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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ЖƏНЕ КЕЙБІР ШЕТЕЛ МЕМЛЕКЕТТЕРІНДЕ 
МОРАЛЬДЫҚ ЗИЯНДЫ ӨТЕУДІҢ ТƏЖІРИБЕСІ 

 
 

Дюсенова Айнур Мадинаровна 
Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының жанындағы  

Құқық қорғау органдары академиясының магистранты  
Қазақстан Республикасы, Қосшы қаласы 

 
 

Аннотация. Мақалада автор Қазақстан Республикасындағы жəне шет елдегі 
моральдық зиянды өтеудің тəжірибесін қарастырып, Қазақстан заңнамасындағы моральдық 
зиянды өтеу институтының тарихы мен қазіргі жағдайына, сонымен қатар моральдық зиянды 
өтеудің шетелдік тəжірибесіне талдау жүргізген. Зерттеу еліміздің аталған санаттағы 
азаматтық істерді қараудың сот  практикасына арналған. Нəтижесінде моральдық шығынды 
өтеуге қатысты отандық заңнаманы жетілдіру бойынша ұсыныстар беріледі.  

Түйінді сөздер: моральдық зиян, моральдық зиянды өтеу, зиянның мөлшерін 
айқындау, құқықтарды қорғау тəсілі, құқықтық жүйе, материалдық емес игіліктер жəне сот 
практикасы.  

Аннотация. В статье автором рассмотрен опыт возмещения морального вреда в 
Республике Казахстан и за рубежом, проведен анализ истории и современного состояния 
института возмещения морального вреда в казахстанском законодательстве, а также 
зарубежного опыта возмещения морального вреда. Исследование посвящено судебной 
практике рассмотрения гражданских дел данной категории. В результате будут даны 
рекомендации по совершенствованию отечественного законодательства в отношении 
компенсации морального вреда. 

Ключевые слова: моральный вред, возмещение морального вреда, определение 
размера вреда, способ защиты прав, правовая система, нематериальные блага и судебная 
практика. 

Annotation. In the article, the author examines the experience of compensation for moral 
harm in the Republic of Kazakhstan and abroad, analyzes the history and current state of the 
institute of compensation for moral harm in Kazakh legislation, as well as foreign experience of 
compensation for moral harm. The study is devoted to the judicial practice of consideration of civil 
cases of this category. As a result, recommendations will be made to improve domestic legislation 
regarding compensation for moral damage. 

Keywords: moral harm, compensation for moral harm, determination of the amount of 
harm, method of protection of rights, legal system, intangible benefits and judicial practice. 

Моральдық зиян азаматтың өмірі мен денсаулығына зиян келтіретін заңсыз 
əрекеттермен, сондай-ақ материалдық емес игіліктерге қол сұғатын немесе азаматтардың 
жеке мүліктік емес құқықтарын, сондай-ақ азаматтардың мүліктік құқықтарын бұзатын 
заңсыз əрекеттер жасау жолымен келтірілуі мүмкін. Моральдық зиянды өтеу – қоғамның 
азаматтық-құқықтық саласының негізгі институттарының бірі жəне сонымен бірге құқығы 
бұзылған адамды қорғау тəсілі. 

Жеке адамның ар-намысына, қадір-қасиетіне, қол сұғылмауына қол сұғу үшін 
əлеуметтік жауапкершілік идеясы адамзат қоғамы дамуының алғашқы кезеңдерінде, 
антагонистік таптардың пайда болуымен дамыды. 

Ерте феодалдық дəуірде адам тайпадан немесе рудан бөлінбеген, ал сол немесе басқа 
руға жататын біреудің дене жарақатын алған немесе өлтірген жағдайда бұл бүкіл руға 
қатысты деп қабылданатын. Осы негізде қанды жауласу əдеті пайда болды. Адам өлтіру, 
дене жарақатын салу, қорлау үшін қоғамдық сана өзінің қалыптасуының басында 
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жəбірленушіге немесе оның туыстарына таза идеалды зиян үшін азаптан ақшалай сыйақы 
талап ету құқығын берді, бұл кейінірек туыстарының жеке басын жазалау дəстүрін 
ығыстырды. Сол кездің өзінде «қорлағаны үшін» арнайы ақшалай сыйақы тағайындалған. 

Атап айтқанда, жеті жарғыға сүйенген қазақ билері ел ішіндегі дау-жан-жалдар мен 
саяси маңызы бар мəселелерді тиімді шеше алды.  

Жеті жарғының сақталған нұсқасында өзі ел аузынан жинаған 34 нұсқа-үзіндіні 
береді, онда «...Бұл заңда ең басты болып құн төлеу тұр, қанға – қан, жанға – жан». 

Қаулыға сəйкес өлтірілген адамның туыстары қылмыскердің өзін өлтіруге немесе 
дене мүшесінің жарақат алған дəл сол мүшесін шауып тастауға құқы бар. Дегенмен, екі 
жақтың келісуі бойынша немесе билердің шешімі негізінде жаза жеңілдетілуі мүмкін. Сол 
кезде қылмыскер тек белгіленген мөлшерде құн төлеп құтыла алады. Өлтірілген бір кісінің 
құны: ер кісі үшін 1000 қой, əйел кісі үшін 500 қой. Дене жарақаты үшін де өз құн мөлшері 
бар. Мысалы, бас бармақ 100 қой, ал шынашақ 10 қой. 

Бұдан басқа «Жеті жарғыда» тағы мынадай нұсқа-баптар да бізге жетіп отыр: 
Төбелесте мертік түріне қарай төмендегіше мүліктей құн төленсін: а) көзін шығарған кісі 
айыпқа қызын береді, ал қызы жоқ болса, қыздың қалыңмалын береді. ə) төрт мүшенің бірін 
мертіктірген кісі айыпқа ат береді. Əкесіне қол жұмсаған ұл баланы қара сиырға теріс 
отырғызып масқаралаған; б) ата-анасына дауысын көтерген қыз баланың жазасын шешесі 
шешкен; в) христиан дінін қабылдаған адамның мал-мүлкі тəркіленген [1]. 

Моральдық зиян азаматтың өмірі мен денсаулығына зиян келтіретін заңсыз 
əрекеттермен, сондай-ақ материалдық емес игіліктерге қол сұғатын немесе азаматтардың 
жеке мүліктік емес құқықтарын, сондай-ақ азаматтардың мүліктік құқықтарын бұзатын 
заңсыз əрекеттер жасау жолымен келтірілуі мүмкін. 
 Ресей елінің ғалымдары Д.Н.Меняйло жəне В.С.Приходькомен  моральдық зиянды 
өтеу институты үнемі дамып келе жатқан романо- герман жəне англо-саксондық құқықтық 
отбасы елдеріндегі жəне Ресей заңнамаларындағы айырмашылығы, сондай-ақ осы 
институтты іске асыру жүйесі əзірленіп, тексерілген. 
 Ресейлік құқықтық жүйеде «моральдық зиян» термині қолданылады, ол шет елдерде 
қолданылатын "психикалық зиян" ұғымына толығымен ұқсас. Психикалық зиян деп адамның 
жүйке соққысы мен сілкінісіне əкелген заңсыз əрекеттерді жасауы түсінілуі керек. 

Америка Құрама Штаттарында (бұдан əрі - АҚШ) психикалық зиянды өтеудің кейбір 
белгілері бар. Егер адам қасақана іс-əрекетімен басқа адамға қатты эмоционалды толқу 
тудырса, онда ол моральдық зиянның орнын толтыруды талап етуге құқылы. Алайда, 
американдық заңнамада бір ерекшелік қарастырылған, егер адам заңсыз əрекеттерді жасаған 
кезде тек моральдық азап шеккен болса, онда бұл жағдайда моральдық зиян өтелмейді [2]. 

АҚШ-тың сот практикасында жиі кездесетін құбылыстар эмоционалды 
алаңдаушылық тудыратын жағдайлар болып табылады. Мұндай сəттерде өтемақы тек дене 
жарақатымен бірге болған жағдайда ғана орын алады. 

Сонымен қатар, АҚШ-та адамның басқа адамға қасақана зиян келтіретін сəттері жиі 
кездеседі, мысалы, алдау, қорқыту негізінде  моральдық зиянды өтеуге əкелетін қауіптер 
болуы мүмкін. Сондай-ақ, үшінші тұлғаға психикалық бұзылулар қасақана келтірілген кезде 
куə болған адамға моральдық зиянның орнын толтыру тиіс.  

Демек, АҚШ-та зорлаудың құрбаны болған баланың заңды өкілдері, егер ол болып 
жатқан зорлаудың куəсі болса жəне баламен бірге толқулар мен қайғыны бірге кешкесе 
өтемақы ала алады. Егер ата-ана куəгер болмаса да, ол баламен бірге осы қайғылы сəтті бірге 
өткізсе, ол моральдық зиянды өтеуді талап етуі мүмкін. 

АҚШ-тағы ең көп таралған шағымдар-медициналық қателіктерге байланысты 
шағымдар. Сондықтан дəрігерлер науқастарды қалпына келтіру тəртібіне жəне 
операцияларды жүргізудің оңтайлы əдістерін таңдауға мұқият қарайды. Жыл сайын 
терапевттердің шамамен 30% - ы сот ісін жүргізуде жауапкерлер болып табылады. Əр 
штаттағы төлемдердің өзіндік сомасы бар, мысалы, Вирджинияда 500 мың долларға, 
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Висконсинде – 1 миллион долларға, Небраска штатында бұл сома екі миллион долларға 
жуықтайды [2]. 

Бұл бұзылған құқықтарды қорғау институты Англияда да сұранысқа ие, онда 
келтірілген зиянды өтеудің белгілі бір тəртібі белгіленген. Ол маңызды жəне ауыр болған 
жағдайда ғана өтеледі. 

Ұлыбританияның оңшыл жүйесіне сəйкес, егер келтірілген азап пен тəжірибе түрінде 
нəтиже болмаса, онда моральдық зиянның орнын толтыруды талап ету мүмкін болмайды. 
Осыған байланысты келтірілген зиянды өтеуге қатысты өзекті мəселелер бойынша 
талаптарды зерделеу үшін моральдық зиянды өтеу мəселелері жөніндегі Комиссия құрылған. 
Комиссия өтемақы төлеудің негіздері мен шарттарын егжей-тегжейлі сипаттайтын тарифтік 
схеманы пайдаланады. Ол адамға өмірлік белсенділігін жоғалтқан зиян келтірілген жағдайда 
ғана жүзеге асырылуы керек (жұмыс қабілеттілігінің немесе білім беру процесіне 
қабілеттілігінің нашарлауы) [2]. 

Егер жол-көлік оқиғасы орын алған жағдайда, адам жəбірленушіні қасақана қағып 
кетуді ойлаған жағдайларды қоспағанда, тарифтік схема бойынша өтемақы туралы өтініштер 
туындамауы керек. 

Тарифтік схема бойынша моральдық зиян үшін өтемақы мөлшері психикалық 
толқудың ауырлығына байланысты өзгереді: орташа – 6-дан 16 аптаға дейін созылады; ауыр 
емес - 16-дан 26-ға дейін;  ауыр – 26 аптадан асады жəне өте ауыр, қозғалыс белсенділігінің 
жоғалуына себеп болды. 

Германиядағы моральдық зиянды өтеу тəртібі мен процесі Германияның Азаматтық 
кодексімен жəне Доктринасымен реттеледі.  

Германдық Кодекстің ережесі бізге адамның денсаулығына зиян келтірілсе немесе 
дене жарақаты болса, оның мүліктік зиян келтірмейтін зиян үшін əділ сыйақы талап етуге 
құқығы бар екенін айтады. 

Германия заңнамасында эмоционалды толқулар үшін өтемақы əділ болуы керек деп 
белгіленген. Оның ақшалай сомасын белгілеу кезінде пайданы теңестіру принципі 
қолданылады. Яғни, зиян келтірген адам зиян келтірілгенге дейін болған жағдайды қалпына 
келтіруі керек. 

Соттардың практикасына сəйкес моральдық зиянның өтемақысын айқындау кезінде 
соттың бұрын қабылданған шешімдері бойынша белгіленген өтемақы сомалары назарға 
алынады. 

Осылайша, көптеген мемлекеттерде моральдық зиянды өтеу сияқты институттың 
құқықтық жүйеге жəне қалыптасқан құқықтық практикаға байланысты өзіндік ерекшеліктері 
бар екенін атап өткен жөн [2]. 
 Қазақстан Республикасының құқықтық саясатының 2030 жылға дейінгі 
тұжырымдамасында моральдық зиян мөлшерін айқындаудың заңнамада бекітілген өлшем 
шарттары жоқтығы нақты көрсетілген. 

Тұжырымдамада материалдық емес (моральдық) зиянды өтеу институтын тұтастай 
қолдану саласы, оны өтеу шарттары, сондай-ақ оның мөлшерін айқындау мəселелері 
Азаматтық кодекс деңгейінде заңнамалық тұрғыдан шешуді қажет екендігі де айқындалған 
[3]. 

Тұжырымдаманың негізгі идеясы моральдық зиянды өтеу саласындағы заңнаманы 
өтеу мөлшерін айқындау бөлігінде жетілдіру бойынша ұсыныстар енгізу болып табылады, 
бұл өз кезегінде заңнаманы бірыңғай түсіндіруге жəне қолдануда біркелкі тəжірибеге 
мүмкіндік береді. 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2022 жылғы 29 сəуірдегі № 264 қаулысымен 
Қазақстан Республикасының 2030 жылға дейінгі құқықтық саясат тұжырымдамасын іске 
асыру жөніндегі іс-қимыл жоспары (бұдан əрі – Іс-қимыл жоспары) бекітілген [4]. 

Аталған іс-қимыл жоспарының 1.7. тармағына сəйкес материалдық емес (моральдық) 
зиянды өтеу институтын қолдану салаларын, оны өтеу шарттарын, сондай-ақ оның мөлшерін 
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айқындау бойынша Қазақстан Республикасы Заңының жобасы 2024 жылғы желтоқсанында 
Əділет министрлігімен жəне мүдделі мемлекеттік органдар даярлауы қажет [4]. 

Сонымен қатар, соттардың құқық қолдану тəжірибесін талдау типтік істерде тек 
ұлттық ауқымда ғана емес, сонымен қатар бір сот шеңберінде шешімдердің алуан түрлілігі 
қабылданатынын көрсетті, бұл сот ісін жүргізуде туындайтын елеулі қиындықтарды 
көрсетеді. Өтемақы мөлшерін бағалаудың нақты критерийлері мен əдістерінің болмауына 
байланысты моральдық зиянды өтеудің негіздері мен мөлшерін анықтау.  

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының құқықтық статистика жəне арнайы 
есепке алу жөніндегі комитетінің берген ақпаратқа сəйкес 2018-2022 жылдар аралығындағы 
республикалық соттармен моральдық зиянды өтеу туралы  4 625 іс қаралған [5].  

Оның 1,9 млрд теңгені құрайтын 2 779 (ішінара қанағаттандырылған -2 434) азаматтық 
іс бойынша моральдық зиян өндірілген [5].  

Қазақстан Республикасы Жоғарғы сотымен аталған санаттағы азаматтық істердің сотта 
қарауы тəжірибесі бойынша жүргізілген талдауға сəйкес анықталғандай істерді қарау кезінде 
келесі критерийлерге сүйене отырып, сот жүзеге асыратын ақшалай нысандағы моральдық 
зиянның өтемақысының мөлшерін анықтау көбірек сұрақтар туғызады: зиян келтірілген 
адамның физикалық жəне моральдық азап шегу дəрежесі. 

Алайда, заң шығарушының бұл критерийлері нақтыланбаған, дəрежелердің 
заңнамалық белгіленген шекарасы жоқ, осыған байланысты қайғы-қасіреттің дəрежесін 
немен анықтау керек, əр нақты жағдайда олардың дəрежесі қандай екенін анықтау үшін 
келтірілген азапты немен салыстыру керек, мысалы, елеулі немесе елеусіз, үлкен, кіші жəне 
т. б. 

Сот шешімдерінде адамға төленуге тиісті сомаларды есептеудің негіздемелері 
келтірілмейді, өйткені судьялар моральдық зиянды өтеу мөлшерін анықтаған кезде тек 
өздерінің ішкі сенімдерінен, парасаттылығынан жəне əділеттілігінен туындайды. 

Талдау барысында анықталғандай барлық қаралған істер бойынша заңсыз соттау, 
қылмыстық жауапкершілікке заңсыз тарту, қамауға алудың жолын кесу шарасы ретінде 
заңсыз қолдану, үй қамағына алу, кетпеу туралы жазылу нəтижесінде келтірілген моральдық 
зиянды өтеу туралы талап-арыздар қойылған. 

 Жүргізілген талдауға сəйкес мұндай істер бойынша дəлелдемелер тақырыбында 
соттар, əдетте, келесі заңды фактілерді қамтитындығы анықталды: 

1) талапкерге моральдық немесе физикалық азап шеккен əрекеттер (əрекетсіздік) 
болған ба, олар нені білдірді жəне қашан жасалды; 

2) талапкердің қандай жеке мүліктік емес құқықтары осы əрекеттермен 
(əрекетсіздікпен) бұзылған жəне олар қандай материалдық емес игіліктерге қол сұғады; 

3) жəбірленушінің жеке ерекшеліктерін ескере отырып, олардың дəрежесін негізге 
ала отырып, талапкердің адамгершілік немесе физикалық азаптары қандай болды. 

Моральдық зиянның мөлшерін айқындау кезінде соттар қылмыстық процесті 
жүргізетін органдардың əрекеттері заңсыз деп танылатын сəттер мен мерзімдерді 
айқындайтын мəн-жайларға назар аударады.  

Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, анықталған проблемаларды шешудің 
келесі жолдары ұсынылады: 

 - моральдық зиян келтіргені үшін төлемдерді есептеу үшін кесте əзірлеу қажет, онда 
өтемақы мөлшеріне əсер ететін барлық маңызды параметрлер көзделетін болады; 

- соттар іс бойынша шешім шығарған кезде сарапшы-психологтарды тартуы қажет; 
- талапкердің моральдық зиянды өтеу сомасын негіздеуге сілтеме жасаған барлық 

фактілерді растайтын дəлелдемелерді сот отырысына ұсыну тікелей міндеті деп танылуы 
керек. 

Осыдан кейін Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2015 жылғы 27 
қарашадағы № 7 нормативтік қаулысына тиісті өзгерістер енгізу туралы мəселе қаралуы тиіс 
деп санаймын. 
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2. «ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ КОМПЕНСАЦИИ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА В РОССИИ И 
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к.п.н., доцент Приходько Владислав Сергеевич, курсант Белгородский юридический 
институт МВД России имени И.Д. Путилина., ЭВОЛЮЦИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА: 
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3. Қазақстан Республикасының құқықтық саясатының 2030 жылға дейінгі 
тұжырымдамасын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Президентінің 2021 жылғы 15 
қазандағы № 674 Жарлығы  https://adilet.zan.kz/kaz/docs/U2100000674  (алынған мəлімет 
19.12.2022 жыл). 

4. Қазақстан Республикасының 2030 жылға дейінгі құқықтық саясат тұжырымдамасын 
іске асыру жөніндегі іс-қимыл жоспарын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
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ҮЙ ТАПСЫРМАСЫНЫҢ ЭКСПЕРИМЕНТТІК ЖҰМЫСЫ ОҚУШЫЛАРДЫҢ 
ТАНЫМДЫҚ БЕЛСЕНДІЛІГІН АРТТЫРУ ҚҰРАЛЫ РЕТІНДЕ 

 
Сұлтанова Гүлзина Ыбрашқызы 

2-курс магистрі, 
Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті, 

Қызылорда қ., Қазақстан Республикасы 
 
 

Аннотация.Мақалада физикадағы эксперименттік жұмысардың оқушылардың 
танымдық белгенділігін арттырудағы рөлі қарастырылады.Неліктен мектепте тəжірибе 
орындауға басты назар аударады? Жауабы: ғылым, техника мəселелерін шешу жолдарын 
үйрену мақсатында. Оқушы танымдық əрекет процесінде жекелеген əрекеттерді орындайды: 
мұғалімнің түсіндірмесін тыңдайды, оқулық пен қосымша əдебиеттерді оқиды, есептер 
шығарады, эксперименттік тапсырмаларды орындайды жəне т.б. Бұл əрекеттердің 
əрқайсысын жеке операцияларға бөлуге болады. Соңғысын ажырату критерийі ретінде 
қабылдау, зейін, есте сақтау, ойлау жəне т.б. жатады. Өздеріңіз білетіндей, қабылдау 
қабылдау объектісін анықтауға, анықтауға, өлшеуге жəне бағалауға мүмкіндік беретін іс-
əрекеттердің тұтас жүйесін қамтитын күрделі танымдық əрекет болып табылады. Олардың 
құрамы қабылдаудың мəнділік дəрежесіне, яғни қабылданатын нəрсені түсінуге байланысты. 
Қабылданатын объектінің ерекшеліктеріне қарай қабылдаудың мұндай түрлері заттарды 
қабылдау, адамның адамның қабылдауы, сөйлеуді, музыканы жəне т.б. болып табылады. Туа 
біткен деректерге, қосымша білімге, қоршаған ортаға, оқытуға, тəжірибеге байланысты адам 
əртүрлі дəрежеде өкілдік жүйелердің əртүрлі түрлерін дамыта алады жəне қолдана алады, 
бірақ көбінесе бір өкілдік жүйе қандай да бір қызмет түріне қатысады. Мектеп жасындағы 
балалар психологиясының іргелі ерекшеліктерінің бірі - қондырма жүйесінің икемділігі, ол 
балаға мұғалім берген нұсқауларға сəйкес барлық үш модальды қолдануды іс жүзінде 
ауыртпалықсыз қабылдауға мүмкіндік береді. Тек белсенді əрекет барысында бала (əдетте 
бейсаналық) өзі үшін ең оңтайлы модальдылықты анықтайды. Сонымен қатар, басқа 
модальділіктердегі белсенділіктің оң тəжірибесі, біздің ойымызша, оның психикасында 
«басылған» жəне белгілі бір «ұйықтау», «күту» режимінде болады. Белгілі бір жағдайлар 
туындаған кезде мұндай бала тез жəне ауыртпалықсыз басқа модальділікке ауысады, бұл 
оған өзінің белсенділігі үшін ерекше маңызды фактілерге, оқиғаларға жəне құбылыстарға 
шоғырлануға мүмкіндік береді. Кез келген қабылдау объектісіне психикалық əрекеттің 
осылайша шоғырлануы мен бағдарлануы зейін деп аталады.Оқушылардың танымдық 
белсенділігін арттыру үшін жаратылыстану циклі пəндері бойынша эксперименттік 
жұмыстарды жүргізу кезінде келесі факторларды ескеру қажет: танымдық қызығушылықты 
қалыптастыру, оқушылардың дербестігін дамыту, білім алушылардың өз бетінше жұмыс 
істеуін дамыту.  

Кілт сөздер:таным, зейін, эксперимент 
Кіріспе. Зейін - бала дүниеге келетін ең алғашқы танымдық процесс, ол жаңа нəрсені 

ашу мүмкіндігін қамтамасыз ететін зерттеушілік əрекеттің алғашқы көрінісі. Психология мен 
педагогикада еріксіз, ерікті жəне еріктен кейінгі зейінді ажыратады. Еріксіз зейін бала 
тарапынан күш жұмсамай-ақ объектілерге бағытталады, ол əрекеттің маңыздылығы ерекше 
сананы қажет етпейтін кезде «өзінен» пайда болады. Ерікті зейін, керісінше, əдетте ерікті 
күш-жігермен қамтамасыз етіледі жəне саналы түрде қойылған мақсатпен байланысты, 
сондықтан оқу-танымдық əрекетте маңызды рөл атқарады. Əрекет оқушыны баурап алса, 
оның маңыздылығы өте айқын сезіледі, ерікті күш əлсірейді немесе жоғалады, бірақ саналы 
түрде қойылған мақсат қалады. Пост-ерікті зейін əрекетке ену арқылы жəне соған 
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байланысты туындайтын қызығушылық туады, нəтижесінде іс-əрекет процесі тек мақсаты 
бойынша ғана емес, өзі де қызықты болады [1]. Пост-ерікті зейіннің педагогикалық үдеріс 
үшін үлкен маңызы бар, өйткені ол көп күш жұмсамай-ақ оқу əрекетінің мазмұнына қажетті 
назарды сақтауға мүмкіндік береді [2].  

Зейіннің барлық түрлері бірін-бірі толықтырады. Мысалы, егер қандай да бір құбылыс 
оқушының назарын өзінің бар біліміне сəйкес келмеуі арқылы аударса, онда бұл оны зейінін 
шоғырландыруға мəжбүр етеді, ал еріксіз зейін ерікті, ал белгілі бір жағдайларда еріктіден 
кейінгі зейінге біркелкі ауысады.  

Танымдық жүйенің тағы бір маңызды құрамдас бөлігі - бұл өткен тəжірибені 
бекітуден, сақтаудан жəне кейіннен жаңғыртудан тұратын, оны қызметте қайта пайдалануға 
мүмкіндік беретін психикалық рефлексияның бір түрі ретінде қарастырылатын есте сақтау 
[3]. 

Зерттеудің материалдары мен əдістері. Түсінудің танымдық процесс ретінде дамуы 
материалды тұтас қабылдау, түсінікті түсініксізден ажырату, берілген түсіндірудің бастапқы 
шарттарға сəйкестігін тексеру қабілетімен байланысты. Бұл қолда бар ақпаратты толық 
есепке алуға, олардың өзара əрекетін талдауға жəне алынған нəтижелерді жалпылауға 
бағытталған белсенді түсінікті қалыптастыру қажеттілігін білдіреді. 

Ол үшін В.А.Беликов, Т.Д.Бердалиева, М.А.Данилов, Б.П.Есипов, Г.А.Каменева, 
А.Н.Леонтьев, И.Я.И.Машбиц, В.Окон жəне т.б атап көрсеткендей, оқушыларды ізденіс пен 
түсініксізді анықтауға, проблемаларды анықтауға, сұрақтар қоюға жəне туындаған 
түсініксіздіктер мен қайшылықтарды шешуге арналған зерттеу қызметіне ізденіске тарту 
қажет.  

Іс-əрекет, оның ішінде тəрбиелік үш бөліктен тұрады: 1) бағдарлы-мотивациялық; 2) 
жедел-атқару; 3) рефлексиялық-бағалаушы. 

В.Г.Асеев, А.К.Маркова, Т.А.Матис, М.В.Матюхин жəне басқалардың пікірінше, кез 
келген əрекеттің бірінші құрамдас бөлігі – мотивация. Бірінші бөліктің болмауы 
белсенділікті нақты жəне саналы мақсаты жоқ жеке іс-əрекеттердің ретсіз жинақталуына 
айналдырады, бұл кезде адам орындалған əрекетте жеке мағынаны көрмесе, оларды 
маңызды, өзі үшін маңызды деп қабылдамайды. 

Біздің зерттеуімізде мотивация оқушыны белгілі бір əрекеттерді орындауға 
итермелейтін жəне əрекеттің бағытын, оның мақсатын анықтайтын саналы немесе 
бейсаналық психикалық факторлар деп аталатындығынан шығатын боламыз. 

Танымдық процестер адамға өз іс-əрекетінің мақсатын, жоспарын жəне кезеңдерін 
алдын ала ойластырып, белгілеуге, осы əрекеттің нəтижелерін басқаруға жəне болжауға 
мүмкіндік береді. Білім берудің тиімділігі мен сапасы оқушылардың танымдық 
процестерінің (қабылдау, зейін, есте сақтау, ойлау, т.б.) даму деңгейіне байланысты. 

Əрбір мұғалімнің басты міндеті – оқушыларға қарапайым білім беріп, қажетті 
дағдылар мен дағдыларды дарыту ғана емес, сонымен қатар оқу процесіне қызығушылықты 
дамыту, материалды өз бетімен меңгеруге үйрету, т.б. оларды үйренуге үйрету. Сондықтан 
оқу-тəрбие жұмысының əдіс-тəсілдері мен ұйымдастыру формаларын жетілдіру, пəнге деген 
қызығушылығын арттыру, оқушылардың ақыл-ой қабілеттерін дамыту, өз бетінше ойлауға 
үйрету, т.б. олардың танымдық белсенділігін белсендіру үшін жағдай жасау [4]. 

Оқушылардың оқу-танымдық іс-əрекетін белсендіру деп біз білімге тұрақты 
қызығушылықты, шығармашылық белсенділікті арттыру жəне оқу-тəрбие процесінде оқыту 
əдістері мен құралдарын қалыптастыруға жəне пайдалануға бағытталған мұғалім жүргізетін 
шаралар кешенін түсінеміз. оқушылардың дербестігі, өзгерген жəне жаңа жағдайларда алған 
дағдылары мен дағдыларын жүзеге асыру. 

Оқу-танымдық іс-əрекетті белсендіру процесі тек тиісті жағдайларда ғана табысты 
жүруі мүмкін. Танымдық белсенділікті белсендірудің шарты ретінде П.Я.Гальперин, 
М.А.Данилов, А.Н.Леонтьев, И.Я. А.Г.Ковалев, Г.И.Щукина жəне т.б – танымдық 
қызығушылық; Л.И.Божович, А.Е.Ольшанникова, П.И.Якобсон жəне басқалары – 
эмоционалды оқыту; 
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Оқу-тəрбие процесінде оқушылардың танымдық белсенділігін арттырудың 
педагогикалық шарттары – танымдық қызығушылықты қалыптастыру, оқушылардың 
дербестігін дамыту, оқушылардың белсенділігінің төменгі – репродуктивті деңгейден 
жоғары өнімді жəне шығармашылық деңгейіне біртіндеп көшу. 

Оқу іс-əрекетіне қатысты қажеттіліктердің үш тобын бөлуге болады: 
- жаңа ақпаратты алу процесінде қанағаттандырылатын танымдық қажеттіліктер 

немесе мəселелерді шешу жолдары; 
- əлеуметтік, оқу іс-əрекеті барысындағы «мұғалім-оқушы» жəне «оқушы-оқушы» 

өзара əрекеттестігі немесе оқумен жəне оның нəтижелерімен байланысты қарым-қатынастар 
шеңберінде қанағаттандырылған; 

- негізінен білім беру міндеттерінің күрделілік деңгейімен өзектіленетін «Мен» 
байланысты қажеттіліктер (табысқа жету жəне сəтсіздіктерді болдырмау қажеттіліктері). 

Жаратылыстану циклінің пəндері бойынша пəндік білім беру мақсаттарына келетін 
болсақ, ең қызықтысы - əрбір балада болатын танымдық қажеттілік. Мұғалімнің рөлі дəл осы 
қажеттілікті жүзеге асыру болып табылады. 

Біздің зерттеуімізде когнитивтік Г.В. Сирота танымдық белсенділікті қоршаған 
дүниені танып-білуге бағытталған əрекет деп санайды, оның физиологиялық негізі іздену 
жəне зерттеу əрекетінде жүзеге асырылатын танымдық қажеттілікті тудыратын бағдарлау 
рефлексі [5]. 

Таным процесін жеделдету үшін проблемалық оқыту жəне мектеп оқушыларының өз 
бетімен жұмыс істеуі тиімді əдістер екені жалпы қабылданған. Т.И.Шамованың зерттеулері 
көрсеткендей, «...осы белсендіру құралдарын іргелі ретінде таңдау танымдық əрекеттің 
негізінде проблемалық жататындығынан, ал өздік жұмыс проблемалық оқытуды жүзеге 
асырудың бір түрі болып табылады, өйткені когнитивтік іс-əрекеттің маңызды 
ерекшеліктері. Белсенділік дегеніміз, біріншіден, пайда болатын танымдық қажеттілік 
негізінде оқытылатын материалдың мазмұнына жоғары интеллектуалды бағдарлау 
реакциясы, екіншіден, оқушылардың бірізді жəне өзара байланысты бірнеше танымдық 
əрекеттерді орындауы (өз бетінше немесе келесі əрекеттерді орындау). мұғалімнің іс-əрекеті) 
белгілі бір танымдық нəтижеге жетуге бағытталған.»[6]. 

Оқушылардың  ғылыми-зерттеу іс-əрекетін ұйымдастыру (С.Д.Абдурахманов, 
З.А.Вологодская, И.А. Зимняя, Е.И. Машбиц, Х.Н. Түлкібаева, А.В. Усова жəне т.б.) 
жұмыстарын талдау оқушылардың танымдық іс-əрекетін белсендіруде ұйымдастырылған 
өзіндік жұмыстың маңызды орын алатынын көрсетеді. мұғалімнің осы үшін арнайы бөлінген 
уақытта танымдық дидактикалық мақсатты орындауға бағытталған.  

Эксперименттік жұмыс өзіндік жұмыс түрлерінің бірі бола отырып, оқушыларға 
заттар мен құбылыстарды жасанды түрде жасалған жағдайда зерттеуге, бөлек талдау мен 
синтез жүргізуге, заттар мен құбылыстардың мəніне тереңірек енуге, олардың байланыстары 
мен материалдық себептерін объективті түрде ашуға, белгілі бір сурет салуға мүмкіндік 
береді.  

Жалпы философиялық позициялардан жаратылыстану-ғылыми эксперимент 
концепциясын неғұрлым егжей-тегжейлі талдауды П.Е.Сивокон жүргізді. «Табиғи ғылыми 
эксперимент ғылыми зерттеу тəжірибесінің нақты процесінен басқа ештеңе емес, атап 
айтқанда: 

1) табиғи құбылыстар объектілерін "таза түрде", басқаша айтқанда, қажетті 
жағдайларда жаңғырту жəне қайта құру; 

2) жаңа жасанды объектілерді жəне бұрын табиғи түрінде табиғатта болмаған 
объектілерді əдейі жасау; 

3) нақты ғылыми немесе практикалық мақсаттағы арнайы құралдардың, 
аппараттардың, құрылғылардың көмегімен нəтижелердің эксперименттік деректерін бекіту, 
бақылау, салыстыру, өлшеу» [7]. 

Ғылыми эксперимент белгілі бір реттілікпен жүреді. Біріншіден, зерттелетін 
объектілер бақыланады, олардың сыртқы сипаттамалық белгілері мен қасиеттері 
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нақтыланады. Екіншіден, эксперименттің мақсатын анықтайтын гипотеза немесе ғылыми 
болжам қалыптасады, ол жүзеге асырылуы жəне дəлелденуі керек. Үшіншіден, 
эксперименттің барысын бақылауға мүмкіндік беретін жағдайлардың нақты ескерілуін 
қамтамасыз ететін экспериментті жоспарлау жүзеге асырылады, мақсатқа жету үшін 
практикалық əрекеттер (зерттеу əдістері, жалпылау, нəтижелерді бекіту жəне т.б.). Осыдан 
кейін тəжірибе жоспар бойынша жүргізіледі. Алынған нəтижелер гипотезаны растайды 
немесе жоққа шығарады. Гипотезаның соңғы сынағы кең тəжірибе арқылы жүзеге 
асырылады. 

Ғылымдан эксперимент дидактикаға еніп, оқушылардың өзіндік жұмысының жетекші 
əдісіне айналды. Оқу эксперименті мектеп оқушыларының білімді өздігінен меңгеру əдісі 
ретінде ғылыми экспериментке ұқсас, бірақ сонымен бірге одан ерекшеленеді. 

Оқу экспериментінде ғылым қол жеткізген мақсат бар, бірақ бұл жетістік оқушыларға 
əлі белгісіз. Жоспарланған мақсаттар, оларға қол жеткізудің əдістері мен құралдары негізінен 
алдағы оқу экспериментінің гипотеза рөлін атқарады, өйткені оларда зерттеу процесінде 
тексерілуі жəне дəлелденуі қажет ғылыми болжам бар. Қойылған мақсатты басшылыққа ала 
отырып, оқушыларр мұғалімнің жетекшілігімен немесе алдағы жұмысты өз бетінше 
бағдарламалайды, яғни эксперимент барысын, оны жүзеге асыру əдістерін алдын ала 
белгілейді жəне байқалған нəтижелерді бекітеді. 

Нəтижелер/талқылау. Үйде іргелі жəне қолданбалы білімдерді меңгеру процесін, 
оқушылардың танымдық іс-əрекетінің рефлексивтілігін жəне оны сабақтан тыс уақытта 
белсендіруін көрсететін үй эксперименттік жұмысын ұйымдастыру технологиясын 
қарастыру. 

Үйдегі эксперименттік жұмыс деп мұғалімнің жанама əдістемелік басшылығымен оқу 
жоспарында қарастырылған, үйде қажетті құралдар мен материалдарды пайдалана отырып 
жүзеге асырылатын оқушылардың жеке өзіндік практикалық əрекетін түсінеміз. 

Үйдегі эксперименттің ерекшеліктеріне келесі мəлімдемелерді жатқызуға болады. 
1. Үйдегі эксперименттік жұмыс – үйдегі оқу жұмысының бір түрі. 
2. Үй тəжірибесінің құнды белгісі – оны жүзеге асырудың даралығы. 

Орындаушылықтың даралығы деп оқушының өз қабілеттерін көрсетуге жəне 
жалпы білім беру де, эксперименттік де дағдыларын дамытуға ықпал ете алатын 
тапсырманы орындауға өзіндік көзқараспен қарайтынын айтамыз. 

Оқушыларға өз бетінше орындау үшін оқу экспериментін мүмкіндігінше ертерек 
ұсынған жөн. Біздің зерттеулеріміз көрсеткендей, жаратылыстану цикліндегі пəндерді оқи 
бастаған оқушылар оқу жылының бірінші тоқсанында-ақ қарапайым тəжірибелерді жасай 
алады 

Эксперимент оқушылардың ой-пікірлерінің қайнар көзі жəне түсініктердің 
қалыптасуына, тиісті пайымдаулардың, қорытындылардың негізі ретінде қызмет етеді. Оның 
қолданылуы құбылыстарды танудың диалектикалық жолының «тірі толғанудан абстрактілі 
ойлауға дейінгі» бірінші кезеңін қамтамасыз етеді. 

Үйдегі эксперименттік жұмыстың тиімділігін арттыру үшін осы жұмыс түрін 
ұйымдастыру əдістемесін жетілдіру, оқу-тəжірибелік іс-əрекетті оқыту əдістемесінің 
тиімділігін арттыру үшін үйдегі эксперименттік жұмыстардың əрқайсысының тақырыбы мен 
мазмұнын оңтайлы таңдау қажет.  

Үйдегі сандық эксперименттік жұмыс деп оқушының үйде тиісті өлшемдерді жүргізуі 
жəне өлшеу нəтижесінде алынған мəліметтерді талдау арқылы қойылған сұрақтарға жауап 
алуы тиіс деп түсіну керек. Жұмыс тəжірибесі көрсеткендей, үйдегі эксперименттік 
жұмыстардың əртүрлі түрлерінің көпшілігі сапалы жұмыстар мен бақылауларға келеді, 
өйткені салыстырмалы дəл өлшеулер (əсіресе орта мектепте) мектептерде дəл өлшеу 
құралдары болған жағдайда ғана жүзеге асырылуы мүмкін, алайда, бірқатар қарапайым 
өлшемдерді оқушылар өздігінен дайындаған өлшеу құралдарымен жəне үйде жасай алады. 

Мазмұны мен құрылымы бойынша үйдегі эксперименттік жұмысты таңдағанда 
мыналар қажет: 
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1) бағдарламаның əрбір тақырыбының материалын талдау нəтижесінде құбылыстар, 
ғылыми фактілер, негізгі ұғымдар (құндылықтар), тəуелділіктер, заңдар, теориялар, іргелі 
эксперименттер, практикалық қолдану сияқты негізгі құрылымдық элементтерді бөліп 
көрсету; 

2) оқу материалының əрбір құрылымдық элементін зерделеуге қажетті уақытты 
анықтау (тақырыптық жоспарлау негізінде); 

3) оқу материалының əрбір құрылымдық элементі жəне жалпы тақырып бойынша оқу 
міндеттерін анықтау (пəн бойынша білім деңгейін ескере отырып); 

4) оқушыларды оқыту мен тəрбиелеудің түпкілікті нəтижелерін тұжырымдау, яғни 
оқу материалының əрбір құрылымдық элементі жəне жалпы тақырып бойынша олардың 
білімдері мен дағдыларының деңгейін анықтау (пəн бойынша білім деңгейін ескере отырып); 

5) білім элементтерін, іс-əрекет əдістерін қалыптастыруды, шығармашылық 
қабілеттерін дамытуды қамтамасыз ететіндей, оқушылардың білімдері мен дағдыларының 
əрбір элементі бойынша қойылған оқу тапсырмаларын орындау үшін үйдегі эксперименттік 
жұмыстың тақырыптарын таңдау; жалпыланған эксперименттік дағдыларды қалыптастыру 
жəне пəнаралық байланыстың маңыздылығын анықтау. Үйдегі эксперименттік жұмыстың 
мазмұнын анықтаған кезде оқушылардың дамытуы тиіс эксперименттік дағдыларды ескеру 
қажет. 

Мысалы, физика сабағында диффузия құбылысы қарастырылды (8-сынып). Мұғалім 
сегізінші сынып оқушыларын үйде эксперименттік зерттеу жүргізуге шақырады: суға бір 
тамшы сия, бояу немесе калий перманганатының кристалын салғанда диффузия құбылысын 
байқау. Бұл ретте тапсырма күрделі құрамдас бөлікті қамтиды: екі бірдей ыдыста 
диффузияны бақылау ұсынылады (сонымен қатар, ыдыстардың біріндегі судың 
температурасы екіншісіне қарағанда жоғары). 

Бұл жұмысты жүргізу бірқатар əдістемелік идеяларды жүзеге асыруға мүмкіндік 
береді. Ең алдымен оқушылар сұйықтардағы диффузия құбылысының жүру барысын 
бақылайды жəне бұл құбылысты бақылау үшін белгілі бір уақыт қажет екеніне көз жеткізеді. 
Сонымен қатар, олар диффузия жылдамдығының температураға тəуелділігін дербес 
«ашады». Ақырында, үйдегі зерттеулердің нəтижелерін талқылау молекулалардың 
жылдамдығы мен дене температурасы арасындағы логикалық байланысты орнатуға кірісуге 
жəне эвристикалық əңгіме жүргізу арқылы осы іргелі фактіні анықтауға мүмкіндік береді. 
Үйде жүргізілген зерттеулердің нəтижелері бойынша мектеп оқушылары басқа пəндерді оқу 
кезінде (мысалы, химия курсында осы тақырыпты оқығанда) осы ақпаратты пайдалануға 
мүмкіндік беретін белгілі бір тəжірибелік деректерге ие. 

Мектептердегі тəжірибелік-эксперименттік жұмыс тəжірибесі көрсеткендей, барлық 
балалар бұл зерттеуді ықыласпен жүргізеді, сəйкес суреттерді салады, өз бақылаулары мен 
қорытындыларын жазып алады. Сонымен қатар, көптеген оқушылар (көбінесе ең тиімдісі 
емес) шығармашылық элементтерін енгізу арқылы тапсырмаларды қиындатады. 

Жаратылыстану сабақтарында денелердің жүзу жағдайларын зерттеу физика 
сабақтарында Архимед заңын оқуға қажетті білім, білік, дағдыларын қалыптастыруға 
мүмкіндік береді. Фундук көлеміндей балауыз бөлігін алыңыз (немесе жұмсақ шикі 
картоптан допты кесіңіз) жəне кішкене жүкпен (оған қорғасын, сым, шеге салыңыз ...) оны 
стақанға тегіс батып жіберіңіз. су. (Егер доп жүктемесіз батып кетсе, онда, əрине, оны 
жүктеуге болмайды). Осыдан кейін суға ас тұзының қаныққан ерітіндісін біртіндеп қосып, 
дененің мінез-құлқын мұқият қадағалаңыз. 

Оқушыларға өз бақылаулары бойынша сызбалар салу жəне жұмыс бойынша 
қорытынды жазу ұсынылады. 

Физика сабақтарында денелердің жүзу жағдайларын зерттеуді осы мəселе бойынша 
оқушылардың білімін талқылаудан бастаған жөн. 

Жылуөткізгіштік құбылысы зерттелетін сабақты ішінара іздеу əдісімен өткізу 
пайдалы: оқушылар үйде жүргізілген тəжірибе туралы əңгімелейді, байқалған құбылысты 
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түсіндіруге тырысады жəне оның басқа оқу пəндерінде қолданылуы, мысалы, технология 
сабақтары. 

Бірдей құбылыстарды бақылаудың сəл басқа нұсқасын білдіретін оқулықта 
сипатталған эксперименттерді көрсету оқушылардың бұл құбылысқа қызығушылық 
танытқандықтан, байқалатын құбылыс туралы белгілі бір ақпаратқа ие болғандықтан, 
олардың үлкен зейіні мен белсенділігімен өтеді.  Кейде оқушылардың осы 
эксперименттердің немесе олардың біреуінің нəтижесін болжауды сұрау пайдалы. Сыныппен 
əңгіме барысында жылу өткізгіштік құбылысының ерекшеліктері нақтыланады. Үй 
тəжірибесі отпен жұмыс істеуді қажет ететіндіктен, сонымен қатар шамдар үйде болмауы 
мүмкін, бұл экспериментті оқушыларға жұппен жəне ата-аналардың міндетті түрде 
қатысуымен ұсынуға болады. 

Бұл оқушыларды белгілі бір қорытындыға келуге итермелейтін өздігінен жүргізілетін 
үйдегі эксперименталды зерттеулердің мысалдары. 

Сондай-ақ, оқушының үйге зерттеу жүргізу барысында өзі əлі түсіне алмайтын жаңа 
құбылысты байқауы да мүмкін. Бұл жаңа тақырыпқа қызығушылықты арттырады, кейде 
оқушыларға зерттеу мəселесін өздері құрастыруға мүмкіндік береді. 

В.И.Величенко капиллярлық құбылыстарды зерттеуде оқушылардың биологияның, 
географияның жəне т.б. кейбір бөлімдерін оқу кезінде кездесетін осындай əдістемені 
ұсынады. 

Бұрын оқушыларға үйде бақылау жүргізу ұсынылады: суға сүзгі қағазы мен шыны 
табақшаны тігінен ұстап, олардың үстінен сұйықтықтың көтерілуін салыстыру. Бұл 
экспериментті жүргізу кезінде оқушыларды  əдетте мынадай сұрақтар туындайды: 
сұйықтықтың көтерілуіне не себеп болады; Неліктен су тазартқыш қағазда шыны табаққа 
қарағанда жоғары көтеріледі? Оларды оқушылар сабақта зерттеу мəселесі ретінде 
тұжырымдайды. 

Қорытындылай келе, əртүрлі диаметрлі түтіктермен жеке эксперименттік зерттеу 
жүргізіледі. Тəжірибелер негізінде оқушылар теориялық негіздеуді қажет ететін 
қорытындыларға келеді. Олар сондай-ақ осы құбылысты зерттеуді жалғастыруға 
шақырылады: сүрту қағазының ұшын стақан суға малып, барлық қағаз суланатынын біліңіз; 
дəкеден жасалған фитиль бойымен өсімдік майының немесе судың көтерілуін қадағалаңыз; 
оның барлығы осы сұйықтықтармен суланғанын біліңіз. 

Кейде тереңірек оқу үшін сыныпта қарастырылған теориялық ережелерді тексеру 
үшін оқушыларды үйде эксперименталды зерттеуге шақырған жөн. 

Үйде жүргізілетін эксперименталды жұмыстың осы түріне мысалдар келтірейік. 
Мысал 1. Сабақта булану жəне конденсация құбылысы қарастырылғаннан кейін (8-

сынып) сұйықтықтың булану жылдамдығы қандай факторларға тəуелді екендігі туралы 
мəселе талқыланады. Бұл жағдайда ішінара іздеу əдісіне жүгіну керек: оқушыларды 
гипотезаларды айтуға шақырыңыз жəне оларды материяның құрылымы туралы молекулалық 
идеяларға сүйене отырып негіздеуге тырысыңыз. Сабақ шарттары жасалған 
қорытындыларды растайтын эксперименталды зерттеулер жүргізуге мүмкіндік бермейді, 
өйткені бұл эксперименттер көп уақытты қажет етеді. Бұл зерттеулерді үйде өткізуді ұсынуға 
болады. 

Осы мақсатта алдымен сұйықтың булану жылдамдығының оның бос бетінің ауданына 
тəуелділігін зерттеу ұсынылады. Ол үшін мыналар қажет: - кішкене ыдысты сумен толтыру; 

- суды тегіс науаға немесе жалпақ табаққа құйып, ыдысты сумен толтырыңыз; 
- эксперименттің басталу күні мен уақытын жазу; 
- судың булануын бақылау жəне науадағы судың толық булану уақытын белгілеу; 
- осы уақытқа дейін резервуардан қанша су буланатынын ескеріңіз; - резервуардағы 

судың одан əрі булануын бақылаңыз. Контейнер мен науаның бос бетінің аумақтарын өлшеу 
пайдалы. Бақылауларыңыз бен өлшеулеріңіз негізінде қорытынды жасаңыз. 

Əрі қарай буланудың сұйықтықтың табиғатына тəуелділігін эксперименталды түрде 
зерттеу ұсынылады. Мұны істеу үшін 1-2 см3 бірнеше бірдей шағын контейнерлерді алыңыз 
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(мысалы, фармацевтикалық таблеткалар қораптарының қақпақтары) жəне оларды əртүрлі 
сұйықтықтармен толтырыңыз: су, одеколон, өсімдік майы. Тəжірибенің басталу күнін жазып 
алыңыз жəне одеколон мен судың булануы аяқталатын сəттерді жіберіп алмаңыз. 

Əрі қарай, сіз мұнайдың булануын бақылауды жалғастыруыңыз керек, қорытындылар 
жасаңыз жəне алынған мəліметтерді экология (парниктік эффект), биология (өсімдік 
жапырақтарының беткі ауданы) жəне т.б. саласындағы біліммен байланыстыруыңыз керек. 

Мысал 2. Кристалдық денелердің құрылысын жəне құрылымдардың ерекшеліктерін 
(7-10 сыныптар) зерттегенде, кристалды өсіру технологиясы мəселесін оқушылармен 
талқылау қажет. Мектеп оқушыларының əрқашан үйде кристалды өсіруге деген ұмтылысы 
бар, бұл əбден мүмкін. Мұғалімге мұны істеуді ұсыну ұсынылады. 

Нұсқау: 
1) 0,1 кг ас тұзын 1,0-0,5 литр жылы суда ерітіңіз; 
2) салқындатыңыз, дəке немесе қағаз сүлгімен сүзіңіз; 
3) тұқымды дайындаңыз (кристалы бар жіп), оны ыдысқа түсіріңіз, ол құмыра 

қабырғаларына тиіп кетпейді жəне шамамен ерітіндінің ортасында, сəл төмен деңгейде 
болады; 

4) ыдысты қосымша қыздыруды жəне шайқауды болдырмайтын жерге қойыңыз. 
Егер үйдегі зерттеу құбылысты зерттеуден бұрын болса, жағдай қарапайым, өйткені 

сабақты жасалған жұмысты талқылаудан бастау керек. Бұл құбылыс үйде егжей-тегжейлі 
зерттелсе, оны сабақта зерттегеннен кейін (булану, кристалды өсіру мысалында) жəне 
эксперимент ұзақ уақытты қажет етті жəне барлық оқушылар орындамаған (мысалы, , 
монокристалдар, сталактиттер, сталагмиттерді өсіру) оқушыларға өз ойларын білдіруге жəне 
жұмыстарын қорытындылауға мүмкіндік беру ұсынылады. Мұны тиісті тақырыпты 
зерттегеннен кейін немесе осы мəселе бойынша шағын оқу конференциясын өткізгеннен 
кейін жалпылау сабағында жасауға болады. Үйде жүргізілген зерттеулердің нəтижелері 
туралы есептермен қатар зерттелетін құбылыстың (физика, химия, география жəне т.б.) 
техникалық қолдану сұрақтарын қамтиды. 

Оқушылардың эксперименттік білімдері мен дағдыларын тексеру жəне бағалау оқу 
процесінің əртүрлі кезеңдерінде жүзеге асырылады жəне алдын ала, ағымдағы мерзімді жəне 
қорытынды сипатта болады. 

Алдын ала тексеру оқушылардың сабаққа дайындық деңгейін жəне орындалған үй 
эксперименттік тапсырмасының бар-жоғын анықтауға бағытталған; ағымдағы - оқу 
материалын оқу процесінде олардың қалыптасуын байқау; кезеңдік – тақырып немесе тарау 
бойынша оқушылардың білім, білік деңгейін анықтау; қорытынды – жаратылыстану циклі 
пəнінің бүкіл курсы бойынша білім мен дағды деңгейін анықтау. 

Үйде эксперименттік жұмысты жүргізудегі тəжірибемізді талдау мұғалімнің олардың 
орындалуын тексеруді ұйымдастыру бойынша жұмысына келесі алгоритмді ұсынуға 
мүмкіндік береді. 

1.Сабақтың басында мұғалім үй тапсырмасын тексереді, дəптерлерді үстірт қарап 
шығудан, үйдегі тəжірибелік жұмыстардың орындалу барысы туралы есептер мен 
оқушылардың жасаған құрылғылары, сол арқылы жұмысты орындамағандарды анықтайды. 

2. Өткен сабақтың материалын қайталау кезеңінде кейбір оқушылардың жұмысы 
тексеріледі. Ол үшін оқушыны үйдегі эксперименттік жұмыстың мазмұнына жетелейтін 
сұрақтар қойылады, ол жасалған тəжірибе туралы əңгімелесуге, жасалған құрылғылар мен 
құрылғыларды көрсетуге, олардың мақсатын түсіндіруге, бақылау нəтижелерін жəне олар 
бойынша қорытындыларды баяндауға шақырылады. Материалды осылай баяндау барысында 
(мұғалімнің де, сыныптастарының да көрсетулерімен жəне сəйкес қосымша сұрақтарымен) 
оқушы ойлауы мен белсенділігінің дербестік дəрежесін, сабақ барысында игерген оқу 
материалының тереңдігін ашады. үйге эксперименттік жұмыс жасау. 

Осылайша, үйдегі эксперименттік жұмыстардың орындалуын бақылау үшін арнайы 
уақыт қажет емес. Эвристикалық түрде орындалған үйдегі эксперименттік жұмысты тексеру 
жаңа сабақ материалын түсіндіруге негіз болатын негіз болады. 
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3. Мұғалім тарапынан əрбір оқушының, тіпті қарапайым жұмыстың да үлгерімін 
мұқият жəне үнемі тексеріп отыру қажет. Бұл ретте жеке карточкадағы (дəптердегі) əрбір 
жұмысқа мұғалім баға қояды. Жыл соңында үйдегі тəжірибелік-эксперимент жұмыстарының 
орындалу барысы жəне мектеп оқушыларының қолынан шыққан үздік аспаптар, макеттердің 
қорытынды көрмесін өткізген абзал. Ең сəтті есептер, оқушылар ұсынған үй 
эксперименттерінің түпнұсқа нұсқалары, қондырғылар мен құрылғылардың фотосуреттері 
«Табыстар мен идеялар» арнайы альбомында орналастырылуы мүмкін. 

4. Кейбір жағдайларда үйдегі эксперименттік жұмысты орындаудағы дербестік 
дəрежесін тексеру үшін мұғалімге жеке оқушылармен олардың есептері бойынша əңгімелесу 
(сабақтан тыс уақытта) өткізу ұсынылады. 

5. Үйдегі эксперименттік жұмыстарды орындауды есепке алу нысаны оларды 
жазбаша бақылау жұмысының тапсырмаларына, сондай-ақ орындауы оқушылардың үйде 
жүргізетін тəжірибелері мен бақылауларына негізделген тапсырмаларға қосу болуы мүмкін. 

Үйде эксперименттік жұмысты орындау кезіндегі оқушылардың іс-əрекетінің 
нəтижесі үш негізгі критерий бойынша бағаланады: 

1) жұмысты орындаудағы дайындық жəне дербестік дəрежесі; 
2) оқу материалын білу, қалыптасқан эксперименттік дағдылардың деңгейі, 

бақылаулар, өлшеулер мен қорытындылар нəтижелерінің дұрыстығы; 
3) есептің мазмұны мен сапасы. 
Мұғалім алдымен оқушыларға əрбір критерийдің толық мазмұнын түсіндіруі керек. 

Оқушылардың оқуды жеделдету үшін эксперименттік білімдері мен дағдыларын 
қалыптастырған кезде оқушылардың эксперименттік əрекетінің жалпылама дағдыларын 
қалыптастыруға ұмтылу қажет, ол төрт компонентті қамтиды: іс-əрекеттің мақсатымен 
танысу, əрекет құрылымын жоспарлау, қайта құру жəне ұйымдастыру. 

Қорытынды. Қорытындылай келе біз үйдегі эксперименттік жұмыс үлкен 
мүмкіндіктерге ие, соның арқасында оларды оқу процесінде əртүрлі мақсаттарда қолдануға 
болады деген қорытындыға келдік. Мақала жазу барысында үйдегі эксперименттік жұмыс 
үйдегі оқу жұмысының бір түрі болып табылады жəне ол тек білім, білік, дағдыларды 
меңгеруге ғана емес, сонымен қатар ойлау икемділігін, шығармашылық қиялын, дəлелдей 
білуді, өз ойын дауыстап дұрыс жəне анық жеткізуді, сондай-ақ қабілеттерін дамытуға 
бағытталған жұмыс екеніне назар аударық. Үйдегі эксперименттік жұмыстың оқу 
экспериментінің басқа түрлерімен салыстырғанда артықшылығы айқын жəне оқушылардың 
жұмыс уақыты мен орнын өз бетінше белгілей алуында, жұмысты ұйымдастыру мен 
жүргізуде, олардың іс-əрекетін жоспарлауда, мақсатына жетуде дербестікте. Оқушылардың 
танымдық іс-əрекеті келесі педагогикалық шарттар орындалған жағдайда белсендіріледі: 
сыныптан тыс уақытта оқушылардың оқу-танымдық іс-əрекетін мұғалім бақылайды; 
сабақтарда тұрақты мотивация жасалады; оқыту кезінде оқушылардың жеке басының жеке 
ерекшеліктері ескеріледі; оқушылар өз бетінше əрекет етудің белсенді түрлеріне үнемі 
тартылады; оқу процесінде шығармашылық жəне зерттеушілік тапсырмалар қолданылады, 
сонымен қатар пəнаралық байланыстар жүзеге асырылады. 
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Аңдатпа: Ақпараттандару кейбір адамдар үшін жаңа мүмкіндіктер ашса, кейбірі үшін 

дұрыс пайдаланбау себебінен өз зиянын тигізуде. Осы екі əсерді əр түрлі қызмет саласынан 
көре аламыз: жеке өмірімізде, білім, мəдениет, т.б. Жаһандық даму болған сайын, жаңа 
ұғымдар да пайда болады: ақпараттық қауіпсіздік, теңсіздік, цифрландыру. Осы ұғымдарды 
сауатты қолдану, ақпараттық шындықты қалыптастыру, оның мəнін түсіну қазіргі өзекті 
мəселелердің бірі. Мақалада қоғамдық ақпараттандырудың қарқынды дамуының себебі мен 
салдары сипатталған. Осы информатика бөлімінің «Əлеуметтік информатика» деп ғылыми 
аталуы мен ол нені оқытатынын, мақсаты мен міндеттері анықталып, зерттеу əдістері 
қарастырылады. Сонымен қатар, бұл саланың болашағы мен даму кезеңдері ажыратылған. 
Тəжірибелік бөлімде аса назар аударылған əлеуметтік информатиканың бір бағыты - кəсіби 
бағдар. Кəсіптік бағдардың еліміздегі жағдайы, оны қалай дамытуға болатыны жайлы 
болжам жасалды. Жоғары сынып оқушылары үшін қолданбалы курс жасау қажеттілігі 
анықталды.  

Түйін сөздер: əлеуметтік информатика, ақпараттандыру, əлеуметтік информатика 
əдіснамасы, кəсіби бағдар, қоғам. 

Кіріспе 
Соңғы жылдары ақпараттың көбеюі мен дамуы ғалымдардың назарын көбірек 

аударуда. Өйткені, бұл даму əлемдік актуалды жаңалықтарға өз септігін тигізеді. Мысалы, 
бүкіл əлемді қамтитын қаржы-экономикалық дағдарыс табиғи жолмен немесе басқа объект 
əсерінен емес, заманауи қоғамның виртуалдандыруынан болып отыр. Сондықтан, 
əлеуметтік-экономикалық, саяси жəне басқа да əлемде болып жатқан өзгерістерді қамтып 
отыру үшін білім саласындағы əлеуметтік информатика (ƏИ)  маңызды.   

Əлеуметтік информатика - бұл информатика, философия, əлеуметтану, психология 
сияқты пəндердің қиылысында пайда болды. "Əлеуметтік информатика" терминін алғаш рет 
А.В. Соколов пен А.И. Манкевич 1971 жылы ұсынған [1]. 

Əлеуметтік информатика экономикалық, құқықтық, психологиялық, социологиялық 
информатика жəне басқалары үшін əдіснамалық рөл атқаруы керек[2]. 

Кез-келген салалық информатика өзінің пəндік саласынан басқа (арнайы ақпараттық 
технологияларды əзірлеу жəне бейімдеу) əлеуметтік информатиканың ғылыми білімнің 
екінші жəне үшінші деңгейлерін қамтиды, мысалы, құқықтық информатика 
ақпараттандырудың құқықтық аспектілерінің əлеуметтік бөлімдерімен жəне құқықтық 
ақпараттық технологияларды құру мен енгізудің əлеуметтік аспектілерімен айналысады. 

Əлеуметтік информатика - жаһандық ақпараттық қоғамды қалыптастырудың ғылыми 
базасы. Зерттеулердің көрсетуі бойынша, ХХІ ғасырдағы өркениеттің дамуы индустриалды 
қоғамнан ақпараттық қоғамға ауысумен ерекшеленеді[3]. Сондықтан бүгінгі таңда 
ақпараттық қоғамның мəселелерін жүйелі түрде зерттеуге, осы салада ғылыми білімнің 
қалыптасуына жəне оларды жаңартылған білім беру жүйесі арқылы таратуға объективті 
əлеуметтік қажеттілік туындады. 

Қазақстан бойынша əлеуметтік информатика енді дамып келе жатыр. Информатика 
құралдары мен жаңа ақпараттық технологиялар адамға ақпаратты тиімді игеруге жəне оны 
əлеуметтік прогресс мақсатында пайдалануға қызмет ететін құрал ретінде ғана əрекет етеді. 
Гуманистік бағдарлану өздігінен дамымауы керек, өйткені ол адам мен қоғам үшін жаңа 
мүмкіндіктер ғана емес, сонымен қатар қауіптер туғызады. Қоғамды ақпараттандыру 



Международный научный журнал АКАДЕМИК                                                                       № 1 (212) 2023 г. 
 

18 
 

процессінің заңдылықтарын зерттеуге жəне осы негізде ақпараттық қоғамды қалыптастыру, 
осы салада халықаралық, мемлекеттік жəне аймақтық ғылыми-техникалық, экономикалық, 
білім беру жəне мəдени саясатты жүргізу бойынша ғылыми негізделген тұжырымдамаларды, 
болжамдар мен ұсыныстарды жасауға бағытталған ғылыми зерттеулер кешенін жүргізудің 
өзектілігі анықталады[3]. Əлеуметтік информатика негізгі жəне қолданбалы ғылым ретінде 
осы мəселелерді шешуге бағытталған, ол біздің ғаламшарымызда қалыптасып келе жатқан 
жаһандық ақпараттық қоғамның ғылыми негізі болуы керек. Оны кейбір ғалымдар 
өркениеттің дамуының жаңа, жоғары сатысы ретінде қарастырады [2]. 

Міндеті 
"Əлеуметтік Информатиканы" оқытуда қолданылатын əдістемелік құралдың 

міндеттері: 
- жалпы əлемде де, Қазақстанда да жаңа ақпараттық шындықты дұрыс бағдарлай алу 

үшін негіз құру; 
- компьютерлік сауаттылықты меңгерудің шұғыл қажеттілігі туралы түсінікті 

қалыптастыру, онсыз қазіргі ақпараттық ортаға органикалық қосу жəне оның дамуына 
белсенді жəрдемдесу мүмкін емес; 

- əлеуметтану, психология, экономика, əлеуметтік жұмыс, Журналистика, құқықтық 
саладағы ақпараттық технологияларды одан əрі зерттеуге, игеруге жəне дамытуға қатысуға 
əдіснамалық дайындық. 

Əлеуметтік информатика - соңғы жылдары пайда болған ақпараттық қоғамды 
қалыптастырудың əлеуметтік қажеттілігінен туындаған интегративті факторлардың əсерінен 
бірқатар жаратылыстану жəне гуманитарлық ғылымдардың бірігуінен қалыптасқан жаңа 
пəнаралық ғылыми бағыт.  

Əлеуметтік информатиканың зерттеу объектісі - қоғамның əлеуметтік саласындағы 
бізді қоршаған əлемнің ақпараттық болмысының барлық көріністері. Басқаша айтқанда, бұл 
сала қоғамдағы ақпараттың барлық түрлері мен көріністерінің жиынтығын, сондай-ақ 
адамның өмірі мен дамуы үшін əлеуметтік маңызы бар ақпараттық процесстерді, 
технологияларды, жүйелер мен коммуникацияларды зерттейді[3].  

Мақсаты 
 Информатика мəселелерін зерттеудің негізгі мақсаты жаңа ақпараттық шындық 

жағдайында адам мен қоғамның дамуы үшін жаңа мүмкіндіктерді, сондай-ақ олардың 
өміріне бұрыннан бар немесе болашақта пайда болатын жаңа қауіптерді анықтау жəне талдау 
болып саналуы керек. 

Жаңа ақпараттар қоғамның түрлі салаларына (əлеуметтану, саясаттану, экономика, 
психология, педагогика) əсер ететіндіктен, осы салалар жүйелі түрде зерделеуі керек. 

Əлеуметтік информатиканың Қазақстанда даму қарқындылығы əлі де жүргізіліп 
жатыр. Шет елдегідей қатты дамыды деп айтпасақ та, халық үшін белгілі бір көмегін 
тигізуде. Əлеуметтік информатика Қазақстанда ақпараттық қоғамның қалыптасуына, сондай-
ақ өмір мен кəсіби қызметтің жаңа ақпараттық ортасының қалыптасуы жағдайында адамның 
жаңа мүмкіндіктері мен проблемаларын зерттеуге арналған ғылыми негіз болып табылув 
қажет. Əлеуметтік информатиканың көптеген мəселелері орта жəне жоғары мектепте, сондай 
- ақ ғылыми кадрларды даярлау жəне əлемдік мамандардың біліктілігін арттыру жүйесінде 
зерттелуде [2]. 

Бүгінгі таңда жаңа өзекті мəселе туындайды – біздің еліміздің миллиондаған 
азаматтарын, əсіресе жас ұрпақты жаһандық ақпараттық қоғам жағдайындағы өмір мен 
кəсіби қызметке уақтылы дайындау деген. Зерттеуде көрсеткендей, бұл проблеманы шешу 
үшін білім беру жүйесінің мазмұнын ақпараттық ұйымдастыру бүгінгі жағдаймен 
салыстырғанда едəуір үлкен болуы қажет [5]. Бұл жерде жоғары автоматтандырылған 
ақпараттық ортада қажет болатын жаңа білім мен дағдыларды қалыптастыруды қамтамасыз 
ету мақсатында жалпы білім беретін "əлеуметтік информатика" пəндерін білім беру жүйесіне 
кеңінен енгізу сындарлы шешім бола алады. 
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Тарихы 
Əлеуметтік информатика 1970 жылдардағы зерттеулер мен əзірлемелерден басталады, 

сол кезде информатика қоғамдық өмірдің əртүрлі салаларында қолданыла бастады.  
Осы кезеңде компьютерлік техника іргелі жəне қолданбалы ғылымға, ғарыштық жəне 

ядролық бағдарламаларға ақпараттық қызмет көрсету міндеттерін шешу үшін ғана емес, 
сонымен қатар əлеуметтік салаларында да белсенді қолданыла бастады. Кеңес Одағында осы 
уақытта ғылыми-техникалық ақпараттың салалық институттарын жəне облыстық жəне 
республикалық ғылыми-техникалық ақпарат орталықтарының желісін қамтитын мемлекеттік 
ғылыми-техникалық ақпарат жүйесі (ҒТЗЖ) жұмыс істеді. Ірі кітапханалардың қызметін 
автоматтандыру бойынша алғашқы жобалардың басталуы да осы уақытқа жатады. Ол кезде 
жеке компьютерлер əлі жоқ екенін ескеру керек, осылайша əр жоба айтарлықтай 
материалдық, технологиялық жəне кадрлық əлеуетті қажет етті [4].  

Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды (АКТ) өмірдің түрлі салаларына 
енгізу процесі ғылыми жұмыстар мен оқу құралдарының пайда болуын ынталандырды, онда 
ақпараттандыру процесін теориялық тұрғыдан түсіну жаңа ғылыми бағыттардың — салалық 
(арнайы) информатиктің пайда болуын негіздейтін тұжырымдамаларды тұжырымдаумен 
қатар жүрді. Мысалы, экономикалық информатика, статистикалық, патенттік, кітапхана, 
мұражай, социологиялық, педагогикалық жəне т.б. информатика.  

1960 жылдан бастап ғылыми информатика нақты ерекшелене бастады. 
Əлеуметтік информатиканы түсінуге жалпыланған тəсіл А.Д.Урсула 

тұжырымдамасында көрсетілді, оны əлеуметтік-философиялық тұжырымдамаларға 
жатқызуға болады. Əлеуметтік информатиканың пəні, осы тұжырымдамаға сəйкес, қоғам 
мен ақпараттық-компьютерлік техниканың өзара əрекеттесуі, ал міндеті – осы өзара 
əрекеттесудің заңдылықтары мен тенденцияларын анықтау. Қолданбалы қолдану ретінде 
əлеуметтік информатика А. Урсул жаңа ақпараттық технологияларды жаһандық енгізу 
адамзатқа зиян емес, игілікке қызмет етуі үшін "ақпараттандырудың ұтымды гуманистік 
бағдары" идеясын алға жылжытуды қарастырады.  

А.В.Соколовтың көзқарасы ерекше назар аударуға тұрарлық, ол 1970 жылдардың 
басынан бастап əлеуметтік информатика тұжырымдамасын ғылымдардың əлеуметтік - 
коммуникациялық циклінің жалпылама теориясы (метатеориясы) ретінде əзірлейді. 

 А. В.Соколов ақпараттық тəсіл ғылымда екі рөл атқарады деп санайды:  
1. Генетика немесе психология, лингвистика немесе библиография сияқты белгілі бір 

ғылымның арсеналындағы ғылыми-зерттеу құралдарының бірінің рөлі.  
2. Жалпы ақпаратты (ақпараттық процестерді) немесе олардың түрлерін зерттеу пəні 

деп атайтын ғылыми пəндерді құру əдісі ретінде.  
Өз монографиясында А.В.Соколов əлеуметтік информатиканың əртүрлі 

тұжырымдамаларының эволюциясының динамикасын қарастырды, олардың пайда болуын 
хронологиялық тұрғыдан ХХ ғасырдың онжылдықтарына дейін белгілі бір дəрежеде шартты 
түрде бөлді: əлеуметтік информатика I (1970); əлеуметтік информатика II (1980); əлеуметтік 
информатика III (1990) [4]. 

Зерттеу əдістері 
Жаңа ақпараттық шындықты қалыптастыру жəне ақпараттық қоғамды қалыптастыру 

проблемалары бүгінде соншалықты өзекті жəне маңызды, сондықтан оларды əртүрлі ғылыми 
пəндер жүйелі түрде зерделеуі керек. Олардың ішінде ең алдымен əлеуметтануды, 
саясаттану мен экономиканы, сондай-ақ психологияны, педагогика мен мəдениеттануды 
бөліп көрсету қажет. 

Əлеуметтік информатика тарапынан осы мəселелерді зерттеуге деген көзқарастардың 
түбегейлі айырмашылығы-біз ұсынған тəсілдің негізі информатиканың іргелі ғылыми 
гипотезасы болып табылады. Оның мəні келесідей: бізді қоршаған əлем ақпараттық бірліктің 
қасиетіне ие, сондықтан табиғат пен қоғамдағы ақпарат құбылысының көріну заңдылықтары 
жалпы негізге ие болуы керек. 
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Əлеуметтік информатиканың өзіндік ғылыми əдіснамасына келетін болсақ, қазіргі 
уақытта ол əлі де қалыптасу сатысында екенін мойындау керек. Бұл əдіснаманың маңызды 
ерекшелігі-қарастырылып отырған проблемалар мен процестерді талдау жəне синтездеу 
проблемаларына əртүрлі ғылыми көзқарастардың жиынтығын қолдану. Олардың негізгілері 
ақпараттық, жүйелік, бірлескен эволюциялық жəне əлеуметтік тəсілдер. 

Ақпараттық тəсілдің мəні белгілі бір процесті немесе құбылысты зерттеу кезінде оның 
ақпараттық аспектілері бірінші кезекте ерекшеленеді. Тəжірибе көрсеткендей, бұл бізге өте 
таныс жəне таныс болып көрінетін көптеген заттарды жаңа көзқараста көруге, олардың 
ғаламдық ақпараттық мəнін ашуға мүмкіндік береді, бұл көптеген жағдайларда осы 
процестердің дамуының басты себебі болып табылады. Əлеуметтік информатика 
проблемаларына бірлескен көзқарасты академик А. Д. Урсул ұсынды. Бұл тəсілдің мəні 
қоғамның даму процестерінің ажырамас бірлігі мен өзара əсерін жəне оны 
ақпараттандыруды, олардың бірлескен эволюциясын ескеру қажеттілігі болып табылады. 
Əлеуметтік информатика зерттейтін мəселелерге əлеуметтік көзқарас-бұл зерттеулерді 
негізінен ақпараттандыру процесінің əлеуметтік аспектілеріне, оның гуманистік бағытына 
бағыттау [9]. 

Əлеуметтік информатиканың əдіснамалық аппараты жоғарыда аталған тəсілдерден 
басқа, қарастырылып отырған процестерді ақпараттық модельдеу əдістерін, сондай-ақ 
əлеуметтану ғылымдары үшін дəстүрлі əлеуметтік мониторинг, болжау жəне басқару 
əдістерін қамтиды. Əлеуметтік информатиканың əдіснамалық аппаратының құрамы мен 
қуаты алдағы жылдары тез дамиды деп болжауға болады, өйткені оның пəндік саласы 
кеңейіп, тереңдейді жəне ақпараттық қоғамды дамыту тəжірибесі алға қойған жаңа 
міндеттерді шешу қажеттілігі пайда болады. 

Талқылау 
Əлеуметтік информатиканы зерттеуде бəрнеше ғалымдар оған анықтама беріп кеткен. 

40 ғалымның əлеуметтік информатика жайлы берен анықтамаларына зерттеу жасалып, кесте 
құрылды. 1-кестеде соның қысқаша үлгісі көрсетілген.  

1-кесте. Əдебиеттерге шолу 
Р

/с 
Əдебиеттер 

авторлары 
Анықтамасы 

1 Чугунов А. В.  Əлеуметтік информатика-əлеуметтік-
экономикалық салада ақпаратты жинау, өңдеу, сақтау, 
ұйымдастыру, тарату, бағалау жəне пайдалану 
процестерін, оның ішінде ақпараттық-коммуникациялық 
технологиялардың дамуы əсерінен қоғамдық қатынастар 
мен əлеуметтік институттардың трансформация 
процестерін жүйелі түрде зерделеуді жəне талдауды 
қамтамасыз ететін ғылыми пəн [6]. 

2 Логинова Н.  Əлеуметтік информатика – бұл соңғы жылдары 
пайда болған жаңа постиндустриалды өркениеттің-
ақпараттық қоғамның ғылыми базасын 
қалыптастырудың əлеуметтік қажеттілігінен туындаған 
интегративті факторлардың əсерінен бірқатар 
жаратылыстану жəне гуманитарлық ғылымдардың 
қиылысында қалыптасатын жаңа Пəнаралық ғылыми 
бағыттың тəн мысалы [7].  

3 Черкесова Л. В. Əлеуметтік информатика жаңа ғылыми бағыт 
ретінде информатика мен іргелі гуманитарлық 
ғылымдардың – Философия, Əлеуметтану, Психология 
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жəне тіпті юриспруденцияның қиылысында пайда 
болды. Жаңа ғылыми жəне білім беру бағыты ретінде ол 
Ресейде пайда болды жəне тікелей шетелдік аналогтары 
жоқ. Алғаш рет əлеуметтік информатика терминін а.в. 
Соколов жəне оның студенттер тобы 1974 жылы 
қоғамдық сананың өзгеруі жəне ақпараттандырудың 
қазіргі қоғам өміріне əсері мəселесімен айналысқан [8]. 

4 Жукова Т.  ақпараттық қоғам-бұл жоғары сапалы ақпарат 
мол айналымға түсетін қоғам, сонымен қатар оны 
сақтау, тарату жəне пайдалану үшін барлық қажетті 
құралдар бар [9]. 

6
5 

Доктрина 
информационной 
безопасности  

Əлеуметтік информатика-бұл қоғамдағы 
ақпараттық процестердің өтуіне жəне оны 
ақпараттандыруға байланысты проблемалар кешенін 
зерттейтін ғылым [10]. 

 
Білімге негізделген ақпараттық қоғамның қалыптасуына оқушының болашақ 

мамандығын сауатты таңдауды жатқыза аламыз. Мысалы, 11-сынып оқушысы Ұлттық 
бірыңғай тестті тапсыру үшін белгілі бір пəнді таңдау қажет. Ол пəнді таңдау тікелей 
болашақта оқитын мамандығына əсер етеді. Ал дұрыс маман қоғамның қалыптасуының 
маңызды факторы. Осы жердегі мəселе, оқушылар пəндер мен мамандықтар арасындағы 
байланысты білмейді. Бір пəнді таңдасаң, саған бірнеше мамандыққа түсу мүмкіндігі туады. 
Ал сол бірнеше мамандықтарды оқу арқылы нақты қандай маман болып шығатынын білу 
қиындық тудыруда. Мысалы, бір оқушы физика пəнін таңдайды. Бірақ оның барғысы келетін 
бағыты - Ақпараттық технологиялар. Ал сол, ақпараттық технологиялардың аясының өзінде 
қанша мамандық барын білмеуі мүмкін (ақпараттық қауіпсіздік, машиналық оқыту, есептеу 
техникалары, робототехника, т.б.). Осы себепті мектептің жоғары сынып оқушыларына 
мамандықтар бойынша профориентациялық кеңес қажет. Біздің мақсатымыз - оларға 
бағдарлы курс дайындау. Ал енді жалпы кəсіптік бағдарлау деген не екеніне тоқталып 
өтейік. 

 Кəсіптік бағдарлау - бұл кəсіби кəсіпті анықтауға жəне қалыптастыруға, ерекше 
мүдделерді, қабілеттерді, жарамдылықты жəне жұмыс таңдауына немесе қызмет түрін 
немесе кəсіпті өзгертуге əсер ететін басқа факторларды анықтауға бағытталған өзара 
байланысты психологиялық, педагогикалық, экономикалық, əлеуметтік жəне медициналық 
іс-шаралардың белгілі бір кешені [5]. Адамның белгілі бір қызмет түріне бейімділігін 
анықтау үшін арнайы тесттер кеңінен қолданылады, олар көбінесе орта білім беру жүйесінің 
жоғары сыныптарында өткізіледі. Жұмыспен қамту орталықтары да өз сынақтарын өткізеді. 
Кəсіби бағдарлауды жүргізу үшін кəсіптердің əлеуметтік-экономикалық сипаттамаларын 
білу керек, кəсіпті жылжыту перспективаларын, кəсіптерді кеңейту аймақтарын, 
мамандардың табыс деңгейін, біліктілік алу шарттары мен кəсіби мансап перспективаларын, 
сондай-ақ еңбек нарығының ерекшелігін білу қажет [6].  

Мамандық таңдау - əр адамның өміріндегі маңызды кезең. Өйткені, Мəдени кеңістікті 
қалыптастыру, өмір сүру деңгейі мен сапасы таңдалған мамандыққа, оны түсінуге 
байланысты. Əрине, мамандық таңдау əрдайым мектеп түлектерінің артықшылығы бола 
бермейді, аға буын адамдар көбінесе екінші жəне үшінші кəсіптік білім алады, өздерін 
іздейді. Бұл мəселе жақын арада мектепті бітіріп, мамандық алу үшін білім беру мекемесін 
таңдауға тура келетін жасөспірімдері бар отбасы үшін өте өзекті. Кəсіби өзін-өзі анықтау 
процесі оңай емес жəне жан-жақты, сондықтан кəсіби өзін-өзі тану туралы психологиялық 
əдебиеттерде оның қалай жүретіні жəне болашақ студенттің кəсіби анықтамасын қалай 
дұрыс жүргізу керектігі туралы нақты нұсқаулар жоқ. Кəсіби бағдар, кəсіптік бағдар, 
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мамандық таңдау немесе мамандыққа бағдарлау (лат. professio-кəсіп жəне фр. orientation-
қондырғы)-болашақ қызмет саласын таңдау кезінде психологиялық көмек көрсететін 
əрекеттер жиынтығы, сондай-ақ адамға қандай да бір шешімнің пайдасына сүйеніп қана 
қоймай, бұрын жоспарланған шешімдерден бас тартуға көмектесетін кеңес беру қызметтері 
[11]. 

1-суретте кəсіптік бағдар беру моделін іске асыру үшін  əртүрлі білім беру-жас 
топтары оқушыларының кəсіби күтулерінің ерекшеліктеріне сүйену қажет  

 
Сурет 1. Жас ерекшеліктеріне сай жұмыс формаларының анықталуы. 

 
Кəсіби бағдар жұмысы бірден бірнеше бағытқа ие:  
1) кəсіптік ағарту ісі - еңбек нарығындағы жағдай туралы, жұмыс процесінде 

қызметкердің біліктілік - кəсіптік өсу мүмкіндіктері туралы, экономикалық ұйымдардың 
білікті қызметкерлерге қажеттіліктері туралы, бос лауазымдар мен жұмыстардың даму 
үрдістері мен нарығы туралы, қызметкердің еңбекпен қамтылуына қатысты өзге де 
мəселелер туралы халықтың əртүрлі топтарын хабардар ету жөніндегі шаралар кешені.  

2) кəсіптік тəрбие - адамдардың кəсіптік деректерін жетілдіру үшін қажетті нақты 
жеке тұлғалық қасиеттерін жақсарту үшін, сондай-ақ олардың еңбексүйгіштікке бейімділігін 
қалыптастыру, жұмыспен өзара байланысты қызығушылықтарын білдіру үшін өздерімен 
жұмыс істеуге ұмтылысын жасауға бағытталған шаралар кешені.  

3) кəсіптік консультация беру - өзінің əуестенуін, мүмкіндіктерін, денсаулық 
жағдайын жəне таңдауға əсер етуі мүмкін басқа да себептерді ескере отырып, сондай-ақ 
қоғамның қажеттіліктерін ескере отырып, өз мамандығын таңдау туралы саналы шешім 
қабылдау мақсатында барлық əуестенген адамдарға болашақ мамандығын таңдауда талап 
етілетін көмек көрсету[12]. 

 

Кəсіби 
бағдардың 
маңызды 
кезеңдері 

Балаба
қша 

1-4 
сынып 

8-9 
сынып 

10-11 
сынып 

5-7 
сынып 

Бағдарлы-эмоционалды 

Бағдарлы-қатынас 

Бағдарлы-жеке 

Бағдарлы-өндірістік 

Бағдарлы-нақтылаушы 
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Қорытынды. 
Гуманитарлық дағдарыс жəне өмір сүру сапасын едəуір жақсарту мақсатында 

планетаның көптеген тұрғындары үшін ақпаратты игеру жəне оның қол жетімділігі - бұл 
адамзат ХХІ ғасырда шешуі керек екі негізгі проблема.  

Қазіргі уақытта əлеуметтік ақпарат мəселелерін тек академиялық ғылымда ғана емес, 
сонымен қатар қазіргі білім беру жүйесінде де жан - жақты зерттеу тек өзекті жəне 
əлеуметтік маңызды мəселе болып табылады, оны шешу əлемдік ғылыми - білім беру 
қоғамдастығының бірлескен күш-жігерін жəне білім беру жүйесін тиісті модернизациялауды 
жəне ғылыми зерттеулерді дайындауды қажет етеді. Осы үшін де арнайы педагогтарға 
сұраныстар туындайды.  

Соңғы жылдары қоғамды ақпараттандыруға жəне əлеуметтік информатикаға Қытайда 
үлкен назар аударыла бастағанын атап өткім келеді. Мəселен, мысалы, 2006 жылы Қытайдың 
Хуажонг ғылым жəне технологиялар университетінің құрамында Əлеуметтік Ақпараттық 
Ғылым институты (Social Information Science Institute) құрылды, ол 2007 жылы осы проблема 
бойынша бірінші ұлттық конференцияны ұйымдастырды жəне Қытайда бірінші халықаралық 
конференцияны өткізудің бастамашысы болды. 2009 жылдың қазан айында Sosial Information 
and Sistems Science конференциясы өтті.  
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ЖАЛПЫ ФИЗИКА КУРСЫНДА САЛЫСТЫРМАЛЫЛЫҚ ТЕОРИЯСЫ ҰҒЫМЫН 

ҚАЛЫПТАСТЫРУ ЖƏНЕ ОНЫ ОҚЫТУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 
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Аңдатпа. Мақалада жалпы физика курсының маңызы, ондағы салыстырмалылық ұғымын 
қалыптастыру мəселелері жəне салыстырмалылық теориясын оқыту ерекшеліктері 
қарастырылған. Абсолют жəне салыстырмалы шамалар айырмашылығы көрсетіліп,  
денелердің  өзара  əрекеттесуін сипаттау үшін санақ  жүйесінің  дұрыс таңдалу 
маңыздылығы  көрсетілген.   
Кілт сөздер: жалпы физика курсы, салыстырмалылық теориясы, санақ жүйесі. 
 
Аннотация. В статье рассматриваются значение курса общей физики, проблемы 
формирования в нем понятия относительности, особенности преподавания теории 
относительности. Показана разница между абсолютными и относительными величинами, а 
также показана важность правильного выбора системы счисления для описания 
взаимодействия тел. 
Ключевые слова: курс общей физики, теория относительности, система отсчета. 
 
Abstract. The article discusses the importance of the general physics course, the problems of 
forming the concept of relativity in it, and the features of teaching the theory of relativity. The 
difference between absolute and relative values is shown, and the importance of the correct choice 
of the number system for describing the interaction of bodies is also shown. 
Key words: course of general physics, theory of relativity, frame of reference. 
 

Жалпы физика курсы: 
- іргелі жаратылыстану-ғылыми оқу пəні болып табылады, оны оқыту студентке 

жалпы инженерлік, техникалық жəне арнайы пəндерді терең меңгеру үшін қажетті білім мен 
дағдыларды береді; 

- сонымен қатар білім алушыларда табиғаттағы процестер мен құбылыстарға тұтас 
көзқарас қалыптастыруды жəне оны танудың қазіргі ғылыми əдістерінің мүмкіндіктерін 
түсіндіруді көздейді; 

- студенттердің кəсіби іс-əрекетте физика əдістерін қолдану туралы түсініктерін, 
диалектикалық ойлау жəне ғылыми-техникалық ақпаратты меңгеру қабілетін 
қалыптастырады.  

Физиканы зерттеудің идеялық маңызы туралы көп айтудың қажеті жоқ. Физикамен ең 
алғашқы танысу кезінде де студент атомдардың, молекулалардың, электрондардың жəне 
фотондардың бар екендігі туралы біледі. Сондай-ақ, дəл осы бөлшектердің қозғалысы 
қоршаған дүниенің бүкіл феноменологиясын тудыратыны туралы: қатты, сұйық жəне газ 
тəрізді денелердің құрылысы; жылулық, жарықтық, электрлік құбылыстар; Жердегі ауа райы 
жəне аспан құбылыстары, алыстағы жұлдыздардың жарығы да, қызып тұрған пештің қызуы 
да, адам үйіне ақпаратты жеткізетін радиотолқындар да электромагниттік сəулеленудің бір 
сипатына ие екендігінен хабардар. Физикалық заңдар ең күрделі машиналар мен 



Международный научный журнал АКАДЕМИК                                                                       № 1 (212) 2023 г. 
 

25 
 

құрылымдарды, медициналық құрылғылар мен құралдарды, тұрмыстық техника мен 
ақпараттық-коммуникациялық құралдарды есептеуге жəне жасауға мүмкіндік береді. Дəл 
қазіргі адамның айналасындағы əлемді азды-көпті сауатты шарлау қабілеті физиканы 
зерттеудің арқасында қалыптасады. Осы себептерге байланысты физика пəнінің мұғалімдері 
басқа мұғалімдермен жəне оқытушылармен бірге білім оқушыларға берілген түсініктердің, 
идеялардың, дағдылар мен нұсқаулардың сəйкестігі мен дұрыстығына жауапты.  

Жалпы физика курсындағы күрделі ұғымдардың бірегейі  – салыстырмалылық ұғымы. 
Салыстырмалы нəтиже деп  – бақылау шартына тəуелді болатын нəтижелерді айтады. Егер 
бақылаушы өз бақылаулары мен есептеу амалдарын дұрыс орындаса, оның алған нəтижелері 
ақиқатқа жанасады. Алайда басқа бір санақ жүйесіндегі бақылаушының сол құбылыс жайлы 
мəліметтері  де  ақиқат  бола алады,  бірақ  оның  мəліметтері  алдыңғы  алынған 
мəліметтерден өзгеше болады. Мұндай жағдайда, яғни белгілі бір санақ жүйесінде ақиқат 
болатын нəтижелер мен шамаларды салыстырмалы дейміз. Оларды сипаттау санақ жүйесін 
айқындаудан, яғни инерциялық немесе инерциялық емес екендігін ажыратудан басталуы 
керек.  Механикалық   қозғалыстың   негізгі   сипаты   мен   ерекшелігі – оның 
салыстырмалылығы.  

1) Механикалық қозғалысты тек  басқа  денелермен салыстырып қана  бақылауға 
болады.  

2)  Бір  дененің  қозғалысын  сипаттайтын  шамалар    (жылдамдық,  үдеу,орын 
ауыстыру т.с.с.) əр түрлі санақ жүйесінде əр түрлі бола алады.  

3)  Қозғалыс  сипаты  мен  траектория  да  əр  түрлі  санақ  жүйесінде  əр  түрлі  бола 
алады. 

Кинематиканы оқыған білім алушылардың механикалық қозғалыстың 
салыстырмалылығы  жайлы  білімі дұрыс қалыптасуы қажет. Олар: 
1) Механикалық қозғалыс пен тыныштықтың салыстырмалылығы;  
2) Траекторияның салыстырмалылығы;  
3) Санақ жүйесі ұғымы (санақ денесі, онымен байланысты болатын координаталар жүйесі 
жəне уақыт өлшейтін құрал);  
4) Орын ауыстырудың, координатаның жəне жылдамдықтың салыстырмалылығы; 
жылдамдықтар мен орын ауыстыруды қосу ережелері; 
5)  Инерциялық санақ жүйесіндегі үдеудің абсолюттігі; 
6) Уақыт аралығы мен ара қашықтықтың абсолюттігі. 
 

Салыстырмалылық теориясы – кеңістік пен уақыттың физикалық теориясы. Жеке 
(арнайы) салыстырмалылықта тек инерциялық санақ жүйелері қарастырылады. 
Салыстырмалылық теориясымен сипатталған құбылыстар релятивистік (латын тілінен 
«салыстырмалы») деп аталады жəне вакуумдегі жарық жылдамдығына жақын жылдамдықта 
пайда болады (бұл жылдамдықтар релятивистік деп те аталады). 

Физикада шын мəнінде белгілі екі түрлі салыстырмалылық теориясы бар, олардың 
бірі салыстырмалылықтың арнайы (ерекше) теориясы, екіншісі жалпы салыстырмалылық 
теориясы деп аталады. Олардың біріншісін Альберт Эйнштейн 1905 жылы, екіншісін 1916 
жылы ұсынды. Арнайы салыстырмалылық теориясы ең алдымен электрлік жəне магниттік 
құбылыстармен жəне олардың кеңістікте жəне уақытта таралуымен байланысты екенін 
ескере отырып, жалпы салыстырмалылық теориясы ең алдымен гравитациямен күресу. Екі 
теория да кеңістік пен уақытқа қатысты жаңа тəсілдерге, күнделікті өмірде 
қолданылатындардан түбегейлі ерекшеленетін тəсілдерге назар аударады; бірақ кеңістік пен 
уақыттың релятивистік концепциялары атомнан жалпы ғаламға дейінгі физикалық 
құбылыстардың кез келген заманауи интерпретациясында ажырамас түрде өрілген. 

 Арнайы салыстырмалылық теориясы — кеңістік-уақыттың жергілікті құрылымының 
теориясы. Алғаш рет 1905 жылы Альберт Эйнштейн "Қозғалмалы денелердің 
электродинамикасы" атты еңбегінде ұсынған. Теория қозғалысты, механиканың 
заңдылықтарын, сондай-ақ кез-келген қозғалыс жылдамдығында, соның ішінде жарық 
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жылдамдығына жақын жерде оларды анықтайтын кеңістік-уақыттық қатынастарды 
сипаттайды. Ньютонның классикалық механикасы арнайы салыстырмалылық аясында төмен 
жылдамдыққа жақындау болып табылады. 

Арнайы салыстырмалылық классикалық электродинамика (оптиканы қоса) мен 
классикалық галилеялық салыстырмалылық принципі арасындағы қайшылықты шешу үшін 
пайда болды. Соңғысы инерциялық эталондық жүйелердегі барлық процестер жүйенің 
қозғалмағанына немесе біркелкі жəне түзу қозғалыс күйінде болғанына қарамастан бірдей 
жүреді деп мəлімдейді. Бұл, атап айтқанда, жабық жүйеде кез-келген механикалық 
эксперименттер сыртқы денелерді байқамай, оның қозғалысы біркелкі жəне түзу болса, оның 
қалай қозғалатынын анықтауға мүмкіндік бермейді дегенді білдіреді. Алайда, жүйенің 
ішіндегі оптикалық эксперименттер (мысалы, жарықтың əртүрлі бағытта таралу 
жылдамдығын өлшеу) мұндай қозғалысты анықтауы керек еді. Эйнштейн салыстырмалылық 
принципін электродинамикалық құбылыстарға да таратты, бұл, біріншіден, физикалық 
құбылыстардың бүкіл шеңберін бір позициядан сипаттауға мүмкіндік берді, екіншіден, 
Мишельсон-Морли экспериментінің нəтижелерін түсіндіруге мүмкіндік берді (жердің квази 
— инерциялық қозғалысының жарықтың таралу жылдамдығына əсері табылған жоқ). 
Салыстырмалылық принципі жаңа теорияның алғашқы постулаты болды. Алайда, 
салыстырмалылықтың кеңейтілген қағидаты шеңберіндегі физикалық құбылыстарды дəйекті 
сипаттау Ньютонның абсолютті Евклид кеңістігі мен абсолютті уақыттан бас тарту жəне 
оларды жаңа геометриялық құрылымға — псевдоевклид кеңістігі-уақытқа біріктіру арқылы 
мүмкін болды, онда оқиғалар арасындағы қашықтық пен уақыт аралығы белгілі бір жолмен 
өзгереді (Лоренц түрлендірулері арқылы), олар байқалатын сілтеме жүйесіне байланысты. 
Бұл қосымша принципті — жарық жылдамдығының өзгермейтіндігінің постулатын енгізуді 
қажет етті. Осылайша, арнайы салыстырмалылық екі постулатқа негізделген: 
 1. Салыстырмалы принцип. Табиғаттағы кез-келген физикалық құбылыс барлық 
инерциялық жүйеде бірдей өтеді.   
 2. Жылдамдықтың инварианттық принципі. Бос кеңістіктегі (ваккумдегі)  жарық 
жылдамдығы жарық көзі мен жарық қабылдағыштың қозғалысына тəуелсіз тұрақты шама.               

Салыстырмалылық принципі негізгі физикалық заң болып табылады, оған сəйкес кез 
келген процесс тыныштықтағы оқшауланған материалдық жүйеде жəне бір жүйеде 
бірқалыпты түзу сызықты қозғалыс жағдайында бірдей жүреді. Қозғалыс немесе тыныштық 
күйлері ерікті түрде таңдалған инерциялық санақ жүйесіне қатысты анықталады. 
Салыстырмалылық принципі Эйнштейннің арнайы салыстырмалылық теориясының 
негізінде жатыр. Инерциялық жүйе – классикалық механиканың ұғымы, қазіргі физикада 
жоғары мəртебеге ие алғашқы іргелі физикалық теория. Бұл теорияның негізін И.Ньютон 
қалады. 

«Əр дене өзінің тыныштық күйінде немесе біркелкі жəне түзу сызықты қозғалыста 
болғанша жəне оны осы күйді өзгертуге мəжбүр болғанша ұстай береді» - Ньютон қазіргі 
кезде Ньютонның механиканың бірінші заңы немесе инерция заңы деп аталатын заңды 
осылай тұжырымдады. 

Инерция заңы əрекет ететін санақ жүйесі: оған ешбір күш əсер етпейтін (немесе өзара 
теңестірілген күштер əрекет ететін) тыныштықта немесе бірқалыпты түзу сызықты 
қозғалыстағы материалдық нүкте инерциялық деп аталады. Оған қатысты прогрессивті, 
біркелкі жəне түзу сызықты қозғалатын кез келген санақ жүйесі де инерциалды. 

Салыстырмалылық принципі физиканың бірлігін табиғат туралы ғылым ретінде 
көруге мүмкіндік беретін қазіргі физиканың негізгі принциптерінің бірі болып табылады. Бұл 
принциптің терең физикалық жəне философиялық мазмұнын ашу үшін ең алдымен оның 
рөлін түсініп, физикалық зертхана қызметін атқаратын анықтамалық жүйені кеңінен 
пайдалану қажет. Барлық инерциялық санақ жүйелерінің теңдігінің арқасында зерттеушіге 
кез келген санақ жүйесін таңдау мүмкіндігі беріледі. Механикалық қозғалыстың 
салыстырмалылығы жайлы тапсырмалардың қалай орындалу қажеттігі жайлы бірер мысал 
қарастырайық.  
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Біз келесі шешім жоспарымен жүреміз: тапсырманың шарты жəне қысқаша 
мазмұнымен танысқаннан кейін біз шешім физикалық тұрғыдан айқынырақ жəне 
математикалық тұрғыдан ұтымдырақ болатын инерциялық санақ жүйесін таңдаймыз; 
таңдалған санақ жүйесінде біз сызбаны (немесе диаграмма) саламыз, аналитикалық шешімді 
орындаймыз; қажетті шаманың соңғы мəнін сандық атаулармен ауыстырамыз. Жауаптың 
өлшемін тексергеннен кейін оның сандық мəнін табамыз жəне қажет болған жағдайда 
жауапты талдаймыз. Мұндай жоспар, негізінен, физиканың барлық салаларындағы есептерді 
шешуге қолайлы. 

 
№1 тапсырма 
Көпір астында ағысқа қарсы жүзіп келе жатқан қайықшы қосалқы ескегін түсіріп 

алды. Біраз уақыттан кейін ол ескегінің жоғалғанын байқап, қайықты бұрды да, бір сағаттан 
кейін көпірден үш шақырым төмен  ескекті қуып жетті. Судың жылдамдығын анықтаңыз. 

 
Шешімі: 
1-тəсіл. Тапсырмалардың көпшілігінде, осы сияқты, шарт Жер шеңберінде 

тұжырымдалған. Бұл əдіснамалық тұрғыдан ақталмайды, өйткені ол белгілі бір дəрежеде 
«абсолюттендіреді». Бірақ тапсырма авторының нұсқауы бойынша, жұмыс істейтін 
инерциялық санақ жүйесі ретінде осы санақ жүйесін таңдайық. Сонымен, есеп «Жер» 
инерциялық санақ жүйесінде шешілетін болады. Осы  санақ жүйесінде есептің шартына 
сəйкес келетін сызбаны салайық (Сурет 1). 

 
Сурет 1. Есеп шартына сəйкес сызба 

 
Қайықшы ОА жолын өтуге жұмсайтын көмекші уақытты t’ енгізейік, оның соңында 

ол ескек жоғалғанын анықтайды. Қайықтың ағысқа қарсы қозғалу жылдамдығын ескере 
отырып, келесі үш теңдікті жасауға болады:  

(𝑣	– 	𝑣с	) – ағысқа қарсы қайық жылдамдығы;  
(𝑣	 + 	𝑣с ) – ағыс бойымен жүргендегі жылдамдық; 
𝑣 – тыныш судағы қайық жылдамдығы;  
𝑣'  – су ағысының жылдамдығы. 
Ескектің жолы:  

                                                 𝑂𝐵	 = 	𝑣𝑐	(𝑡	 + 	𝑡’)                                                     (1) 
 

Қайықтың бұрылғанға дейінгі жолы: 
 
                                                    𝑂𝐴	 = 	 (𝑣	– 	𝑣с	)	𝑡’                                                    (2)  
 
Қайықтың бұрылғаннан ескекке дейінгі жолы:  
 

                                                   	𝐴𝐵	 = 	 (𝑣	 + 	𝑣с	)	𝑡																			                                  (3)  
Суреттен байқап тұрғанымыздай,  
 
																																																								𝐴𝐵	 = 	𝑂𝐴	 + 	𝑂𝐵                                                       (4) 
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немесе  
                                (𝑣	 + 	𝑣с	)	𝑡	 = 	 (𝑣	– 	𝑣с	)	𝑡’	 + 	𝑣c	(𝑡	 + 	𝑡’)			                                       (5) 
 
Жақшаларды ашып, қарама қарсы таңбаға ие шамаларды жою арқылы 𝑡	 = 	𝑡’ 

екендігін анықтаймыз.  
Осылайша, ескек қозғалысының сумен қоса алғандағы уақыты:  
 

                                               Т	 = 	𝑡	 + 	𝑡’ = 	2	𝑡		                                                       (6) 
 

Осы уақыт ішінде ескек судың жылдамдығымен біршама қашықтықта жүзді:  
 

                                                    𝑙 = 𝑣3𝑇	                                                                     (7) 
 
Сəйкесінше, жылдамдық:  

5
6
= 7км

:сағ
= 1,5км/сағ 

 
Шешімнің көрінетін қарапайымдылығына қарамастан, оның өте қиын сəті  𝑡’ көмекші 

уақытын енгізу болып табылады, оның сандық мəні тапсырманың шартында көрсетілмеген 
жəне оны қалай табуға болатыны белгісіз. Енді инерциялық санақ жүйесін таңдау арқылы 
есепті шешудің басқа нұсқасын қарастырайық. 

2-тəсіл. Алдымызға сұрақ қояйық: тапсырмада кездесетін физикалық ұғымдарды 
тереңірек түсініп, көмекші уақыт  енгізбестен, есеп физикалық түрде шешілетін инерциялық 
санақ жүйесі жоқ па? Мысалы, егер біз «Су» инерциялық санақ жүйесін алсақ, онда бұл 
санақ жүйесінде су қозғалыссыз, ескек те қозғалыссыз, тек қайық алыстап, ескекке 
жақындайды. Оның үстіне қайықтың бұл қозғалысы қозғалыссыз суда өтеді. Сондықтан 
алыстап, ескекке жақындау үшін де бірдей уақыт керек. Ал классикалық физикадағы ұзақтық 
(уақыт) абсолютті шама болғандықтан, «Су» санақ жүйесінде қайықты ескекке қайтару үшін 
1 сағат қажет болады («Жер» санақ жүйесіндегідей). Жалпы алғанда, қайық екі сағат бойы 
қозғалыста болады (1 сағат «тура» жəне 1 сағат «артқа»). Дəл осындай уақыт ішінде ескек 
сумен бірге жағаға қатысты қалқып, бір уақытта (су жылдамдығымен) 3 км жүзді. Демек, 
ескектің (жəне судың) жылдамдығы: 

5
6
= 7км

:сағ
= 1,5км/сағ 

 
Инерциялық санақ жүйесін таңдаудың екінші нұсқасы бойынша есепті шешкен кезде 

бізге классикалық физика үшін уақыттың абсолюттілігі, жылдамдықтың ұзақтығы жəне 
салыстырмалылығы, оқиғаның инвариантылығы сияқты маңызды ұғымдардан шығуға, 
математикалық есептеулерді айтарлықтай жеңілдетуге тура келді.  

Механикадағы салыстырмалылық жайлы білімдерін білім алушылар 1-кестені 
толтыру арқылы жүйелей жəне жалпылай алады.  

 
Кесте 1. Инерциялық санақ жүйесіндегі салыстырмалы жəне абсолют ұғымдар 

мен шамалар 
Салыстырмалы          Абсолют 

              Қозғалыс            Уақыт  
            Тыныштық 

 
Ұзындық  (əрекеттесуші денелер ара 
қашықтығы) 

                       Траектория Дене өлшемі (ұзындық, аудан, көлем) 

         Орын ауыстыру Салыстырмалы жылдамдық 
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                       Координата             Үдеу 

          Жылдамдық             Күш 

             Импульс            Қысым 
 
 
№2 тапсырма 
Екі велосипедші бір-біріне қарай келе жатыр. Біреуі 18 км/сағ жылдамдықпен -20 

см/с2 үдеумен жоғары көтеріледі, екіншісі 5,4 км/сағ жылдамдықпен төмен қарай 0,2 м/с2 
үдеумен түседі. Олардың кездесуі қанша уақытты алады жəне егер олардың арасында 
бастапқы сəтте 130 м болса, кездесуге дейін олардың əрқайсысы қанша жол жүреді? 

 
Шешімі:  
«Стандартты» шешім «Жер» инерциялық санақ жүйесінде жүзеге асырылуы мүмкін. 

Əрбір велосипедші үшін қозғалыс теңдеулерін жазып, 𝑙 = 	 𝑙A +	 𝑙:	екенін ескеріп, t үшін 
квадрат теңдеуді шешіп, содан кейін  𝑙A	 мен 𝑙: есептеп шығару керек. 

Бірақ «1-ші велосипедші» санақ жүйесінде шешімді қарастыру физикалық тұрғыдан 
қызықтырақ. Ал 1-ші велосипедшінің өзі «Жер» инерциялық санақ жүйесінде үдемелі 
қозғалса да, ол өзінің санақ жүйесінде қозғалыссыз. Бұл санақ жүйесінде екінші велосипедші 
біркелкі қозғалады, өйткені тапсырма шартына сəйкес оның үдеуі Жер жүйесінің 
анықтамасындағы 1-ші велосипедшінің үдеуімен тең жəне бір бағытта. Осылайша, санақ 
жүйесін таңдаудың арқасында велосипедшілердің күрделі біркелкі ауыспалы қозғалысын 
теңдесі жоқ қарапайым біркелкі қозғалысқа дейін азайту мүмкін болды. «1-велосипедші» 
санақ жүйесінде екінші велосипедші (𝑣1	+	𝑣2) жылдамдықпен қозғалады. Велосипедшілерді 
130 м қашықтық бөледі (ұзындық – өзгермейтін шама).      2-ші велосипедші бұл жолды 
келесі уақытта өтеді: 

 
                                                 𝑡 = 5

BCDBE
	                                                                     (7) 

 
Бірақ классикалық физикада уақыт инвариант болып табылады, сондықтан екі 

велосипедші де кездесуге дейін жəне «Жер» санақ жүйесінде бірдей уақыт аралығында 
қозғалады. Квадрат теңдеуді шешпей есептің негізгі жауабын таптық. Ал енді кез келген 
велосипедшінің қозғалыс уақытын біле отырып, «Жер» санақ жүйесіндегі велосипедшілердің 
қозғалыс теңдеуін пайдалана отырып, олардың жүріп өткен жолын анықтауға болады. 
Мысалы, 1 велосипедші үшін 

 
                                     		𝑙A = 	 𝑣A𝑡 −

GCHE

:
	                                                                     (8) 

 
Элементарлы есептеулер келесі сандық мəліметтерді береді: 

𝑡 = 20 c, 𝑙A = 60	м	, 	𝑙: = 70	м. 
 
 
Қорыта  айтқанда, жалпы физика курсында салыстырмалылық  ұғымын  дұрыс 

қалыптастыру мəселелерін шешу  үшін демонстрациялық тəжірибелерге қоса:  
1)  механикалық  қозғалыс  пен  тыныштықтың  салыстырмалылығын  кинематика 

есептерін шығару мен жан–жақты талдау барысында ұғындыру керек;  
2)  салыстырмалы жəне  абсолют  шамалар  мен  ұғымдардың ерекшеліктерін 

механика есептерін əр түрлі санақ жүйелерінде шығару арқылы көрсету қажет;  
3) динамика есептерін шығарған кезде, денелердің өз ара əрекеттесуін дұрыс 

сипаттауда, санақ жүйесін дұрыс таңдаудың маңызды болатынын көрсету керек.   
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ДЕМОНСТРАЦИЯЛЫҚ ЭКСПЕРИМЕНТТІ ҰЙЫМДАСТЫРУҒА ЖƏНЕ 

ЖҮРГІЗУГЕ ҚОЙЫЛАТЫН ЭРГОНОМИКАЛЫҚ ТАЛАПТАР 
 
 

Балмағанбетова Гүлдана Ғаниқызы  
Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің 2-курс магистранты, Қызылорда қ., 

Қазақстан Республикасы 
 

Аннотация. Мақалада жаратылыстану біліміндегі демонстрациялық физикалық 
эксперимент құбылысы қарастырылады. Білім алушыларды оқытуда "тірі" тəжірибені 
қолданудың маңыздылығы көрсетілген. Оқытудың осы əдісін қолдану кезінде педагогикалық 
эргономиканың талаптары көрсетілген. Демонстрациялық экспериментті ұйымдастыруға 
жəне жүргізуге қойылатын негізгі эргономикалық талаптар келтірілген.  

Кілт сөздер: физикалық эксперимент, тəжірибелерді көрсету, эргономика, 
педагогикалық эргономиканың негізгі талаптары. 

Физика – жаратылыстану ғылымдарының маңызды пəндерінің бірі. Ол көптеген 
жүздеген жылдар бойы ғылыми ойдың жетістіктерін шоғырландыра отырып, үлкен 
дүниетанымдық əлеуетке ие.  

Соңғы жылдары физиканы оқыту əдістемесінде айтарлықтай өзгерістер байқалды. 
Ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың дамуы физиканы оқыту тəжірибесінде 
"тірі" демонстрациялық эксперименттің мүлдем жоғалып кетуіне əкелді. Оның орнына оқу 
роликтерін көрсету мүмкін деп саналады. Шынында да, виртуалды демонстрацияларды 
қолдану мұғалімнің уақытын едəуір үнемдейді, белгілі бір тəжірибені көрсетуге 
дайындалудың қажеті жоқ, сондықтан тосынсыйлар мен бұзылулар алынып тасталады. 
Виртуалды эксперимент көрсету кезінде қауіпсіздік мəселесін шешуге мүмкіндік береді, 
демонстрацияны тоқтатуға, бірнеше рет қайталауға, белгілі бір процестің маңызды 
ерекшеліктеріне назар аударуға болады. Мұның бəрі мұғалімнің тəжірибені көрсету 
дағдыларын іс жүзінде жоғалтуына жəне сабақтың шығармашылық емес, репродуктивті 
сипатқа ие болуына əкеледі.  

Студенттерге физиканы оқыту міндетті түрде шығармашылық сипатта болуы керек. 
Тəжірибе көрсеткен кезде студенттер экспериментке қатысады, тəжірибенің бір немесе 
бірнеше параметрін өзгерте алады жəне оның сапалы өзгеруін байқай алады. Тəжірибе жасау 
кезінде сəтсіздіктер болуы мүмкін бе? - Иə, əрине, бұл мүмкін. Бірақ сəтсіздіктерге 
диалектикалық тұрғыдан қарау керек. П. Л. Капицаны жəне оның Горайс Лэмбпен əңгімесін 
еске түсіру орынды, онда ол Кеңес ғалымына Максвеллдің дəрістерін қалай тыңдағанын 
айтты. Ол Максвеллдің керемет лектор емес екенін, дəрістерге жазбасыз келетіндігін жəне 
формуланы тақтаға шығарған кезде жиі қателесіп, адасып кететінін атап өтті. Максвелл 
өзінің қателіктерін қалай іздеп, түзеткеніне сүйене отырып, Лэмб өзі оқыған кез-келген 
кітаптан оқығанымен салыстырғанда көп нəрсені үйренгенін айтқан болатын. Максвеллдің 
Лэмбке арналған дəрістерінде ең құндысы оның қателіктері болды. Данышпан адамның 
қателіктері оның жетістіктері сияқты үйрететіні сөзсіз [2]. Жоғарыда айтылғандар 
физикалық демонстрацияға да қатысты. Зертханалық жұмыста студент шығармашылық 
атмосферасына еніп, психологтар əдетте интериоризация деп атайтын ерекше тəжірибеге ие 
болады. Студент үшін бұл жаңа білім алуға таптырмас мүмкіндік. 
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Сабақтарда физикалық демонстрацияларды қолдану экспериментатордың, тіпті 
студенттің ғылыми ұстанымына əсер етеді. Жоғары оқу орындарының зертханаларында бар 
көптеген тəжірибелер белгілі бір жаңалықтармен байланысты. Бұл жаңалықтар оларды 
ашқан ғалымдар атауымен аталынады. Қазіргі уақытта олар мектеп немесе университеттің 
оқу зертханаларының арсеналына айналды, бірақ оларды əлемге ашқан ғалымдардың 
есімдері жиі айтылмайды. Тəжірибе жүргізген кезде студенттерді ғалымдардың қысқаша 
өмірбаяндарымен таныстыру маңызды. Олар шығармашылық өрлеу мен құлдырауды бастан 
өткерген қарапайым адамдар екенін, бірақ олардың табандылығы мен еңбегі бүкіл əлем 
мақтан тұтатын жаңалықтарға əкелгенін атап өткен жөн. Көптеген елдер көрнекті 
физиктердің портреттерін банкноталарға орналастырды. Мысалы, студенттерге зерттеу 
тапсырмасы ретінде, физик ғалымдардың қайсысы осындай құрметке ие болғанын жəне 
қандай физиктер өз елінің банкноталарында бейнеленгенін тапсырған пайдалы. Студенттер 
Франция мен Польшаның банкнотасында П.Кюри мен М.Склодовская Кюри бейнеленгенін, 
Израиль - А. Эйнштейн, Германия – Э.К.Аббе, И.Кеплер, Ұлыбритания – М.Фарадей, АҚШ – 
Б.Франклин, Италия – Г.Галилей жəне  т.б. бейнеленген банкноталар тапқанына таң қалуы 
мүмкін. Ғалымдардың есімдері мен өмірбаяндарымен танысу физиканы мəдениеттану пəніне 
айналдырады, өйткені ол осы жаратылыстану пəніндегі мəдениетті бейнелейді жəне 
студенттер осы мəдениетке қол тигізеді. 

Физикалық демонстрацияларды өткізудің көркемдік формасы да өте маңызды екенін 
ескеру керек. Мұндай тəжірибелерді құру мен өткізу педагогикалық эргономика саласына 
қатысты бірқатар принциптерге бағынуы керек. Эргономика - еңбек өнімділігін арттыруға 
ықпал ететін, оңтайлы еңбек жағдайларын жасау мақсатында еңбек процестерін зерттейтін 
ғылыми жəне тəжірибелік пəн. Физикалық эксперимент, зертханалық қондырғылар, 
құралдар, компьютер – бұл қазіргі уақытта студент жұмыс істейтін «машина» жəне «орта». 
Эргономика «адам – машина - қоршаған орта» жүйесінің тиімділігін зерттейді. Сондықтан 
педагогикалық процесте студенттің нəтижелі жұмысының барлық аспектілерін, адам 
денсаулығына қауіп төндірмейтін оңтайлы жағдайлар жасау, оның жұмысын жоғары өнімді 
жəне биологиялық ресурстар мен жүйке энергиясын аз жұмсай отырып сенімді ету болып 
табылады. Педагогикалық эргономика адамның рухани жəне физикалық жетілуіне 
мүмкіндіктер беруі керек. Педагогикалық эргономиканың физикалық демонстрациялық 
экспериментке қойылатын маңызды талаптарына тоқталайық. Олардың негізгілері 
дидактикалық, техникалық, психофизиологиялық жəне антропометриялық, көркемдік 
жобалау, экономикалық. 

Ең алдымен, дидактикалық талаптарды қарастырайық. Бұл, ең алдымен, 
құбылысты көрсету үшін қолданылатын модельдегі негізгі жəне жалпы көрінісі; оқу 
материалын берудің қарапайымдылығы мен анықтығы (демонстрациялық эксперименттік 
қондырғы, презентация, постер жəне т.б.); оқу материалын беру қарқынының баяндау 
қарқынына сəйкестігі; мұғалім мен студенттің уақытын үнемдеу; дидактикалық материал 
құрылымының тыңдаушылардың жас ерекшеліктеріне сəйкестігі. Дидактикалық құралдар 
білімнің беріктігін қамтамасыз етуі керек, студенттердің ақпараттық өрісіндегі маңызды емес 
ақпарат алынып тасталуы керек, демонстрациялық құралдар аудиторияға эмоционалды əсер 
етуі керек. 

Техникалық талаптар эксперименттік құрылғының əмбебаптығын, оны қосымша 
түзетусіз пайдалану мүмкіндігін қамтиды (оқу уақытын үнемдеу);  тəжірибе нəтижесіне 
өзгермелі параметрлердің əсерін байқау мақсатында демонстрация кезінде тəжірибе жүргізу 
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шарттарын өзгерту; аспапты сақтаудың ыңғайлылығы, оның қауіпсіздігі, қызмет көрсетудің 
жеңілдігі, жөндеудің қарапайымдылығы. Ең маңызды талап - бұл құрылғының 
жұмысындағы сенімділігі. 

Психофизиологиялық жəне антропометриялық талаптар. Аспаптар жəне 
олардың шкалаларының анық оқылуы. Ол үшін аспаптардың ең маңызды бөліктері 
жеткілікті көлемде жəне сəйкес түсті болуы керек. Кейбір қанағаттанарлық жағдайларда 
оқуға интерактивиті тақта немесе презентацияларды пайдалану арқылы қол жеткізуге 
болады. Көрсетілген құрылғыларды олардың барлық маңызды элементтері бір уақытта 
көрінетіндей етіп орналастыру мүмкіндігі. Көрсетілген құрылғылар демонстрацияны 
жеңілдету үшін еден бетінен 1,1-1,2 м деңгейде орналасуы керек. Көмекші құралдар 
(қоректендіру блоктары, генераторлар жəне т.б.) студенттердің көру аймағында болмауы 
керек; демонстрациялық блоктардың барлық басқару элементтері сабақ немесе дəріс кезінде 
оларды оңай басқаруға мүмкіндік беретін еден бетінен кемінде 1 м қашықтықта орналасуы 
керек (оқытушының қол жетімді жерде). Демонстрациялық құрылғылардың конструкциясы 
оларды студенттердің көру аймағынан тез арада алып тастауға мүмкіндік беруі керек, 
осылайша олардың назарын басқаға аударуын алдын аламыз. Ақпаратты ұсыну формасы 
күрделі логикалық түрлендірулердің қажеттілігін жоюы керек. 

Көркемдік жобалауға қойылатын талаптар құрылғылардың тартымды сыртқы түрі, 
технологиялық ақаулардың,шаң жəне т.б. болмауы, құрылғы бөліктерінің функционалдық 
жəне конструктивті шарттылығы, олардың пішінінің ұтымдылығы. Жоғарыда аталған 
талаптар негізінде физика курсының əртүрлі бөлімдері үшін жаңа демонстрациялық 
құрылғыларды құру мүмкін болады. 

«Тірі» демонстрациялық эксперимент негізінде ұйымдастырылған физиканы оқыту 
əдістемесі оқушылардың ынтасын сапалы жақсартуға, ғалымдардың əр кезеңде кездескен 
қиындықтарын, одан шығу жолдарын сезінуге өте жақсы ықпал етеді. Адамның қоршаған 
ортасы, оны қоршап тұрған заттар əлемі оның психикасына белсенді түрде əсер етеді. Ол 
адамға пайдалы əсер етуі мүмкін, қанағаттану сезімін, қабылдаудан қуаныш тудырады, 
үйлесімділік пен сұлулық, немесе керісінше, көңілсіз, тітіркендіргіш, жағымсыз эмоциялар 
кейде себепсіз əрекеттерді тудыруы мүмкін. Сондықтан оқу процесінде əдемілікке қайта 
оралып, оны өз еңбегімен көбейту маңызды. 
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Аңдатпа: Мақалада оқу үлгерімі мəселесі жəне бастауыш сынып оқушыларының оқу 
үлгерімін арттырудағы педагог-психологтың рөлі қарастырылады. Бастауыш білім беру 
жүйесі туралы мəліметтер жинақталып, бастауыш сынып оқушыларының психологиясына 
сипаттама беріледі. Оқу үлгерімін арттыруда педагог-психологтың негізгі атқаратын 
қызметтері атап көрсетіледі. 
Түйін сөздер: оқу үлгерімі, педагог-психолог, бастауыш білім, білім беру сапасы, тренинг 
Аннотация: В статье рассматривается проблема успеваемости и роль педагога-психолога в 
повышении успеваемости младших школьников. Обобщаются данные о системе начального 
образования и дается характеристика психологии младших школьников. В повышении 
успеваемости выделяются основные функции педагога-психолога. 
Ключевые слова: успеваемость, педагог-психолог, начальное образование, качество 
образования, тренинг 
Annotation: The article deals with the problem of academic performance and the role of a teacher-
psychologist in improving the academic performance of younger schoolchildren. The data on the 
primary education system are summarized and the psychology of younger schoolchildren is 
characterized. In improving academic performance, the main functions of a teacher-psychologist are 
highlighted. 
Keywords: academic performance, teacher-psychologist, primary education, quality of education, 
training 
 

Қазақстандағы білім беру жүйесі – адамгершілік, зияткерлік, мəдени, дене бітімін 
дамыту жəне кəсіби құзыреттілікті қалыптастыру мақсатында жүзеге асырылатын тəрбие 
мен оқытудың үздіксіз процесі.[1] Қазақстан мектептеріндегі білім беру жүйесі 3 кезеңнен 
тұрады: бастауыш (1-4 сыныптар), негізгі (5-9 сыныптар) жəне жоғары (10-12 сыныптар). 
Бастауыш білім беру – балалардың жалпы білім алуының бірінші жəне ең маңызды кезеңі. 
Бастауыш білім алу арқылы балалар қоршаған əлем туралы алғашқы білімді, қарым-қатынас 
дағдыларын жəне қолданбалы мəселелерді шешуді үйренеді. Дəл осы кезеңде ерте жастан 
бастап дарындылық белгілерін анықтауға, дүниетанымның негізін қалауға, адамның 
мүмкіндіктері мен қабілеттерін дамытуға жағдай жасалады. Бастауыш сынып мұғалімі 
бастауыш сынып оқушыларында əртүрлі педагогикалық жəне психологиялық құралдарды 
қолдана отырып, оқу-танымдық іс-əрекеттің негіздерін қалыптастырады. Дұрыс 
ұйымдастырылған оқу процесі балалардың оқуға саналы көзқарасын дамытуға көмектеседі. 
Сонымен қатар, бастауыш білім беру сатысы бала мен оның ата-анасы үшін өте маңызды 
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кезең болып табылатыны барлығына мəлім. Мектепте бала белсенді дамып, қоғамға 
бейімделе бастайды.  Осы кезеңде педагог-психологтың да алатын орны ерекше екенін атап 
өткеніміз жөн. Педагог-психолог – бұл балалармен жəне жасөспірімдермен мектептерде 
жəне басқа да білім беру ұйымдарында, сондай-ақ əлеуметтік қызметтерде жұмыс істейтін 
маман. Қажет болса, ол тəлімгерлермен, ата-аналармен жəне мұғалімдермен жұмыс істейді. 
Мысалы, педагог-психолог оқушы мен мұғалім арасындағы жанжалды шешуге көмектеседі. 
Жалпы педагог-психологтың негізгі лауазымдық міндеттеріне тоқталып өтсем: 
• Оқушыларды дамыту, оқыту жəне əлеуметтендіру үшін қолайлы жағдайларды 

қамтамасыз ету. 
• Оқушылар арасындағы проблемалық жағдайлардың себептерін анықтау. 
• Мұқтаж балаларға психологиялық көмек көрсету. 
• Дамыту жəне түзету бағдарламаларын əзірлеуге қатысу. 
• Білім беру процесін бақылау. 
• Балаларды дамыту, əлеуметтендіру жəне бейімдеу мəселелері бойынша педагогтар мен 

ата-аналарға кеңес беру.  
• Балалардың шығармашылық жəне білім беру жетістіктерін, олардың үлгерімін талдау. 
• Педагогтар жұмысының тиімділігін бағалау. 

Бала бірінші сыныпқа кірер алдында психолог мектепте оқуға дайындығын анықтауы 
керек. Бастауыш білім беру кезеңінде психологтың міндеті баланы құрдастары мен 
мұғалімдерінің ортасына бейімдеу болады. Даму деңгейі жоғары дарынды балаларға оқуға 
деген қызығушылығын жоғалтпау үшін ерекше назар аудару керек. Ал мектеп 
бағдарламасын меңгеруде қиындықтарға тап болған оқушыларға тиісінше уақтылы көмек 
көрсету қажет. Нақты айтқанда балалардың оқу үлгерімін қадағалау – мектептегі педагог-
психологтың міндеттерінің бірі болып табылады.  

Қазіргі уақытта көптеген зерттеушілер үлгерім деңгейінің төмендегенін атап өтті.  
Мектептегі үлгермеушілік пен оның себептерін түсіндіру мақсатында көптеген классик 
педагогтар жəне психологтар өз көзқарастарын білдірген. Солардың бірі П.П.Блонский 
«мектептегі үлгермеушілік – мектептің тəрбиелік жəне дидактикалық талаптарына тəртіп пен 
оқудың нəтижелерінің сəйкес келмеу жағдайы», – деп түсіндіреді. Ал, Педагогикалық- 
психологиялық сөздікте «оқушылардың үлгермеушілігі – бұл жалпы білім беретін 
мектептерде жылдық оқу бағарламасын меңгермеген жəне екі не одан да көп пəндерден 
академиялық үлгермеушілігі бар оқушылармен айқындалатын педагогикалық əдістердің 
дұрыс емес, теріс құбылысы», – деп көрсетіледі.[2] И.В.Дубровина үлгермеушілікті білімді 
игеруге, оқу дағдысын дамытуға, шығармашылық əрекетінің қалыптасуына жəне танымдық 
қатынасындағы тəрбиелікке қойылатын мектептің міндетті талаптарына оқушылар дайын-
дығының сəйкес келмеуі деп қарастырады.[3] 

Төмен үлгерім – бұл кез-келген мектептің өзекті проблемасының бірі болып тұр. 
Үлгерімі төмен оқушылармен жұмыс жасау – бұл мұғалімнің  үлкен басым міндеттерінің бірі 
болып саналады. Ең алғашқы кезең үлгермеушілік 1-сыныпта байқалады – ол оқушының 
жеке қасиетіне, мұғалімнің жіберген қателіктеріне, денсаулығына байланысты. Кейінгі кезең 
бұл орта буын, себебі 5-7 сыныптарда оқушылардың оқуға деген көзқарасы өзгереді. 
Балалардың артта қалуы мен нашар оқуын болдырмау жəне алдын-алу жұмыстары көп 
уақытты, ынта жігерді қажет етеді. Денсаулығы дұрыс кез-келген оқушы мектеп 
бағдарламасын толық игеруі керек. Мұндай артта қалудың алдын-алу үшін  балаларды ақыл-
ой əрекетін белсендіруге, сөйлеу қабілетін дамытуға, практикалық тəжірбиесін кеңейтуге 
бағытталу керек. Мұғалімдер сабақ үстінде көбірек көрнекіліктерді қолданып, тереңірек 
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талдау жасау қажет. Мектептегі үлгермеушілік себептері əр түрлі болуы мүмкін, сондықтан 
ақыл-ой дамуындағы артта қалушылық сипатына байланысты үлгермеушіліктің арнайы 
түрлері айқындалған. Үлгермеудің бастапқы түрі  балада ерте жасынан, тіпті мектепке дейін 
басталады. Екіншісі баланың кіші мектеп жасынан тұрақты байқалады. Үшінші түрі 
бастауыш сатыдан орта буынға өту кезінде көрінеді. Үлгермеушілік кейде аяқ астынан 
басталса, кейде баяу, біртіндеп басталады.[4] Осы жəне өзге де қиындықтарды жеңу 
жолында педагог-психологтың алатын орны ерекше болып табылады. Мұғалім өзгерісті ерте 
байқап, баламен жұмыс кезінде жеке тəсілдерді қолданса, алдын алуға болады. 

Бастауыш білім жеке тұлғаны қалыптастырудың негізі болғандықтан бастауыш 
сыныптан бастап баланың үлгеріміне көңіл бөлу – баланың болашағының жарқын болуының 
кепілі деп анық айта аламыз. Педагог-психолог бастауыш сынып оқушыларының үлгерімін 
арттыруда жан-жақты дамыған, білімді, кез-келген қиындықтан шыға білетін, ата-аналармен 
жəне педагогтармен тығыз байланысатын жəне олардың арасындағы мəселелерді шеше 
білетін қабілетті болуы тиіс. Бастауыш сынып оқушыларының оқу үлгеріміне əсер ететін 
кейбір факторды атап өттік, енді осы мəселелерді шешу жолында педагог-психологтың 
негізгі атқаратын қызметтеріне тоқталып өтсек: 
1. Балалардың денсаулығы туралы біліп отыру; 
2. Балалардың отбасылық жағдайынан хабардар болу; 
3. Балалар мен ата-аналарға консультациялық жəне психокоррекциялық көмек көрсету; 
4. Ата-ана мен педагог, педагог пен оқушылар арасындағы конфликтіні жоя білу; 
5. Мектепшілік жиналыстарда «отбасы қарым-қатынасы», «бала тəрбиесі» мəселелері 

бойынша түсіндіру жұмыстарын жүргізу; 
6. Қиын оқушылармен жиі психологиялық тренингтер жүргізу; 
7. Мотивациясын арттыру бойынша заман талабына сай оқушылармен жұмыстар атқару; 
8. Оқушыларға олардың ерекшеліктерін, таланттары мен қалауларын ескере отырып, 

болашақ мамандықтарын таңдауға көмектесу; 
9. Оқытудың жаңа жəне тиімді əдістерін əзірлеу; 
10. Пəн мұғалімдерінен жəне оқушылардан жиі сауалнама алу жəне тағы басқа жұмыстар 

жүргізу керек. 
Қорыта айтқанда, педагог-психолог жұмысының өнімділігі жанжалды жағдайлардың 

туындау жағдайларын азайтып қана қоймай, сонымен қатар оқушылар арасындағы үлгерімді 
арттыруда. Ендеше педагог-психолог маманы білім беру мекемесіндегі аса маңызды маман 
деп атап өтсек те болады.  
Пайдаланылған əдебиеттер тізімі: 
1. Закон РК «Об образовании» http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30118747#pos=100;-

138 
2. Оқу үлгерімі төмен оқушылар туралы жалпы түсінік жайлы:  

https://stud.kz/referat/show/49896 
3. https://egemen.kz/article/251600-ulgerimi-tomen-oqushyny-qalay-uyretuge-bolady  
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Аннотация. Обсуждаются распространение и натурализация Cyclachaena 

xanthiifolia в городе Семей. Описана история появления и распространения циклахены, 
указаны возможные причины успешной натурализации. Приводится карта общего 
распространения C. xanthiifolia. 

Ключевые слова: циклахена дурнишниколистная, инвазивный вид, чужеродный вид, 
сорняк, семенная продуктивность, ценопопуляция. 
 

Введение. Современный период характеризуется мощной миграцией чужеродных 
видов, проходящей высокими темпами. Это связано с всеобщим развитием связей между 
государствами, транспортных путей, по которым осуществляется занос новых видов 
растений, и возрастанием антропогенной нарушенности растительного покрова. При 
благоприятных условиях в новых регионах чужеродные виды могут быть чрезвычайно 
агрессивными и расселяться с высокой скоростью, вытесняя другие виды из сообществ. 
Наиболее агрессивные чужеземные растения, которые образуют потомство в очень большом 
количестве и активно расселяются в новом регионе, называют инвазивными или 
инвазионными видами (Гельтман, 2003, 2006; Виноградова и др., 2010). Высшей степенью 
акклиматизации и адаптации неофитного вида в новых условиях произрастания считается 
его натурализация, т. е. внедрение в естественные сообщества (Абрамова, Ануфриев, 2008.). 

Циклахена была завезена из Северной Америки в Киев еще посреди XIX века и 
сначала культивировалась как декоративное растение в ботаническом саду.  Однако потом, 
выйдя из-под контроля, она стала стихийно распространяться как сорное растение, раз в год 
расширяя ареал по Украине и России. В Казахстане появление циклахены отмечено в 
середине 80-х годов прошедшего века на пустырях под Карагандой. Как подразумевают 
специалисты, растение было завезено к нам из США вместе с семенами яровой пшеницы. 
«Импортный» сорняк сразу показал собственный агрессивный характер, стал стремительно 
вытеснять как культурные растения, так и сорняки, служащие кормом для большого 
количества птиц и насекомых. 
Cyclachaena xanthiifolia (циклахена дурнишниколистная) — сегодня один из самых опасных 
и прогрессирующих инвазивных видов. Агрессивный захват циклахеной новых мест 
обитаний отмечен во многих областях Казахстана , к настоящему со временем этот вид стал 
массовым сорняком всей части Казахстана.  

Материалы и методы исследования. Объект исследований – циклахена 
дурнишниколистная (сyclachaena xanthiifolia) – инвазивный вид североамериканского 
происхождения из семейства Asteraceae Dumort. Исследование инвазивной ценопопуляции 
проведено на 4 окраинных территориях города Семей. В том числе Красный Кордон, 
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Бобровка , Восточный и Юность . Цель изучения этих районов: каждая земля имеет разную 
плотность роста растений . 

На рисунке 1 показано распространение Cyclachaena xanthiifolia в городе Семей  

 
Рис. 1. Распространение Cyclachaena xanthiifolia в г.Семей 

Популяционная характеристика Cyclachaena xanthiifolia была проведена в 2021-2022 
гг. Исследования были проведены способом  учетных площадок (1 м 2 ).Определены 
следующие главные параметры ценопопуляции:  высота, биомасса растений, поверхностная 
биомасса и биомасса сопутствующих видов. Для их определения требовались 3-месячные 
периодические ( Июль, Август, Сентябрь ) параметры . Кроме того были определены 
следующие характеристики: средние вес одного растения в граммах, доля вида в сообществе, 
биомасса вида в пересчете на 1 гектар. 

Сезонный цикл роста и развития изучался способом фенологических наблюдений в 
соответствии с  рекомендациями И.Н. Бейдеман (1974), Г.Э. Шульца (1966). На 4 
исследуемых испытательных площадках также были проведены исследования биологии 
Cyclachaena xanthiifolia.). Изучение морфометрии проводилось согласно установкам В.Н. 
Голубева (1962).  Статистическая обработка материала (Зайцев, 1984, 1990; Лакин, 1990) 
проводилась при помощи программных пакетов Microsoft Excel 2003 и Statistica 5.0. 
Однофакторный дисперсионный анализ применен для  оценки влияния экологических 
условий различных районов местообитания на морфометрические показатели растений 
Cyclachaena xanthiifolia. 

Результаты и обсуждение. Морфолого-биологические особенности и онтогенез 
Cyclahaena xanthiifolia изучены в 2021-2022 годах в 4 инвазивных ценопопуляциях 
Семипалатинского города : Красный Кордон, Бобровка , Восточный , Юность .  В онтогенезе 
циклахены дурнишниколистной описаны три периода: латентный, виргинильный, 
генеративный и шесть возрастных состояний. Для каждого  возрастного состояния 
приведены средние морфометрические характеристики. Пример для юных генеративных 
растений показан в таблице 1. 

Морфометрические показател и молодых генеративных растений (g1)  Cyclahaena 
xanthiifolia (9.08.2022 г.) 

Показатели min-max  CV, %  
Количестволистьев, шт.  6-14  20,9  
Длинастебля, см 67,3-103,2  12,5  
Длинакорня, см 10,2-22,4  22,9  
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Длинабоковогокорня, см 7,2-13,6  25,1  
Длиналиста, см 4,7-11,9  25,1  
Шириналиста, см 3,2-10,2  30,4  
Количествобоковыхпобегов, шт.  4-6  21,1  

 
Исследован сезонный ритм роста и развития Cyclahaena xanthiifolia. Начало 

вегетации вида приходится на I декаду мая, завершается вегетация с отмиранием растений во 
II-III декаде сентября. Продолжительность вегетации – 162 дня. Формирование соцветий 
случается в I-II декаду июля. Начало цветения приходится на I декаду августа, масштабное 
цветение наступает во II декаде августа. Цветение растянутое, продолжительность цветения 
– 26 дней. По срокам цветения Cyclahaena xanthiifolia относится к растениям позднелетнего 
цикла цветения, по длительности цветения – к долго цветущим видам. Плодоношение 
начинается во II декаде августа и I декаду сентября, продолжительность созревания семян – 
57 дней. Фенологические фазы бутонизации, цветения и плодоношения перекрывают друг 
друга, цветение и созревание семян неравномерно.  

Морфометрические параметры Cyclahaena xanthiifolia изучены в ценопопуляций г 
Семей  в 2021-2022 гг. Выявлено, что они изменяются по сезонам и годам. На протяжении 
сезона показатели стабильно растут, по годам наблюдения наибольшие различия 
наблюдаются по последующим признакам: высоте растения, толщине стебля, длине и 
ширине листа.  Для биометрических показателей в природных критериях характерны 
следующие уровни изменчивости для высоты растения, толщины стебля, числа листьев, 
длины и ширины листа, длины черешка, числа побегов; большой и чрезвычайно большой для 
длины боковых побегов и числа листьев боковых побегов (CV=51,0-86,9%).   

Для растений Cyclachaena xanthiifolia проведена оценка некоторых репродуктивных 
показателей, результаты приведены в таблице 2.   

Таблица 2 Семенная 
продуктивность и репродуктивное усилие Cyclachaena xanthiifolia 

Популяции  Показатели  
Количество 
семян на 1 
растение (шт.)  

Масса 
семян с 1  
растения,  
г  

Масса 100 
семян, мг 

Масса 
растения с 
корнем, г  

Репродуктивное 
усилие, %  

Восточный  8243,6  
±1376,0  

4,7  
±0,9  

55,5  
±0,9  

68,5  
±10,4  

6,9  

Юность 3672,5  
±663,2  

2,0  
±0,4  

55,2  
±0,2  

24,0  
±5,0  

8,5  

Красный 
Кордон  

6066,8  
±1011,0  

3,4  
±0,5  

55,5  
±0,5  

61,3  
±8,3  

5,5  

Бобровка  8105,2  
±1714,4  

3,8  
±0,6  

55,7  
±1,2  

59,7  
±5,9  

6,4  

 
Общая семенная продуктивность циклахены чрезвычайно высочайшая – может достигать 30 
тыс. семян на 1 растение (в среднем 7471,9 шт. семян). Семенная продуктивность в 
существенной степени зависит от погодных условий периода цветения и образования семян.  
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Сезонная динамика ценопопуляций – один из показателей приспособлении растений 
к новым условиям произрастания. Оценивались сезонная динамика роста, плотности, 
биомассы и возрастного состава ценопопуляций Cyclachaena xanthiifolia в 4-х местах 
произрастания вида в городе Семей : Красный Кордон, Бобровка, Восточный, Юность. 
Параметры популяций измерялись в 3 срока, начиная с июля, с перерывом в 1 месяц.  

На рисунке 2 приведены усредненные данные по высоте растений Cyclachaena 
xanthiifolia в изученных популяциях в течение вегетационного сезона. Можно видеть, что 
высота растений на протяжении всего сезона возрастает. Наиболее благоприятные условия 
для роста растений создаются в популяциях района Бобровки и на Восточном , 
произрастающих на богатых нитратами субстратах (ферма, свалка), а менее благоприятные – 
в популяции район Юность т.е. на более бедных почвах, в последнем случае – с 
дополнительным воздействием прогонов скота по участку.  

 
Рис. 2. Динамика роста Cyclachaenaxanthiifolia в течение вегетационного сезона 

Характеристика ценопопуляций Cyclahaena xanthiifolia проводилась в 2021-2022 гг. в 
4-х регионах  г Семей : Красный Кордон, Бобровка, Восточный, Юность. Отмечено, что 
наиболее благоприятные условия для произрастания Cyclachaena xanthiifolia складываются а 
районах Бобровки и на Восточном, отличающиеся теплым и достаточно влажным климатом. 
Здесь отмечены наибольшие значения биомассы и плотности ценопопуляций. 
Максимальную высоту имеют растения циклахены в районе Восточный. Самые угнетенные 
ценопопуляции в районе Юности, где климат засушливый, что объясняет минимальные 
значения высоты, плотности и биомассы.    
 

Заключение. Выявлено свыше 20 новых очагов инвазий Cyclachaena xanthiifolia. 
Вид является агрессивным, высоко конкурентно способным сорным растением и 
стремительно распространяется по городу Семей. При внедрении в общества Cyclachaena 
xanthiifolia становится доминантом с долей участия от 44% до 100%. Средняя высота 
растений к концу вегетационного сезона достигает 150,5 см, средняя биомасса с 1 м2 - 3,6 кг.   

Онтогенез Cyclachaena xanthiifolia проходит в течение 1 года по неполночленному 
типу. В онтогенезе охарактеризованы три периода латентный, виргинильный, генеративный 
и шесть возрастных состояний, также динамика возрастного состава в течение сезона 
вегетации.  

Выявлена сезонная динамика ценопопуляций Cyclachaena xanthiifolia: в течение 
вегетационного сезона высота растений возрастает с 90,4 см до 150,5 см. Максимальные 
значения большинства параметров ценопопуляций и морфометрических признаков отмечены 
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в районе Бобровки и на Восточном, где выше уровень увлажнения. Особи с минимальными 
размерами характерны для засушливого районе Юности.  

Воздействие комплекса экологических критерий местообитаний на 
морфометрические характеристики растений Cyclahaena xanthiifolia является статистически 
значимым, в наибольшей степени он оказывает воздействие  на высоту растений, длину и 
ширину соцветия (доля факторизованной дисперсии 45-51%).  
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Annotation. Information security is a global problem due to the growing dependence of 
society on the global Internet, and cyber threats are one of the most serious challenges to the 
economy and national security. Information security has become a top national priority. All 
authorities, including educational institutions working with the use of digital computer 
technologies, need specialists with competencies and skills that include behavioral, managerial and 
technical knowledge to combat cyber attacks in a dynamic environment of cyber threats. In this 
regard, there is a growing demand not only for qualified specialists, but also for teachers with 
information security competencies who are able to teach the basics of cybersecurity from school.  

The existing contradictions between the widespread use of digital technologies, vulnerable to 
cyber-attacks, and the insufficient use of the educational process for teaching information security, 
as well as between the increased demand for training computer science teachers in information 
security and the insufficient readiness of the teaching staff the university's training of relevant 
specialists allows us to formulate the actual problem of scientific research, which consists in the 
need for system support for the training of future computer science teachers and the formation of 
their professional competencies in information security in the modern conditions of the 
development of the information society. The novelty of the research consists in developing an 
approach to teaching future computer science teachers the basics of cyber security and the 
formation of their competencies in information security in the context of digitalization of education. 

Keywords: computer science teacher, information security, cybersecurity, professional 
training, competence. 

Introduction 
The training of future computer science teachers in digital education systems includes 

mastering modern technologies [3; 4], but teacher training programs usually consider the 
competence of computer science teachers from the point of view of mastering information and 
communication technologies and to a small extent relate to the training of teachers in the field of 
information security. Cybersecurity as such is not considered at all, since it is assumed that 
cybersecurity and information security are completely identical and synonymous [8]. Abroad in 
European countries, cybersecurity has already separated from information security [21] into a 
separate industry and is gradually being introduced in Russia. 

Cybersecurity is nothing new and has been the subject of serious discussions in government, 
industry and academia for almost two decades [22]. Nevertheless, there are some differences in the 
definition and scope of cybersecurity, which were the cause of disagreements between different 
authors [7; 10]. Some experts argue that this topic is excessively and artificially inflated due to fear-
mongering, and a term like "cyberwar" is intended to cause an emotional, not a rational reaction 
[11]. 

Опасения по поводу электронной конфиденциальности действительно могут быть 
обоснованными, многие киберпреступления являются прямым результатом нарушений 
безопасности [12; 13]. 

Materials and methods 
During the study, an analysis of foreign sources was carried out, from which it can be 

concluded that active work is being carried out in European and Asian countries on education and 
training in the field of cybersecurity; the theoretical and methodological foundations of the study 
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were determined and the specification of the training of computer science teachers in cybersecurity 
was disclosed. 

The conceptual idea of the research is to develop new approaches to teaching future computer 
science teachers the basics of cybersecurity [23] as part of the study of disciplines that form 
professional competencies in information security. Based on theoretical and methodological studies 
[24], the key points in the training of future computer science teachers in information security are 
highlighted and the specification of the training of computer science teachers in cybersecurity as a 
subsystem of information security is disclosed [25]. 

The International Organization for Standardization currently defines cybersecurity as the 
preservation of confidentiality, integrity and availability of information in cyberspace [26], with the 
accompanying definition of cyberspace as a complex environment resulting from the interaction of 
people, software and services on the Internet using technological devices and networks connected to 
it, which does not exist in any physical environment. form [15]. 

Literature review 
The formation of professional competencies of computer science teachers is considered in the 

scientific works of many authors. Thus, A.I. Blinkin examines the professional competencies of a 
computer science teacher of the twenty-first century and concludes that there is a need for 
continuous self-education of teachers and improving their competence in the field of modern 
information technologies [2].  

The training of future computer science teachers in the conditions of digital education was 
considered by E.V. Baranova and I.V. Smirnova, they proposed a model for the preparation of 
bachelors of pedagogical education, which ensures the formation of professional competencies of a 
computer science teacher. In their study, the authors conclude that the structure and content of 
training should meet the personal expectations and requirements of society for education and the 
needs of the labor market [1]. 

The use of an interdisciplinary methodological system in the formation of professional 
competencies of computer science teachers is proposed by P.V. Nikitin. Describing the problems of 
the formation of professional competencies during training in pedagogical universities, he points to 
the need to improve the professional training of future computer science teachers [14]. The 
scientific research of A.V. Naumova and E.G. Toporkova was directed to the formation of an 
information security culture in the distance learning format. The authors considered distance 
education, as well as the necessary skills and competencies of a teacher that affect the effectiveness 
of training [5]. 

Ensuring information security and information protection, developing an idea of the 
importance of the problem of ensuring personal security in the global information community is 
considered by E.V. Chernova and concludes that the formation of the main elements of information 
culture will allow developing information and general cultural competencies that are important for 
successful personal development and professional growth [18]. The problem of using interactive 
teaching methods in the formation of professional competencies of future teachers of teachers to 
ensure cybersecurity is considered in the scientific work of T.V. Richter. The scientist identifies the 
components of cybersecurity, groups of interactive methods that contribute to the formation of 
individual elements of professional competence of teachers in the field of cybersecurity [17]. 

The formation of professional competencies of future computer science teachers on 
cybersecurity is considered in scientific publications by A.A. Nechai and S.A. Krasnov, which 
indicate the need to include the basics of cybersecurity in the training programs of future computer 
science teachers [6; 9]. 

 
Results 
It is obvious that cybersecurity is an area of much discussion, interest and attention. Also, the 

concept of "cybersecurity" can be greatly simplified. Simplifying cybersecurity to a few key terms 
and their relationships provides a flexible framework. This level of flexibility helps curricula 
maintain a relatively open academic structure that can contribute to solving problems in 
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cybersecurity definitions, standards, and structures. The emphasis on cybersecurity can be limited 
within three categories that would follow the general premise of ensuring information security and 
information security [16]: these are the categories "preparation", "protection" and "action". Initially, 
cybersecurity was designated by the category "react", meaning a reaction to a cyber incident. It 
seemed inappropriate, given the axiom: "it is better to act than to react." The category "react" can 
conjure up a careless reaction rather than a well-executed action plan. Each of these categories can 
be better contextualized with the following questions: 

1. What are the cyber threats, how can we prepare for them and minimize potential attacks? 
(Preparation). 

2. How to design and maintain information systems in security? (Protection). 
3. What should be done in the event of a cyberattack and how can the available means of 

protection be applied? (Action). 
Preparing for cybersecurity means that the risks are clear [27]. This requires a deep 

understanding of the threat and its consequences. It is important to note that they are not purely 
technical. A big part of the training is understanding the relationship between cyberspace and the 
real world. The main technical topics are penetration testing, ethical hacking and advanced 
persistent threats [28]. Cyber defense involves taking preventive measures to protect computer 
systems and again includes both technical and non-technical elements. We believe that this category 
is well suited for system administration. System administrators are responsible for the maintenance 
of systems and networks, as well as for the implementation of security policies [29]. Other relevant 
topics include network and system design in a security context. Preparation, audit, accreditation and 
user training – all this belongs to the category of preventive protection [30]. 

The category of action is what to do in the event of a cyber-attack. What are the signs of an 
active attack, what steps should be taken to assess the potential impact, obtain attribution, respond 
and restore the service? Technical topics include digital forensics (real-time and offline) and 
incident response. Other areas include cultural and global standardization, legal issues, 
counterexpertising, computer forensics and incident response theory, and understanding how 
different organizations have different methodologies and priorities [19].  

Cybersecurity is not a new topic, but rather a method of viewing and correlating existing 
knowledge for holistic analysis, understanding, protection against cyber threats and responding to 
them. Initial training of future computer science teachers with a consistent approach to teaching is 
necessary where information and cybersecurity should be taught as a matter of high priority in the 
educational field, especially within curricula within the framework of the general system of teacher 
training and the formation of their professional competencies in the field of cybersecurity. 

There is no doubt that the teacher needs knowledge in the field of digital security and how to 
achieve it. Teachers are expected to take responsibility for teaching digital security and guide their 
students on the rules of online behavior, but teachers often do not have sufficient training to 
understand the risks associated with unethical behavior. A teacher can serve as a model to help 
improve students' behavior when using information technology, conduct conversations about risks 
and damages, and have a significant impact on students through their actions. Thus, the initial 
cybersecurity training should be sensitive to the current needs of society, so that future teachers 
adapt to innovative processes and can compete in the labor market for the use of modern 
information technologies. The new digital culture requires teachers to be useful and in demand in a 
digital society. Various studies indicate the urgent need for educational institutions to form centers 
that guarantee cybersecurity training in order to increase security as a priority issue in the field of 
education, especially with regard to training programs for future teachers. 

At the international level, work is underway in European and Asian countries to improve 
security through education and training in the field of cybersecurity. For example, in Taiwan, the 
Tais program has identified four aspects of training competent teachers: 

- security and protection of communications; 
- suitability of information; 
- Internet security; 
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- own use of technological devices. 
In the EU countries, organizations such as the British Educational Communications and 

Technology Agency, various studies in the Scandinavian countries and the Czech Republic 
emphasize the importance of teacher training and conclude that previous experience, knowledge, 
practice, opinions and perceptions determine how teachers should teach, solve and deal with 
cybersecurity problems [20].  

At the global level, UNICEF (the United Nations International Children's Fund) suggests the 
importance of consolidating actions and educational measures for educational institutions and from 
them the joint responsibility of parents and teachers, as well as the need to allocate educational 
resources to educational and preventive programs that help to avoid threats and protect against the 
dangers of the digital world. 

 
 
Discussions and conclusions 
Having conducted research on the best practices of foreign countries and relevant scientific 

publications related to the training of future teachers in the field of cybersecurity in order to identify 
educational needs, a number of topics that are crucial for the training of a future specialist are 
proposed: 

- rules of online communication and behavior (network etiquette); 
- measures and means of preventing risks on the Internet and taking care of physical and 

mental health; 
- concepts related to digital security (reputation, identity, digital divide and fingerprint); 
- protection of personal data in the field of education; 
- secure device protection and password creation. 
Despite the fact that there are few studies specifically devoted to cybersecurity, the relevance 

of this topic is confirmed by its regular discussion on the agenda of leading companies and 
organizations related to information technology. And as a result, this indicates the need for in-depth 
research on cybersecurity training, as well as the promotion of this topic and its inclusion in existing 
curricula and programs at different stages of education. 
It is concluded that the training of future computer science teachers in digital education systems 
includes mastering modern technologies, but teacher training programs usually consider the 
competence of computer science teachers from the point of view of mastering information and 
communication technologies and to a small extent relate to the training of teachers in the field of 
information security. Cybersecurity, which is part of information security, is not considered as such 
at all, since it is assumed that cybersecurity and information security are completely identical and 
synonymous. Abroad in European countries, cybersecurity has already separated from information 
security into a separate industry and is gradually being introduced in Kazakhstan. 
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Аннотация: В статье  описан видовой состав и распространение луков произрастающих в 

Семейском регионе Абайской области. Рассмотрены экологические, биологические 

особенности луков. Описано 26 видов лука. Так же рассмотрены практическое значение и 

декады цветения луков.  Изученные 26 видов лука были разделены на гигрофитов, 

мезофитов и ксерофитов в связи с их экологическими особенностями. 

Ключевые слова:Allium L., флористические районы, ксерофит, мезофит использование. 

 

Территория Казахстана разделена на 29 флористических районов. Из них 5 

флористических районов расположены на территории Абайской области: Иртышский (3 

флористический район), Семипалатинский боровой(4 флористический район), Восточный 

мелкосопочник (11 флористический район), Алтай (22 флористический район) и Тарбагатай 

(23 флористический район). 

В этих флористических районах в зависимости от природно – климатических условий 

встречаются степные, луговые, полупустынные, лесные, горные, растительные зоны. В 

фитоценозном составе этих типов растительности, наряду с другими видами растений особое 

место занимают луки. 

По Абайской области очень мало научных данных о видах, распространении, 

экологии луковых. С учетом этого, в 5  флористических районах Абайского региона в период 

с 2018 по 2022 годы были организованы десятки сезонных экспедиций, изучено 

разнообразие флоры, были собраны, гербаризированы и определены виды луков. С ними 

были проведены системные, экологические и биологические экспертизы. 

Род Allium L., представлен 750-800 видами. Во флоре Казахстана род Allium L. входит в 

число крупнейших родов. В пределах Казахстана семейство Луковые представлено 140 

видами, из которых 47 видов являются эндемичными[1, 13] 12 видов занесены в «Красную 

книгу Казахстана»[2] как редкие растения, произрастающие на горных склонах, у подножий, 
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в степной, луговой и лесистой местностях. Съедобных дикорастущих луков насчитывают 23 

вида [13]. 

         В зависимости от распространенности и экологических условий произрастания луки 

подразделяются на разные группы. В то время как одна группа видов, похожих друг на 

друга, растет в сухих засушливых районах, другие встречаются во влажных местах. Среди 

луков есть виды, произрастающие в соленых местообитаниях [3,4,5]. 

В восточной части области Абай расположен реликтовый сосновый бор, по берегам 

реки Иртыш. В этом объединении сосна является доминантой, а травянистые растения в 

подстилке леса считаются кодоминантами. В травянистых растительных ассоциациях наряду 

с другими видами растений встречаются различные виды лука [6,7]. 

В Сосновом Бору мы встретили 5 (4,62%) видов лука, это A. angulosum, Allium nutans, 

Allium globosum, Allium caespitosum, A.lineare L. Большинство из них являются 

псомофитными растениями, растущими на песчаных участках в лесу, среди которых 

A.lineare L. распространен в растительных сообществах таволги и  шиповника, 

расположенных на опушках леса. Это крупнолистное, мягколистное, изящное растение с 

красивым синим цветком, которое можно использовать в пищу. 

Кроме того, Allium globosum, который  произрастает в Сосновом Бору, является редким 

видом лука, занесенным в «Красную книгу» Казахстана [2].  

Изученные виды лука имеют большое хозяйственное значение, широко используются 

в качестве лекарственного, кормового, декоративного, технического и др. сырья. Многие из 

них интродуцируются в ботанических садах и заповедниках[8]. 

Превращение лука в культурные растения напрямую связано с их значимостью в 

жизни человека. В настоящее время известны сотни разновидностей лука, полученных от 

диких видов. Одним из важнейших является их декоративное свойство[9]. 

Луки относятся к эфирно-масличным растениям. Они обладают высокими 

бактерицидными и фитонцидными свойствами. Поэтому луки применялись в народной 

медицине как лекарственное растение. В них содержатся такие витамины как: каротин, 

витамины В,В2,РР, Е и большое количество витамина С. Кроме того, из лука был получен 

продукт, называемый манит, который применяется против сахарного диабета [10]. 

Виды лука, распространенные в Сосновом Бору, являются ксеро-мезофитами. Они 

цветут в летние месяцы (июнь – июль), после чего впадают в состояние покоя, где надземные 

вегетативные органы увядают, а подземные луковичные сохраняются. Поэтому изучение, 

выявление этих видов проводилось в этих экотопах только в начале весеннего и летнего 

месяцев.  Ареалы их распространения можно обнаружить во время массового цветения, в 

растительных ассоциациях. Используя эту возможность, в сосновом лесу луки  A.lineare L., 
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A. angulosum L., A.fistulosum, A. caespitosum S., A. nutansL., A.globosum M.,  мы наблюдали 

распространение на обширных ареалах, которые в некоторых растительных сообществах 

образуют средние популяции определенного размера (табл). 

Материалы и методика исследований 

 Материалом для исследования послужили коллекции гербарного фонда  семейства 

луковых кафедры естественно-научных дисциплин Университета имени Шакарима г. Семей, 

собранных  в ходе флористического обследования 2018-2022 с различных экотопов в 

пределах Прииртышья. 

Коллекционный фонд представлен 19 образцами луков различного эколого-географического 

происхождения: Карелина, линейный, батун, красноватый, голубой, красноватый, 

стареющий, тончайший, сине-голубой, желтеющий и т.д. Оценку селекционного материала 

по хозяйственно-ценным показателям проводили согласно методическим указаниям 

государственного сортоиспытания (1973, 1985) и методическим указаниям по селекции 

луковых растений (1984). Площадь делянки в полевом опыте 5,6 м2, повторность 4-6-

кратная. 

Изучение и оценку материала проводили в соответствии с «Методическими указаниями по 

селекции луковых культур» (1997); «Методическими указаниями по изучению 

коллекционного материала многолетних луков» (ВИР, 1968); «Методическими указаниями 

по изучению и поддержанию в живом виде мировой коллекции лука и чеснока», 2005. 

Площадь учётной делянки составляла от 0,3 до 5,0 м², в зависимости от наличия семенного 

материала, без повторности 

 

 таблица 

Видовой состав луков 

 

№ 

 

Виды лука 

Распространение 
(флористические 

районы) 

          Экология Применение 

 

 

3 
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11 

 

 

22 
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1 Лук 
красноватый- 
A. rubens 

  + + +  +    + 

2 Лук Карелина- 
A.Karelinii 

  +  + +   + + + 

3 Лук желтеющий-   +    +   + + 
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A.flavescens Bess. 
4 Л.желтоватый 

A.flavidum 
   + +  +  +  + 

5 Лук тончайший- 
A.subitilissimum 
Ledb. 

+  +  +  +    + 

6 Лук Палласа- 
A.Pallassi Murr 

  +    +    + 

7 Лук 
малоцветковый 
A.oliganthum 

  +    +  +  + 

8 Лук косой 
A.obliguum 

  +  +  +    + 

9 Лук угловатый 
A.angulosum 

+ + + +    + +  + 

10 Лук торчащий 
A.strictum 

  +  +  +    + 

11 Лук линейный 
A.lineare 

+ + + + + +   +  + 

12 Лук 
неравнолучевой 
A.anisopodium 

  + +   +    + 

13 Лук батун 
A.fistulosum 

+ + + + +  +  +  + 

14 Лук голубой 
A.caesium 

+  +   +   +  + 

15 Лукдернистый 
A. caespitosum S. 

+ +      +   + 

16 Лук поникающий  
A. nutansL. 

+ + + +   +  +  + 

17 Лук шаровидный – 
A.globosum M. 

+ +    +   +  + 

18 Лук стареющий- 
A. senescensL. 

  +    +    + 

19 Лукобманчивый 
A.decipiensFisch. 

+      +    + 

 

Географические координаты исследуемых районов были определены с помощью устройства 

GPS. Экспедиционные исследования проводились на 6 участках в окрестностях сел: Старая 

Крепость (2 участка), Озёрки (2 участка), Тепкаши,горы Семейтау, Аягоз. 

Анализ динамики фиторазнообразия и биоэкологической структуры видового состава 

разновозрастных фитоценозов Абайского региона показал, что в растительных сообществах 

преобладают ксерофиты, число их составляет 68,4%, доля мезофитов и гигрофитов 

значительно меньше. 

Анализ изученности показал, что из 19 дикорастущих видов луков Казахстана 

Абайской области больше половины (13 или 68,4 %) видов (выделены жирным шрифтом в 
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табл.) являются ксерофитами. Ареалогический анализ показал, что преобладающей 

широтной группой является Восточный мелкосопочник. 

Всестороннее изучение растительности, формирующейся на нарушенных 

промышленностью землях, имеет и практическое значение, оно позволяет: а) определить 

степень пригодности отвалов для биологической рекультивации; б) выделить площади, не 

требующие биологической рекультивации; в) разработать способы биологической 

рекультивации с учетом конкретных экологических условий. Многолетние мониторинговые 

исследования дают возможность прогнозировать развитие фитоценозов и разработать схемы 

долгосрочного их формирования. 
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