бҥгінгі кҥндерде AutoCad 2014 – автоматты проекциялау жҥйелері арасында ең мықтысы 
болып табылады. Техникалық проекциялаудың ҽртҥрлі аймағында керек болған, кез-келген 
сызба жҧмыстарын орындай алады. Программаның ішкі компоненттерінің жетілдіруінен басқа 
кҿп жаңа функция пайда болды. Бҧл функциялар қоданушының уақытын қысқартып сызба 
сызуды біршама жеңілдетеді. 

AutoCad  программасы тҥрлі техника облыстарында, ерекшеленген АПРЖ-де 
қолданылады: 

 Архитектуралық АПРЖ-де; 
 Машина жасау АПРЖ-де; 
 Географиялық ақпараттық жҥйелерде; 
 Ресурстарды бақылау автоматты жҥйелерде; 
 Электротехникада жҽне электроникада; 
 Геологиялық карталарды ҿңдеуде. 

AutoCAD – Autodesk ҽзірлеген автоматтандырылған жобалау жҽне сызудың екі жҽне ҥш 
ҿлшемді жҥйесі. Жҥйенің бірінші нҧсқасы 1982 жылы шығарылды. AutoCAD жҽне оған 
негізделген арнайы қосымшалар инженерлік, қҧрылыс, архитектура жҽне басқа да салаларда 
кең қолданысқа ие болды. Бағдарлама 18 тілде қол жетімді. Локализация деңгейі тек 
анықтамалық қҧжаттаманы аударуға толық бейімделуден ҿзгереді. Орыс нҧсқасы толығымен 
локализацияланған, оның ішінде командалық жол интерфейсі жҽне бағдарламалау нҧсқаулығын 
қоспағанда барлық қҧжаттама. AutoCAD ерте нҧсқалары шағын мҧндай топтардың, сызықтар 
ретінде қарапайым объектілерді, санын, доғаның, жҽне қиын астам болып табылатын мҽтінді 
жҧмыс. Сондықтан бҧл бағдарлама ҿндірісте кеңінен қолданылады. 
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А. Макашев, А. Макеев 
КГКП «Семейский финансово-экономический колледжим. Рымбека Байсеитова» 

Научный руководитель – А.Н. Искаков 
 

«ВЕБ-КВЕСТ» ТЕХНОЛОГИИ 
 

Перед современным образованием стоит задача поиска новых видов и форм 
организации учебной деятельности. Обучение должно быть развивающим в плане развития 
самостоятельного критического и творческого мышления. С этой целью многие учителя уже 
давно используют проектную технологию, привлекая ресурсы сети Интернет. Но обилие 
информации в сети и ее качество не только не упрощают процесс работы над проектом, но и 
усложняют его. Одно из возможных решений данной проблемы это технология веб-квест [1]. 

Веб-квест (webquest) в педагогике – проблемное задание c элементами ролевой игры, 
для выполнения которого используются информационные ресурсы Интернета [2]. 

Это означает, что учитель, составляя задания, подбирает информацию в Интернете, где 
можно найти необходимые материалы, давая учащимся соответствующие гиперссылки. Все это 
сохраняется на каком-либо веб-ресурсе, оформленном и структурированном как веб-квест. 
Учащиеся в группах или индивидуально выполняют предложенные задания веб-квеста, по 
завершении которого представляют собственные веб-страницы по данной теме, либо какие-то 
другие творческие работы в электронной, печатной или устной форме [2]. Преимущество 
данной технологии состоит в том, что она применима к любому школьному предмету [3]. В 
настоящее время в различных сферах деятельности ощущается нехватка специалистов, 
способных самостоятельно и в команде решать возникающие проблемы, делать это с помощью 
Интернета. Поэтому нашей целью является  проектная деятельность, как веб-квест, т.е 
разнообразить учебный процесс, сделать его живым и интересным. А полученный опыт 
принесет свои плоды в будущем, потому что при работе над этим проектом развивается ряд 
компетенций: 
● использование ИТ для решения профессиональных задач (в т.ч. для поиска необходимой 
информации, оформления результатов работы в виде компьютерных презентаций, веб-сайтов, 
флеш-роликов, баз данных и т.д.); 
● самообучение и самоорганизация; 
● работа в команде (планирование, распределение функций, взаимопомощь, 
взаимоконтроль); 
● умение находить несколько способов решений проблемной ситуации, определять наиболее 
рациональный вариант, обосновывать свой выбор; 
● навык публичных выступлений (обязательно проведение предзащит и защит проектов с 
выступлениями авторов, с вопросами, дискуссиями). 
 

Литература 
1. https://itteachers.jimdo.com 
2. https://sites.google.com/site/webquestmiory/resursy/cto-takoe-veb-kvest 
3.Книга ―Веб-квест и его роль в обучении иностранному языку‖ Издательство 
LAPLambertAcademicPublishing 
 

 
А.А. Кушербек 

«Курчатов қаласының №4 жалпы білім беретін орта мектебі» КММ 
Ғылыми жетекшісі – А.Е. Камбарова, информатика пҽні мҧғалімі 

 

«BLENDER» БАҒДАРЛАМАСЫ БОЙЫНША ЖОБА ЖАСАУ ЖОЛДАРЫ 
 

Blender – бағдарламасының кҿмегімен 3D модельдеу анимация жасауға, 
видеоҥзінділердіҿңдеуге, тҥрлі ойындарға логикалық объектілерді енгізуге мҥмкіндік береді. Ең 

https://itteachers.jimdo.com/%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%B5%D0%B1-%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2/
https://sites.google.com/site/webquestmiory/resursy/cto-takoe-veb-kvest
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маңыздысы, ол бағдарламаның азғантай кҿлемі (шамамен 10-20 мегабайт). Blender ҽртҥрлі 
операциялық жҥйелермен (Linux, Windows, MacOS) жҧмыс істеуге мҥмкіндік береді. 

3D модельдеу соңғы жылдары тез қарқынмен дамып, кең ауқымды қолданысқа ие. 
Ҿнердің жаңа саласы кино, мультипликация, рекламалық роликтер дайындау, ойын жасау жҽне 
тҥрлі презентациялар жасаудан бастап, сҽулет ҿнері мен инжинерияда жҽне кҿптеген тағы 
басқа салаларда қолданылады. 3 қатпарлы моделдеу мен анимацияны тҥрлі этаптарға бҿліп 
қарастыратын болсақ. 3 қатпарлы моделдеу мектеп бағдарламасындағы геометриямен 
байланыстырылғанын кҿрсетеді. Декарттық координаттар жҥйесіндегі X, Y жҽне Z осьтері 
қолданылады. Функцияларды жҽне олардың графиктері, сызықтық функция, квадрат функция 
тағы сол сияқты парабола, гиперболалар тығыз байланыста. 3D анимацияның не екенін тҥсіну 
ҥшін кҿзіңіздің алдында тҧрған барлық заттарды кеңістікке декарттық X, Y, Z жайғастырсаңыз. 
Сонда ҽрбір заттың белгілі бір координатасы бар нҥктелерден жҽне тҥрлі ҿзінен кіші 
фигуралардан сызық, эллипс, куб тағы басқа фигуралар қолданылатыны байқалады. 3D 
модельдеу жҽне оны анимациялау негізінде осы принципке жасалған, яғни «аса кҥрделі 
заттарды қарапайым нҥктелер немесе фигуралар кҿмегімен кеңістікте қҧрастыру». Мысалы: 
компьютер мониторының ҿзі бірнеше сызықтар мен тҿртбҧрыштардан қҧралған. Белгілі 
координаталарда орналасқан нҥктелерге тҥс беру арқылы, кеңістікте кез-келген фигураны 
жасап шығуға болады.  

3D модельдеу жҽне оны анимациялау негізінде осы принципке жасалған, яғни «аса 
кҥрделі заттарды қарапайым нҥктелерде фигуралар кҿмегімен кеңістікте қҧрастырады. 3D 
модельдеу ҥшін тҥрлі бағдарламалар пайдаланылады. Олар біздің жҧмысымызды жеңілдету 
ҥшін, майда жҧмыстарды автоматты тҥрде жасайды, тіпті кейбір бағдарламалар аса қиын 
функцияларды да іске асыра алады. Оның ішіндегі біздің қарастырғанымыз:  
 CINEMA4D  
 3D MAX  
 Model Builder  
 CREO 5.0  
 BLENDER  

3 қатпарлы модельдеуді ҥйренуді Blender 3D бағдарламасында бастау тиімді. Себебі бҧл 
бағдарлама тегін жҽне ҿзінің мҥмкіндіктерінде ақылы бағдарламалардан кем тҥспейтін жалғыз 
бағдарлама. 

Блендер интерфейсінің кем дегенде екі ерекшелігін атауға болады. Біріншіден, онда бір-
бірін жауып тҧратын терезелер пайдаланылмайды. Яғни, бірнҽрсені жеке терезеде ашсаңыз да, 
ол терезе басқа терезелердің жҧмысын бҧғаттамайды. Екіншіден, негізінен пернелер 
комбинациясын пайдалануға иек артылған. Егер басқа қосымшаларда барлық пҽрмендердің 
жедел пернесі бар деп айта алмасақ, Блендер интерфейсінде, керісінше, ҽрбір пернелер 
комбинациясына сҽйкес келетін элемент бола бермейді, ҽдетте пернелермен қатар NumLock 
жиі қолданылады. Сондықтан қысқартылған емес, қалыпты пернетақта болғаны дҧрыс. 
Қысқартылғандарда сандық пернетақтаға ауысуға болғанымен, бҧл ретте қалыпты пернелердің 
біраз бҿлігі бҧғатталып қалады. 

Блендердің бас терезесін ҧйымдастыру қағидатын есте сақтаған дҧрыс: 
1. Бас терезе облыстарға (areas) бҿлінген. Облыстар саны мен олардың кҿлемін ауыстыруға 

болады. 
2. Ҽр облыста бір редактор (editor) бар. Облыстағы редакторларды ауыстыруға болады. 
3. Редактор аймақтардан (regions) тҧрады. Олардың кҿпшілігін жасыруға болады. Аймақтар 

кҿлемі мен орналасқан орнын ауыстыруға болады. 
4. Аймақтарға қойындылар (tabs) кіреді. Бір уақытта аймақтың бір қойындысының мазмҧны 

ғана кҿрсетіледі. 
5. Аймақтың койындысында ҥстелдер (panels) болады. Оларды жиыруға, жаюға, орындарын 

ауыстыруға болады. 
6. Ҥстелдерде немесе аймақтардың ҿзінде ҽртҥрлі басқару элементтері (батырмалар, ҿрістер, 

қозғалтқыштар, тізімдер жҽне т.б.) болады. 
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И.Ф. Фархадов 

КГКП «Колледж транспорта» г.Семей 
Научный руководитель – С.К. Социалова, преподаватель по прикладной информатики 

 
ПРОГРАММИРУЙ СВОЕ БУДУЩЕЕ 

 
Согласно многочисленным определениям, программирование – это процесс создания 

компьютерных программ. Расшифровать это определение можно следующим образом. 
Программирование есть ничто иное, как объяснение машине что, в каком виде и как нужно 
получить пользователю.Это объяснение называется «язык программирование» 

10 октября в Послании народу президент Республики Казахстан Нурсултан Абишевич 
Назарбаев уделил особое внимание развитию IT-технологий в образовательных учреждениях 
страны.По словам президента, ―развитие IT и инжиниринговых услуг имеет особое значение. В 
2018 году необходимо начать разработку третьей пятилетки индустриализации, посвященной 
становлению промышленности «цифровой эпохи». 

Мы не только слушаем Послание народу Казахстана, но и реализуем его.Партия 
«НҧрОтан» также активно подключилась к этому процессу, инициировав 22 новых проекта. Они 
направлены на развитие информационных технологий, повышение цифровой грамотности 
населения, поддержку малого и среднего бизнеса, сферы образования, а также реализацию 
программы «Руханижаңғыру». 

Уже в этом году «НҧрОтан» совместно с государственными и местными 
исполнительными органами планируют открыть порядка 1000 бесплатных IT-классов по всей 
стране для углубленного изучения основ программирования и робототехники. Это позволит 
обучить ежегодно 150 тыс. детей от 8 до 16 лет.  

Первый такой класс открылся в Экибастузе. Классы программирования есть в Кокшетау, 
Семее, Жезказгане. 

Я не зря выбрал этот доклад. Потому что в этом IT-классе я учусь уже 1 год. 
Сейчас компьютерная грамотность среди молодежи становится такой же обязательной, 

как чтение, грамотное письмо и математика. 
Далее программу обучения планируется расширить. Дети будут изучать новые аспекты 

языка программирования и учиться разрабатывать игры на мобильные устройства и 
компьютеры. Длительность одного этапа – 2-3 месяца. После первого урока дети смогут 
создать анимацию, а по завершении третьего этапа разработают собственный сайт. Все 
обучение проходит на бесплатной основе. Оснащением классов и их обеспечением занимаются 
спонсоры, – рассказала член правления ассоциации. 

Школа юных программистов открылась в колледже «Кайнар», поддержавшем 
предложение Общественного фонда «Лига юных программистов YBYRAI», запустившем 
социальный проект «Программируй свое будущее», который одобрили многие 
предприниматели и крупные IT-специалисты в Казахстане. Вот и в Семее под свое крыло 
первый открывшийся класс школы юных программистов помог оснастить компьютерами 
председатель правления АО «Казахтелеком», член попечительского совета ОФ «Лига юных 
программистов YBYRAI» Куанышбек Есекеев. 

Первый – изучение языка программирования (Scratch). Обучение проходит в веселой 
игровой форме. Ребенка завлекают анимированные персонажи, которых с помощью готовых 
фрагментов кода он может заставить двигаться и придумывать им задания. Squeak 
Основными компонентами Скретч-программы являются спрайты-объекты. Спрайт состоит из 
графического представления — комплект кадров-костюмы и сценарий-скрипт. Графический 
редактор для обработки костюмов спрайтов на Скретч (англ. Paint Editor). Если посмотреть на 
внешний вид программы, это как игра для детей, но с этой программы начинали известные 
программисты и бизнесмены такие как:  
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Дрю Хьюстон – американский интернет-предприниматель, известный как основатель и 
генеральный директор Dropbox. По данным журналаForbesего состояние оценивается в 1,2 
миллиарда долларов США. 

Елена Силенок является создателем популярного в мире интернет-магазина Clothia. 
Вторая программа: CodeMonkey – это ведущая образовательная игровая среда, где 

миллионы студентов научились программировать на языке конкретного программирования.  
Третья программа прохождения: ThimbleMozilla является редактором кода, который 

работает непосредственно в браузере. Он разработан, чтобы помочь создать свой собственный 
веб-сайт и программу с помощью HTML, CSS и JavaScript. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Dropbox
https://ru.wikipedia.org/wiki/Forbes
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СЕКЦИЯ № 8: ФИЗИКА-МАТЕМАТИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР 
 

СЕКЦИЯ: ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

 
Д.М. Амангельдинов 

№4 жалпы орта білім беретін мектеп Cемей қаласы 
Ғылыми жетекшісі – Ж.Ф. Кожахметова, математика пҽнінің мҧғалімі 

 
АЛГЕБРАЛЫҚ ҾРНЕКТЕР 

 
Алгебралық ҿрнектерді теңбе-тең тҥрлендірулер мектеп математика курсындағы ең 

басты мазмҧнды-ҽдістемелік бағыттардың бірі болып табылады. Олардың негізінде 
оқушыларда математиканы оқытудағы аналитикалық тҽсілдер қалыптасады. Ҽдетте, ҽрбір 
математикалық есепті аналитикалық тҽсілмен шешу қандай да бір теңбе-тең тҥрлендіруді қажет 
етеді. Теңбе-тең тҥрлендірулер мектеп математикасының жеке тақырыбы емес, олар алгебра 
мен математикалық анализ курсы бастамаларының бҥкіл ҿн бойында оқытылады. 

Тақырып алгебра курсының маңызды тақырыптарының бірі. Алгебра курсында 
қарастырылатын алгебралық ҿрнектер жҽне олардың тҥрлерінің шешу жолдарының ҽр тҥрлі 
ҽдістеріне негізделіп отыр.  

Алгебралық ҿрнектер теңбе-тең тҥрлендіруге оқытудың ҽдістемесі тақырыбы кҿп ізденісті 
талап етеді. Себебі, ол кең кҿлемді оқытудың ҽдістемесінен бҧрын, математикалық ҿрнектердің 
ҿзіне тоқталған, ауқымды тақырыптардың бірі. Содан кейін математикалық қҧрылымдарды 
теңбе-тең тҥрлендіруге оқытудың ҽдістемесін қолданған. 

Тақырыптың басты мақсаты алгебралық ҿрнектердің ҽр тҥрлі тҽсілдерін айқындап, бір 
жҥйеге келтіру. Алгебралық ҿрнектерді жеке дара бҿліп алып қарастырмай, оларды белгілі бір 
сандық жиында қарастыру, сандық ҿрнектердің жазылуының жалпылануын оқушы теңбе-тең 
тҥрлендірулерді саналы тҥрде меңгере алатының негіздеген. 

Теңбе-тең тҥрлендіру – бір аналтикалық ҿрнекті оған теңбе-тең, бірақ сырт тҥрі ҿзгеше 
болып келген ҿрнекпен ауыстыру.Теңбе-тең тҥрлендірудің мақсаты ҿрнекке сандық 
есептеулерді жҥзеге асыруа ыңғайлы ету ҥшін немесе логарифмдеу, потенцирлеу, 
диференциалдау, интегралдау, теңдеулер шешу т.б. амалдарды оңайлату ҥшін ҽрі қарай 
тҥрлендірулер жасау болып табылады. Ҧқсас мҥшелерді біріктіру, жақшаларды ашу, 
кҿбейткіштерге жіктеу, алгебралық бҿлшектерді ортақ бҿлімге келтіру жҽне оларды қарапайым 
бҿлшектерге жіктеу, тригонометриялық функциялардың қосындыларын логарифмдеуге 
ыңғайлы тҥрге келтіру(яғни оларды кҿбейтіндіге тҥрлендіру) теңбе-тең тҥрлендіруге жатады. 

Алгебралық ҿрнектерді теңбе-тең тҥрлендіруге оқытудың ҽдістемесі тақырыбы кҿп 
ізденісті талап етеді. Оқушылардың қызығушылығын арттыру теңбе-тең тҥрлендіруді оқыту 
кезінде оқушылардың ынтасын арттыру олардың ойлау қызметін белсенділендіру, 
байқағыштығын, тапқырлығын дамыту басты назарында болуы керек. 

Оқушылардың ынтасын арттырудың тиімді тҽсілдерінің бір есепті шығарудың ҽртҥрлі 
тҽсілдерін табу болып табылады. Мысалы: екімҥшенің п-ші дҽрежеге формуласын қарастырсақ. 

Ол ҥшін   nn
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10 ...... Кҿпмҥшесін алып, ондағы 

nn aaaaa ,1210 ,........,,,  коэффициентерін анықтау ҥшін «Паскаль ҥшбҧрышын» пайдалануға 

болады, кез келген бҧрыштың тригонометриялық функцияларын табу ҥшін «Бес саусақ» ҽдісі 
т.б. 

Бҧл тҽсіл теңбе-тең тҥрлендіруді оқыту кезінде де кең тҥрде қолданылады. 
«Оқушылармен қалай жҧмыс жасау керек, ҿрнектерді қандай тиімді тҽсілмен 

тҥрлендіруге болады? » секілді сауалдарға жауап таптым. 
Мен осы тақырып бойынша математикадан ҿте кҿп мағлҧматтар, терең білім жҽне тиімді 

ҽдістер жинақтадым. Тақырыбым жоба болғандықтан, ҿрнектерді теңбе-тең тҥрлендірудің тҥрлі 
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ҽдісін меңгердім. Болашақта осы тақырып бойынша алған білімім мен жинаған ҽдістерім ҿз 
жемісін береді деп сенемін. 
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ГЕОМЕТРИЯ ТЕОРЕМАЛАРЫН ФИЗИКА ЕСЕПТЕРІН ШЕШУДЕ ҚОЛДАНУ 
 

Математиканың физикада, атап айтқанда, механикадағы қолданылысы адамдардың 
ҿмірдегі қажеттіліктерін дҧрыс шешіп, тиімді пайдалануға мол мҥмкіндік береді. Механикалық 
процестерді дҧрыс тҥсініп, іс-тҽжірибеде пайдалану ҥшін ҽр тҥрлі эксперименттердің алатын 
орны ҥлкен. Механиканың жоғарғы бҿлімдері математиканың кҥрделі аппараттарын 
(дифференциал, интеграл, векторлық анализ, математикалық модельдеу, т.с.с.) қолдануды 
талап етеді.  

Потенциалдық энергияның минимумдық принципі 
Жанама туралы есепті шешкенде потенциалдық энергияның минимумдық принципіне 

жҥгінудің қажеті жоқ, барлық мҥмкін жағдайлардың ішінде жҥктің ең тҿменгі қалпы тепе теңдік 
қалпы екені айқын. Бірақ, жҥйеде бір емес ҿзара байланысты бірнеше жҥкті қарастырсақ, жҥктің 
ҽрқайсысы мҥмкін жағдайлардың ішінде ең тҿменгі жағдайда тепе теңдік қалыпта болады деген 
тҧжырым дҧрыс болмайды. Мҧндай жағдайда барлық жҥктің тепе теңдік жағдайын табу керек, 
ал ол ҥшін потенциалдық энергия ҧғымын пайдалану ҿте тиімді. 

Мынандай мысал қарастырайық. Ҥш ауылға ортақ бір мектеп салу қажет. Бірінші 
ауылда 50, екінші ауылда 70, ҥшінші ауылда 90 оқушы бар. Барлық балалардың мектепке келу 
уақытының қосындысы минимальды болатындай етіп, мектептің орнын қалай таңдап алу 
керек? [6] 

Бҧл есепті шешу ҥшін столдың ҥстіне жергілікті жердің жоспарын жасау керек. Сонан соң 
столда ауылдардың орналасқан жерінен тесіктер жасаймыз да, бір тҥйіншекке байланған ҥш 
жіпті осы саңылаулардан ҿткіземіз. Жіптің екінші ҧшына салмақтары 50, 70, 90 бірлікке сҽйкес 
келетін жҥк (мысалы, 500гр.,700гр.,900гр.) ілеміз. Тҥйіншек қай жерде болса, мектеп сол жерге 
салынуы тиіс. Неге? Осы сҧраққа жауап беру ҥшін ҥш жҥктен тҧратын жҥйенің потенциалдық 
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энергиясын есептейміз. Егер жҥктердің салмақтары сҽйкес 
1q  , 

2q  , 
3q , ал бірінші жҥк 

1h , 

екіншісі
2h , ҥшіншісі 

3h  биіктікте болса, онда жҥйенің потенциалдық энергиясы ҽрбір жҥктің 

потенциалдық энергияларының қосындысына тең болады:     
1 1 2 2 3 3E q h q h q h    

Енді тҥйіншектен ауылдарға дейінгі қашықтық сҽйкес 
1r , 

2r , 
3r , жіптердің ҧзындықтары сҽйкес 

1l

, 
2l , 

3l жҽне столдың биіктігі h болсын. Тҥйіншек қай нҥктеде болса да жҽне жҥктер кез келген 
1h

, 
2h , 

3h  биіктікте болса да мына арақатынас орындалады.    1 1 1l r h h   ;  2 2 2l r h h   ; 

 3 3 3l r h h    немесе 
1 1 1h r h l   ;    

2 2 2h r h l   ; 
3 3 3h r h l    Сонда (1) теңдікті былай 

жазуға болады.
1 1 2 2 3 3E q r q r q r c    ,мҧндағы    1 2 3 1 1 2 2 3 3c q q q h q l q l q l       

Жҥктердің орнына тҽуелсіз болатын тҧрақты шама. 

Потенциалдық энергияның миниумдық принципіне байланысты егер E  ең аз мҽн 
қабылдаса, онда жҥйе тепе теңдік қалыпта болады. Бҧдан тепе теңдік қалыптың жалғыздығына 

байланысты тепе теңдік жағдайында E - нің мҽні минимальды болатыны шығады. Егер E  

шамасы минимальды болса, онда
1 1 2 2 3 3T q r q r q r E c      шамасы да минимальды болады. 

Бҧл теңдіктегі T  балалардың ҿз ауылдарынан тҥйіншек тҧрған жерге салынған мектепке дейін 
жҥруге кететін уақыттарының қосындысы. Сонда тҥйіншектің орны осы жҥйенің тепе тең қалпын 
анықтайды. Осы уақыттардың қосындысы шынында да ҿзінің ең кіші мҽніне ие болады. 

Геометрия мен алгебраның ҽдістерін қолдану кҿптеген кҥрделі механикалық есептерді 
шешуге, механикалық процестерді аналитикалық тҥрде ҿрнектеуге, кҥрделі процестердің 
математикалық модельдерін жасауға мҥмкіндік береді.   
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АДАМ РЕАКЦИЯСЫНЫҢ УАҚЫТЫ ЖҼНЕ ОҒАН ҼСЕР ЕТЕТІН  

ФАКТОРЛАР СТАТИСТИКАСЫ 
 
Физикалық қҧбылыстарды дҧрыс тҥсініп, іс-тҽжірибеде пайдалану ҥшін ҽр тҥрлі 

эксперименттердің алатын орны ҥлкен. Адамның реакция уақытына ҽсер ететін субъективті 
жҽне обьективті факторларды жҥргізушінің мысалында қарастырайық. 

Жҥргізушінің реакциясына ҽсер ететін субъективті жҽне обьективті факторлар. 
Қҧрғақ асфальт жолының бойында жеңіл автомобильдің тоқтау жолы қозғалыс 

жылдамдығы 60 км/ сағ болғанда жҽне кҿрсетілген реакция уақыты сҽйкесінше 36,73;43,4; жҽне 
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50,06 м қҧрайды. Егер жҥргізуші 45 м қашықтықта пайда болса, онда бірінші жҽне екінші 
оқиғаларда ол жҥргіншіні басып кетуін болдырмауына болады, себебі: 36,73 жҽне 43,4 м 45 
метрден кіші, ҥшінші оқиғада мҧндай мҥмкіндік жоқ (50,06 м 45 м-ден кҿп) Автомобильдің тоқтау 
жолын жҥргіншіге дейінгі ара қашықтықпен салыстыра отырып жҥргізушінің кінҽлі не кінҽсіз 
екенін табады.Автомобильдің тоқтау жолының ҿлшемінің ҽртҥрлілігіне ҽкеп соғатын жағдайлар, 
ҽр жҥргізушінің қауіпке реакция уақытының ҿзгеруін ескере отырып, тергеуші эксперттің алдына 
мынадай сҧрақтар қоюы тиіс. (біздің мысалда – 36.29 % дейін).Ол оқиғаны болдырмау мҥмкіндігі 
болғанын не болмағанын анықтау. Мысалы, транспорт қҧралының жҥргіншіні басып кетуі екі 
вариантта- қауіпке реакция уақыты 0,4 жҽне 1,2 сек. Егер екі вариантта да оқиғаны болдырмау 
мҥмкіндігі туралы бірдей шешім шықса, онда оны ары қарай тергеуде қолдану керек. Егер 
шешімдер қарама-қайшы болса, онда тергеуші комплексті инженерлік-психофизиологиялық 
экспертиза тағайындауы керек ол, жҥргізушінің қауіпке реакция уақытының нақты шегін анықтау. 
Қылмыс ісін тоқтатудың дҧрыстығын, не айыптау қорытындысы бекітілуін тексеруде прокурор 
кҿрсетілген экспертизаны жалғастыруды талап етуі қажет.Ҽрине, бҧны тексерудің ең аяғында 
емес, басында қолға алғаны дҧрыс болар еді. Тіпті мҧндай жағдайда керек болса экспертизаны 
соттың ҿзі де тағайындайды[8]. 

Ҿзіндік психологиялық сипаттауын дененің еркін тҥсуінің білімі негізінде таптым. Ҿзіме 
ҿте бір қарапайым қҧрал жасауым жҽне онымен эксперименталды зерттеуін жҥргіздім, ол ҥшін, 
адамның реакция уақытын тура ҿлшеу секундтың мыңнан бір бҿлігіне дҽлме-дҽл екендігіне 
кҿзімді жеткіздім.  

Осы зерттеуімде дененің еркін тҥсу ҥдеуін теорилық білімімен адам реакциясының 
уақытын ҽр-тҥрлі тҽжірибелерді қолданып, ҿткен ғасырдың ҧлы ғалымдарының ілімдерін  терең 
зерттеп, олардың ашқан жаңалықтарын ҿзімнің зерттеуімде қолдандым. Қандай да бір биіктіктен 
бос тҧрған дененің жерге қҧлайтыны бҽрімізге белгілі. Жоғары лақтырылған дене қайтадан 
жерге тҥседі. Мҧның бҽрі Жердің тартуы ҽсерінен болады дейміз. Бҧл жалпылама қҧбылыс, сол 
себепті де денелердің тек Жердің тартуы ҽсерінен еркін тҥсу заңдарын қарастыру ерекше 
қызықты. Алайда кҥнделікті бақылау денелердің қалыпты жағдайда тҥрліше қҧлайтынын кҿрдік. 
Ҿзінің тҽжірибесінде Галилей ауасыз кеңістікте барлық денелер бірдей уақытта тҥседі деп 
ҧйғарғанын білдік. Галилей ашқан бҧл заңның маңызы ҿте зор болды. Ол заң материяның аса 
маңызды қасиеттерінің бірін белгілейді, Біздің Ғалам қҧрылымының кҿптеген ерекшеліктерін 
ҧғынуға жҽне оны тҥсіндіруге мҥмкіндік береді. Сонымен бірге Галилей идеялары Ньютон 
механикасының негізі болатын іргетас іспеттес. Нҽтижесінде адам реакциясы уақытын ҿлшейтін 
қарапайым қҧрал жасадым. Бҧл қҧралмен адам реакциясының уақытын тҽжірибе жасап, 
ҿлшедім жҽне адамдардың реакция уақыты ҽр-тҥрлі болатынына кҿзімді жеткіздім. 
Математикалық статистиканың сипаттамаларын пайдалана отырып, адамның реакция 
уақытының арифметикалық ортасын жҽне модасын, абсалютік шамасын  есептеуге болатынын 
кҿрдік. Жҽне зерттеу кезіндегі шамалардың ең ҥлкен жҽне ең кіші мҽндерінің айырмашылын 
табуға болатынына кҿзім жетті. Мҧнда мен сатистиканы есептеудің ҽдістерінің ішіндегі 
таблицаны пайдаланып,оны қҧрып, зерттедім. Зерттеудің нҽтижесінде адам реакциясының 
оның жасына, оның ауа-райы, кҥннің мезгіліне байланысты екенін білдік жҽне де адамның 
шыныққандығына, жаттыққандығына байланысты екеніне кҿзім жетті. Бҧл ҽдісті қоғамда ҽр 
тҥрлі жағдайда да қолдануға болатынын білдік. Мысалы жол қауіпсіздігі жағдайларында маңызы 
ҿте зор. Ҿзімнің зерттеуімде мысалы жҥргізушінің кінҽлі немесе кінҽсі жоқ екенін дҽлелдеуге 
болатынын білдім. Оны сот істері кезінде қолдануға пайдасы ҿте зор екенін анықтадым. 
Ҿкінішке орай бҧл ҽдісті ҿздерінің істерінде ешқандай сот қызметкерлері ҽлі қолданып кҿрмеген 
[9]. 

Біздің технологиялық ғасырда жоғары білімді жҽне білікті мамандар қажет. Белгілі бір 
мамандықтардың ҿкілдері мамандығын терең игеруімен қатар, сыртқы тітіркендіргіштерге 
жылдам жауап беруі қажет. Жҥргізуші, оператор, ҧшқыш болу ҥшін, оған адамның дабылға 
жауап беру реакциясы уақытын білу қажет.Адам реакциясының уақыты – дабылды 
қабылдағаннан бастап адам ағзасының дабылға жауап беру уақыт аралығы. Реакция уақыты – 
адамның,  менеджер, жҥргізуші, ғарышкер сияқты мамандықтарғажарамдылығын білу ҥшін ең 
маңызды критерийлерінің бірі болып табылады. Сондықтан физика пҽнінен денелердің еркін 
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тҥсу ҥдеуін жҽне математикадан статистика элементтерін қолдана отырып, адам реакция 
уақытын ҿмірде қажетті жағдайларда қолдануды білдім. Адамның реакция уақыты 
автоматикалық басқару жҥйелерін есептеуде де ескеріледі. Ол адамның жасына, жаттыққанына 
жҽне ҽл – ауқатына, мысалы,есту дабылына рекция уақыты 0,12-0,14 секунд, ал, кҿру 
дабылына – шамамен 0,13-0,15 секунд екенін есептедім. 
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Ғылыми жетекшісі – Шиндалинова Нҧржамал Қуанышқызы 
 

АНЫҚТАЛМАҒАН ТЕҢДЕУЛЕРДІ ШЕШУ 
  

Теңдеу – бҧл қҧрамында бір немесе бірнеше айнымалысы бар теңдік таңбасымен 
байланысқан екі ҿрнектің теңдігі, бҧл ҿрнектерге белгісіздер деп аталатын бір немесе бірнеше 
айнымалы енеді. 
 Теңдеулер саны белгісіздер санынан аз болатын анықталмаған теңдеулер. 
 Оларды шешуді іріктеу ҽдісі қолданылады. Мына қарапайым есепті қарастырайық. Сатып 
алған заттарға 1700 теңге тҿлеу керек. Сатып алушыда 200 теңге жҽне 500 теңгелік купюрлер 
ғана бар. Ол қандай тҽсілдермен тҿлей алады? Бҧл сҧраққа жауап беру ҥшін 2х+5у=17 тҥріндегі 
екі белгісізі х жҽне у бар теңдеуді шешу жеткілікті. Мҧндай теңдеулердің шексіз кҿп шешімдер 

жиыны бар. Дербес жағдайда, алынған теңдеуге (х, 
17−2𝑋

5
) тҥріндегі кез келген сандар жҧбы 

жауап бере алады. Бірақ біздің есепке х жҽне у-тің бҥтін теріс емес мҽндері ғана жарайды. 
Сонда жауапқа сандардың екі жҧбы ғана алынады (1,3) жҽне (6,1). 
  Іріктеу тҽсілі шешу кезінде ҽртҥрлі нҧсқаларды қарастыру керек болатын есептерде 
қолданылады. Іріктеу дҧрыс жҥргізілу керек, яғни оны қолданғанда барлық мҥмкін жағдайлар 
қарастырылуы керек, ал қажетсіздігі айқын нҧсқалар алынып тасталу керек, ол жҧмыс кҿмегімен 
ҽжептҽуір қысқартады. Бҧл ҽдіс кҿбінесе ізделінді шаманың мҽндері бҥтін болған жағдайда 
қолданылады.  
 Бҧл ҽдісті ғалымдар ҽртҥрлі маңызды есептерді шешуде қолданылады. Айта кетерлік 
жайт, кҿбінесе мҥмкіндіктер мҿлшері ҿте кҿп болады да, іріктеуді электронды есептеуіш 
машинаға тапсыруға тура келеді. Мысалы, ЭЕМ кҿмегімен жасалған іріктеу нҽтижесінде тҿрт 
бояу туралы атақты есеп оң жауабын алады: «Кез келген географиялық картаны тҿрт тҥсті 
бояумен бірдей тҥске боялған елдер ортақ шекараға ие болмайтындай етіп бояуға бола ма?»  
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 Іріктеу санын қысқарту ҥшін арнаулы ҽдістер қҧрылды. Ол математиканы жаңа облысы – 
бҥтін санды бағдарламалауды қҧрады.  
 Біз мҧнда іріктеу ҽдісін қолданып шешуге болатын кҥрделі емес есептерді қарастырамыз, 
бҧл ҽдіссіз бҧларды шешу қиын болар еді немесе тіпті мҥмкін болмас еді. Мҧндай есептерді 
шешуде басқа да ой-пікірлерді қолданамыз, мысалы бҥтін сандардың бҿлінгіштік қасиеттері, ал 
іріктеу ҽдісі шешімнің қҧрамдас бҿлігі болады.  
 Іріктеу пайдалы болатын тағы мына бір жағдайды қарастыра кетейік, мысалы, бҥтін 
сандардың қандай да бір қасиетке ие болатын нтурал сандар жиынын табу керек болсын, ал 
барлық нҧсқаларды қарастырып шығу жиынның ақырсыз не ақырлы болғанда элементтердің 
саны тым кҿп болуына байланысты мҥмкін емес. Онда оның біраз элементтерін қарастырып 
жалпы заңдылықты табуға тырысу керек. Одан кейін оның ақиқаттығына дҽлелдеу керек не 
жалған екендігін кҿрсету керек. 
 Іріктеу ҽдісін сандарға қолданылатын амалдардың жазылуын қалпына келтіруде 
қолдануға болады. 
Есептер: 
 
№1 
**.**=1*1 кҿбейтуге берілген мысалда жҧлдызша мен берілген цифрларды қалпына келтіру 
керек. Барлық шешімдерін табу керек.  
 Шешуі: Кҿбейткіштердің бірінші цифрлары 1 екендігі айқын. Екінші цифрларды табамыз. Екі 
цифрдың кҿбейтіндісі бірмен аяқталатын жағдайлар: 
1*1, 3*7, 9*9 
Ҥш жағдайды жеке-жеке қарастырайық: 
11*11=121 – жарамды 
13*17=221 – жарамайды 
19*19=361 – жарамсыз 
Жауабы: 11*11=121 
 
№3 
22х+13у=1000  теңдеуін натурал сандар жиынында шешу керек. 

Шешуі: Теңдеуден у жҧп болу керек екендігі кҿрінеді. Сонымен бірге, 22х+13у>

13у болғандықтан 1000> 13у, у <
1000

13
= 76

12

13
, Демек 2≤ у ≤ 76. 

2-ден 76-ға дейінгі барлық жҧп сандарды тексермес ҥшін 11-ге бҿлінгіштік белгісін 
пайдаланайық. Теңдеуді тҿмендегідей тҥрлендірейік: 
22х+11у+2у=1001-1 
22х+11у+(2у+1)=1001 
22х,11у,1001 сандары 11-ге бҿлінетіндіктен (2у+1) саны 11-ге бҿлінеді. 2у+1 саны 11-ге еселі 
болатындай у-тің алғашқы мҽні 5,бірақ ол тақ. у-тің келесі мҽні 16,2*16+1=33 саны 11-ге 
бҿлінеді. у-тің келесі мҽні 16-дан 11-ге 22-ге артық, демек 38 тең, келесі жҽне соңғы мҽн 
38+22=60, у=16,38,60 мҽндерінің ҽрқайсысы ҥшін сҽйкес х-тің мҽндерін есептейміз.  
Жауабы: (16:60),(23:38),(36:16) 
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А.Б. Масалимова  
«№49 жалпы орта білім беретін мектеп» КММ, 9 «Ҽ» сынып оқушысы 

Ғылыми жетекшісі – Э.Б.Токсанбаева, физика пҽнінің мҧғалімі 
 

ШУ ЖҼНЕ ОНЫҢ АДАМ АҒЗАСЫНА ҼСЕРІ 
 
Шу – қатты, сҧйық жҽне газ-тҽрізді орталарда пайда болатын механикалық тербелістер 

кезіндегі ҽртҥрлі жиіліктер мен қарқындылықты (кҥшті) дыбыстардың ретсіз тіркесуі. Ҧзақ 
шуылдың ҽсері қҧлақтың есітуін жҽне кҿздің кҿруін тҿмендетеді, қан қысымын кҿтереді, орта 
жҥйке жҽне жҥрек-сауыт жҥйелерін шаршатады, нҽтижесінде жҧмысшының жҧмысында қателер 
саны кҿбейеді, еңбек ҿнімділігі тҿмендейді. Адамның есту органдары 16...20 000 Гц жиілікті 
дыбыс толқындарын қабылдайды. 20 Гц-тен тҿмен (инфрадыбыс) жҽне 20 000Гц-тен жоғары 
(ультрадыбыс) тербелістер қҧлаққа ҽсер етпейді, бірақ толық ағзаға биологиялық ҽсерін 
тигізеді. 

Шу деңгейінің ҿлшем бірлігі – децибел. Децибел 1847-1922 жылдары ҿмір сҥрген, 
телефонды ойлап тапқан американдық ҿнертапқыш А.Бельдің қҧрметіне бел (Б) деп аталған 
қаттылық бірлігінің ондық ҥлесі, яғни 1 бел 10децибелге тең. Шу деңгейі 20-30 децибел (дБ) 
адам ҿміріне зиянсыз қалыпты шу болып табылады. Қатты дыбыстардың шегі 80 децибелге 
дейін, ал 130 децибелдегі дыбыс адамда ауыр тҥйсік тудырады, 150 децибел қауіпті болады.   

Шуды ҿлшеу ҥшін микрофонның орнына орнатылатын қосымша аспап – кҥшейткіші бар 
шуылҿлшегіштер мен виброметрлер пайдаланылады. Шуыл мен дірілді ҿлшейтіндер – ВШВ – 
МММ2 аспаптары кеңінен таралды. 

Қажетті қҧралдар: механикалық сағат, сызғыш. 
Тексерілді:Қҧлақ ішіндегі дабыл жарғағының дыбысты сезу қабілеттілігі жастың 
ҧлғаюымен кеми тҥседі, яғни есту диапазонының тҿменгі шегі жоғарлап, 
жоғарғысы кемиді 

 
Шудың нҽтижесіндегі есту ағзасының зақымданулары  алғашында есту қадамының 4000 

Гц жиілікке жоғарлауымен сипатталады. Бҧл ҿзгерістер алғашында естуді қабылдауға ҽсер 
етпейді, сондықтан жҧмысшылар есту қабілеттернің тҿмендегенін байқамайды. Естудің 
тҿмендеулерінің субьективті кҿріністері дыбысты қабылдау аймақтарының 500, 1000, 2000 Гц 
жиілікке дейін тҿмендеулерімен сипатталынады, ол баяу дамып, осы мамандық бойынша 
жҧмыс істеу стажына байланысты ақырындап ҿседі. 

Шумен кҥресудегі ең негізгі шаралары бҧл – ҥш негізгі бағытта жҥзеге асырылатын 
техникалық шаралар: 

– шудың пайда болу себебін немесе оның кҿзінің шуын азайту шаралары; 
– беру жолдарының шуын азайту; 
– цехтағы жҧмысшыларды қорғау. 
Шуды азайтудың негізгі қҧралы бҧл – шуды кҿп шығаратын технологиялық қҧбылыстарды 

аз шулы немесе мҥлде шу шығармайтын қҧбылыстарға ауыстыру. 
Шуға қарсы қолданылатын заттарға қойылатын бірқатар талаптар бар, олар  шудың 

ҽсерін тҿмендетіп, қолдануға ыңғайлы болу керек. «Шудан жеке қорғаныс заттары. Гигиеналық 
талаптар» ГОСТ 1576270 олардың нҽтижелігін бағалау, шуға қарсы заттар немесе ҽдістерді 
таңдау, талаптар жазылған. 

Адамдар Саны Қалыпты жағдай 10-15 см 10-5 см 5-0 см Бір қҧлақпен естиді 

9-сыныптар 

Оқушылар 20 Барлығы - - - 

35-42 жас 

Мҧғалімдер  8 4 2 - 2 

45-60 жас 

Мҧғалімдер  17 2 5 7 3 
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Шу деңгейінің жоғары болуы қҧлақтың дыбыс қабылдауын нашарлатады жҽне оның 
организмнің жҥйке психологиялық ҽрекетіне тигізетін зияны ҿте зор. Санитарлық нормаларға 
сҽйкес тҧрғын ҥйлерде шу деңгейі кҥндіз 40 дБ, ал тҥнде 30 дБ-ден аспауы тиіс. 

Бҥгінгі кҥнгі зерттеулер бойынша шудың жоғарғы қысымы кҿптеген аурулардың – жҥрек 
тамыр, асқазан жҥйке жҥйесі ауруларын қоздырушы болып табылады. 

Ойымды қорыта келе, шудың адам ағзасына зиянын біле тҧра біз немқҧрайлық 
танытпауымыз керек. Ол ҥшін мен тҿменгі ҧсыныстарды жасаймын: 

• Бҧл проблема мемлекет тарапынан қолдау табу қажет, ол ҥшін бірқатар заңнамалар 
қабылдану керек. 

• Жалпы халық, жастар арасында семинар, лекторий, дҿңгелек ҥстелдерді ҿткізуді 
дҽстҥрге айналдыру. 

• Ғимараттарда шудың санитарлық нормасы сақталуын қадағалау. 
•  Теледидар, газет-журнал беттерінде зияндылығы жҿнінде антижарнамалар, 

бейнеклиптер кҿрсету керек. 
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АҚЫЛДЫ ЖАЯУ ЖҤРГІНШІЛЕР ҾТПЕСІ 
 
Қазіргі XXI ғасырдағы бҥкіл дҥниежҥзілік басты проблемаларының бірі – жолдағы 

апаттар. 
Қазақстан Республикасының 2018 жылдың алты айында 6 743 жол-кҿлік оқиғасы орын 

алды, онда 9,4 мың адам зардап шекті, 783 адам қаза болды, делінген ҚР Бас 
прокуратурасының Қҧқықтық статистика жҽне арнайы есепке алу жҿніндегі комитетінің есебінде. 
Жол-кҿлік оқиғаларының басым бҿлігі Алматыда – 2 277, Алматы облысында-917, Оңтҥстік 
Қазақстан облысында – 649 жҽне Жамбыл облысында – 543 болған.Авариялардың ең аз саны 
Солтҥстік Қазақстан облысында-80, Атырау облысында – 102, Маңғыстау облысында – 121 
жҽне Батыс Қазақстан облысында – 124 болды. 
 Жоғарыда айтылған фактілер апат деңгейінде алаңдатарлық жағдайды кҿрсетеді. 
Кҥнделікті ҿмірде барлық азаматтар – жҥргіншілер, жҥргізушілер мен жолаушылар жҽне де осы 
жолдардағы апаттардың басты себепкерлері де солар. Соңғы 5 жылдағы жол-кҿлік 
апаттарының жағдайын талдау негізінде біздің қалаларымыздың жолдарында жаяу жҥргіншілер 
мен жҥргізушілердің қауіпсіз қозғалысы ретінде  «ақылды жаяу жҥргіншілер ҿтпесі» жобасын 
енгізу қажет деп айтуға болады. 

Энергия ресурстарын ҥнемдеу маңызды. Соңғы жылдары елімізде электр энергиясына 
сҧраныстың тҧрақты ҿсуі байқалды. Бірқатар ҿңірлерде бҧл ҿсім қыс мезгілінде тҧтынылатын 
қуаттың жетіспеушілігіне алып келді.«Ақылды жаяу жҥргіншілер ҿтпесі» жобасы Қазақстан 
Республикасында теңдесі жоқ жобалардың бірі. Бҧл жобамыз жҥргіншілердің жҥріс бҿлігін кесіп 
ҿткен кезде автоматты тҥрде жарықтандыруды білдіреді жҽне біздің ҿндірген «Ақылды жаяу 
жҥргіншілерге арналған жолдың» ең басты жақсы жақтарының бірі - бҧл жҥргізушілер ҥшін 
тоқтау сигналын автоматты тҥрде қосу жҽне қараңғы уақыт ішінде жолдың жарықтандыруы – 
қазіргі уақытта қол жетімді елдердегі ҿнім тҥрінен асып тҥседі. 
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ПИФАГОР ТЕҢДЕУІНІҢ БҤТІН ШЕШІМДЕРІ 
 

Ҿте ертеден жан-жақты зерттеліп келе жатқан, ҿзінің қасиеттері мол геометриялық 
фигура – тікбҧрышты ҥшбҧрыш. Оның ең ҥлкен қабырғасын гипотенуза, ал қалған қабырғаларын 
катеттер деп атау қалыптасқан. Пифагор (б.з.д. 570-500 ж.ж.) теоремасында оның 
гипотенузасының ҧзындығын ҿрнектейтін санның квадраты катеттерін ҿрнектейтін сандардың 
квадраттарының қосындысына тең болатыны тҧжырымдалады.Осындағы гипотенузаның 
ҧзындығын с, ал катеттерінің ҧзындығын а жҽне в деп белгілісік, Пифагор теоремасы а2+в2 = с2 
(1) теңдігіне келеді. Бҧл теңдікті Пифагор теңдеуі деп те атайды. Пифагор теңдеуі – 
анықталмаған теңдеу.  

Практикада қабырғаларының ҧзындықтары бҥтін сандармен ҿлшенетін тікбҧрышты 
ҥшбҧрыштардың орны ерекше. Бҧндай ҥшбҧрыштар Пифагор ҥшбҧрыштары деп аталады. 
Ҥшбҧрыштарды шешу дегеніміз оның белгілі элементтері бойынша қалған белгісіз элементтерін 
табуды айтады. Мысалы, тікбҧрышты ҥшбҧрыштың гипотенузасы 17, бір катеті 8 болса, оның 
екінші катетінің 15-ке тең екені Пифагор теоремасы бойынша табылады. Осы (8,15,17) ҥштігі 
Пифагор теңдеуінің шешімі болады. Оны Пифагор сандары деп атайды жҽне оны (а,в,с) деп 
белгілейді. 

Ең алғаш 4200 жылдай бҧрын египеттіктер тапқан (3,4,5) тҥріндегі Пифагор саныны 
айтылған. Сондықтан да қабырғаларының ҧзындықтары 3,4,5 сандарымен ҿлшенетін 
тікбҧрышты ҥшбҧрыш египет (мысыр) ҥшбҧрышы деп аталып жҥр.  

Пифагор сандарын табу ережесінің бірі Пифагор мектебінде анықталды жҽне ол тҽсіл де 
Пифагордың есімімен аталады. Осы тҽсілмен табылатын пифагор сандары (1) теңдеудің бҥтін 
шешімдері болғандықтан олардың сҽйкес мҥшелерін былайшы байланыстырып жазады: а=п, 
в=(п2-1)/2, с= (п2+1)/2  (2), мҧндағы п˃1 –тақ натурал сан.  

Пифагор теңдеуінің бҥтін шешімдерін табатын тҽсілдің бірі ежелгі грек философы 
Платонның (б.д,д 427-347 ж.ж) еңбектерінде кездеседі: а=n ,в=(n\2)2 -1, с=(n\2)2 +1 (3), мҧндағы 
n>2-жҧп натурал сан. 

Ежелгі ҥнділердің пифагор сандарын а=m2-n2 в=2 mn , с=m2-n2 `(4), мҧндағы m>n>0-бҥтін 
сандар, ҿрнектерімен есептегені айтылады. Белгілі болған осы тҽсілдер арқылы (1) теңдеудің 
шексіз кҿп бҥтін шешімдерін, яғни, пифагор сандарын табуға болады. Еркін алынған (48,90,102) 
ҥштігінің пифагор саны екенінде дау жоқ. Себебі, (4) формуладағы m=7,n=1; m=8,n=11болғанда 
а=48 , болғанымен, m мен n-нің осы жҧптарында в=2mn-нің мҽні 90-ға , с=m+n-нің мҽні 102-ге 
тең бола алмайды. Яғни, бҧл фактінің  ҿзі Пифагор теңдеуінің мҥмкін болатын барлық бҥтін 
шешімдерін табу мҽселесінің ҽлі де толық шешілмегені білдіреді. Оған дҽлірек кҿз жеткізу ҥшін 
тағы да мысалдар келтіруге болады. 

1-есеп. Бірінші катеті 21-ге тең пифагор сандарын тап. Ондай Пифагор ҥшбҧрыштары 
нешеу. 

Шешуі: Пифагор тҽсілімен есеп шартын қанағаттандыратын (21,220,221) ҥштігі ғана 
табылады. 

Платон тҽсілінде бірінші катет ҥшін ҧдайы жҧп сан алынатындықтан, есеп шартын 
қанағаттандыратын пифагор саны бҧл тҽсілмен табылмайды.  
Ҥнділер тҽсілімен m=5,n=2 болғанда (21,20,29), ал m=11,n=10 болғанда (21,220,221) ҥштіктері 
табылады.  

Пифагор тҽсілімен табылатын шешімдердің барлығында гипотенуза мен екінші катеттің 
мҽндерінің айырмасы 1-ге тең, ал Платон тҽсілімен табылатын шешімдердің барлығында бҧл 
айырма 2-ге тең болатыны байқалады. Ҥнділер тҽсілімен табылған пифагор сандары кестесіне 
талдау жасағанда мҧндағы бірінші катет тақ сан болса, гипотенуза мен екінші катеттің 
айырмасы тақ сан, ал бірінші катет жҧп сан болғанда ол айырма жҧп сан болатыны белгілі 
болды.  
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Қорыта айтқанда, Пифагор сандарының осы жҽне басқа да қасиеттерін негізге ала 
отырып (1) теңдеудің бҥтін шешімдерін табудың жолдарын қарастырдық. Пифагор теңдеуінің 
шешімі осы тҽсілдердің бҧрынғы тҽсілдерден артықшылығы болса, екінші ыңғайлылығы 
геометриялық есептерді шешу барысынды байқалады. Ҿйткені Пифагор теоремасы бір ғана 
катеті белгілі тікбҥрышты ҥшбҧрышты шеше алмайды. 
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МАТЕМАТИКА ҤШТАҒАНЫН ГУМАНИТАРЛЫҚ ҒЫЛЫМДАРДА ҚОЛДАНУ 
 

Алғашқы қауымдық синкретизм теориясы Еуропа ғалымдарын ертеден толғандырып 
келеді. Ҥш сала арасындағы байланыс тҥрлеріне бағдарлап қарайтын болсақ, олардың ҧзын 
саны он екіге жетеді: 

 ырғақ;вариация; бейнелену; пропорция; кезектестік; параллельдік; қарама-қарсылық; 
реттілік; қайталау; салыстыру дҽрежесі; тепе-теңдік; қҧрылым. 
Математика – ғылым, музыка – ҿнер тҥрі болса, тіл – белгілі бір этностың ҿзара тҥрлі 

қоғамдық ҿмір саласында қарым-қатынас жасау қҧралы. 
Осыны қарапайым кестемен кҿрсетер болсақ тҿмендегідей болып келеді [1]. 

 

 
1-сурет 

 Қарама-қарсылық 
 Мҽшһҥр-Жҥсіптің мына ҿлеңінде ХІХ ғасырдың соңы мен ХХ ғасырдың басындағы қазақ 
тҧрмысының кҥнделікті ҿміріндегі қарама-қарсылығын « Мҽшһҥрдің ҿлер шағындағы сҿзінде»: 
Ҿлмегенге – бір дҽурен кезек тимек, 
Пенде асығып, аптығып, пісіп кҥймек 
Ҧрған Қҧдай пендесін қан қақсатып 
Қҧшырланып, қҧшақтап аяп сҥймек.[3, ІІ, 81] – деп, ҿзінің сол кездегі жалпы ел қабылдаған 
коммунистік тҧрмысқа қарсы шығып, «Бҥгінгіні» жазғырып, «Келешекті» қоштайды. Бҧл екі ҿлең 
ҥзігінен кҿреріміз: қҧйрық пен жалдың бары мен жоғы арасындағы; аяқ-қолдың бары мен жоғы 
арасындағы; Бҥгін мен Келешек арасындағы қарама-қарсылықтар болып табылады. 

Дҽл осындай қарама-қарсылық музыкалық туындылар арасында бар ма?  

Ұлттық 

синкретизм 

Танымдық Сауықтық Ғұрыптық 

Ежелгі 

бабақазақ дәуірі 
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Қазақ халық ҿлеңдері не жыр, не қара ҿлең ҥлгісіне салып айтылады. Алғашқысы – 7-8 
буындық болса, соңғысы – 11-12 буынды болып келеді. Ҽрі екеуінің бунақ санына орай айтылу 
мҽнері ҽр қилы, демек бір-біріне қарама-қарсы.  

Ҥшінші сыныпқа арналған музыка пҽнінен мектепке арналған оқулықтың 94-ші бетіндегі 
«Ана тілін сҥйеміз» ҽннің сҿзін келтіре кетелік. 

Бабамыздың тілі деп, 
Даламыздың ҥні деп, 
Ана тілін, 
Ана тілін, 
Ана тілін сҥйеміз. 

Ондағы буын саны тҿмендегідей болып келеді: 7, 7, 4, 4, 7. Осы ҽннің ырғақтық суреті 
тҿмендегідей болып келеді: 

 
Біз осы арқылы ҽн жолдарындағы бунақтардың ҧзын жҽне шолақтығын (келтелігін) аңғара 

аламыз. Белгілі математикалық сандық ҿлшемге бағынатын музыкалық ҽн шығару ҥрдісінен 
жақсы хабардар етеді. Біз мысалға алған «Ана тілін сҥйеміз» ҽніндегідей дҧрыс жҽне бҧрыс 
ырғақтардың математикада кездесетіндігін сҿз етелік. Енді осы кестеде жасырынған 
ырғақтарды іздестіріп кҿрелік.  

Біз тізбектеген  сандардан екі ерекшелікті аңғарамыз.      
1   2    3    4    5    6    7    8     9    10    
11  12  13  14  15  16  17  18  19    20   Кҿлденең жолдардың бірінші цифр- 
21  22  23  24  25  26  27  28  29    30  лары  ҿзара дҽл келетін болса, тіке жол- 
31  32  33  34  35  36  37  38  39    40  дардың екінші цифрлары ҿзара сҽйкеседі. 
41  42  43  44  45  46  47  48  49    50  Жоғарыда берілген кестеде жасыр-  
51  52  53  54  55  56  57  58  59    60 ынған заңдылықты аңғару оңай емес. Бҧл 
61  62  63  64  65  66  67  68  69    70 кестелер ҿздігінен пифогордың квадрат- 
71  72  73  74  75  76  77  78  79    80 ын танытатын барша сандар ҧшырасады. 
81  82  83  84  85  86  87  88  89    90 2,3,4,5,6 жҽне 7-нің еселіктері кездеседі. 
91  92  93  94  95  96  97  98  99    100   

Ең алдымен кестені тереңдей байқастауға жіті назар бҿліп, еселік сандардың кейбірі 
қандай ырғақтық қасиетке ие екендігін анықтауға кҿшелік. Мысалға, нольден бастап, ҽр жолы 
бір бірліктен арттырып отырар болсақ, онда барлық санды 3-ке еселеп отырамыз. Онда 
мынандай нҽтижеге қол жеткіземіз: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 жҽне т.с.с. (еске 
салмағымыз: 0 3-ке еселік болып табылады). 
Қайталау 

Ҽжей базарға ҿзінің жҧмыртқасын сатуға алып келді. Бірінші алушыға ол ҿзінің ҽкелгенінің 
тең жарымы мен жарты жҧмыртқасын сатты. Екінші алушыға – қалған жҧмыртқаның тең 
жарымы мен жарты жҧмыртқаны, ал ҥшіншіге –  қалған жҧмыртқаның тең жарымы мен жарты 
жҧмыртқаны сатқан кезде ҽжейде бар болғаны 2 жҧмыртқа ғана қалды. Сонда ҽжей базарға 
қанша жҧмыртқа ҽкелген еді?  

Шешуі: 
Ҽу баста ҽжейдің сатуға ҽкелгені 23 жҧмыртқа болатын. Бҧл есепті тҿмендегідей жолмен 

шешеміз. Ҥшінші сатып алушы келгенде ҽжейде 5 жҧмыртқа қалған болатын. Яғни 
2

1
2
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жҧмыртқа. Бҧдан ҧғынатынмыз екінші сатып алушы келгенде 11
2

1
52 








 жҧмыртқа болған 

еді. Ал бірінші келген кезде 23
2

1
112 








 жҧмыртқа. 

Есептің шарты бойынша бірінші алушы ҽкелгенінің тең жарымы мен жарты жҧмыртқа 

алды, яғни 12
2

1

2

23
 жҧмыртқа. Сонымен, ҽжейдің қолында ҽлі сатылмаған 11 жҧмыртқасы 

қалды. Ал екінші сатып алушы қалған жарымы мен жарты жҧмыртқаны алды, яғни  6
2

1

2

11
 . 

Осылайша, ҽжейдің қолында 5 жҧмыртқа қалды. Соңғы сатып алушы 3
2

1

2

5
 сатып алғанда 

ҽжеміздің қолында 2 жҧмыртқа қалатын болады. 
Сонымен, осындай есептерді шығара отырып біз ҿз еліміздің тарихын терең  меңгеріп, 

салт-дҽстҥрді сақтай білетін ҧрпақ тҽрбиелейміз.  
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«ЖАРЫҚ СҼУЛЕНІҢ ЖАРАЛУЫ». ТҤР ДЕ,ТҤС ТЕ ТҤСІНІК,КҾРЕЛІКШІ ТҤСІНІП 
 

Я, тҥр де,тҥс те тҥсінік,тҥсінік болғанда оптикалық тҥсінік... Осы тҥсінікті тҥсіндіретін 
табиғаттың тап ҿзінде дайын нҽрсе бар екен. Ол – табиғи таңсық кҿріністерінің бірі кемпірқосақ. 
Кемпірқосақ табиғаттағы тамаша қҧбылыстың бірі ғана болып қоймай,ол оптиканы оңайлатқан 
тҽрізді. Шынындада тҥр-тҥс туралы ту заманнан ойланған адамға кемпірқосақ кейбір керемет 
жайларды жариялап,жайып салып тҧрғандай. Ол тҥрлі тҥсті алмастырып айрықша ажарланып, 
аспаннан асыла қарайды.Ондағы алуан тҥстің алмасып орналасуы белгілі бір заңдылықтың 
нышаны тҽрізді. Кемпірқосақ-су тамшыларындағы сҽуленің сынуының, шағылысуының, 
дифракциялануының нҽтижесінде пайда болатын қҧбылыс .Бҧл бҧлттың кҥнге қарама-қарсы 
жағында пайда болатын ҽр тҥсті бояулы доға, кейде ол екі немесе бірнеше қосақталған 
доғалардан тҧрады.Кемпірқосақтығ сыртқы иіні қызыл тҥске,ішкі иіні кҥлгін тҥске боялған,ал 
олардың аралығында спектрдің басқа тҥсті бояулары орналасады. 

Халыққа қанық бҧл қҧбылыс ғалымдарды да қызықтырды. Солардың бірі Декарт болды. 
Бірақ Декарт қаншалықты теория тҥйемін деп тырысқанымен, ақырына дейін апара алмады. Ол 
тек ҥстірт, сҽтті қадамдар ғана жасады. Бҧл салада бҥкіл физиканың қҧдіретті «қҧдайы», 
классикалық механиканы жасаған алыптардың алыбы , ағылшынның данышпан перзенті Исаак 
Ньютон 

(1643-1727) ҥлкен жеміске ие болды. Ҽрине , оған дейін де заттардың жалпы тҥр – тҥсі 
туралы шындыққа жақын едҽуір теориялар жасалғанды. Мысалы, 1663 жылы шыққан «Оптика 
жҽне тҥс туралы тҥсінік» деген еңбегінде ҽйгілі ирландиялық ғалым Роберт Бойль (1627-1691) 
заттың тҥсі дегеніміз ол сол заттың тек ҿзіне тҽн қасиет емес. Ол сҽуленің сол заттың сыртын 
«сырлауы» деп тҥсіндіреді.Мысалы, зат неғҧрлым сҽулені қайыра кҥшті шағылыстыратын 
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болса, соғҧрлым ол ақ болып ажар алады.Ал , зат неғҧрлым сҽулені кҿп жҧтса, қап-қара боп 
кҿрінеді. Сҿйтіп, заттың тҥсі оған келіп, заттың сыртын сырлап тҧрған сҽуленің шамасымен 
анықталады дейді. 

Сҿйтіп оптикаға тҥр-тҥс туралы тҥсінік берген данышпан ғалымдардың бірі тағы да Исаак 
Ньютон болды. 1666 жылы Ньютон Англиядағы ғылыми ҧйым – Корольдік қоғамға ҿзінің 
оптикада анықтаған жағалығын хабарлады. Корольдік қоғам жас Ньютонның жаға еңбектерін 
жан-жақты қарап шығуды,қҧрамында сол кездегі Англияның кҿрнекі ғалымдары Сета Уард, 
Бойль, Гук бар комиссияға тапсырды. Комиссия Ньютонның жҧмысын жаңалық тауып, оны 
ғылыми журналда жариялады. Бҧл кезде Гук ғылыми қоғамның секретары болатын.Гуктың 
Рьютонды қолдауы ҧзаққа бармады. Ҿйткені Гук та белгілі бір уақыт бойы жҧқа 
пластинкалардың тҥрлі тҥстенуін зерттеген болатын. Ал Ньютон бҧл салаға Гуктан ҽлдеқайда 
алға кетті. Оның ҥстіне Ньютонның кҿзқарасы Гуктің кҿзқарасына қайшы келді. Ньютонның 
жарықты-жарық кҿзінен тасқындап шығып жатқан бҿтенше бҿлшектер деп есептеді. Ал Гук 
жарық – дыбыс тҽрізді толқын деп жорамалдады. Ньютон 1675 жылы ҿзінің жҧқа 
пластинкалардың тҥрлі тҥстенуі туралы жасаған жан-жақты зерттеулерін жариялады. Міне сол 
кезден бастап Гук пен Ньютонның арасында келісімге келмейтін қайшы кҿзқарас болды. 1702 
жылы Гук дҥние салды. И.Ньютон 1704 жылы ҿзінің осы уақытқа дейін оптикада жҥргізген 
зерттеулерін жинастырып, жариялады. Рас Ньютон бҧған дейін де, 1675 жылы Гук дифракция 
туралы ҿз трактатын жариялағаннан кейін,1676 жылы заттардың табиғи тҥсі туралы жҥргізілген 
жҧмыстарын жария еткен болатын. Оптика саласындағы Ньютонның экспериментті еңбектері 
1666 жылы аяқталып қалған-ды. Ньютонның оптикалық еңбегі 3 кітаптан тҧрады.Бірінші 
кітабында Ньютон сҽуленің шағылысуы, сынуы, дисперсия туралы ҽңгімелейді.Екінші кітабында 
жҧқа пластинкалардың тҥрлі тҥстенуі, заттардың табиғи тҥсі туралы жҽне қалың қабаттардың 
кҿрінісі туралы сҿз етеді. Ҥшінші кітабын дифракцияға, кейбір кенжелеп шешілмей қалған 
проблемаларға,тамамдалмаған тҽжірибелерге арнайды. 

Ньютон 1666 жылдың ҿзінде-ақ ғылым қарылғаштарының бірі болып сҽуленің ҽйнектен 
ҽр алуан боп сынып шығуын бақылайды. Міне ертедегі Ньютонның оптика туралы кҿзқарасы 
осындай еді. 
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МАТЕМАТИКАЛЫҚ СТАТИСТИКА МЕН ЫҚТИМАЛДЫҚТАР ТЕОРИЯСЫНЫҢ ҼДІСТЕРІН 
ЛИНГВИСТИКАДА ҚОЛДАНУ 

 
Математикалық лингвистика дегеніміз – тіл білімінің математикалық тәсілдермен тілді 

зерттейтін саласы. Математикалық лингвистика ҽдістері мен математикалық аппараттың кҿмегі 
арқылы тілдің ҽр тҥрлі заңдылықтарын ашуға болады. Ал біздің жҧмысымызда ҥш бірдей, яғни 
ҽрқайсысында 62 сҿзден тҧратын қазақ ақыны Мҧқағали Мақатаевтың (1931-1976) «Маған 
ыстық», орыс ақыны Иван Сергеевич Тургеневтің(1793-1834) «Что тебя я не люблю» жҽне 
ағылшын ақыны William Blake – тың (1757-1827) «Love’s Secret» ҿлеңдерінің мҽтінінің 
статистикалық заңдылықтарын анықтаймыз.  

Ӛзектілігі: математикалық лингвистика синтаксистік қҧрылымды сипаттау тҽсілдерінің 
теориясы жҽне формальды грамматика теориясы деген салаларға бҿлінеді. Формалды 
грамматиканың кеңірек қолданылып жҥрген тҥрі – "Туынды грамматика" немесе Н. Хомский 
грамматикасы. Қазақстанда бҧл сала бойынша Ҧлттық Ғылым АкадемиясыТіл білімі 
институтындаэлектрондық есептегіш машинасыныңкҿмегімен қазақ мҽтіндерінен сҿз, сҿз тҧлға, 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%96%D0%BB_%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BC%D1%96
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http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%83%D1%8B%D0%BD%D0%B4%D1%8B_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%B0%D0%BB%D1%82%D1%82%D1%8B%D2%9B_%D2%92%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D0%BC_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%B0%D0%BB%D1%82%D1%82%D1%8B%D2%9B_%D2%92%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D0%BC_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%B0%D0%BB%D1%82%D1%82%D1%8B%D2%9B_%D2%92%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D0%BC_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%B0%D0%BB%D1%82%D1%82%D1%8B%D2%9B_%D2%92%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D0%BC_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D3%A9%D0%B7_%D1%82%D2%B1%D0%BB%D2%93%D0%B0&action=edit&redlink=1
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сҿз тіркесініңҽр тҥрлі жиілік сҿздіктері тҥзіліп, лексика, фонетика, синтаксиссалаларындағы 
сандық зандылықтар анықталуда. 

Математикалық статистиканың негізгі мақсаты – статистикалық бас жиынды зерттеу, яғни 
жиынның ықтималдық қасиеттерін, оның ішінде ҥлестірімдік заңдылықтарын, сандық 
сипаттамаларын жҽне т.б. анықтау.Ал біздің зерттеу жҧмысымызда мҽтінінің статистикалық 
заңдылықтарын анықтаймыз. Сараптау барысында, оқиғаның ықтималдығы, вариациялық қатар, 
математикалық кҥтім, ықтималдықтың ҥлестіру заңы, дисперсия терминдерін қолданамыз.  

Зерттеудің мақсаты: тілтану мен математика арасындағы байланыс жайлы, 
математикалық тіл табиғи тіл сияқты ақпаратты жеткізудің таңбалы (семиотикалық) жҥйесі 
болып табылатындығын қарастыру.  

Екі тілдің арасындағы басты айырмашылық тіл белгілері мен математиканың 
қҧрылымдарының ҽртҥрлілігін дҽлелдеу.  

Зерттеудің маңыздылығы: тіл біліміндегі, соның ішінде ҽртҥрлі тілдерде жазылған 
ҿлеңдердің айырмашылықтарын математика кҿмегімен есептеуді кҿрсету. Сараптау 
барысында, оқиғаның ықтималдығы, вариациялық қатар, математикалық кҥтім, ықтималдықтың 
ҥлестіру заңы, дисперсия терминдерін қолданамыз. Ең бірінші кезекте ҿлеңдерге сараптама 
жҥргіземіз. 

Зерттеудің жаңашылдығы: ғылым мен техниканың даму заманында 
математикаландыру бҥкіл адамзат қызметін, сонымен қатар тілтануды да жаулап 
алды.Математикалық ҽдістерді тілтануда қолдану, ҽдетте диффузиялық, интуициялық 
сипатталған жҽне толық шешімі жоқ лингвистикалық есептерді бір немесе бірнеше қарапайым, 
қисынды сипатталған жҽне алгоритмді шешімдері бар математикалық есептермен алмастыру 
ретінде қарастырылады. Мҧндай қиын лингвистикалық мҽселелерді қарапайым алгоритмді 
есептерге жіктеуді біз – лингвистикалық объектінің немесе оқиғаның математикалық 
экспликациясы деп атаймыз. Зерттеу барысында «Сандық емес» математикалық аппаратты 
қолдану негізінде теориялық тілтануда шартты тҥрде комбинаторлық лингвистика деп аталатын 
бағыт қалыптасты, мҧнда математикалық статистиканың, ықтималдықтар теориясының, ақпарат 
теориясының, математикалық анализдің ҽдістері қолданылады.  

Қорытынды: Бҧл қаралған жҧмыс математикалық статистика мен ықтиамалдықтар 
теориясының математикалық лингвистикада қаншалықты маңызды екендігін айқын кҿрсетеді. 
Қандай да болмасын ҿлеңді жай ғана естіп тыңдай салу жеткіліксіз, оған ерекше бір кҿзқарас, 
тҥсінік керек. Сондықтан қандай да болмасын ҿлеңді оқығанда оның мҽн-мағынасын толық 
тҥсіну керек деп ойлаймыз. Сонымен қатар жоғарыда атап ҿткендей біз қазақ, орыс, ағылшын 
тіліндегі ҿлеңдердің фонемдік сипаттамасын, қайталану жиілігі мен математикалық кҥтімді, 
дисперсиясын анықтай отырып біз қазақ тілі мен орыс тіліндегі, яғни, М. Мақатаевтың «Маған 
ыстық» ҿлеңі мен С.Н. Тургеневтың ҿлеңі У.Блейктің «Love’s Secret» ҿлеңіне қарағанда кҥрделі 
екенін анықтадық. Яғни зерттеуге сҥйене отыра біз балаларға қазақтың ҿлеңі мен орыс ҿлеңі 
ағылшын ҿлеңіне қарағанда қабылдауға жҽне еске сақтауға кҥрделірек екенін айта аламыз. 
Зерттеу жҧмысымыздың маңызы зор ҿйткені бҧл тақырып туралы мағлҧматтар мектеп 
оқулықтарында ҿте аз кездеседі.Сондықтанда қарастырылған мҽселелерді сабақтан тыс іс-
шараларда қолдана алады. 
 
 

А. Жармҧхамбетова 
М.Тҿлебаев атындағы музыка училищесі, Семей қ. 

Ғылыми жетекшісі – Касымжанова А.А, математика пҽнінің оқытушысы 
 

МУЗЫКАДАҒЫ ФРАКТАЛ 
«Фрактал» сҿзі (латынның fractus – бҿлшектік,белгілі бір бҿлшектерден қҧрылады) деген 

терминмен геометриялық тҧрпатты (фигураны) белгілейді,ол ҿзіндік қасиетке ие болып келеді 
яғни геометриялық фигураға маңызы зор біршнеше бҿлшектерден тҧрады. Бҧл терминді 1975 
жылы француздық математик Бенуа Мандельброттың ашқан болатын. 1975 жылдары оның 
«Табиғаттағы фрактальды геометрия» атты еңбегі кең ҿріс ала бастады. Қазіргі кезде 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D3%A9%D0%B7_%D1%82%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%96
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%81
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фрактальды графика ғылымда жҽне технекада, медицинда, астрономияда, биологияда, 
экономика, муыкада, телекоммуникациялық технологияларда маңызы артып келеді. Ҿздеріңіз 
білетіндей, қазіргі уақытта фракталдар жиі кездеседі, ҽсіресе фракталдық графика кҿркемдік 
қызметте қолданылады. Шығармашылық қызметтің басқа аспектілері туралы не деуге болады? 
Мысалы, музыка? Фракталдар ҿздері математикалық объектілер болып табылады [1]. 

Жалпы фракталдың, математиканың музыкаға қатынасы бар ма? Осы жайында сіздерге 
айтқым келеді. 

"Фракталды ҽуендер" музыка мен ҽдебиет ҥшін де тҽн. Музыкамен математиканың одағы 
ешкімді таң қалдырмауы керек. Мысалы, Пифагор екі кҿрші ноталар жиіліктерінің қатынасы 
ҽрқашанда ерекшеленеді, ал екі нота жиіліктерінің қатынасы тҿрт позицияға қашық, керісінше, 
ҥнемі жҽне 3/2 қҧрайды. Мҧндай ҥнсіздік Квинта деп аталады. Квинттаны негізге ала отырып, 
Пифагор есептеу жҥргізілетін негізгі нотаның жиілігінің жҽне берілген нотаның реттік нҿмірінің 
негізінде келесі нотаның жиілігінің іздеп, мҽнін алуға мҥмкіндік беретін музыкалық формуланы 
шығарды. Тізбекті қолдану нҽтижесінде формулалар бір-бірінен квинтаға тҧратын дыбыстар 
алынады. Бҧл қатарда дыбыс тҽртібінің барлық ноталары бар. Олар ҽртҥрлі октаваларға жатса 
да, қажетті дыбыстың жиілігінекіге бҿле немесе кҿбейте отырып, оны кҿрші октаваға ауыстыруға 
болады. Бҿлу (немесе кҿбейту) операциясын бірнеше рет қайталай отырып, қҧралдың барлық 
ауқымын толтыруға болады. Осылай музыка аспаптада математиканың рҿлі айқындап береді 
[2]. 

Неміс композиторы Андреас Веркмейстер математиканың кҿмегі арқылы табиғи 
дыбыстың негізіне ҥш постулатын қҧрды: 
– кҿрші октавалардағы бірдей ноталардың жиіліктерінің қатынасы екіге тең болуы тиіс; 
– осы жиіліктер арасында октавадағы жартылай тондар саны бойынша дҽл, он екі нота жатуы 
тиіс; 
– барлық жартылай тондар тең болуы керек [3]. 

Ричард Восс теориясында кез келген дыбыстың фракталды қасиеттері бар екенін 
анықтады. Зерттеуші математикалық элементтерге негізделген ҥш дыбыс санатын анықтады: 
1) ақ шу (кездейсоқ шу – тындаушының мазасын алатын шу); 
2) қызғылт шу (ақ қарағанда қҧрылымдалған аралық орын алады-тыңдаушыны қабылдау ҥшін 
ең жағымды шу) 
3) қоңыр шу (қҧрылымдалған шу – тыңдаушы ҥшін механикалық шу ретінде анықталады [4]. 

Сонымен, музыкадағы фракталдарды пайдаланудың біз қарастырған тҽсілдері қазіргі 
заманғы ғылым табиғат қҧбылыстарын ғана емес, сонымен қатар ҿнерді зерттеудің жаңа 
ҽдістерін ҧсынатынын кҿрсетеді. Заманауи зерттеушілер ҧсынылған ҽдістер негізінде музыканы 
абстрактілі ҿнер ретінде тҥсінуге, сондай-ақ музыкалық туындыны жасаудың ҽмбебап заңдарын 
анықтауға тырысады. Музыкалық шығармашылық пен ғылымның бҧл мҽселелері кҿптеген 
ғасырлар бойы ғалымдар мен музыканттарды толғандырды жҽне ХХІ ғасыр объективті 
математикалық тілге сҥйене отырып ҿз ҥлесін қосты. 
 

Ҽдиебеттер 
1 Қазақ тілі терминдерінің салалық ғылыми тҥсіндірме сҿздігі: А.Қ. Қҧсайынов. – Алматы: 
«Мектеп» баспасы» ЖАҚ, 2002 жыл. – 456 бет. 
2 https://propianino.ru/kto-pridumal-noty  
3 https://ru.wikipedia.org/wiki/ 
4 https://m-rush.ru/theory/item/162-fraktaly-i-muzyka.html 
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Ғылыми жетекшісі – В.Д. Тукенова, экономикалық пҽндер оқытушысы  
 

ШАҒЫН ЖҼНЕ ОРТА КҼСІПКЕРЛІКТІ ДАМЫТУ ЖОЛДАРЫ 
 

Елде отандық шағын жҽне орта кҽсіпкерлік ҥшiн кҽсіпкерліктің тиімді дамуы ҥшін қызметі 
инновацияны енгізумен, ҿнім экспортымен байланысты, ШОБ субъектілері жеңілдетілген 
несиелеу сияқты қолдау тҥрін ҽрі қарай тарату жҽне кейбір жағдайларды іске асыру механизмін 
қҧру қажет, франчайзинг, венчурлік бизнесті субмердігерлік жҽне лизингті белсенді қолдану 
ҥшін жағдайлар жасау керек. Осындай қолдаудың нҽтижесінде шағын жҽне орта кҽсіпкерлік 
ҥшiн ҧлттық экономикада елеулі рҿл атқара бастайды. 

Шағын кҽсіпкерлік ҥлгі экономикалық даму ҥшін негізгі фактор жҽне экономикалық ҿсудің 
шегі болып табылады. Бҧл шағын ҿндірістік кҽсіпкерлікті былайша тҥсіндіреді: 

– бҽсекелі ортаны қалыптастыру; 
– нарықтарды отандық тауарлар жҽне қызмет кҿрсетулермен толық қамтамасыз етуге 

қабілеттенеді; 
– салық салынатын базаны кеңейтудің нҽтижесінде бюджетті толықтыруға ықпал етеді; 
– тҧрақты қоғамның негізі ретінде орта класты қалыптастырудың кҿзі болып табылады; 
– жҧмыспен қамтылу жҽне басқа да ҽлеуметтік мҽселелерді шешуге бейімделеді. 

Жоғарыда аталған шағын ҿндірістік кҽсіпкерліктің ерекшеліктеріне сҽйкес мемлекет 
кҽсіпкерлік белсенділікті ынталандырудың жеткілікті тиімді жҽне икемді ҽдістерін табуы қажет. 
Белсенді мемлекеттік қолдау ауылдық кҽсіпкерліктің тҧрақты дамуына ынталандырады. 

Қазақстанда соңғы кездері шағын кҽсіпкерлікті дамыту мынадай негізгі себептер 
бойынша кҿкейтесті қажеттіліктерден тҧрады: 

–  біріншіден, қала жҽне ауылдық баламасыз алмасуы жҽне еңбекке ақының тҿмен 
болуынан ауыл тҧрғындары жеке шаруашылықтарды дамытуға белсенді араласты. Елді жеке 
қосалқы жҽне шаруа қожалықтары ауыл шаруашылығы ҿнімдерінің жалпы кҿлемінің жартысын 
ҿндіреді. Бірақта жеке сектор ҿзінің ҿнімдерін ҿткізуде қажетті тҽжірибелерді білмейді. 

–  екіншіден, ауылда ауыл шаруашылық ҿнімдердің қысқаруынан жҧмыссыздар саны 
артуда. Жҧмыссыздықтың саны бюджеттік мекемелерден қысқарғандармен жҽне ауылды 
жерлерге қоныстанған алыс шетелден келген оралмандармен артып отыр. 

–  ҥшіншіден, жеке кҽсіпкерліктің ең негізгі бағытының бірі, ауылдық қолҿнерді ояту болып 
табылады, ал мемлекет дамытуды ҿз қолына алуы қажет. Қолҿнерді дамыту ҽлеуметтік-
экономикалық кедейліктің орнын толтыруға, экономиканы қайта қҧруға негізделеді. 

–  тҿртіншіден, ауылда тҧрмыстық қызмет кҿрсетудің қалыс қалуы, ауылда тҧтыну 
кооперативтерінің дҥкендері жабылды, мҽдени жҽне коммуналдық қызмет кҿрсету салалары 
ҿздерінің қызметтерін тоқтатты. Кҽсіпкерлікті қолдауда мемлекеттік қызметтердің алғашқы 
бағыттары – қаржы-несиелік жҽне инвестициялық саясат. Бҧл бағыт бастапқы сипаттама болып 
саналады.Шағын кҽсіпкерлікті дамытудың қҧқықтық шарттарын жетілдіруде кҽсіпкерліктің қҧқын 
қорғау жҿніндегі заңдарды тҥсіндіретін аймақтарда арнайы семинарлар жҥргізу, кҽсіпкерлер 
арасында анкета жҥргізу, фермерлер, шағын жҽне орта кҽсіпкерлік бизнес ҿкілдері, 
шаруашылық субъектілерінің басшылары ҥшін еңбек туралы, монополияға қарсы заңдар 
жҿнінде тҥсініктемелер беруді ҧйымдастыру қажет. Кҽсіпкерлікті ақпараттармен жҽне 
мамандармен қамтамасыз ету ҥшін кҽсіпкерлік негізін жастарға ҥйрету, ақпараттық-тҥсіндірме 
жҽне ҽдіснамалық кҿмек кҿрсету, шағын кҽсіпкерлікті тіркеу, қаржыландыру жҽне салық салу 
курстарын бизнес-инкубаторларда ҧйымдастыруда ҿз жалғасын табуы керек. 
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Шағын кҽсіпкерлікті қолдаудың инфрақҧрылымын дамытуда ҿнеркҽсіпте, саудада, 
қҧрылыста, кҿлік шаруашылығында, жалпы алғанда экономиканың барлық секторларын 
жандандыру, халықтың қолҿнері, туризмді дамыту шараларын ҽзірлеу жҽне жҥзеге асыру 
маңызды орында болуы тиіс. 
 

Ҽдебиеттер 
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мҽселелері». Алматы: КазНТУ-2018. 
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ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ 
 

ҚР сыртқы жҽне ішкі экономикасы жыл сайын кҥрделі тҥрде ҿзгеруде. Сондықтан 
экономиканың қҧлдырамау ҥшін жаңа реформалар қажет, оның бірнеше себептері бар, олар: 

– экспорттың тҿмендеуі, импорттың кҥшеюі; 
– мемлекеттің ауыл шаруашылығына қарап қалуы; 
– табиғи ресурстардың тиімді пайдаланбауы; 
– зауыттар мен цехтардың ескіруі; 
– оңтҥстік-батыс, солтҥстік-батыс аумақтардың газбен жҽне электроэнергиямен 

қамтамасыз етілуінің тҿмендігі; 
– шет елдік инвестицияның дамымауы; 
– сыртқы қарыздын жыл сайын ҿсуі; 
– инвесторлардың қызығушылығының тҿмендігі жҽне т.с.с; 
Бҧл кҿрсеткіш мемлекеттің экономикасын нық емес, тҿмендеуін кҿрсетеді. ҚР аумағында 

100-ге жуық ҿндірістік кҽсіпорындар бар, соның ішінде 50% мемлекет иелігінде, ал 40% шет 
елдің қарамағында болса, ал 10% жеке кҽсіпкерлердің иелігінде.  

Бҧл статистиканы 1990 жылдарымен салыстырса, ҿндірістік кҽсіпорындары 10 есеге 
тҿмендеген, мысалы 1987 жылдың зауыттар мен ҿндірістік орындары 2000-ға жуық болса, 
қазіргі таңда соның 5 % ғана ісін жалғастыруда. Нҽтижесінде жҧмыссыздықтын кҥрт ҿсуі 
байқалады. 

Нақтырақ 20 ғасырдың статистикасына шолысақ, Қазақстан аумағында кҿптеген 
ҿндірістік орындар ҽлемнің 30 еліне ҿндірістік ҿнімімен қамтамасыз етіп отырған жҽне де 
шикізат тасымалдануынан алдыңғы орында болғанын кҿруге болады. 1985 жылы экспорттық 
статистикасында Қазақстан аумағынан, алшақ дистанциялық ракетасы, ауыр ракеталарын 35 
елге тасымалдаған екен. 1987 жылы жеңіл ҿнеркҽсіпте Қазақстан аумағы бҥкіл КСРО 
аумағында киім-кешек жҽне арнайы киімдерімен қамтамасыз еткен. Ал, 1970-1990 жылдары 
ауыл шаруашылығында қара малдың саны 56 миллион болған, жыл сайын малдың саны 23%-ке 
ҿсіп отырған. ҚР егерде бҧл статистикасымен қазіргі таңда болса, мемлекет 30 ел, тіпті 10 елдің 
қатарына кіруі мҥмкіншілігі ҥлкен болады деп белгілеймін. 

ҚР Тҽуелсіздіктің алғаннан соң мемлекет ҿз кҥшін жылдан жылға, реформадан 
реформаға, капитализм дҽуірінде жоғалта берген. ҚР ҿндірістік саласында тек мҧнай, газ, метал 
ресурстарымен кҥн кешуде. 

Индустрия – халық шаруашылығының маңызды саласы. Индустрия біздің елдің дамуына 
жҽне ҽлемдік аренаның бҽсекелесуіне алып келетін Қазақстанның аса маңызды саласы. 
Ҽлемдік экономикада кҿшбасшы болу ҥшін елдің мҥдделерін кҿздеу ҥшін пікірлестер қажет 
болады. Ел экономиканы кҿтеру ҥшін қаражат іздеп, сонымен бірге халықтың ҿмір сҥру сапасын 
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жақсартуы тиіс. Индустрия дамуының арқасында бізге экономиканың барлық бағыттары 
бойынша кҿшбасшы орынын беретін жҥздеген есік ашылады. 

Менің ғылыми жобамда индустрияның экономикалық прогресске қадамы туралы 
айтылады, сонымен қатар табиғи ресурстары қалай тиімді жҽне оны мемлекет ішінде сатылымы 
туралы мҽлімейді. Біздің еліміз табиғи ресурстарды қалай дҧрыс пайдаланбайтыны жҽне біздің 
байлықтарымызды қандай компаниялар игергенін баяндайтын боламын. Мемлекет ҿзінің 
бҧрынғы кеңес одағындадағы қуатын ҧмытпау керек, сол қуатын қайтару ҥшін бюджеттік негізде 
мемлекеттің кҥш-жігері мен тҽуекелдерден қорықпауы керек. Индустрияландырудан кейін ел ҿз 
азаматтарын тҧрғын ҥймен, ҽділетті еңбекақымен жҽне ҿмір сҥру деңгейінің кҿтерілуімен 
қамтамасыз ете алады. Менің жобамның мақсаты Қазақстанның барлық ҿңірін отандық ҿніммен 
қамтамасыз ету, сондай-ақ экономиканың ішкі циклін енгізу. Сонымен қатар, Қазақстан отандық 
ҿндірістің популяциясын кҿтеру ҥшін ҽлемдік нарықта ҿз ҿнімдерін ҧсынуға тиіс. 
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ЖАСТАРДЫ ЖҦМЫСПЕН ҚАМТУ МҼСЕЛЕЛЕРІ 
 

Қолына дипломын алып, бір-бір мамандықтың иесі атанған жастар міндетті тҥрде 
жҧмысқа орналасуы тиіс. Бҧл – Тҽуелсіз Қазақстанның алдына қойған басты міндеттерінің бірі. 
Осы орайда, кҿптеген мемлекеттік бағдарламалар да қолға алынды. Десе де, жастардың 
кҿпшілігі бҧл жҿнінде біле бермейді. Сондықтан, бҥгінгі кҥні ақпараттық-тҥсіндірме жҧмыстарына 
баса назар аударған жҿн.  

Жҧмыспен қамту орталығы мамандарының айтуынша, жас мамандарды жҧмысқа тартуға 
арналған кҿптеген мемлекеттік бағдарламалар табысты жҥзеге асуда. Оның ең бастысы – 
«Жҧмыспен қамтудың жол картасы – 2020» жобасы. Ол арқылы дипломын қолына жаңа алған 
тҥлектер ҿздерінің мамандықтары бойынша алты ай бойы іс-тҽжірибеден ҿтуге жіберіледі. Сол 
жерде кҽсібінің қыр-сырын меңгеріп, ҽрі қарай жҧмысқа орналасуға да мҥмкіндік алады. Бҧл – 
жастарды жҧмыспен қамтудың бҥгінгі кҥні бірден-бір тиімді жолы. 

ШҚО жастар ресурстық орталығы да оқу орнын бітірген тҥлектерді жҧмыспен қамту 
бағытында ауқымды шараларды қолға алған. Олар «В контакте» ҽлеуметтік желісінде арнайы 
парақша ашып, онда ШҚО облысындағы бос жҧмыс орындары туралы мҽліметтерді жариялап 
келеді. Бҥгінгі кҥні оны қолданушылардың саны 14 мыңға дейін жеткен. Ал, «Жас Отан» жастар 
қанатының ҿкілдері болса, қазіргі таңда жастарды жҧмыспен қамтуға арналған «Сҽтті қадам», 
«Жастардың кадрлық резерві» атты жобалардың бар екенін атап ҿтті.  

«Жҧмыспен қамту 2020 бағдарламасы» - ҚР халқын тҧрақты жҽне ҿнімді жҧмыспен 
қамтуға бағытталған, оқытуды, жҧмысқа орналастыруды, ҿзiнiң жеке iсiн ашуға жҽне кеңейтуге 
жҽрдемдесуі, елдегі еңбек ресурстарының бҿлінуін оңтайландыруды қамтамасыз ету 
бағдарламасы. 

Қазіргі кезде Қазақстанда, ресми статистикаға сҥйенсек, экономикалық белсенді халық 
санын 8,8 млн адам қҧрайды. Оның ішінде жҧмыспен қамтылған 8,4 млн адамның 2,1 миллионы 
ҿзін жҧмыспен қамтыған жҽне 296 мыңын ҿзін ҿнімсіз жҧмыспен қамтыған саналады. Тарқата 
тҥссек, ҿзін жҧмыспен қамтығандарға ҽдеттерге жеке кҽсіпкерлер кіріп, ҿнімсіз қамтылғандарға 
тҧрақты табысы жоқтар жатады.Жаңа жҧмыспен қамту бағдарламасының алғашқы кезекте 
бағдарлағаны да осы, соңғы санат. Бірден ескертетіні, мемлекет қомақты қаржы бҿліп отырған 
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тың қҧжатта қҧрғақ сҿз пен бос дақпырттан гҿрі, нақты шаралар кешеніне басымдық берілген. 
Тек 2017 жылы тиісті тҥйткілдерді тарқатуға 85,3 млрд теңге қарастырылған. Бҧл қаражат 
сомасы адамдардың оқу шығынын жабуға, несиелеуге жҽне де кҿші-қонға септесуге жҧмсалмақ. 
Бҧл жерде ешқандай мамандық меңгермеген, білімі мектеп қабырғасынан ҽрі аспаған 
адамдарға назар аударылмақ. Ағымдағы жылдың 1 қыркҥйегінен Ҧлттық бірыңғай тестілеуден 
ҿтпеген жҽне оқу орындарына тҥспеген мектеп тҥлектері ҥшін тегін кҽсіби жҽне техникалық білім 
қамтамасыз етілетін болады. Қажетті ережелер қабылданып, ҦБТ-дан ҿтпеген оқушылардың 
тізімдері анықталған. 320-ға жуық білім беру ҧйымдары мен колледждердің жҽне оқу 
орталықтарының тізбесі бекітілген. 21 мыңға жуық жас толқын ҿкілі Бағдарлама есебінен 2,5 
жылға, оқуын жҽне шҽкіртақысын тҿлей отырып, сондай-ақ, жол шығынын ҿтеу, біржолғы ыстық 
тамақпен қамтамасыз ету арқылы техникалық-кҽсіби оқуға жолданады. Оқуын тҥгескен жҽне 
жҧмысшы мамандығын иеленген жас азаматтарға оқып жатқанның кездің ҿзінде тҧрақты жҧмыс 
табу мҥмкіндігі бар. Себебі, елімізде енгізілудегі дуальдық оқу жҥйесін ҧтымды қолдана алған 
жҽне ҿзін ҥздік қырынан танытқан студенттер ҥшін тҽжірибеде шыңдалған жерінде жҧмыста 
қалып қоюы ғажап емес.  
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КОНЦЕПЦИЯ «ИСКУССТВЕННЫЙ СУДЬЯ» 
 

XXI век, век цифровизации, сейчас именно то время, когда человечество все больше и 
больше погружается в освоении новых аспектов автоматизации различных процессов, однако с 
этим происходит и обострение социальных связей среди общества и явную часть конфликтов 
стало принято решать с помощью судебных органов нашей страны. Что же такое суд? Суд –
государственный орган, ведающий разрешением гражданских споров и рассмотрением 
уголовных дел. Подкупные судьи, подделка фактов, недобросовестное предварительное 
расследование является злободневной темой не только для государства, но и простых 
обывателей… Именно для решения этой проблемы с помощью внедрения искусственного 
интеллекта и нейронных сетей и создана концепция «искусственный судья». 

За годы внедрения вКазахстане цифровизации судов в электронной базе данных 
«скопилось» 6,5 млн. судебных актов. Ежедневно на ресурсе «Судебный кабинет» 
регистрируется больше тысячи поисковых запросов. При этом «оцифровывается» 91% 
гражданских исков, и лишь 12% уголовных дел оформляются в электронном виде[1]. 

Проблема «проплаченных» судебных процессов создала некий камень преткновения, 
что и вынудило создать вышестоящие органы SMART суд, подразумевающей под собой 
внедрение ИИ, в рамках программы «Семь камней правосудия». Данная концепция являет 
собой систему на базе искусственного интеллекта способную предсказывать исход судебного 
процесса на основе 16 параметров: области права, времени, сведениях о конкретном судье и 
др. В расчѐт принимаются и дополнительные факторы – например, состоялись ли устные 
прения сторон [4]. 

Исследования по эффективности данной концепции показали: и правильно 
предсказывает исход 70,2% дел из 28 тысяч, а решения отдельных судей система предсказала 
верно в 71,9% случаев из 240 тысяч. Для сравнения, эксперты-юристы верно предсказывают 
решение Верховного суда только в 66% случаев. Сам по себе концепт использует базу данных 
и статистическую модель, также обработку машинного обучения, которую система использует 
для поиска закономерностей между характеристиками дела и вердиктом суда.  
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Во всемирном сообществе бурно обсуждают данный концепт и Европейская комиссия по 
эффективности правосудия (CEPEJ) Совета Европы приняла первый европейский акт, в 
котором излагаются этические принципы, касающиеся использования искусственного 
интеллекта (ИИ) в судебных системах. Хартия закрепляет основные принципы, которые могут 
служить руководством для разработчиков, законодателей и специалистов по вопросам 
правосудия, когда они сталкиваются с быстрым развитием ИИ в национальных судебных 
процессах. В нее входят 5 основных принципов («прозрачности, беспристрастности и 
справедливости», «под контролем пользователя», «качества и безопасности», 
«недискриминации» «уважения основных прав») 

В результате должна произойти настоящая революция судебного делопроизводства – 
рассмотрение дел в суде станет максимально прозрачным. 
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ҾЗГЕ, ҾЗГЕ ЖЕРДЕ ЖҤРГЕНІҢ ЕСКЕРСІН 
 
Қазіргі тарихи кезеңде қоғамның дамуының табиғатпен ҥйлесімділігі ҿте ҿзекті мҽселеге 

айналды. Қазақстан эканомика қазіргі кезде пайдалы қазбаларға тҽуелді болып отыр. Бҥгінгі 
таңда тҥсті жҽне қара металлургия, уран ҿндіріу, мҧнай мен газ ҿндіріу жетекші салалары. 
Қазақстанның жер қойнауындағы басты байлықтары: Тҥсті жҽне қара металдар, тас кҿмір, 
мҧнай мен газ, ас тҧзы. Жалпы алғанда, Қазастанның жер қойнауында Менделеевтің периодтық 
кестесіндегі 90%-ға жуық элемент табылған. Қазақ жерінің байлығына шетелдік кҽсіп 
орындардың қызығушылығы кҥнен-кҥнге артып отыр. Қазіргі таңда қазақ жеріндегі шетелдік 
компаниялардың саны жыл ҿткен сайын ҿсуде. Қазақстанға қҧйылатын инветиция: 
Қазақстандағы пайдалы қазбаларды игерудегі алып шетелдік кҽсіп орындар: Би Джи 
Қарашығанақ, СНПС АқтҿбеМҧнайГаз, ТеңізШевройл, Шлюмбердже т.б  

Қазақстандағы экологиялық ластанудың ең маңыздысының бірі мҧнай ластану болып 
табылады. Мҧнаймен ластану – кҿлемі жағынан, улылығы жағынан алсақ та ҽлемдік деңгейдегі 
қауіп болып табылады. Мҧнаймен ластанған табиғи обьектілердің ҿзін-ҿзі тазарта отырып қайта 
қалпына келуі ҧзақ процес. Сол себептен, бҥгінгі таңда мҧнаймен ластанған топырақ 
қҧнарлығының қайта қалпына келуі ҥлкен проблема болып отыр. Мҧнай қорларын игеру, 
орналастыру жҽне пайдалану барысында кҿп мҿлшерде табиғи ландшафт ҿзгереді, сондай-ақ, 
жер қабатының біршама ластануы жҥреді. Ал қазір мҧнаймен ластанған топырақты тазартуда 
келешегі бар технологиялардың бірі – топыраққа ҽртҥрлі микроорганизмдерді енгізу жҽне 
ҿсімдіктерді пайдалану.Аталған ҽдістер соңғы кездері біршама сҧранысқа ие. Ҿсімдіктердің 
тҧрақтылық дҽрежесін білу біріншіден, ҽр тҥрлі мҽселелерді шешуде, екіншіден, олардың 
ластанған топырақты ҿңделу мҥмкіндігі ҥшін, ҥшіншіден, бҧзылған топырақ қҧнарлығын қайта 
қалпына келтіруде фиторемедиация процесі аса қажет.  

Сонымен, еліміздегі топырақтың мҧнай жҽне мҧнай ҿнімдерімен ластану бҥгінгі кҥнде 
ҿткір мҽселелердің бірі болып отыр. Сондықтан, бҧл мҽселенің барлық қырларын шешу ҥшін 
мҥдделі ҥкіметтік, ғылыми жҽне ҿндірістік ҧйымдардың бірлесе кҥш салу қажет. Мысалға: СНПС 
АқтҿбеМҧнайГаз компаниясын алсақ жылдық табысы-62811162 мың тг. Қазақстанда ҿндірілетін 
мҧнайдың-70%-ын, газдың85%-ын ҿндіріп отыр. Пайдалы қазбаларды ҿндіріу барысында 
атмосфераға жылына 20млрд. тонна ластағыш заттар тҥседі. Яғни жылына кҽсіпорындар 300 
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жуық заң бҧзушылыққа барады. Ол шамамен 64,17 млн. тг. Бҧл сомма ластанған жердің 3\1 
бҿлігін ғана қалпына келтіруге ғана жетеді. 

Адамдардың ҿндірістікҽрекеттері осы табиғи байланыстардың табиғи байланыстардың 
барлығы бҥлдірушілік ҽсер етеді. Сондықтан экологиялық мҽселелерді жеке табиғат қорғау 
шараларымен шешуге болмайды. Табиғатты ҧқыпты пайдалану адамдардың ҿздерінің ҿмір 
сҥру шарты екенін тҥсінген соң ғана табиғат байлықтарын молайтуға болады. 
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НЕСТАНДАРТНАЯ ЗАНЯТОСТЬ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ 
 

На современном этапе в мировой экономике в связи с глобализацией, активно 
распространяются нетрадиционные форм занятости, что в свою очередь провоцируют гибкость 
условий работы и изменение принципов трудовых отношений. Теперь в центре внимания 
государства, становится сам человек. Отмечается недостаток информации о степени 
распространения и эффективности использования нестандартных форм социально трудовых 
отношений, требуется систематическая актуализация данных. Этими факторами обусловлена 
актуальность темы исследования.В работе представлены результаты работы, которая 
проводилась в 2016-2018 гг. на территории Семейского региона. Проведен опрос 
работодателей и экономически активного населения, а также анализ официальной 
статистической информации, опрос агентства занятости, анализ информации об услугах 
агентств занятости, размещенной в интернет-пространстве. Цель проекта: определение 
масштабов и структуры нестандартной занятости на рынке труда Семейского региона, 
выявление отношения работодателей и населения к такой занятости, в оценке перспектив ее 
развития. Проведенный опрос работодателей Семейского региона показал высокий уровень 
распространенности различных форм нестандартной занятости среди организаций, который 
составил более 65%. Исследование позволило дать оценку применимости нестандартной 
занятости в разрезе групп персонала по категориям, составить перечень профессий 
(должностей), по которым чаще всего применяются соответствующие нестандартные формы. 
Систематизация ответов работодателей о причинах применения нестандартных способов 
заключения трудовых договоров показала, что на первом месте находятся мотивы, связанные с 
особенностью бизнес-процессов, с технологией производства и организацией труда. Высока 
мотивация применения гибкой занятости для привлечения и удержания 
высококвалифицированных специалистов, особенно в малом бизнесе. Однако, значительная 
часть организаций применяет нестандартные формы трудовых отношений, в том числе 
связанные с нарушениями трудового законодательства РК, по причине экономии на 
социальном пакете и налогах на заработную плату, по причине формирования возможности 
оперативного увольнения сотрудников в случае необходимости. Стандартные способы 
оформления трудовых договоров часто не позволяют высвободить лишний персонал в случае 
спада спроса на услуги и продукцию компаний. Результаты обработки ответов экономически 
активного населения подтвердили гипотезу исследования о преобладании стандартной для РК 
занятости (работа у одного работодателя на его территории с заключением бессрочного 
трудового договора, с продолжительностью рабочей недели не более 40 часов). Появились 
новые формы: фриланс, дистанционный труд, смартстаффинг. Достаточна высока доля 
населения, желающего работать по гибким формам занятости по личным мотивам. 
Сопоставительный анализ особенностей заключения трудовых отношений по основному и 
дополнительному месту работы показал, что прекаризация занятости, нарушения трудового 
законодательства значительно чаще встречаются в сегменте дополнительной занятости. 
Основной мотив работать дополнительно связан с недостаточным уровнем заработной платы 
по основной работе. Таким образом, подтверждается вывод о значительном влиянии кризиса 
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на распространение нестандартных форм трудовых отношений, безработные граждане, как 
правило, согласны работать на условиях, диктуемых работодателями. 

Результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод, что на сегодняшний 
день наиболее актуальными в сфере социально-трудовых отношений становятся вопросы 
сокращения масштабов неформальной занятости населения и легализация занятости. 
Ситуация, когда значительная часть трудящихся не оплачивает налоги и обязательные 
платежи, но пользуется социальными благами, требует решения этой проблемы. Для этого 
необходимо принять меры по сокращению безработицы в регионах, где ее масштабы велики, 
по повышению уровня жизни населения и развитию малого предпринимательства. 

 
Литература 

1. Eurostat (http:// epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/ search_database), дата 
обращения 24.04.2018 г. 
2. В. Ванкевич, О.В. Зайцева. Нестандартная занятость: сущность, формы, масштабы, 
регулирование // Белорусский экономический журнал. 2015. № 3. С. 129-146. 
3. Т. Притворова, А. Мусатаева –Институциональные нормы регулирования нестандартной 
занятости в странах ОЭСР и Казахстане //Труд в Казахстане, 10/2015 
 
 

Ш. Дусешқызы 
«№44 ЖОББМ» КММ, Семей қаласы 

Ғылыми жетекші – Т.К. Нукенова, тарих пҽнінің мҧғалімі 
 

ҚАЗАҚСТАНДА ЖЕЛІЛІК МАРКЕТИНГТІҢ ҚАЛЫПТАСУЫ МЕН ЖҦМЫСЫ 
 

Желілік маркетинг (немесе кҿп деңгейлі маркетинг; ағылш. multilevel marketing, MLM) 
компаниялардың ҿз тауарлары немесе қызметтерін ҿткізу мҥмкіншіліктері белгілі бір бҿлігін 
басқаларға, яғни дистрибьюторларға беруге негізделген тҧжырымдама, жҥйе. 

Тарихи деректерге сҥйенсек желілік маркетинг ең алғаш 1945 жылы АҚШ-та пайда 
болған. Ол тікелей тауар жеткізу арқылы, ҿнімді арзан бағада саудалауға мҥмкіндік береді. 
Оның «алтын ғасыры» 1960-1980 жылдарды қамтыды. АҚШ, Ҧлыбритания, Франция, Италия, 
Ресей елдерінде қарыштап дамыған бҧл жҥйе адамдардың ой еңбегімен қаржы табуына қызмет 
етуде. 

Қазақстанға келгеніне 10 жыл толған жҥйеге арнайы заң да шығарылған. Қазақстан 
Республикасы Ҥкіметінің «Сауда қызметін реттеу туралы» заңында «Егер сатушы тауардың 
кемшілiктерiн айтпаған болса, сапасы тҿмен тауар сатып алған сатып алушы ҿз таңдауы 
бойынша сапасыз тауарды тиiстi сапалы тауарға айырбастауға, тауардың сатып алу қҧнын 
мҿлшерлес тҿмендетудi, тауардың кемшілiктерiн қысқа мерзiмде қайтарусыз жоюды, тауардың 
кемшiлiктерiн жою жҿнiндегi шығыстарды ҿтеудi немесе шартты орындаудан бас тартуды жҽне 
тауарға тҿленген ақшалай соманы қайтаруды талап ете алады» делінген. Алайда кҿрсетілген 
талаптар іс жҥзінде толық орындалмай жатады.Тікелей саудамен айналысатындар ҿзін – ҿзі 
жҧмыспен қамтушылар болып есептеледі. Ҿткен жылдардағы Қазақстандағы статистикалық 
мҽліметтерге қарағанда, ҿзін жҧмыспен қамтушылар саны 2007 жылы 4,7 пайыз болса, 2010 
жылы 2,8 пайызға кҿтерілген. 

Желілік маркетингтің пайдасы мен зияны. 
1. Ең маңызды артықшылықтарының бірі – ҿміріңізге ҿзгеріс ҽкелетін бизнес-білім беру. 
2. Қарапайым жҧмыстағыдай сіздің табатын табысыңыз белгілі бір мҿлшермен 

шектелмейді. Сіз қанша ақша тапқыңыз келсе соншалықты табуға мҥкіндік бар. 
3. Желілік маркетингтің кҿмегімен сіз қарапайым жҧмысшы қатарынан, кҿп шығындалмай 

кҽсіпкерлікке ауыса аласыз.  
4. Маңызды қҧндылық – армныңызға қарай жҥру. Кҿп адам ҿзі армандағандай ҿмір 

сҥрмейді. «мен мҧны істей алмаймын», «мен ешқашан бай болмаймын», басқаша айтқанда, 
олар ҿз сҿздерімен армандарының тапталып жоғлуына ықпал жасайды. 



146 
 

5. Ең маңызды қҧндылық – кҿшбасышылқ (лидерлік). Желілік маркетингте жетістікке жету 
ҥшін сіз кҿшбасшы болуыңыз керек  

Қоғамға зияны. Бҧл желілік маркетингтегі адамдардың саны кҿбейген сайын қажетті 
тҥрлі мамандықтар тапшы бола бастайды. Бара-бара тепе-теңдік жоғалып, еңбек кҥші қисынсыз 
пайдаланылғандықтан қоғамда ҽлсіреу жҽне кері кету кҿрініс табады. Себебі, адамзатқа бірінші 
кезекте керек емес, қымбат заттарды сатумен айналысқан мыңдаған адамның қуаты мен 
білімін, уақытын ел экономикасын кҿтеретін ҿндіріске, басқа да пайдалы салаға жҧмылдыруға 
болатын еді. Бҧған қоса адамдарға бҧл жҧмыс тҥсіндірілген уақытта: «Сен мҧғалімсің, яки 
инженерсің, табысың ҿте тҿмен, бҧл жҧмысқа кірсең арманыңды жҥзеге асырып, байлықтың 
астында қаласың» деп кісіні ҿзі сҥйген мамандығынан, қызметінен, оқуынан суытып, теріс пікір 
қалыптастырады.  

Желілік маркетингке тҧтыну мен ҧолдануға қатысты сауалнама жҥргіздім. Мектеп 
мҧғалімдері мен 9-11 сынып оқушылары арасында сауалнама жҥргіздім. Барлығына «сіз қандай 
желілік маркетинг ҿнімін тҧтынасыз?»деген сҧрақ қойдым.Жҽне алған жауабынан мынадай 
қорытынды жасадым, біздің мектепте 80% Faberlic ҿнімін,10% Avon, жҽне 5% NYX ҿнімін 
тҧтынса, қалған 5%ҽртҥрлі мысалы, Mary Kay, Maxfactor жҽне тағы басқа маркетинг ҿнімдерін 
қолданады. Жҽне мен видео сауалнама жҥргіздім онда 20-60 жас аралығындағы екі ҽйел 
адамнан алдым. Ол кісілердің  жауабынан менің шығарған қорытындым, адамдар кҿбіне желілік 
маркетингпен қосымша табыс ҥшін айналысады .  

Желілік маркетингтің шариғаттағы ҥкімі.Желілік маркетинг жҥйесіне байланысты ҥкім 
Қҧран жҽне Хадисте тікелей айтылмағаны анық. Алайда, Қҧран мен Хадисте ислами 
экономиканың іргелі негіздері реттелген.Кҧран кҽрімде жазылған: ‖Ей,мҥміндер келісім 
шарттарыңа берік болыңдар.Алла сауданы халал қылды делінген‖ – делінген. 

Қорыта келе айтарымыз, желілік маркетинг жҥйесі, ислами экономика тҥсінігіне қайшы 
екен. Жҽне кҿбімізді толғандыратын сҧрақ: «Дистрибьютерлердің кҿздеген мақсаты, ҿнімді 
ҿткізу ма, ҽлде ҥстем ақша табу ма?». Даудың ошағыда осы сҧраққа жауап іздеу болып отыр. 
Демек, желілі маркетингтің бір мҥшесі болып кіру харам, ал тек тҧтынушы ретінде ҿнімін алу 
халал десек қателеспеспіз. Ең дҧрысын Алла біледі! 
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ЖАСТАРДЫҢ ҼЛЕУМЕТТІК ЖЕЛІЛЕРГЕ ИНТЕРНЕТ-ТҼУЕЛДІЛІГІ ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ 

ПРОБЛЕМА РЕТІНДЕ 
 

Қазіргі таңда ҽлеуметтік желілердің жастарға теріс ҽсерін тҥсіну жҽне алдын алу 
проблемасы бҥгінгі уақытта мамандар (дҽрігерлер, психотерапевтер, ҽлеуметтік жҧмыс 
жҿніндегі мамандар, психологтар мен педагогтар) ҥшін де, ата-аналар ҥшін де белгісіз болып 
табылады. Тҧтастай алғанда, жастардың интернет-тҽуелділігін тҿмендету жҿніндегі шҧғыл 
алдын алу шараларының қажеттілігіне қарамастан, тіпті мектеп оқушыларында осындай диагноз 
қою бойынша, ҽсіресе олардың пайда болуының алдын алу бойынша ҥлгі нҧсқаулықтар 
ҽзірленбеген. Сондықтан, мамандар мен ата-аналар туындаған қиындықтар мен ғана емес 
сонымен қатар ҽлеуметтік желіге деген тҽуелділікпен жиі кездеседі. Біздің зерттеуде алдын алу 
бағдарламасы, интернетке-тҽуелді жастармен жҧмыс жҿніндегі маман ҥшін ҧсыныстар, сондай-
ақ осы саладағы ҽлеуметтік жҧмыс жҿніндегі маманның біліктілік сипаттамасы ҧсынылады. 

Қазіргі заманғы жасҿспірімдерді тартатын ҽлеуметтік желілердің ҿсіп келе жатқан 
ҽртҥрлілігімен байланысты. Соңғы уақытта жастардың бос уақытын ҿткізудің негізгі 
нысандарының бірі ҽлеуметтік желілерде уақыт ҿткізу болды [1]. Дҥниежҥзілік статистика 
бойынша, халықтың шамамен 50%-ы қандай да бір ҽлеуметтік желіде тіркелген, ал кейбіреулері 
тіпті бірнешеуінде тіркеуде тҧрады. Қазіргі уақытта мынадай ҽлеуметтік желілер бар: 
"Вконтакте", "Одноклассники", "Мой мир", "Instagram", "Facebook", "WhatsApp", "Badoo" жҽне т.б. 
негізінен, ҽлеуметтік желілер жасҿспірімдердің ерекше қызығушылығын тудырады. Мысалы, 
жастардың 94 % ҽлеуметтік желілерде сҿйлеседі. Жасҿспірімдер арасында интернет сауалнама 
нҽтижелері бойынша олар шын мҽнінде тҽуелділікті тудырады. Ресейлік ғалымдардың 
пікірінше, бірнеше жыл бҧрын Интернетке тҽуелділік тек 26% – ды қҧрады. Бірақ интернетте 
ҽлеуметтік желілер пайда болғаннан кейін бҧл кҿрсеткіш 4 есе ҿсті [2].Осылайша, кҿптеген 
ғалымдар адамдардың интернет-тҽуелділік мҽселесін зерттеуге мҥдделі. Ҽлеуметтік желілер 
мен олардың адам денсаулығына ҽсерін кҿптеген ғалымдар зерттейді: Кимберли Янг, Якоб 
Леви Морено, Н.Н. Алексенко, М.А. Шаталина, Л.О. Пережогин, Джеймс Шуровьески Стэнли 
Мильграм, Джеймс Барнсон, Е.В. Шумакова жҽне т.б. 

Жастардың ҽлеуметтік желілерге интернет-тҽуелділігі психологиялық-педагогикалық 
қоғамдастықтың ҿткір ғылыми жҽне тҽжірибелік қызығушылығы мен алаңдаушылығын 
тудырмайтындығына қарамастан, ғылыми ҽдебиетте бҧл мҽселелер жеткілікті ҽзірленбеген 
жҽне жарияланбаған. Ҽлеуметтік желілерге, сондай-ақ жалпы интернетке тҽуелді жастармен 
профилактикалық жҽне терапевтік жҧмыс тҥрлері туралы мҽліметтер жҥйелендірілетін оқыту 
қҧралдары мен ҧсыныстар жоқ. Сондықтан 2018 жылы Семей қаласында зерттеу жҥргіздік, ол 
жастардың ҽлеуметтік желілерге тҽуелділігінің себептерін анықтауға мҥмкіндік берді. 

Біздің зерттеу барысында біз жастардың Семей қаласындағы ҽлеуметтік желілерге 
интернет-тҽуелділік мҽселесі ҿзекті сипатқа ие екенін анықтадық. Бҧл Семей қаласының оқу 
мекемелерінде ҿткізілген ата-аналар мен жастардың сауалнамасының нҽтижелерін кҿрсетті. 
Мысалы, ата-аналардың 89,3%-ы қазіргі уақытта ақпараттық технологиялардың жылдам дамуы 
себебінен жасҿспірімдерде компьютерлік тҽуелділіктің алдын алу бойынша қызметті қажет деп 
санайды.  

Зерттеу барысында біз дамыған елдерде интернет-тҽуелділіктен зардап шегетін 
адамдар ҥшін клиникалардың лицензияланғанын жҽне ашылғанын анықтадық [3]. Ресейде де 

https://www.instagram.com/?hl=ru
https://www.facebook.com/
https://www.whatsapp.com/?lang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/Badoo
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осы диагнозы бар адамдарды емдейді, бірақ негізінен дҽрі-дҽрмектік ҽдіспен жҽне ҽртҥрлі 
психикалық ауытқулардан зардап шегетін адамдарға арналған клиникаларда емдейді. Мҧндай 
клиникалардың, мекемелердің немесе бҿлімшелердің қҧрылуына байланысты тиісті кадрларға 
қажеттілік туындайды. Сондықтан қазіргі уақытта біз интернетке-тҽуелді жастармен ҽлеуметтік 
жҧмыс жҿніндегі маманның ҧсыныстары жҽне біліктілік сипаттамасын ҽзірленді. Болашақта 
жастардың интернет-тҽуелділіктін алдын-алуға байланысты ҽдістемелік бағдарламасы 
қҧрастырылады. 
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ХАЙП ЖАСТАР МҼДЕНИЕТІНІҢ СҼНДІ МАРКЕРІ РЕТІНДЕ 
 

Ақпараттық қоғам желілік ҧйымдар мен коммуникациялық қҧрылымдардың ҿсіп келе 
жатқанын, таралуын болжайды.  

Жас адам ҥшін бҥгінгі таңда шындық тым шектеулі, нормативтік жҽне белгісіз, қоғам оның 
мінез-қҧлқын неғҧрлым кҿп регламенттейтін болса, соғҧрлым оған осы нормативтік шеңберден 
тыс шығуға ниет тҽн. Ҽлеуметтік медиа қалаған адамды виртуалдау ҥшін ҥлкен кеңістік береді, 
"мен" жағымсыз образдары бар эксперимент ҥшін стимул жҽне алаң болып табылады, индивид 
шын мҽнінде қандай тҧлға болғым келеді. "Физикалық шектеулерді жеңе отырып, жеке 
презентациялар ҿзінің ҧқсастығымен эксперименттік ойларды іске асырудың жаңа механизмі 
болып табылады" [1], қазіргі заманғы адамға ҿзін – ҿзі танытуға, ҿзін-ҿзі таныстыруға жҽне 
мойындауға мҧқтаждықтан гҿрі, қарапайым шеңберден шығуға мҥмкіндік береді [2]. 

Профессор Г.Л. Тульчинский тарихи қалыптасқан индивиденттің ҽлеуметте ерекше 
мҽртебеге ие болуға қҧқық беретін амбициозды ерекшеліктің кҿрінуіне деген ҧмтылысын атап 
ҿтеді. Ол билікке кең мағынада қол жеткізу мақсатында индивидтің тҧсаукесеріне қозғаушы кҥш 
ретінде ҽрекет етеді [3]. Оның дҽстҥрлі тҥсінігінде "шынайы" биліктен айырылған адамдар мҧны 
ҥздіксіз алшақтайтын медиасфераға жаңа идеяларды шығара отырып жасайды. Медиавед Д. 
Рашкофф off-line ортасынан on-line ортаға адамның "билігін" кҿрсету векторларының жылжуын 
кҿрсетеді. Енді адамның кҥші меншік санымен емес, теледидарда "прайм-тайма" қанша 
минутымен анықталады [2]. Оның идеясының жалғасы ретінде бҧл тізімді фоловерлер мен 
"лайк" артындағы қуғындар санымен толықтыруға болады. 

Мҧндай тҽжірибелер индивидтің "ҿзін – ҿзі жобалы" бірегейлігінің тҧжырымдамасына 
сҽйкес келеді, мҧнда қазіргі мҽдениеттің негізгі сипаты-тҧрақты тҥзетілетін жоба ретінде тҧлға. 
Бҧл ретте автожобалылық басқалармен танылған жҽне сҧранысқа ие болған жағдайда ғана 
табысты болады. Осыдан таңқалдыруға, назар аударуға жҽне ҿмірді кҿрсетуге, оны 
карнавалдауға ҧмтылу пайда болады. Осылайша, кҥнделікті заманауи сандық 
технологиялардың мҽнімен ҿзгереді, ал ақпараттық себептердің молдығы, таблоидтардың 
ҧсақталуы жҽне "Интернет" желісіндегі ақпараттың жаппай қол жетімділігі кҥнделікті 
қабылдауды азайтады. Осыған байланысты, автожобалыққа ҥміткер, индивид ҿзін-ҿзі 
таныстырудың инновациялық тҽсілдерін іздеуге мҽжбҥр, кейде ерекше жҽне тіпті таңқаларлық, 
ҿмірге қауіпті жерлерде экстремалды фото ма немесе "цензурасыз"ҿмірді трансляциялау ма. 



149 
 

Бҧл идея қоғамның ҿмірі-off – line-ға із сала отырып, виртуалды кеңістікте кристалданады жҽне 
таралуда. 

Хайп қҧбылысы жастар мҽдениетінің сҽнді маркері болды, ал бҧл не туралы бір пікір мен 
айқын тҥсінік жоқ. Орыс тіліне нақты аударма жҽне осы терминнің коннотациясы жоқ. 
Интернетте іздеу сҧрауларында мҥмкін нҧсқалардың арасында "ажиотаж", "истерия", 
"назойливая реклама", "ақпараттық шу"сияқты нҧсқалар жиі кездеседі. Ағылшын тіліндегі" Хайп 
"гипербола", "артықшылық"сҿзінен шыққан. Бастапқыда "hype "мақсатқа бағытталған 
қызықтыру" мағынасында қолданылды. Бҥгінгі кҥні ағылшын тілінде "хайп" жиі "истерия" 
мағынасында да қолданылады, ол кейде бір нҽрсеге деген қызығушылықтың кенеттен пайда 
болуы немесе ешнҽрсе таңқаларлық емес объект немесе медиа – оқиға тҿңірегінде кездеседі 
[3]. Хайп-ресейлік Медиасфера ҥшін жаңа қҧбылыс. Бірінші рет берілген деп саналады-бҧл ҧғым 
2017 жылдың басында ресейлік интернет-ресурстарда пайда болды жҽне тек жастарға тҽн 
тҧйық тілдік ортада ғана қолданылды, онда хайп деп ҿте сҽнді нҽрсе тҥсінілді, виртуальды 
ортада талқылауды тудырды. Уақыт ҿте келе бҧл сҿз жастар сленгіне ҿте берік кірді, бҧл одан 
кҿптеген туындылардың пайда болуына ҽкелді: "хайповый" (Сілеті жастар моде), "хайпануть 
"(атақ, фурор шығару), "хайпит " (бірдеңенің танымалдығын кҿтеру). 

Осылайша, хайп қҧбылысы ҽлі медиа саладан тыс шықпады жҽне ғылыми дискурстың 
рамасында бҧрын зерттелмеген. Осыған байланысты хайптың виртуалды ортада жастарды 
таныстырудың жаңа тҽсілі ретінде егжей – тегжейлі қарауы ҿзекті болып табылады. Осы 
қҧбылыстың мҽнін, оның ҿзектілік дҽрежесін, қазіргі заманғы мҽдениетпен талап етілуін тҥсіну 
мақсатында берілген функционалдық фрейм мен базалық сипаттамаларды анықтау қажет, 
соның арқасында оның пайда болуы мен дамуы мҥмкін болды. Осы қҧбылыстың ғылыми 
базисінің жоқтығына байланысты қазіргі заманғы ҽлеуметтік – мҽдени жағдай контекстінде 
хайпты одан ҽрі егжей – тегжейлі зерттеу, сандық технологиялар мен қазіргі адамның кҥнделікті 
мҽдениетін жаңа ойлармен толықтыратын коммуникацияның жаңа тҽсілдерін дамыту 
ҧсынылады. 
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МЕДИЦИНАЛЫҚ КОЛЛЕДЖ ТҤЛЕКТЕРІНІҢ КҼСІБИ БЕЙІМДЕЛУІНІҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ 
ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 
Медициналық колледж тҥлектерінің қатаң бҽсекелестік жағдайында кҽсіби дайындық 

сапасымен ғана емес, жеке тҧлға ретінде даму деңгейімен де тығыз байланысты. Қазіргі 
жағдайда ҽлеуметтік жетілу, белсенділік, ҽлеуметтік ортаға бейімделу қабілетін, кҽсіби дамуға 
дайындығын кҿрсететін мамандар қажет. Бҧдан басқа, қазіргі уақытта еңбек нарығындағы 
жағдай "Кҥрес жҽне ҿмір сҥру" деген болжам бар [1], сондықтан жас мамандар ҥшін ҿмірлік 
ҧстанымды қалыптастыру маңызды, ол бір жағынан, "аман қалу", екінші жағынан, ҿз даралығын 
жоғалтпауға мҥмкіндік береді. Дҽл осы студенттік кезеңде медициналық тҥлектердің маңызды 
міндеттерін шешуге мҥмкіндік беретін бейімделу тҽжірибесі пайда болады: қажетті жҧмыс табу, 
жаңа жағдайларға бейімделу, кҽсіби даму жҽне ҿзін-ҿзі жҥзеге асыру мҥмкіндіктері [2]. 



150 
 

Алайда, тҧлғаны зерттеуге холистикалық кҿзқарас негізінде психологиялық сҥйемелдеу 
мазмҧнын жаңғырту, сондай-ақ адамның тҧлғалық, ҽлеуметтік жҽне кҽсіби жетілуін дайындау 
мҽселесін одан ҽрі жетілдіру қажеттілігі бар. Сондықтан зерттеудің ҿзекті бағыты медициналық 
колледж тҥлектерінің бейімделу қабілеттерінің моделін жҽне оларды дамыту бағдарламасын 
ҽзірлеу болып табылады, олар еңбек нарығында белсенді бейімделуге қабілетті, кҽсіби жҽне 
жеке міндеттерді шешуге, психологиялық тҧрғыдан жетілген тҧлғаны қалыптастыруға 
бағытталған кешенді психологиялық сҥйемелдеуді жҥзеге асыруға мҥмкіндік береді. 

Біз медициналық колледж тҥлектерінің кҽсіби-тҧлғалық қалыптасуының басты 
қҧрамдастарын белгіледік: кҽсіптік жҽне тҧлғалық ҿзін-ҿзі анықтауы; жҧмысқа орналасу процесі; 
кҽсіби қызмет жағдайларына ҽлеуметтік-психологиялық бейімделу; кҽсіби жҽне жеке даму 
мҥмкіндіктері. Біз жҥргізілген зерттеулер нҽтижесінде тҥлектердің кҽсіби-тҧлғалық 
қалыптасуының кҿрсеткіштерін атап ҿттік: қалыптасқан қҧнды-мағыналы қҧрылым, ҿзекті жҽне 
перспективалы кҽсіби ниеттердің қалыптасуы, ҽлеуметтік-психологиялық бейімделуі, танымдық 
процестердің даму деңгейі, кҽсіби ҿзін-ҿзі жҥзеге асыру мҥмкіндіктеріне қатысты ҿзіне деген 
сенімділік деңгейлерінің жоғары екендігі анықталған [3].    

Колледж тҥлектерінің бейімделу қабілеті кҽсіби-тҧлғалық қалыптасуға ықпал ететін жҽне 
тҥлектердің кҽсіби қызмет жағдайларына бейімделу дҽрежесін болжауға мҥмкіндік беретін 
ҿзара байланысты тҧлғалық ерекшеліктер кешені болып табылатыны анықталды. Бітірушілердің 
кҽсіби тҧлғасын қалыптастыру ҥшін, яғни табысты жҧмысқа орналасу, бейімделу жҽне кҽсіби 
даму ҥшін келесі тҧлғалық ерекшеліктер қажет: еңбекке қабілеттілікке негізделген 
физиологиялық жҽне психикалық денсаулық; кҽсіби қызметтің табыстылығын негіздейтін кҽсіби 
даярлық; кемел тҧлғаға тҽн жеке қасиеттер мен қабілеттер: белсенділік, жоғары мотивация, 
коммуникативтік қабілеттер, бейімділік, міндеттерді шығармашылық пен шешу қабілеті; 
тҧлғаның қҧндылық-мағыналық қҧрылымының қалыптасуынан, кҽсіби ҿсуге жҽне ерікті реттеуге 
ҧмтылудан тҧратын ішкі потенциалы.   
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ОБЩЕНИЮ УЧАЩИХСЯ  

МЕДИЦИНСКИХ КОЛЛЕДЖЕЙ 
 

Политические, социально-экономические, демографические и экологические изменения, 
происходящие в последние годы в стране, ухудшили положение в организации доступной 
медицинской помощи населению. Изменения в подготовке медсестер могут в значительной 
степени способствовать исправлению ситуации. Меньше внимания в исследованиях уделяется 
изучению профессионального общения медицинской сестры с пациентом, хотя в силу 
специфики своей деятельности она проводит с пациентом гораздо больше времени, чем врач. 
Характер поведения медсестры оказывает влияние на течение болезни и состояние больного. 
Профессиональное общение медсестры примыкает к таким факторам профессиональной 
деятельности, влияющим на пациента, как санитарно-противоэпидемический режим, лечебные 
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и диагностические процедуры. Отсутствие у медсестры знаний, умений и навыков 
профессионального общения делает ее профессионально малопригодной. Мы полагаем, что 
именно профессиональное общение медсестры с пациентом восстанавливает гуманистическую 
направленность медицины, утраченную в результате врачебной специализации. 

Цель нашего исследования: выявить психологические особенности личности учащихся 
медицинских колледжей и соответствующие условия повышения их компетентности в общении 
в процессе обучения в медицинском колледже. 

Анализ исследований последних лет показал, что общение в сестринской деятельности 
рассматривается как важнейший компонент многими авторами (С.А. Мухина, И.И. Тарновская, 
В.Ф. Матвеев и др.), но никаких конкретных шагов, направленных на подготовку будущих 
медсестер к профессиональному общению, не предлагается. Определены условия, 
обеспечивающие формирование и развитие профессионального общения, в рамках модели 
общения в системе «медсестра – пациент». Эффективность профессиональной деятельности 
медицинской сестры во многом обеспечивается развитием у нее высокого уровня склонностей к 
общению как избирательной направленности на связанную с общением деятельность, 
основанной на потребности заниматься этой деятельностью и стремлении совершенствовать 
свои умения и навыки, связанные с общением.  

В профессиональной деятельности медсестры наиболее важными компонентами 
общения являются коммуникативный и перцептивный, так как они способствует развитию ее 
профессионально важных качеств: безусловно положительного отношения к пациенту, 
эмпатии, социальной рефлексии, наблюдательности. Коммуникативные и перцептивные 
умения и навыки способствуют развитию у медсестры диагностических способностей.  

 Выявлены и описаны личностные особенности учащихся медицинского колледжа, 
влияющие на эффективность профессионального общения. К числу психологических 
особенностей учащихся медицинских колледжей относятся: развитое профессиональное 
самоосознание; высокий уровень акцентуаций, особенно по экзальтированному, эмотивному и 
циклотимному типам; преобладающая экстравертированность, эмоциональная нестабильность; 
средний уровень развития коммуникативных и ниже среднего уровень развития 
организаторских склонностей; средний уровень развития потребностей в общении и 
достижении.  

Анализ личностных особенностей учащихся показал наличие у них барьеров общения. 
Обнаруженные барьеры свидетельствуют о необходимости комплексной целенаправленной 
работы в течение всего времени обучения в медицинском колледже, которая должна включать 
самостоятельный курс «Основы психологии и коммуникативные навыки» с обязательным 
тренингом личностного роста; включение модулей по общению с различными категориями 
пациентов в рамках специальных предметов; проведение тренингов по общению для 
преподавателей; проведение семинаров по общению с практикующими медсестрами, особенно 
со старшими сестрами отделений, которые курируют производственную практику учащихся; 
консультации с родителями.  
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ПРОБЛЕМА СКВЕРНОСЛОВИЯ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 
 

Сегодня проблема чистоты речи – одна из острых, ключевых проблем, волнующих не 
только ученых-филологов, но и каждого уважающего себя человека, гражданина, патриота 
своего родного языка. Чистая, культурная речь не может допускать сквернословия, так модного 
сегодня.  

Все признают, что нецензурная брань в современном мире приобрела характер 
эпидемии. Психологи замечают, что употребление мата формирует зависимость, сходную с 
алкогольной, никотиновой, наркотической. Мат, нецензурная брань, грязные, оскорбительные 
слова – всѐ это мы слышим на улицах, во дворах, на детских площадках, в кинотеатрах, в 
телепередачах, из уст политических деятелей и артистов. Словесная распущенность 
приобретает ужасающие масштабы. Вот поэтому сквернословие – одна из проблем речи 
современной молодежи. Так ли уж безобидна эта вредная привычка? [1] 

Истоки сквернословия. Матерные слова были внесены в нашу речь не монголо-
татарами, как утверждают многие, они имеют исконно русские корни. В Древней Руси мат 
являлся не чем иным, как заклинанием против нечистой силы. Через матерную брань люди 
вступали в общение с нечистой силой, как бы настраиваясь на их волну, призывая их в свою 
жизнь. Мат являлся языком общения с демонами. Ведьмы и колдуньи использовали 
сквернословие в своих наговорах, насылая проклятие[2]. 

Употребляя мат в разговоре с друзьями, родными, современные люди, сами того не 
подозревая, призывают зло изо дня в день, из года в год на свою голову и на голову свои 
близких. Количество бранных слов переходит в качество. Вначале у людей появляются мелкие 
неприятности, затем крупные, потом возникают проблемы со здоровьем и, наконец, ломается 
сама жизнь[3]. 

Наше исследование среди подростков школы, была нацелена на то чтобы узнать, какой 
процент учащихся разных возрастных групп использует нецензурную лексику. Социологический 
опрос (анкетирование) среди учащихся 6-11 классов. В ходе работы мы раздали учащимся 
вышеуказанных классов разработанные анкеты и посчитала процентное соотношение между 
учениками, которые используют и не используют нецензурную брань. Вот что у нас  
получилось: На вопрос « Знаете ли вы, что такое сквернословие?» учащиеся ответили: 80% 
ответили – да, 20% ответили – нет. На вопрос «Употребляете ли вы в речи нецензурную 
брань?» учащиеся ответили: «да» – 47%, «нет» – 40%, «иногда» – 13%. На вопрос 
«Почему(причины )?» ответы были такие : Не знаю – 13%, Хочу казаться взрослее – 38%, Не 
могу сдержаться – 17 %, Вошло в привычку – 41%, Так выражаю эмоции – 11 %. На вопрос «Как 
ты реагируешь на нецензурную брань по отношению к тебе?»: Обижаюсь – 11%, Дерусь – 9%, 
Делаю замечание – 55%, Не обращаю внимание – 25%. Знаете ли вы о негативных 
последствиях сквернословия на здоровье человека?: Да – 27%, Нет – 73%. Согласно 
заключению экспертов Всемирной Организации Здравоохранения, состояние здоровья 
населения определяется: уровнем развития медицины – 10%, наследственностью – 20%, 
окружающей средой – 20%, образом жизни – 50%. 

По результатам проведенного исследования видно, что отношение к бранным словам у 
опрошенных школьников нашей школы разное. Существенных отличий в ответах мальчиков и 
девочек нет. Ненормативную лексику они употребляют, чтобы казаться «крутыми» и 
продемонстрировать свою взрослость. Учащиеся 8 классов сквернословят гораздо больше, чем 
учащиеся 6 и 10 классов. Это объясняется психологическими особенностями подросткового 
возраста, желанием казаться старше своего возраста, быть как все. 

Главное – это оскорбление общественной нравственности. Публичное употребление 
ругательств является грубейшимнарушением общественного, морального запрета.Брань в 
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общественном месте оказывает деструктивное влияние на законопослушность общества: 
наглядный первый шаг к возможности нарушения законов и норм поведения.  
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ҚАЗАҚТЫН ҦЛТТЫҚ ТАҒАМЫ «ҚЫЗЫЛ ІРІМШІК» АЛУДЫҢ ТЕХНОЛОГИЯСЫН ЖЕТІЛДІРУ 
 

Еліміздің сауда-саттық ҿнімдерінің қауіпсіздігінің стартегиялық негізінің басты бағыты – 
ол рынокты отандық сҥтқышқылды ҿнімдерімен толтыру қажеттілігі болып табылады. Соның 
ішінде тағам ҿнімдерінің толық қҧндылығы адам ағзасынның тҥрлі қажеттіліктерін 
қанағаттандыра алатындай қасиеттері болатын, биологиялық қҧндылығы жоғары ҿнімдердің 
ҿндірісін ҧлғайту қажет болып отыр. Соның ішінде ҧлттық тағамдарының негізгі кҿзі болып 
табылатың суттің орыны бір бҿлек. Қазақ халқы ҧлттық тағамға ҿте бай. Қызыл ірімшік тек қана 
сҥттен дайындалатын жҽне ҽбден қайнатылып, сарысуынан бҿліп алынатын тағам 
болғандықтан, сҥттегі маңызды қоректік заттар ірімшікте екі есе кҿп болады. Атап айтқанда: 
толыққанды сҥт майы, оның қҧрамында ҿте маңызды (арахидон, линолды, линоленді) май 
қышқылдары жҽне А, Е, Д, В1, В2, В6, В12, РР, С дҽрумендері бар. Сутегі лактоза жҥрек-жҥйке 
тамырларының қабілеттілігін арттырады. Қызыл ірімшік қҧрамында адам ағзасының қызметі 
ҥшін маңызды макро- микро элементтердің барлығы бар, сондықтан сҥт тағамдары кҥш-қуаттың 
қайнар кҿзі болып табылады.Авиценна «Адам баласы ҥшін ең жақсы, ең маңызды тағам – сҥт» 
деп айтқан. 

Сҥттің химиялық қҧрамы зерттеу 
Сҥттің орташа ҥлгісі – сиырдың бір кҥнгі сҥтінің ҽр сауымынан алынған ҥлгісінің мҿлшері. 

Ҽр сауымнан алынған сҥттің қҧрамы ҽр тҥрлі болады. Сондықтан да сҥттің орташа ҥлгісін дҧрыс 
алу керек . 

Орташа ҥлгіні тоңазтқышта 2 тҽулікке дейін 3-50 температурада сақтауға болады. Оған 
мҥмкіндік болмаған жағдайда консерванттар пайдаланылады. Ол ҥшін 100 мл сҥтке 30-33 % 
судың асқын тотығының (Н2) 1-2 тамшысын 0 осады немесе 10% ертінді тҥрінде калий қос 
хромды қышқылының 1 мл мҿлшерін, кейбір жағдайда формалиннің 1-2 тамшы 40% ерітіндісі 
пайдаланылады. Консервіленген сҥттің органолептикалық қасиетін, бактериялық ластығын, 
қышқылдылығын тексеруге болмайды. 

Сҥт тҥсінің ақ, аздап сарғыштау болатынын бҧрын да айттық. Ол шыны ыдыстың ішінде 
кҥндізгі жарықта жақсы кҿрінеді . 

Сҥттің иісі ҽр тҥрлі жануардың ҿзіне тҽн, жағымды болады. Сҥттің иісі жабық тҧрған 
ыдыстың қақпағын, тығынын ашып анықтайды. 

Сҥттің консистенциясы бірқалыпты болу керек. Ол шыны ыдысқа қҧйғанда жақсы 
кҿрінеді. 

Сҥттің тығыздығын анықтау. Тығыздық-сҥттің физикалық қасиетінің бірі. Осы арқылы 
сҥттің табиғи жағдайын білеміз. Оның кҿрсеткіші арқылы литрден килограмға айналдырамыз. 
Сҥттің қҧрғақ заттарының мҿлшерін есептеп шығарамыз. 

Тығыздықты ареометрмен ҿлшейді. Алдағы уақытта ареометрмен жеке 
шаруашылықтарды да қамтамасыз еткен жҿн. Себебі сҥттің майлылығы 10-15 кҥнде 
тексеріледі. Ал тығыздығы арқылы біз сҥттің табиғилығын, су немесе басқа ертінділердің 
қосылғаның білеміз. 

Сҥттің тығыздығы сауын біткеннен кейін 2 сағаттан соң 15-250 С шамасында тексеріледі. 
200-250 мл сҥтті тегіс жерге орналастырған цилиндр ыдысқа қҧйып, оған жайлап ареометрді 
батырады. 1-2 минут ҿткеннен кейін ареометрдің тҿменгі шкаласы бойынша тығыздығын ,ал 
температурасын 1,030 болса ,оны ареометрдің градусына айналдырғанда 300 А немесе 1,032-
320А болады .сҥттің тығыздығы мал тҧқымына, азығына, жем-суына байланысты. Тығыздықтың 
мҿлшері сҥтке су қосқанда азаяды да, ертінділер қоссақ немесе майын алып тастасақ кҿбейеді. 
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Сҥттің майлылығын анықтау. Сҥттің майлылығын ҿлшеуішпен (бутериметр), болмаса 
тағы басқа арнайы аспаптармен анықтайды. Бҧл ҽдіс майлы сҥттің қҧрамындағы белоктарды 
қойылтылған кҥкірт қышқылымен еріткеннен кейін центрифугалап бҿліп алуға арналған . 

Сҥттің тазалығы анықтау. Сҥттің тазалығы ГОСТ 8218-56 «Сҥт. Оның тазалығын анықтау 
ҽдісі» бойынша анықталады. Бҧл ҽдіс 200-250мл сҥтті сҥзгіден ҿткізген кездегі ондағы 
механикалық ластардың (тҥйіршіктердің) сҥзгіде қалғанын эталонмен салыстыру арқылы 
анықталады . 

Қҧралдар мен материалдар. 27-30 мл диаметрлік сҥзгіш беті бар, ақ матадан немесе ақ 
дҽкеден жасалған қҧрал.Анықтау тҽсілі. 200-250 мл жақсы араласқан сҥтті сеткасының ҥстіне ақ 
мақта немесе ақ дҽкеден жасалған сҥзгіш тҿселген арнайы қҧрал арқылы ҿткіземіз.  

Сҥттен жасалатын тағамдардың ішінде жасалуы оңай, тамақтық қуаты мол, берекелі, 
ҧзаққа сақталатын тамақтың бірі – қызыл ірімшік.  

Ірімшікті жасау ҥшін қосақталған қойдан сауған сҥтті қазанға қҧйып, аздап жылытады, 
пісірмейді. Сонсоң «мҽйек» деп аталатын сҥт ҧйытқышты ҽлгі қазандағы сҥтке сала қояды. 
Сонда сҥт дір етіп 5-10 минут ішінде ҧйып қалады. Мҧның ҿзі сҥтті ашытпай ҧйытып, тҽтті дҽмін 
сақтап қалу ҥшіп кҿшпелі аналарымыздың ойлап тапқан тапқырлығы. 
Егер сҥтке айран қҧйып ҧйытса ҽрі кҿп уақыт керек, ҽрі ашып кетеді. Мҧндай жағдайда одан 
ежігей деп аталатын қҧрттың бір тҥрі жасалады. 

Мҽйек – ҽлі отықпаған жас қозының немесе жас лақтың уыз сҥті байданған ҧлтабары. 
Осы ҧлтабарды жармай айналдырып, ішіне ҧйқы турап салып, сҥт қҧяды да аузын буып, мҽйек 
қапқа салып, керегенің басына немесе тҥтін шалу ҥшін кҥлдіреуішке іле салады. Сҥт қҧйғаң 
мҽйек бес-алты кҥнде ҿзінен-ҿзі ашып бықырады. Содан ірімшік жасайтын сҥтке ҽлгі мҽйекті 
батырса болды, демде ҧйытады. Ҽрине, ашып ҥлгірмей ҧйыйды. Сҥтті айырықша жылдам 
ҧйытатын ашуы қатты мҽйекті «тидеғаш» деп атайды. Мҽйекті мал суалғанша пайдаланады. 

Мҽйек салып ҧйытқан сҥтті пышақпен торлап тіледі де, қайната бастайды. Ҽрі-беріден 
соң ҧйыған сҥт бҿлектеніп, кҿксуы (сарысуы) іркіліп, ақ ірімшікке айналады. Егер тағы біраз 
қайната тҥссе ақ ірімшік сарғайып, тіптіқып-қызыл болып, тамаша иісі танауды қытықтап, 
сілекейҥйіреді. 

Бҧл екі арада ірімшіктің сарысуы да азайып, қызара қойылады. Егер осы қазан тҥбіңдегі 
қою қызыл сҧйықты кесеге, тегешкеқ ҧяқойса, шамалы уақытта қатақалады. Мҧны – сірнедейді. 
Сірненің ғажайып тҽттілігін балға да, кантқа да теңестіругеболмайды. Бҧл бір теңдесі жок тҽтті 
тағам. 

Сонымен қазандағы қызыл ірімшікті қотарып алып, сҿреге жаяды. Сҿреде тҧрып 
кепкенсоң қапқа, кебежеге салып қойса ірімшік бҥлінбестен бір-екі жылға, тіптен одан да кҿп 
уақытқа шыдайды. 

Ол ірімшікті қайнату арқылы дайындалады. Кҿп қайнаған ірімшік қызыл-сары тҥске 
айналады. Содан кейін оны сҥзіп алып, қалтаға салып, желге, кҥнге қойып кептіреді. Кепкен 
ірімшік бҧзылмайды, есесіне дҽмі жақсара тҥсіп, кҿп сақталады. Бал немесе қаймақ 
араластырып, қҧрт тҽрізді дҿңгелетіп, бетіне ақ ірімшікті жалатып алсаңыз, бҥгінгінің 
рафаэллосы болады да шығады. Қонағыңыздың алдына қойып, таңғалдыра аласыз. Себебі бҧл 
экзотикалық десерт. Дҽмі тіл ҥйіреді. Сиыр сҥтінен жасалатын ҧлттық тағамдарымыз ҥнемі 
қолдануға ҥлкен мҽн-мағына бар екеніне қол жеткізіп. Сҥт – диетикалық ҿнім болып саналады. 
Оның диетикалық қасиеттерінің негізі – қҧрамында адамға қажетті жҽне ағзада жеңіл 
қортылатын барлық қҧнды заттар – майлар, ақуыздар, сҥт қанты, минералды тҧздардың 
болуында. Сол себептен сҥт науқас адамдар жҽне балалардың тамақтану рационында 
ауыстырылмайтын қҧнды тағам болып табылады. 

Сҥтқышқылды ҿнімдердің ішінде қызыл қызыл ірімшік жоғары тағамдық қасиеттерімен 
ерекшеленеді. Қызыл ірімшік асқазанмен жеңіл қабылданады жҽне сҥтпен салыстырғанда ҽлде 
қайда пайдалы болып келеді. Басқа сҥтқышқылды ҿнімдердің ішінде қызыл ірімшік ҿзінің жоғары 
тағамдық артықшылықтарымен ерекшеленеді. 

Қызыл ірімшік туралы толығрақ мҽлімет беру жҽне оның пайдасын, тҥрлерін насихаттау. 
Осы еңбегімнің нҽтижесі ретінде болашақта дҥкен сҿрелерінде балаларға арналған ҽртҥрлі 
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тҽттілер мен сағыз, чипсы сияқты еркін сатып алатындай ірімшіктің ҽр тҥрлі болса деп 
ойлаймың. 

Қызыл ірімшік отанымыздың ҧлттық бренді мҽртебесіне лайық. 
Қазақтың ҧлттық тағамы «Қызыл ірімшік» алудың технологиясын жетілдіру. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БИОТЕХНОЛОГИЙ В КАЗАХСТАНЕ 
 

В наши дни, биотехнология становится одним из лидирующих направлений, которое 
имеет большое макроэкономическое значение. Развитые страны уделяют развитию этой науки 
огромное значение, соответственно, во всех ведущих странах мира разработаны и притворены 
в жизнь национальные и международные программы по биотехнологии, которые 
финансируются как государством, так и частным капиталом. Таким образом, ежегодный 
прирост мирового рынка биотехнологий составляет примерно 7%. Для каждой страны, в том 
числе и Казахстана, важными являются вопросы дальнейшего развития, будь это здоровье 
нации, экономическая устойчивость или обороноспособность. В решении этих вопросов важное 
значение отводится биотехнологии, которая аккумулирует в себе достижения самых наукоемких 
отраслей, тем самым, стимулируя их развитие, распространяет достигнутый результат на все 
остальные отрасли, тем самым позволяя им динамично продвигаться на совершенно иной 
качественный уровень. Для сравнения, объем финансирования биотехнологии в США 
составляет 100 млрд. долл. США, в Китае – 1 млрд. долл. США, в России – 0,04 млрд. долл. 
США в год, в то время как в Казахстане на 2008 год в бюджете республики на целевые 
исследования и разработки в области биотехнологии была выделена сумма порядка $28 млн. 
(3,5 млрд тенге Важность биотехнологий для развития экономики Казахстана трудно 
переоценить [1]. Предпосылками для разработки концепции развития биотехнологии в РК до 
2025 года являются: 
1.Переход Республики Казахстан к «зеленой экономике» в части обеспечения устойчивого 
развития страны, повышения эффективности использования ресурсов и управления ими с 
минимизацией нагрузки на окружающую среду, развитие устойчивого и 
высокопроизводительного сельского хозяйства, управление отходами и обработка материалов 
в условиях замкнутого цикла [2]. 
2. Забота о здоровье нации, как основы успешного будущего согласно Стратегии «Казахстан-
2050». 
3. Биотехнологии – сектор экономики будущего согласно Государственной программы по 
форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан. К 
сожаланию, доля Казахстана на рынке биотехнологий на сегодняшний день практически равна 
нулю, эти показатели составляют в США – 42%, в Евросоюзе – 22%, в Китае – 10%, Индии – 
2%, России – 0,2%. 
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4. Институциональные и социальные двигатели биотехнологии в Казахстане. Комплексное 
развитие биотехнологий в Казахстане возможно благодаря сложившейся в настоящее время 
научной инфраструктуре и системе образования. Реализованы реформы в научной сфере. В 
настоящее время реализуются 10 научно-технических программ в области биотехнологии [3].  
Исследованиями по различным направлениям биотехнологии в Казахстане занимаются около 
30-ти научных организаций, подведомственных МОН РК, МЗ РК и МСХ РК. Количество вузов в 
Казахстане, обучающих по специальности «Биотехнология» – 21. Общее количество 
выпущенных бакалавров – 3907. Количество PhD по специальности связанным с 
биотехнологиями – 21. 
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БІЗДІҢ ЖЕГЕН ТАМАҒЫМЫЗ БІЗГЕ ПАЙДАЛЫ – ДҼРІ,АЛ ДҼРІ-ТАМАҒЫМЫЗ БОЛУ КЕРЕК 

 
Қазіргі кезде сауда жҥйелерінде, мемлекеттік зауыттарында, сонымен қатар сауда 

жҥйелері мен жеке меншік фирмаларда нан,сҥтҿнімдері кҿптеп кездеседі. Осы ҿнімдердің 
ішінен сапалы жҽне адам денсаулығына зиян ҽкелмейтін тағам ҿнімдерін іздестіру менің 
зерттеу жҧмысымның негізгі мақсаты болып табылады. 

Нан қҧндылығы – адам организіміне қажетті тағамдық заттардың қҧндылығымен 
анықталады.  

Нан қҧрамындағы ақуыз ,амин қышқылы, дҽрумендер:В1, В2, РР жҽне Е, минералдық 
заттар адам ағзасына ҿте қажет. Нанда орташа есеппен 7-8% ақуыз болады. Калориялығы 
орташа есеппен  200-ден 260 ккал (100 г). Ақ нанның сіңімділігі жоғары.  

Сҥт – басқа ешқандай азық-тҥлік тең келмейтін аса бағалы тағамдық ҿнім .Сҥт ҿнімінің 
ішінде балмҧздақ – жҧғымды, шҿл басатын сіңімді тағам.Сҥттен дайындалған балмҧздақта 
сҥйектің дамуы мен ҿсуіне ҽсер ететін :А, В, Д, Е,Р витаминдерібар.  

Зерттеу бҿлімі    
1. Тағам ҿнімдерінің қышқылдығын анықтау.Ҧнның қышқылдығын анықтау. 
Реактивтер: 3% фенолфталин, NaOH 0,1 моль/дм3 H2O, колба 250 мл,техникалық 

таразы. 
Жҧмыс барысы:Техникалық таразыға 5 г ҧнды ҿлшеу.Оны NaOH титрлеу.Ҧнның 

қышқылдығын анықтауға арналған формула: 
Х=(V*V_1 *A)/(10m*V_2 ) Х=(2,2∗50∗0,1)/(5∗50∗10)=0,004 мг/м3 
1.1Тҽтті нан (пряник) қҧрамындағы қышқылдықты анықтау 
Жҧмыс барысы: Тҽтті нанды(25гр) 500см³ конусты колбаға салады. 250см³ ҿлшемі бар 

колбаны белгісіне дейін су толтырады да, ҿлшемдегі колбаның суын 1/4 тҿгеді. Ҿлшендіні шыны 
таяқшамен біркелкі масса болғанша езеді, суды қҧяды да колбаны қақпақпен жауып қояды. 
Сосын қайтадан 2 мин шайқап, тағы 8 минут қойып қояды. Осы алынған массаларға 2-3 тамшы 
1%-тік  спирттік фенолфталеин мен 0,1 моль/дм³ сілтімен  ҽлсіз-қызғылт тҥске боялғанша 
титрлейді. 

Тҽтті нан қышқылдығын (Х, град) мына формуламен анықтайды: 

Х=(V*V_1 *A)/(10m*V_2 ) =𝟐𝟓∗𝟓𝟎∗𝟎,𝟏)/(𝟏𝟎∗𝟐𝟓∗𝟑,𝟑)=0,075 мг/м3 

http://articles.gazeta.kz/articles/biotekhnologii-kazakhstana-vchera-segodnya-zavtra-articleID71660.html
http://articles.gazeta.kz/articles/biotekhnologii-kazakhstana-vchera-segodnya-zavtra-articleID71660.html
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1.2 Тҽтті нан(кекс) қҧрамынан кҥкіртті қышқылын анықтау 
Анықтау техникасы: 20 г ҧнның ҿнімін 250 мл колбаға салып, жартылай H2O қҧйып, 10 

минут қоямыз. Су қосып, тҧндырамыз, фильтрлейміз. 250 мл колбаға 50 мл сҥзіндіні аламыз, 
оған 25 мл NaOH қҧямыз. Оны 15 минутқа,содан соң 10 мл H 2SO4, 1 мл крахмал қҧйып бірден 
йод ерітіндісімен титрлейміз. Титрлеуді кҿк тҥс пайда болғанға дейін титрлейміз. Қорытынды 
тҽжірибе тура осылай жҥргізіледі, бірақ сҥзілген ерітіндінің орнына 50 мл су, 25 мл натрий 
гидроксиді, 10 мл кҥкірт қышқылын қҧйып крахмалсыз титрлейді. Кҥкіртті қышқылдың массалық 
ҥлесін табу формуласы: Х=(𝐕∗𝐕_(𝟏 )∗𝐀)/(𝟏𝟎𝐦∗𝐕_𝟐 )=(𝟐𝟓∗𝟓𝟎∗𝟎,𝟏)/(𝟏𝟎∗𝟐𝟓∗𝟑,𝟑) = 0,075 мг/м3 

2.Балмҧздақтың қҧрамын анықтау.  
Тәжірибе № 1 Балмҧздақтағы ақуыз жҽне ароматты α-аминоқышқылдарын 

анықтау.Қорытынды: № 1 сынауықта – Пломбир «Русский размах» Ресей Мҽскеу қаласы 
Юнилевер Русь ЖШҚ- қҧрамында ақуыз бар. № 2 сынауықта Шоколадты балмҧздақ  
ЖШҚЧернышев В.Д ҚР ШҚО Риддер қаласы – қҧрамында ақуыз бар.  

№1сынауық балмҧздақ қҧрамында аминқышқылдары бар. 
№ 2 сынауықтағы балмҧздақ – қҧрамында аминқышқылдары бар.  
Тәжірибе № 2.Балмҧздақ қҧрамындағы сахароза мен крахмалды анықтау анықтау.  
№ 1 сынауық балмҧздақ қҧрамында кҿмірсулар бар. № 2 сынауықтада қҧрамында 

кҿмірсулар ба № 1 сынауық балмҧздақ қҧрамында крахмал бар.№ 2 сынауық балмҧздақ 
қҧрамында крахмал бар.  

Орауыштағы қазақша, орысша балмҧздақ қҧрамдарында крахмал жазылмаган . 
Тәжірибе № 2. Балмҧздақ қҧрамындағы темірді анықтау.№ 1жҽне №2 сынауықтағы 

балмҧздақ қҧрамында темір  жоқ. 
Қорытынды: Ас адамның арқауы . Сапалы тағамның адам ҿміріндегі маңызы ҿте зор. 
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БИОТЕХНОЛОГИЯНЫҢ БАҒЫТЫ-ГЕЛИЦЕКУЛЬТУРАНЫ ТИІМДІ ПАЙДАЛАНУ 
 

Гелицекультура-ауылшаруашылығы саласындағы ҧлуларды ҿсіріп,кҥтіп баптау ҽдістері 
туралы енді дамып келе жатқан жаңа бағыттардың бірі. Жыл сайынғы ҧлуларға деген сҧраныс 
мамандардың зерртеулері бойынша Европада 70 пайызға артқан. Гелицекультура қоршаған 
ортаның жақсаруына да ҥлес қосады, бҧл бағыт ҧлулар санының кҿбеюі,табиғатта кеңінен 
таралуына қолдау кҿрсету мақсатында жҧмыстар атқаруда.100-ге жуық ҧлулардың еті жеуге 
жарамды .Кҿптеген елдерде жҥзім ҧлуына Н.pomatia сҧраныс, қызығушылық артып отыр,ҧлудың 
еті ҿте қҧнарлы, ет қҧрамындағы негізгі аминқышқылдары болу себепті май жҽне холестерин 
жоқ болса, кальцийге бай болғандықтан биологиялық активті заттар емдік мақсатқа да 
пайдаланылады.Ҧлудың еті сапасы жоғары қорек, диеталық тағам, фармацевтикада да 
қолданылады. Ахатин ҧлуының шырышының адам ағзасына тигізетін пайдасы ҿте кҿп. 
Солардың бірі-адам бет терісінің ҽжімдерін жҽне ҿлі жасушаларды кетіруге қолданылады. 
Бҧндай емнің тҥрін-ҧлу терапиясы деп атайды. Шырыштың қҧрамындаколлаген, эластин, 
аллантоин, А, Е, С дҽрумендері бар. Африка ҧлуы «керемет косметолог»- деген атпен 
ерекшеленуінде. Ол косметолог жҽне жақсы ҥй жануары бола алады. Бҧл алып Африка ҧлуы 
ҿзінің ерекше қҧпиясымен ҽлемге танымал.Жануарларды жақсы кҿріп, ҥйінде 
асырайтындардың сҽніне айналған. Африка ҧлулары Франция мен Германия елдерінде де 
косметология саласында ҧлулардан жасалған нҽрлендіретін кремдер ретінде де қолданылып 
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жҥр. Ал Бразилияда олардың сілекейлерінің асқазан ауруына ем жҽне де тыртықтарды оңай 
жазып шығаратындығына зерттеу жҥргізіліп жатыр. 

Зерттеу бҿлімі      
1. Ахатин ҧлуының дене қҧрылысының ерекшелігі 
Денесі 2 бҿліктен тҧрады: қатты бақалшақ жҽне жҧмсақ- былқылдақ тҥрінде.  Сезім 

мҥшесі мҥйізшесі «сыртқа бҧрылған мҧрын» екендігін бақыладық.Тірі организмге тҽн сезім 
рецепторлары – ахатин ҧлуының мҥйізшесінде орналасқан. Ахатин ҧлуы денесі созылғанда 15-
18cм дейін жетеді.Ахатин ҧлуының жасын бақалшақ немесе сауытының  ирегінен білуге болады. 

2. Ахатин ҧлуының шырышының қҧрамын анықтау. 
2.а Шырыш қҧрамындағы ақуызды анықтау 
Коллаген (грек. kolla – желім жҽне ген) – ҧлулардың шырыштарында болатын дҽнекер 

ҧлпасы, коллаген ақуызынан тҧрады. Коллаген терінің серпімді болуына ҽсер етеді. Аллантоин 
–ҿлі жасушаларды кетіруге, тыртықтарды, жараларды тегістейді. 

Биурет реакциясыЖҧмыс барысы: 1 мл зерттелетін ерітіндіге (ҧлудың шырышы 
дистилденген суға ерітілген) 1 мл 30%-тік натрий гидроксидінің ерітіндісін жҽне 1-2 тамшы 
мыс(II) сульфатының ҽлсіз ерітіндісін тамызады. Қоспа ашық кҥлгін тҥске боялды. Зерттелетін 
ерітіндіде пептидті топты (-СО-NН-) анықтадық. 

Ксантопротеин реакциясыЖҧмыс барысы: 1 мл зерттелетін ерітіндіге абайлап 1 мл 
концHNO3 қҧяды. Қоспаны сары тҥс пайда болғанша қыздырады. Суытып, бірнеше тамшы 
аммиак ерітіндісін қосады. Нҽтижесінде қҧрамында бензол сақинасы бар  болса сары тҥс 
қызғылт тҥске айналады. Сынауықта сары тҥс пайда болмады,қҧрамында бензол сақинасы бар 
ақуыздар жоқ. 

Цистеин реакциясы Жҧмыс барысы: 1 мл зерттелетін ерітіндіге абайлап 1 мл конц КОН 
қосып,қыздырамыз. Тҥзілген калий сульфиді ерітіндіге ҿтеді.Оған қорғасын ацетатын 
қосамыз.Сынауықтағы қоңыр тҥс кҥкірттің бар екендігін кҿрсетті. 

2.ҽ Шырыш қҧрамындағы Е дҽруменін анықтау 
Хроматографиялық жолмен Е дҽруменін анықтаудасҥзгі қағазға К3ІFeCNІ6 (ІІІ) 

зерттелетін ерітіндіге тамызамыз. Ақ фонда сары-қызғылт тҥсті сақина пайда болады. 
2.б Шырыш қҧрамындағы С дҽруменін анықтау. Ерітіндіге крахмал қосып,тамшылатып 

иод қосамыз.Тҥзілген кҿк тҥсті ерітінді С дҽрумені бар екендігін кҿрсетті. 
Қорытынды: Адамның ҿзінің іс-ҽрекеті арқылы биологиялық организмдерде жҥретін 

ҥрдістерді ҿзінің мақсатына сай ҿндірісте тиімді пайдалануда жҧмыстар жасап жатыр. Табиғатқа 
зиянын тигізбей ҥйлесімді, ғылыми негізде пайдалану маңызды болса дейміз. 
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Ғылыми жетекшісі – А.А. Ерғалиева, биология пҽнінің мҧғалімі 
 

ГАЗДАЛҒАН СУСЫНДАРДЫН ПАЙДАСЫ МЕН ЗИЯНЫ 
 

Адам ағзасының 60%-ын су қҧрайды. Бойдағы су тепе-теңдікті сақтау ҥшін адам 
кҥнделікті қажетті мҿлшерде су ішіп тҧруы керек. Кофе, кҿк шҽй, газдалған салқын сусындар, 
минералды су т.с.с сусындардың негізін су қҧрайды. Алайда, судан бҿлек сусындардың 
қҧрамында басқа да заттар кездеседі. Соның бірі – газ. Газдалған сусындар адам ағзасына ҽр 
тҥрлі ҽсер береді. Газды сусындардың ҿмірге келгеніне 200 жылдан асты. Сусынның қҧпиясын 
британдық химик Джозеф Пристли тапты. Джозеф Пристли фотосинтез процесін пайдалана 
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отырып, "сергітетін" газ, оттек жасап шығарады. Джозеф Пристли Жергілікті сыраханаларға бас 
сҧққан Пристли ашыған кездегі кҿпіршіктің неден жҽне қалай пайда болатыны жҿнінде бас 
қатырды. Газ суда жақсылап араласқанда оның сыйымдылығы артып, сыраның бетінде кҿпіршік 
пайда болады деп тҥйеді. Содан соң ғалымдар кҿпіршіктің қҧрамында кҿмірқышқыл газының 
болатындығын айтты. Джозеф артынша ҿзі дайындаған кҿмірқышқыл газды диоксидтің дҽмін 
татып кҿруге тҽуекел етеді. Дҽмі жаман емес! (1767 жыл) газды сусын ҿмірге келеді. Бҿтелкеге 
қҧйылып, таныстырыла бастайды. 1772 жылы француз Ғылым Академигі оның бҧл жаңалығына 
разылығын білдіреді. Сол жылы ғалымдар оны таптырмас жаңалығы ҥшін Корольдық Қоғамның 
тҿсбелгісмен марапаттайды. 1783 жылдан бастап газды сусындарды ҿндіруге Якоб Швепптің ҿзі 
кірісіп кетеді. 

Ҽр газдалған сусында қант пен қышқылдар кездеседі. Бҧл элементтер асқазанға қатты 
ҽсер етеді. Газдалған сусын ішкен адамның тҽбеті қашады ҽрі олар шҿлді қандырмайды. Ал 
тҽтті-қышқылды элементтер асқазанға тҥскен бойда майға айналып, артық салмақтың қосылуы 
мен қант диабеті ауруының пайда болуына ықпал етеді. Қант диабетімен ауыратын жандар 
газдалған сусын орнына минералды су пайдаланғаны жҿн. 

Газдалған сусындар тіс тҥсінің қараюы мен кариес тҥсуіне жол береді. Сусын 
қҧрамындағы қышқылды элементтер тіс эмалін ҽлсіретеді. Сондай-ақ, тіс ауруларының тууына 
ҽсер етеді. 

Газдалған сусын қҧрамында лимон (Е330), алма т.б жеміс-жидектердің қышқылы мен 
ортофосфор қышқылы (Е338) кездеседі. Бҧл элементтер сҥйектегі кальций мҿлшерін азайтады. 
Сол себептен сҥйек ҽлсіреп, сынғыш келеді.  Кез келген газдалған сусын қҧрамында 
кҿмірқышқылы газ кездеседі. Ол сусынның ҧзақ сақталуына ықпал етеді. Мҧндай сусындар 
асқазан секрециясының қабынуына, ішек сҿлінің пайда болуына, созылып, ішек ауруларының 
пайда болуына ҽсер етеді. Гастрит, ішек жарасы жҽне т.б. асқазан ауруына шалдыққан жандар 
газдалған сусын орнына газдалмаған минералды су, кҿк шҽй ішкен жҿн.  

Ҿндірушілер газдалған тҽтті сусындар бояғыштардан, хош иісті эссенциялардан, 
қышқылдардан, кҿмір қышқыл газы мен судан тҧратынын ешкімнен жасырмайды. Бҧл 
қосындыны ішкен кезде біздің тілімізде жалған рақаттану жҽне шҿл қандыру сезімдері пайда 
болады. Санамызбен сҧйықтық ішіп жатқанымызды тҥсінеміз. Шынында, шҿл қандырмайтын, 
ҿзін бейтараптау ҥшін кҿп таза су ішуді талап ететін жаман қоспа ағзамызға тҥседі. Ал газ 
кҿпіршіктерінің ҽсері шырышты қабық пен кҿмейдің тітіркенуіне апарады. Бҧл шҿл қандырудың 
орнына, одан да шҿлдетеді. Газдалған сусынды іше бергің келеді. Бҧл ағзадағы сҧйықтықты 
толтыру ҥшін ішу емес, алдаушылық. Газдалған сусындарды минералды су емес, ауыз су қосып 
жасайды. Сондықтан пайдасы жоқ деуге болады. 

Сусынның бір стақанында тҿрт ас қасық қант бар. Газ арқылы суда еріген қант бауыр мен 
қанға тез сінеді, тҥскен қантты қорыту ҥшін инсулин ҥлкен жылдамдықпен ҿндіріледі. Соңынан 
дофамин ҿндіріледі, бҧл гормон ағзада артық болмауы керек. Бҧл тек бір стақан ішкеннен кейін!  
Ҿндірушілер ҿз сусындарының қҧрамындағы қантты азайту ҥшін қант алмастырғыштар қоса 
бастады. Калории тҥсіп қалды, енді сусындарда кҿмірсулар жоқ! Қант алмастырғыштардың екі 
тҥрі бар жҽне олар қҧрамы жағынан ҽр тҥрлі болады. Қалай болса да, қҧрамына қарамастан 
қант алмастырғыштар денсаулыққа зиян тигізе алады. Мысалы: 

 Сағыз жарнамасы арқылы кҿбіне танымал Ксилит бҥйректе тас пайда болуына 
апаратын қауіпті зат болып табылады. 

 Сорбитол Е420 жҽнеаспартам Е951 бҥйрек пен бауырға ҽсер етпейді, бірақ кҿздің ішкі 
тор қабығын ҽлсіретіп, біртіңдеп адамның кҿру қабілеті нашарлайды . 

 Сахарин (толуолдан) жҽнецикламат қанттан 40 есе тҽттірек жҽнеканцерогендік заттар 
болғандықтан 80 есе қауіпті.Ағзада жинақталып, қатерлі ісік ауруларын жҽне ҽр тҥрлі қатерлі 
жҽне қатерсіз ісіктерді туғызушы болады. Бҧл газдалған сусындар зияндылығының толық 
сипаттамасы емес. 

Газдалған сусындардың тағы бір компоненті – Қышқылдарды қарастырайық  
Қышқылдар 
Е330 – бҧл лимон қышқылы, консервант ретінде қосылып сусынның дҽмін реттейді. 

Ортофосфор қышқылы да консервант ретінде қосылып, сусынның ҧзақ сақталуына ықпал 
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етеді.Бҧл элементтер ағзадағы кальций мҿлшерін азайтып, тіс тҥсінің қараюы мен кариес 
тҥсуіне жол береді.Сусын ішкенен кейін ешкім тісін ысып тҧрмайды ғой, сондықтан да 
қышқылдар ҿз зиянды істерін жасай береді. 

Ал фосфор қышқылы зардабы жағынан аса қауіпті, ҽсіресе ересек адамдарға, ҿйткені ол 
сҥйектегі кальций мҿлшерін азайтып, сол себептен сҥйек ҽлсіреп, сынғыш келеді. Ересек 
адамдарда балаларға қарағанда калиций кҿп тҥсе бермейді. Осыдан остеопороз (сҥйектердің 
сынғыш болуы) , бҥйрек аурулары пайда болады. 

Бензол жҽне басқа да химиялық заттар 
Газдалған сусындардың сыртқы қағаздарында «табиғи» деп жазылатын хош иістері – бҧл 

қҽдімгі кҿмірсутегі – бензол. Бензол дегеніміз басқа химиялық заттармен қосқанда табиғи 
иістерді жаңадан жасауға кҿмектесетін хош иісті сҧйықтық. Мҧндай хош иістендіргіш кҥшті 
канцероген болып табылады. Бҧл қатерлі ісік ауруларының дамуына апарып соғады (cancer). 

Бензолдың қауіпті ҽсерін азайту ҥшін ҿндірушілер  натрии бензуатын қолдана бастады. 
Е211 деп белгіленеді жҽне тағам ҿндірісінде пайдалануға рҧқсат етілген. Бірақ мҧнда да 
химиялық зиян бар. Ҿткені, газдалған сусындар қҧрамында С дҽуірмені, яғни аскорбин 
қышқылы бар, ал аскорбин қышқылы натрии бензоатпен қосылғанда бензол пайда болады. Жай 
ғана бензол емес. Қатерлі ісіктің даму жылдамдығын кҥшейтетін уландырғыш бензол! 

Кофеин 
Газдалған сусын адамға кҥш-қуат беріп, сергітеді деген жалған емес. Бҧл кофеиннің 

ҽсері. Кофеинді барлық газдалған сусындарға қосады, ҽсіресе Кока-кола қҧрамында мҿлшері 
кҿп. Кокаин дайындау жҽне Кола сусынының негізін қалаушы тҧнбаны дайындау ҥшін 
қолданылған кок жапырағында есірткі заттары бар екені анықталып, бҧл экстрактты қолдануға 
тыйым салынып, оны кофеинмен алмастыру шешімі қабылданған болатын. 

Кез келген газдалған сусын қҧрамында кҿмірқышқыл газы кездеседі. 
Ҽрине, кҿпіршіктер сусынды ыдысқа қҧйғанда ҽдемі кҿрінеді жҽне ішкенде де ҽсері 

жағымды. Олсыз сусын қарапайым нҽрсуы болушы еді. 
Бір жағынан қауіпсіз кҿрінген кҿмірқышқыл газы сумен қосылғанда адам денсаулығына 

зиянды болып келеді. Неге? Ҿйткені мҧндай сусындар асқазан секрециясының қабынуына, ішек 
сҿлінің пайда болуына, созылып, ішек ауруларының пайда болуына ҽсер етеді. Гастрит, ішек 
жарасы жҽне т.б. асқазан ауруына шалдығуға жол береді. 

Кортынды 
Газды сусын тҧтынған адамдар мен темекі тартатын адамдардың ҿмірінің ҧзақтығы 

бірдей деген болжам бар. Ҿйткені газды су тек қана ағза клеткаларын қартайтып қоймай, 
сонымен қатар жҥрек ауруларына, қатерлі ісікке, диабетке шалдықтырады. Сондықтан 
газдалған сусындарды тҧтынбай, оның орнына қарапайым қара су ішкендеріңіз абзал. Себебі 
оның денсаулыққа пайдасы мол. Бҥгінгі таңда шырындарға қосылатын химиялық қоспалар мен 
мҿлшерден тыс қант ағзамызға кері ҽсерін тигізуі ҽбден мҥмкін. Сол себепті шырынды ҿзіміз 
қолдан жасап немесе сенімді жерден ішкеніміз дҧрыс. Ең бастысы тҽтті суға қызығып, ҿмірімізді 
ҿкінішке айналдырып алмайық. 
 

Ҽдебиеттер 
1. Ҥлкен тҥсініктеме сҿздігі. Бас ред. С.А. Кузнецов. Бірінші баспасы: СПб.: Норинт, 1998. 
2. «Қауіпті ас қорыту Е-қоспалары. Ақпарат – анықтама кітабы» Ю.А. Серов. 
3. http://ru.wikipedia.org/wiki. 
4. http://medik.dp.ua/?medspr&dep=365&page=1396. 
5. http://www.medikov.net/med/013_03.html. 
6. https://massaget.kz/layfstayl/bilim/zharatylystanu/5858/ 
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Д.Д. Женисова, А.Э. Лазатбекова 
№22 жалпы орта білім беретін мектеп-лицей 

Ғылыми жетекшісі – Б.А.Серикбаева  
 

ҒАРЫШТЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР 
 

Қазiргi ҽлемде экономиканың дамуы, ҿндiрiс, ҽлеуметтiк сала, қорғаныс жҽне қауiпсiздiкті 
ғарыштық технологиялардың қолданусыз елдi ескеру мҥмкiн емес. Динамикалық тҥрде дамитын 
ел Қазақстан сонымен бiрге ерекшелiк болып табылмайды. Керiсiнше, қазақстандық ғарыштық 
ғылымның жетiстiктерi халықаралық ғылыми ортада мойындалады. Бҧл алыс жҽне жақын 
ғарыштың зерттеулеріне, сол сияқты Жерді ғарыштан зерттеуге жҽне бҧл бiлiмдердiң 
мемлекеттiң пайдасына қолдануына қатысты. 

Тақырыптың өзектілігі: Ғарышты игеруге басталған қадамға кҿп уақыт ҿтпеседе 
адамзат баласы бҧл бағытта айтулы жетістіктерге қол жеткізіп ҥлгерді. Ғарыштық зерттеулердің 
бҥгіні мен ертеңі, болашағы туралы оның жалпы адамзатқа беретін қҧндылықтары 
экономикалық, ҽлеуметтік жағдайын жақсарту 

Зерттеу мақсаты: Ғарыштық зерттеулердін бҥгіні мен ертеңі 
Міндеттер:  

1. Жасанды серіктердің қазіргі ҽкелген мҽліметтері 
2. Ғылыми станциялардың орбиталарының атқарған міндеті 
3. Телескоптар жҽне ҽртҥрлі обсерваториялардың зерттеулері. 

Зерттеу ҽдісі:сауалнама,эксперимент. 
Жҧмыс орны:№22 орта мектеп-лицей 
Қорытынды 
Қорыта айтқанда, біз атмосфералық ауаға «Байқоңыр» ғарыш аймағынан ҧшырылатын 

зымырандардың жанармай қалдықтары мен Арал теңізінен кҿтерілетін тҧздың қоршаған ортаға 
ҽсері туралы толық мҽліметтерді зерттеу қажет екендігін баса айтқымыз келеді.  

Сондықтан жалға берілген Қазақстан территориясындағы ғарыш айлағын бақылау, 
болжау, зерттеу жҧмыстарын қарқынды жҥргізу қажет. 

ҚР жасанды серіктерінің қазіргі алып келген мҽліметтеріне қарасақ,біздің ел ҥшін АҚШ, 
Франция, Жапония астрономия саласында ҥлкен жетістіктер алып келген елдермен 
салыстырсақ арт жақта қалып жатыр. Дегенмен, Отанымыз астрономия аспан денелері туралы 
ғылым салаларында дамып келе жатыр. Байқоңыр ғылыми станцияның орбиталар бойынша 
атқарған жҧмысы зор. Біздің ғарыштық дҽуіріміз 1957 жылдың 4 қазанында бҧрынғы КСРО да 
дҥние жҥзінде алғаш рет Жердің жасанда серігінің ҧшырылуымен байланысты басталды. Содан 
бері біз кҿптеген жетістіктерге қол жеткіздік.  
 

Ҽдебиеттер 
1. А.М. Фридманов –Ғылым ғана емес: – Астана, Добросвет, КДУ, 2012 г. – 704 с. 
2. Физика кҿз қарасындағы Астрофизика: Б.В. Васильев –Астана, 2012 г. – 128 с. 
3. Астрофизика и Каббала. Наука и религия о природе вселенной: Говард Смит – Алматы , ИГ 
"Весь", 2012 г. – 224 с. 
4. Галактика: – Алматы, ФИЗМАТЛИТ, 2013 г. – 448 с. 
5. Астрофизика М.М Дагаев 2013 г. – 352 с. 
6. Геофизика В.М. Чаругин , 2013 г. – 352 с. 
7. Ғаламшарлық жҥйе –Алматы, Қ.М. Сардыбаев, Амфора, 2005 г. – 576 с. 
8. Космос. Эволюция Вселенной, жизни и цивилизации: В.Д. Иванович – Алматы, Амфора, 
2013 г.- 370 с. 
9. Аспан жҽне телескоп: –Астана, ФИЗМАТЛИТ, 2009 г. – 424 с. 
10. Жалпы астрофизика: А. В. Засов, К. А. Постнов –Астана, Век 2, 2011 г. – 576 с. 
11. Солнечная система: –Астана, ФИЗМАТЛИТ, 2009 г. – 400 с. 
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А.С. Моисеенко 
Коммунальное государственное учреждение «СОШ № 12» Государственного учреждения 

«Отдел образования города Семей Восточно-Казахстанской области» 
Научные руководители – Ф.Г. Мухтарова, учитель физики 
С.К. Жуйрикбаева, учитель русского языка и литературы 

 
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВИДЫ СОХРАНЕНИЯ ЭНЕРГИИ «ПИРОЛИЗНАЯ ПЕЧЬ» 

 
Наш город расположен в зоне резконтинентального климата, поэтому температурный 

режим колеблется в рамках от -50оС зимой до +50оС летом. С учетом мирового экономического 
кризиса и глобальных экологических проблем необходимо бережное использование полезных 
ископаемых и учитывать экономические затраты при их использовании. Поэтому мы, изучив 
имеющиеся на сегодняшний день виды отопительных печей, выбрали печь с наибольшим КПД, 
минимальным загрязнением окружающей среды и максимальной экономией бюджетных 
средств.  

В каждом городе имеются окраины, жители которых испытывают определенные трудности, 
связанные с отдалением от административного центра. Поселок Восточный и дачные массивы 
относятся к подобным микрорайонам. На данных микрорайонах расположены две школы № 12 
и № 47, в которых обучаются на январь 2018 года 2995 учеников и примерно 1500 учащихся, 
проживающих на данном участке, обучаются в других школах города. 

По санитарным правилам и нормам положено 18-20оС в зданиях учебных заведений. В 
основном температура в кабинетах ниже нормы, при таком температурном режиме учащиеся и 
дошкольники не могут находится в здании школы полный день. Посещение других обучающих 
центров вызывает сложности из-за их отдаленности от нашего поселка. Необходимо учесть, что 
основная часть населения поселка Восточный и дачных массивов – это переселенцы из 
сельской местности, где в основном малоимущие семьи и доход многих семей ниже 
прожиточного уровня. Родители не могут предоставить возможности посещать центры 
развития, так как они в основном платные и родители, зачастую, не могут оплатить дорожные 
расходы.  

Школа № 47 по количеству детей в сложной жизненной ситуации находится на 3 месте, а 
школа №12 – на 6 месте. При установке пиролизной печи температурный режим повысится 
(особенно в классах школы №47), что  

– создаст условия для сохранения здоровья учеников и воспитанников; 
– даст уверенность родителям за безопасность жизни и здоровья детей (некоторые 

родители не отпускают воспитанников предшколы и миницентров, учеников младшего звена в 
школу при температуре ниже – 20оС); 

– позволит предоставлять учащимся дополнительные образовательные услуги для 
всестороннего развития, открыть мини-центры с полным днем пребывания (это позволит 
родителям выйти на работу, что поднимет благосостояние населения наших микрорайонов); 

– повысит качество знаний по школе, за счет общего развития учеников и возможности 
открытия групп продленного дня (консультативное выполнение домашнего задания); 

– даст экономию бюджетных средств;  
– при установке пиролизной печи потребление угля сократиться; 
– сократиться штат кочегаров, так не будет механического труда; 
– сократятся расходы на вывоз мусора, т.к. пиролизная печь безотходная; 
– не будет налога 169 спецификации, т.к. не будет вредных выбросов; 
– даст сохранение окружающей среды, т.к. 
1. нет золы (пиролизная печь безотходная); 
2. нет выбросов в атмосферу (выделяемый газ сгорает, выделяя тепло, а не 

выбрасывается в атмосферу) [3.4]. 
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А. Чернейкина 
Учреждение «Innovative College» 

Научный руководитель – А.Н. Упинов, преподаватель технических дисциплин по 
специальности «Пожарная безопасность» 

 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
На протяжении последних десяти лет одним из направлений политики государства в 

вопросах поддержки бизнеса являлось уменьшение государственного вмешательства в 
деятельность частного предпринимательства, в особенности, по линии государственного 
контроля и надзора. 

В Послании Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана от 5 
октября 2018 года «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни», 
отмечается: «Мы всегда помогаем бизнесу, но человек, его права и здоровье важнее. 
Государство в рамках снижения административных барьеров отказалось от многих проверок, 
разрешений и тому подобного. Поэтому ответственность за качество и безопасность 
предлагаемых товаров и услуг ложится и на бизнес-сообщество, В целом, бизнес должен 
думать не только о прибыли, но и совместно с государством обеспечивать безопасность и 
комфорт для наших граждан». 

С новыми подходами осуществления контроля упразднено понятие плановой проверки и 
введен особый порядок проведения проверок. Отличие особого порядка заключается в том, что 
данный вид контроля осуществляется в отношении наиболее опасных сфер контроля, в т.ч. в 
области пожарной безопасности. Кроме того, особый порядок проверок осуществляется только 
в отношении объектов высокой степени риска. 

Из состоящих на учете 141655 объектов в высокой степени риска относятся 32179 или 
23%. 

Генеральной прокуратурой Республики Казахстан в рамках реализации программы 
«Цифровой Казахстан» разработана информационная система «Единая система проверок», 
предназначенная для работы всех контролирующих государственных надзорных и 
контролирующих органов. 

Подконтрольные объекты, отнесенные к незначительной степени риска, в особом 
порядке не проверяются. Данные объекты могут проверяться во внеплановом порядке, к 
примеру, по жалобе. 

К незначительной степени риска отнесено 109506 объектов, данные объекты не 
являются объектами с массовым пребыванием людей, из них более 64 тыс. – магазины, 
парикмахерские, стоматологии, медицинские кабинеты, объекты общественного питания и 
обслуживания населения, офисные помещения. В большинстве случаев расположенные на 
первых этажах жилых домов и т.п. Порядка 13 тысяч объектов являются административными 
зданиями площадью менее 1500 кв.м., зачастую высотой не более 3-х этажей, чуть более 9 
тыс., животноводческих объектов и птицефабрик. 7 тыс. многоквартирных жилых домов до 9 
этажей и т.д. 
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Необходимо отметить, что указанные объекты в большинстве случаеэксплуатируют 
субъекты малого предпринимательства, являющиеся непосредственными потребителями и 
нуждающимися в приводимой государством работе по снижению административных объектов 
со стороны государства. 

Для решения вопросов обеспечения пожарной безопасности в республике необходимо 
принятие совокупных экономических, социальных, организационных, научно-технических и 
правовых мер, направленных на предотвращение пожаров и снижения ущерба от них. 

В настоящее время общее количество пожаров в республике составляет более 8696 от 
всех чрезвычайных природных и техногенных аварий, а материальные убытки более 8096 от 
них. Ежегодно в Республике Казахстан регистрируется более 13 тысяч пожаров, материальные 
убытки превышают 2-3 млрд. тенге, на пожарах гибнут и получают травмы более одной тысячи 
человек. За 2015-2017 годы и 9 месяцев текущего года зарегистрировано 550213 пожаров, на 
них 52988 производственных и бытовых пожаров и 2040 природных пожаров. В результате 
пожаров травмировано 1909 человек, погибло 1410 чел. Материальный ущерб составил более 
113 млрд. тенге. 

Главными причинами, создающими угрозу возникновения пожаров, являются 
эксплуатация изношенного оборудования, низкая технологическая и производственная 
дисциплина, несоблюдение правил пожарной безопасности, слабый внутриведомственный и 
производственный контроль, низкая квалификация рабочих и инженерно-технических 
работников, ввоз в республику физически изношенного и морально устаревшего оборудования. 
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