
Международный  научный  журнал АКАДЕМИК                                                                              № 1 (209) 2023 г. 

________________________________________________________________________________________________ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Международный  научный  журнал АКАДЕМИК                                                                              № 1 (209) 2023 г. 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

“Международный научный журнал АКАДЕМИК” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 1 (209), 2023 г. 

ЯНВАРЬ, 2023 г. 

Издаётся с июля 2020 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Астана 

2023 г.



Международный научный журнал АКАДЕМИК                                                                       № 1 (209) 2023 г. 

 

3 
 

 

Содержание 

THE EFFECTIVENESS OF MIND MAPPING METHOD TO ENHANCE FLUENCY IN STUDENTS’ SPEAKING SKILL 

Tashpolatova Kamolakhan Davronkyzy ..................................................................................................................................................... 4 

 

ҚАЗІРГІ ЗАҢНАМАЛЫҚ ДИСКУРСТАҒЫ ТЕРМИНДЕРДІҢ СЕМАНТИКАЛЫҚ МОДИФИКАЦИЯСЫ 

Шолпанбаева А.Қ ..................................................................................................................................................................................... 8 

 

(АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ МАТЕРИАЛЫНА НЕГІЗДЕЛГЕН) ҚАЗІРГІ УАҚЫТТАҒЫ СЫРТҚЫ ЖАРНАМА ЕРЕКШЕЛІГІ 

Сейтбекқызы Айдана ............................................................................................................................................................................. 14 

 

ҚЫЛМЫСТЫҚ ПРОЦЕСТЕГІ АЙЫПТАУ АКТІСІНІҢ ЕРЕКШЕЛІГІ 

ТөрегелдіАсылжанАсқарұлы, Талкибаев Аскар Болатұлы ................................................................................................................ 20 
 

 

МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ КОММУНИКАТИВТІК ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІНІҢ  РӨЛДІК МОДЕЛЬДЕУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ 

АРҚЫЛЫ ДАМУЫ 

С. Ж. Тасболатова ................................................................................................................................................................................... 28 

 

 

ӨНЕРКӘСІПТІК КӘСІПОРЫНДАРДЫҢ ЭЛЕКТРМЕН ЖАБДЫҚТАУ ЖҮЙЕСІН ҰТЫМДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ 

БАҒЫТТАРЫН ТАҢДАУ 

Айталиев Ермек Сатпаевич, Тасмұқанов Аслан Кенжебергенұлы .................................................................................................... 36 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ КОГНИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКЕ БИОЛОГИИ 

Темірханова Ж.Т., Айдарбаева Д. К.. .................................................................................................................................................... 39 

 
 

ПЕСТИЦИДТЕР ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ БАЛЫҚ ШАРУАШЫЛЫҒЫНА ТИГІЗЕР ӘСЕРІ 

Нажметдинов Азамат Шаймарданович, Казтай Асель Мураткызы. .................................................................................................. 45 

 
 

ОЦЕНКА ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА ЗАВЕЗЕННОГО ПОГОЛОВЬЯ ЖИВОТНЫХ В КРЕСТЬЯНСКИХ 

ХОЗЯЙСТВАХ ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

Цой Милана Константиновна, Кушалиев Кайсар Жалитович ............................................................................................................ 49 

 
 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЧАСТНОГО ДОМА 

Жунусова Айза Қадыржанқызы, Тогжанова Жанар Кенжебековна, Усипбекова Динара Избасаровна,  Бакытова Майгуль 

Бакытовна ................................................................................................................................................................................................ 56 

 

ЭНЕРГИЯ ҮНЕМДЕУ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН ДАМЫТУДЫҢ ӘЛЕМДІК ҮРДІСТЕРІН САРАПТАУ ЖӘНЕ ҚАЗІРГІ 

ЗАМАНҒЫ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫНАТАЛДАУ 

Нұрмағамбет НұрымЕсболұлы .............................................................................................................................................................. 64 

 
СКАЗОЧНЫЕ СЮЖЕТЫ РУССКОЙ И МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ КАК СРЕДСТВО ТОЛКОВАНИЯ «СЛОВ 

НАЗИДАНИЯ» АБАЯ ДЕТЯМ 

Буньков Егор Андреевич, УралбековаСайранЕржановна ................................................................................................................... 73 

 
FORMATION OF INTERNATIONAL STUDENTS’ SPEECH BEHAVIORVIA SOCIOCULTURAL COMPETENCE IN 

FOREIGN LANGUAGE TEACHING 

Таскожа Асель Бериккызы .................................................................................................................................................................... 83 

 
 

 

 

 

 

 

 



Международный научный журнал АКАДЕМИК                                                                       № 1 (209) 2023 г. 

 

4 
 

 

 

THE EFFECTIVENESS OF MIND MAPPING METHOD TO ENHANCE FLUENCY IN 

STUDENTS’ SPEAKING SKILL 

 

                        

Tashpolatova Kamolakhan Davronkyzy 

              MA student at Khoja Ahmet Yasawi International Kazakh-Turkish University 

(Kazakhstan, Turkestan), e-mail: 

kamolatashpolatova@mail.ru 

https://orcid.org/0000-0003-2373-8641 

 

Annotation. This literature review was conducted to describe the implementation of mind maps to 

improve students' conversational skills. Speaking becomes an important and challenging skill in 

language learning. Speaking is necessary in many aspects, for example, in communication and in 

the educational aspect. However, many students have speech problems such as lack of vocabulary, 

lack of knowledge of grammar, and inability to convey ideas. Then the teacher must look for ways 

or teaching methods to solve the problem of students with speech. One such method is the use of 

mind maps. Therefore, this study elaborated on how the mind map helped students improve their 

speech when generating ideas. 

Key words: mind map, mind mapping, speaking, foreign language, teaching methods 

In English, there are four language skills that students need to master, such as: listening, 

speaking, reading and writing. Almost all people from many countries and all over the world use 

English to communicate. Speaking is an active process of discussing meaning and using social 

knowledge about a situation, a topic, and another speaker [1]. Speaking is an active or productive 

skill. The goal of speaking skills is the ability to express ideas freely and spontaneously [2]. 

Conversation is everywhere and has become a part of our daily activities when someone 

speaks; he or she is interested in using language to express their ideas, feelings and thoughts. He or 

she also shares information with others through communication. Spoken language is such an 

integral part of everyday life that we take it for granted. The average person speaks tens of 

thousands of words a day, although some people, such as teachers or politicians, may speak even 

more. Speech is so natural and whole that we forget how we once struggled to achieve this ability 

until, that is, we have to learn to do it again and again in a foreign language. What then is connected 

with speaking? The first thing to emphasize is that speech production is real-time and therefore 

essentially linear. 

On the other hand, there are external and internal factors that affect the success of students 

in learning English, especially in mastering spoken language. External factors include conditions 

around students, such as their family, friends, environment, culture, learning materials and 

technology, teachers and curriculum, etc. While internal factors are factors that come from the 

students themselves, such as intelligence, interest, motivation, student personality, etc. 

In real-life settings, learners often experience difficulties in speaking, such as inhibition, 

nothing to say, low or uneven participant, and use of their native language. There may be any 

number of social and cultural factors that explain this situation, factors that explain the limited 

practice of English outside the classroom may include; lack of contact with native speakers, 

mailto:kamolatashpolatova@mail.ru
https://orcid.org/0000-0003-2373-8641?lang=en
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dependence on other family members to communicate in English on their behalf, lack of confidence 

or motivation, previous negative experiences with using English, and cultural factors based on 

religion, gender, or age. 

Currently, along with the strengthening of the position of English as the language of 

international communication, the teaching of conversational skills is becoming increasingly 

important in the context of English as a second or foreign language. Speaking skills are also 

important because of the large number of students who want to learn English in order to be able to 

use English for communicative purposes. 

In order to improve students' speaking skills, the teacher can choose the best methods, such 

as individual and group lessons. Individual activities such as storytelling, describing things, and 

public speaking are usually transactional, while group activities such as role playing, report 

presentation, debates, small group discussions, are interactions [3]. And furthermore, the teacher 

can supervise the speaking class and use technology to encourage students to feel motivated in 

speaking competence. But, realizing the high importance of speaking skills in an English foreign 

language, it is very important to find and use the best teaching methods, materials, activities, media 

and other requirements that will help students improve their speaking skills. 

The goal of teaching conversational skills is the effectiveness of communication. Students 

should be able to make themselves understood by making the most of their current skills. They 

should try to avoid confusion in the message due to incorrect pronunciation, grammar or 

vocabulary, and respect the social and cultural rules that apply in every communication situation 

[4]. 

Mind-map, invented and copyrighted by Tony Buzan, is a method of visualizing information 

by demonstrating relationships between key concepts and ideas (fig.1) [3]. It is widely believed that 

the Mind map facilitates the path to successful communication of people around the world. 

Mind mapping takes into account all these elements. This is confirmed by the use of curved 

lines, symbols, words, pictures and colors when creating mind mapping. Your brain is naturally 

tuned to beauty. So, the more beautiful your mind map is, the more you will create and remember 

from it. Mind Map is a multi-dimensional memory trainer and a fantastic editing tool. 

Understanding how you think will help you use the words and images in Mind Map formats to 

write, review, remember, remember, organize, think creatively, and solve problems in your studies 

and exam preparation. You must also be able to efficiently store, recall, and retrieve information 

and data. 

 
Fig. 1 – Sample of mind map from Learning Fundamentals website 
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There are several steps to creating a mind mapping, namely: 

1. Start in the center of the sheet and position it horizontally. Why? This is done because, 

starting from the central will, it provides free thinking for thinking, and also follows the natural 

rule. 

2. Use a picture or photos for the main ideas. Why? The saying "A picture is worth a 

thousand words" may be a cliché, but it's true. Pictures will help us focus and activate our brain. 

3. Use colors. Why? Because the color is as interesting as the pictures for our brain, which 

are able to start thinking. 

4. Draw a thick line from the center and write an idea related to the topic. Then draw your 

lines from the thick line and write the ideas associated with it. Keep mapping until more ideas come 

to mind. 

5. Use a curved line, not a straight line. Why? Because a straight line will make our brain get 

bored. 

6. Use one word per line. Why? Since each word has a huge number of associations, and this 

rule allows each of them to more freely associate with other associations in our brain. 

7. Use as many images as possible. Why? Like the central picture, a picture is worth a 

thousand words [3, 5]. 

The intellectual development of students with the use of cards is carried out through the 

development of associations, the replenishment and activation of vocabulary, the development of 

coherent speech, and fantasy. The child, working with mind maps, develops from simple logical 

operations: comparison, comparison of objects, location in space, quantitative determination of 

common and detachable parts to the ability to analyze, differentiate, classify objects, learns to 

distinguish between species concepts. 

Moreover, communicative properties develop, the ability to listen to a teacher, a friend in a 

group, a desire is formed to be active, take initiative, leadership qualities are brought up and, at the 

same time, respect for others. That is, collective work on mind maps contributes to the formation of 

motivation for learning, the emotional-volitional sphere, the ability to work in a team, attention, 

perseverance, perseverance. 

If students have a dictionary, but there is no image in their head of thoughts about what and 

how to speak, the teacher will have to constantly encourage, stimulate him with leading questions, 

since there is no motive for oral expression. If a child has motivation, but does not have a dictionary 

and a plan for utterance, then he will stretch his hand, jump out to the board, and after a few words, 

he will silently wait for help from an adult. The formation of coherent speech using mind maps in 

children combines all three factors: the child sees visual images in front of him that help to 

reproduce the dictionary, the plan of the statement reflected in each branch of the map tree, and the 

desire to say what is clear and understandable. The degree of correlation between the word and the 

image characterizes the qualitative side of the vocabulary. The process of assimilation of the 

meaning of words begins with the correlation of the sound of the word with the sensually perceived 

properties of the object, and the mastery of their generalized meaning is based on the generalization 

of sensory data. Only on this basis does it subsequently become possible to master the generalized 

meaning of words, regardless of specific situations. Consequently, the richer the sensory 

experience, the more diverse the surrounding world is reflected in perceptions and ideas, the wider 

the possibility of mastering the generalized meaning of words and the higher its level. Therefore, 

the ability to sensibly cognize a significant number of objects and phenomena and their properties 
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with the help of mental maps, as well as the ability to compare learned words with designated 

objects, expands the meanings and understanding of words [4]. 

Despite the fact that children usually use words correctly in a particular context, their 

knowledge, when carefully checked, often turns out to be verbal, not based on specific ideas, and 

the meaning of words is either unduly narrowed - the word remains, as it were, tied to a single 

attribute, object, or specific situation, or is excessively distracted from its specific content, thereby 

losing its meaning. 

The accumulation of vocabulary and the assimilation of the grammatical structure of the 

speech of the native language contribute to the development of coherent speech. But the lack of 

vocabulary, misunderstanding of the meaning and meaning of some words make the stories of 

children informatively poor, it is difficult for them to build a consistent, logical story due to a 

decrease in the amount of specific information. The most important of the means of speech 

development are visibility, in which (or about which) a speech act occurs, and the modeling of the 

utterance plan. 

Intellectual maps help to structure the information that the child has to learn, break it down 

into specific figurative units, with their subsequent organization into integral systems according to 

laws that correspond to the most efficient work of the human brain. The unit of information is a 

holistic independent "image-fact" that is understandable to the child, can be comprehended by him 

and easily included in the system of his personal experience[5]. 

In conclusion, I would like to say that speaking is an important skill in the English language. 

English language students must master this skill. Although speaking skills are important for 

communicating with each other and exchanging thoughts, students have experienced some 

problems such as lack of vocabulary, anxiety, mistakes in using grammar, and difficulty generating 

ideas in conversation.  

This literature review showed that mind mapping can be an effective means of improving 

students' conversational skills. Mind maps helped students remember the thesis or vocabulary they 

want to use in a conversation. Students could also formulate their idea before speaking by making a 

mind map. 
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ҚАЗІРГІ ЗАҢНАМАЛЫҚ ДИСКУРСТАҒЫ ТЕРМИНДЕРДІҢ 

СЕМАНТИКАЛЫҚ МОДИФИКАЦИЯСЫ 

 

 

Шолпанбаева А.Қ. 

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінің «филология» факультеті, «Шетел 

филология» мамандығының 2 курс магистранты  

 

Аннотация. Мақала заңнамалық дискурс шеңберінде қазақ тіліндегі заң терминдерінің 

қолдану ерекшеліктеріне арналған. Автор заңнамалық дискурс тұжырымдамасын және қазақ 

тіліндегі заң терминдерінің дұрыс қалыптасуын талдайды.  Сондай-ақ, мақалада 

қазақстандық заңнамалық дискурстың сипаттамалары келтірілген. Институционалдық 

дискурстың бір түрі бола отырып, заңнамалық дискурсты көптеген заңды терминдермен 

сипаттауға болады. Әр түрлі құқықтық құжаттар негізінде зерттеуде терминдердің түрлері 

және олардың ұлттық тіл негізінде заңнамалық дискурста қалыптасуы ұсынылған. Сонымен 

қатар, мақалада заң саласындағы терминдерді орыс, ағылшын тілдерінен қазақ тіліне аудару 

мәселелері талданады. Аударма әдістері қарастырылып, қолданыстағы кірме терминдерінің  

қазақ тіліндегі баламалары қарастырылады және аударманың кейбір жаңа баламасы  

ұсынылады.  

Түйінді сөздер: заңнамалық дискурс, қазақ тілінің заң терминдері, терминжасам, аударма 

мәселелері және аударма әдістері. 

Аннотация. Статья посвящена особенностям функционирования казахстанских 

юридических терминов в рамках законодательного дискурса. Автор анализирует концепцию 

законодательного дискурса, в частности казахскоязычную терминосистему и ее 

функционирование.  Также в статье представлены характеристики казахстанского 

законодательного дискурса. Будучи одним из видов институционального дискурса, 

юридический дискурс может быть охарактеризован большим количеством юридических 

терминов. На основе различных правовых документов в исследовании представлены типы 

терминов и их формирование в казахстанском юридическом дискурсе. Кроме того, в статье 

анализируются проблемы перевода юридических терминов с русского, английского языков 

на казахский, рассматриваются методы перевода, рассматриваются существующие казахские 

эквиваленты русских, английских юридических терминов и предлагаются некоторые новые 

варианты перевода.  

Ключевые слова: законодательный дискурс, юридические термины казахского языка, 

терминообразование, проблемы перевода и методы перевода. 

Abstract. The article is devoted to the peculiarities of functioning of Kazakh legal terms  within the 

legislative discourse. The author analyzes the concept of the legislative discourse, particularly the 

Kazakh-language term system and its functioning.  Also paper presents characteristics of the 

Kazakh legislative discourse. Being one of the types of the institutional discourse, legal discourse 

can be characterized by a large amount of law terms. Based on the different legal documents, the 

study provides types of the terms and their formation in the Kazakh legal discourse. Besides, the 

paper analyses the translation issues of law terms from Russian, English into Kazakh, reviews the 
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translation methods, examines the existing Kazakh equivalents of  Russian, English law terms and 

offers some new variants of translation.  

Key words: legislative discourse, legal terms of Kazakh language, term formation, translation 

issues and methods of translation. 

      Заң терминдері мен ұғымдарын қазақша қолдану белсенділігінің артуы еліміздің 

тәуелсіздік алуымен ғана емес, мемлекеттік құрылымның, қоғамдық-әлеуметтік, тіпті саяси-

мәдени қарым-қатынастардың өзгеруіне байланысты, заңнамалық жүйенің түбегейлі 

өзгеріске түсуіне тікелей тәуелді. Қазір азаматтық, әкімшілік, қылмыстық және т.б. заң 

салаларына қоса нарықтық экономикаға қатысты заңдық нормативтер қалыптасуда. Заң 

терминдерінің қазақша аудармаларының тұрақсыздығы немесе семантикалық 

модификацияға ұшырауы және бірізді болмауының қоғамдық және адамдық қатынастардағы 

салдарлары да күрделі. Себебі заңдар мен кодекстердегі әрбір тәртіп және құқық 

бұзушылықтың, қылмыстық баптары мен тармақтары адам денсаулығына, өміріне және 

тағдырына әсер етеді, айып немесе жаза тағайындауда шешуші рөл атқарады. Заңи термин 

заңнамаға кіргізілгеннен бастап, заңдық күшке ие болады. Сондықтан заңнамалық 

құжаттардағы тұрақты тіркестер, заңи терминдер бірізді болуы керек. Заңға енгізілген 

тұрақты тіркестердің басқа баламасы болмайды, ал заңнамалық терминдер ұллтық заң тіліне 

қойылатын талап үддесіне сай қолданылуы тиіс. Осыған байланысты зерттеу жұмысының 

өзектілігі қазіргі заңнамалық дискурстағы заң терминдерінің дұрыс аударылуы мен 

қолданылуы, яғни оның лексикалық нормасының құқықтық нормамен өзара үйлесуі немесе 

семантикалық модификацияға ұшырауы өзекті болып табылады. 

     Заңнамалық терминдердің мемлекеттік тілде қолданылу ерекшелігі-заңнама 

терминологиясы мен заңнама лингвистикасындағы өзекті мәселелерінің бірі болып 

саналады. 

Зерттеу нысаны-қазіргі ҚР-дағы заңнамалық дискурс және басқа да нормативтік құқықтық 

актілердің мәтіндерінде қолданылатын терминологиялық тұжырымдар болып табылады.  

Зерттеу пәні - ҚР-дағы құқық жүйесінде қолданылатын заңнамалық терминдердің 

семантикалық модификациясы. 

Зерттеу жұмысының мақсаты-қазіргі ҚР-дағы  заңнамасындағы құқықтық терминдердің 

семантикалық модификацияларын зерттеу. Бұл мақсатқа жету үшін мынандай міндеттер алға 

қойылды: 

1. Заңнамалық дискурстың қазақ тіліндегі терминологиялық жүйесін құрайтын 

терминдер корпусын анықтау. 

2. Қазіргі заңнамалық дискурстағы терминдерінің негізгі терминжасам амал тәсілдерін 

талдау. 

3. Пайдалану үдерісі барысындағы терминдердің семантикалық модификациясын 

анықтау, дискурстық талдау жасау. 

4. Кірме термин мен ұлттық тіл негізінде жасалған заңнамалық дискурстық 

терминдердің ара жігін ажыратып, үлес салмағын анықтап, басты ерекшеліктерін айқындау. 

Зерттеу жұмысының әдістері ретінде дискурсттық талдау, дедуктивті -индуктивті 

әдіс,жинақтау, салыстыру, сипаттау, топтау, лексико -семантикалық талдау алынды. 

Заңнама лингвистикасы – тілтанудағы өзекті және тың сала десек, қателеспейміз. Әріге 

бармай-ақ, тек соңғы ширек ғасырды қамтитын уақыттың ішіндегі заңнамалық 

шығармашылық жұмыстың ауқымында қолданысқа енген жаңа заң лексикасы, жаңа 

терминдер мен заңи тұрақты тіркестер ұлттық заңнама лингвистикасын туындатудың және 
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оны одан әрі өрістетудің өзгеше бір жаңа қыры, арнасы болып табылады. Ал бұл арнаның 

негізі – заң терминдерін қолданыстық сипатына қарай саралап, жүйелеп қалыптастырумен 

және сапалық жағынан жақсартумен, нақтылаумен тікелей байланысты. Соңғы деректерге 

сүйенсек, осы жылдардың ішінде Республикалық терминология комиссиясы 16000-ға жуық 

терминді мақұлдаған екен. Мұның 6024-і қазақ тіліндегі атаулар (37,8 пайыз) болса, 1987-і - 

халықаралық қолданыстағы терминдер (12,8 пайыз), ал 7952 - қазақша және шет тілдік 

тіркестер (49,9пайыз).  (Ғ. Мелдешов, Тіл комитеті төрағасының орынбасары, «Егемен 

Қазақстан», 11-сәуір, 2017 ж.)Демек, жылына орта есеппен 665 термин ұлттық тіліміздің 

лингвистикалық қорына жаңа сапамен қосылып отырған. Термин сөздер қоғам өміріндегі 

өзгерістермен тікелей байланыста өзгеріп, қалыптасып, дамып отырады. Себебі қоғамда 

болып жатқан өзгеріс, жаңалық, соған байланысты туып жатқан жаңа ұғымдардың тіл 

арқылы бейнеленіп отыратыны белгілі. Ресми-ісқағаздары терминдерін жасауда қазақ тілінің 

сөзжасам тәсілдері актив қызмет атқарады. Мәселен, ресми-іс қағаздар тіліне қатысты кейбір 

терминдерді жасауда лексика-семантикалық тәсіл, яғни, сөздердің мағыналарын тарылту 

немесе кеңейту тәсілі қолданылады[1,163-164б.]. 

Терминдердің арнаулы сала ерекшеліктеріне сәйкес, жүйеленген сөздер жиынтығы 

екендігі және сол жүйенің ғылымның дамуына орай үнемі өзгеріп отыратындығы, термин 

түзер алдында оларды алдын ала жіктеп, жүйелеп алуды қажет етеді. Оның үстіне, ғылым 

терминдерін жасауда үлгі, негіз ретінде пайдаланылатын орыс терминологиясы сонымен 

қоса латын тілі  екендігін де ескерген жөн. Мәселен, «жекешелендіру» терминнінің түп негізі 

латынның «приватим» деген сөзінен бастау алады. Ал «приватизация» термині қазіргі таңда 

халықаралық термин болып саналады. Бұл ретте ескеретін мәселе әлем елдерінің заң 

лексикасындағы терминдердің түп негізін (латын, грек, парсы, ағылшын, неміс, француз, 

т.б.) бұзбай қолдану практикасына назар аудару қажет, ал бұған мысалдар жетіп артылады. 

Яғни, әрбір ұғымның этимологиясы мен түптамырын ескерген жөн. Тағы бір осы мысал 

көрінісі ретінде орыс тіліндегі мотив терминінің сөзжасамдық ұяда берілген туынды сөздер 

тізбегі А.Н.Тихоновтың II томдық сөздігінде келесі кестеде көрініс тапқан: Мотив: 

мотивировать, мотивироваться, мотивирование, мотивировка, мотивировочный, мотивация, 

мотивационный, мотивированный, мотивированность, немотивированный, 

немотивированность. Сонымен қатар орыс тіл біліміндегі уәжтану саласында мынадай 

терминдер де көрсетілген: «мотивизация», «мотивема». Көп жағдайларда, өкінішке орай, 

осындай түбірсөз қатарында түзілген терминдер жиынтығы бір тілден екінші тілге 

аударылғанда әртүрлі термин-сөздермен беріліп, бастапқы жүйе мен екінші тіл жүйесі 

арасындағы үндестіктің бұзылу жайы жиі кездеседі. Уәж терминінің сөзжасамдық қабілетін 

ескере отырып, біз уәжтану саласына қатысты төмендегідей терминдер тобын ұсынамыз. 

Мотив – уәж, Мотивология – уәжтану, Мотивировать – уәждеу, Мотивироваться – уәжделуі, 

Мотивирование – уәждену, Мотивировка – уәжденім, Мотивировочный (признак) – 

уәждеуіш белгі, Мотивация – уәждеме, мотивационный – уәждемелі, мотивированный – 

уәжді, мотивированность – уәжділік, немотивированный – бейуәжді, немотивированность – 

бейуәжділік, мотивизация – уәждеуіштілік, мотивема – уәждем. Айта кететін негізгі 

мәселелердің бірі – уәж сөзі арқылы жасалған терминдер өзіндік бір жүйе құрайды, алайда 

олардың әрқайсысы белгілі бір арнаулы ұғымды білдіреді. Осы орайда, бүгінге дейін зерттеу 

еңбектерінде уәжтану терминдері бірінің орнына бірі қолданылып, шатасып, барлық 

терминдер сол бір уәж, уәжді терминдерімен ғана беріліп жүр. Сондықтан да қазақ тілінде 

термин түзуде семантикалық жүйелілікпен қатар, яғни синтагматикалық, парадигмалық 
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ерекшеліктерге де басты назар аударған жөн. Сонымен, терминдерге қойылатын негізгі 

талаптар төмендегідей принциптерден құралады: 

⮚ дәлдік, нақтылық;  

⮚ қысқалық;  

⮚ жүйелілік;  

⮚ мәнмәтіндік тәуелсіздік;  

⮚ қайта айтылуы (воспроизводимость);  

⮚ эстетикалық; 

⮚ нормативтілік; 

⮚ қолдану жиілігі [1,184-185б.]. 

Ал ғалым С.П. Хижняк заң терминдеріне мынадай талаптардың қатарын береді [2]: 

- термин бір құқықтық жүйе шеңберінде бір мәнді түрде қолданылуы керек; 

- термин жалпыға бірдей танылуы тиіс және ешқандай ерекше мағынада пайдаланылмауы 

керек; 

- мәнмәтінге(контекст)байланысты терминнің мағынасы өзгермеуі керек; 

- термин қолдану тұсындағы сөздермен немесе терминдермен  логикалық байланыста болуы 

керек яғни,заңнамалық жүйенің шарттарына сай болуы тиіс; 

- термин кәсіби қолдану аясымен байланысты болуы керек. 

Демек, қазіргі заң мәтіндерінде берілген терминдер немесе тіркестік терминдердің өз 

тіліміздегі баламасын тиянақнап, жетілдіруіміз керек. Өйткені кейбір тұрақты тіркестік 

терминдер мағыналық бірізділігін жоғалтып қана қоймай, жолма- жол тәсәлмен аударылып, 

олардың түп мәтіндік ерекшеліктері мен көп мағыналық қолданыстары ескерілмей қалған. 

Мысалы,  заң мәтіндерінде көп кездесетін «күнтізбелік бес (он, жиырма, т.б. ) күн ішінде» 

деген тіркес қолданыста бар, осыны заң жобасын әзірлеушілер «он күнтізбелік күн ішінде» 

деп орысша мәтінен жолма-жол аудара салады («в течении десяти календарных дней»). Бұл 

арада аудармашы қазақша сөйлемнің  синтаксистік-грамматикалық түзілу ерекшелігін 

ескермей, «он» деген сан есімді «күнтізбе» сөзіне бағындырып отыр. Ал қазақша сөйлемнің 

табиғатында бұл тіркес «күнтізбелік он күн». Мәселе сол күнтізбедегі күнтізбелік он күні 

туралы болып отырғанына аудармашы ескермей, он санын күнтізбеге әкеп телиді. 

Қатар тұрған екі сөздің бір-бірімен тіркестік үйлесуі арқылы мағыналық дәлдікке қол 

жеткізуге болады десек, мұның түпмәтіндегі қолданылу үйлесіміне де ден қою қажет. «Адал 

бәсекелестік» («добросовестный конкурент») деген терминдік тіркестің ізімен Азаматтық 

кодексте «адал алушы» («добросовестный приобретатель») деген қолданыс пайдаланылған 

(Жалпы бөлім, 261-бап). Бірінші жағдайда «адал бәсекелес» тіркесі жатық әрі нақты, ал 

«адал алушыға» келсек, бұл  - орысшаның калькасы. Бұл арада лингвист-маман, біріншіден, 

тіркестегі сөздердің үйлесіміне мән бермейді,  екіншіден, «алушы» сөзінің анықтауышы 

орысшадағы «добросовестный» сөзінің дұрыс баламалық қолданысы болмай тұр. Дәл осы 

тіркестегі мұның баламасы – «адал ниетті» болуға тиіс еді. Және «приобретатель» сөзінің 

нақты мағынасы – жәй ғана «алушы» (получатель) емес, «иеленіп алушы» деген ұғымды 

беріп тұр.Азаматтық кодекстің 235-бабында «меншік құқығы көшеді» деген тіркес бар, 

мұнда да «переходит» деген сөздің түпмәтіндік дұрыс баламасы берілмей, «көшеді» деп 

жолма-жол алына салынған.Ал мұның дұрысы  - «меншік құқығы ауысады» немесе 

түпмәтіндегі өзгермелі сипатына орай - «меншік құқығының ауысуы». Ана тіліміздегі 

тұрақты тіркестердің басқа тілмен салыстырғанда өзіне тән баламалық сипатын ескермей 
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қолдану құқық мәтіндеріндегі нормалық қайшылыққа ұрындырады. Мұндай жәйттер әсіресе 

сот, қылмыстық, қылмыстық іс жүргізу заңнамаларында көп кездеседі. 

Терминдердің орнықты баламасын ана тілімізде қалыптастырар алдында оның құқықтық 

нормаға мағына жағынан үйлесімділігі, нақтылығы және семантикалық жүйелігі басты шарт 

ретінде алынуы тиіс деп есептейміз. Яғни, заң терминдерінің мағыналық сапасы жоғары 

деңгейде болуы тиіс. 

Қазіргі таңда мәтін интерпретациясы дискурс ұғымымен тығыз байланысты. Осы мақаланың 

зерттеу объектісі заңнамалық дискурс оның функциялары және қасиеттері болып табылады. 

Айта кету керек, қазіргі заманда тіл білімінде "дискурс" ұғымына нақты анықтама жоқ. 

Сондықтан ғалымдар дискурс ұғымын әр түрлі бағытта зерттеп қана қоймай, оған әр түрлі 

анықтамалар берген. Бұл ұғым ғалымдардың пікірінше, лингвистикалық, философиялық, 

саяси, этнологиялық, тарихи, медиалық, психологиялық, біздің жағдайда заң саласындағы 

зерттеулерде түрлі феномендерді сипаттаушы көпмағыналы, көпаспектілі ұғым ретінде 

қолданылады. 

 «Дискурс» терминін 1952 жылы американдық ғалым З. Харрис енгізіп, ол сонымен 

қатар дискурстық талдау әдісін ұсынған. Дискурсты зерттеу мәселесіне Т. Ван Дейк, В.Е. 

Чернявская, В.И. Карасик, М.Л. Макаров, Н.Д. Арутюнова, Е.С. Кубрякова, Ю.С. Степанов, 

Д.В. Косоногова, Е.А. Кожемякин, А.А. Карамова, П. Серио, М. Стаббс, С. Слебрук, И.В. 

Руперт, С.А. Данилова, В.В. Дементьев, Н. Фейрклоу және тағы басқа ғалымдар үлес қосқан. 

 Кең тараған анықтамалардың ішінде Т. Ван Дейктің анықтамасы былай дейді: 

«Дискурс, өзінің кең мағынасында, тілдік форманың – мағына мен іс-әрекеттің күрделі 

бірлігі, ол өз кезегінде коммуникативтік акт тұрғысынан жан-жақты сипаттала алар еді» [10, 

12 б.]. Осы берілген анықтамаға сүйене отырып көптеген зерттеушілер дискурсты «белгілі 

бір когнитивті және типологиялық  

негізделген коммуникативтік кеңістікте жүзеге асатын жазба мәтінде не ауызша сөйлеу 

тілінде орнығып отыратын коммуникативтік оқиға» деп [68, 54 б.]; бірі «мәтіннен басқа да 

экстралингвистикалық факторлардан (әлем туралы білім, ой-пікір, тұжырымдамалар, адресат 

мақсатынан) тұратын күрделі коммуникативтік құбылыс» деп түсінеді [10, 8 б.]. Т.А. ван 

Дейк дискурсты үлгі ретінде алып, дискурсты өзін жеке дара емес, әлеуметтік аспектіні де 

назардан тыс қалдырмауды жөн санайды. Оның пайымдауынша, мұнда әлеуметтік 

жағдаяттың типі жеке адамдарға қатысты немесе қоғамдық, институционалды (формальды) 

және бейформальды; әлеуметтік өзара әрекеттестікті жүзеге асырушылар – 

қатысымшылардың мінездемелері, позициялары (рөлдері, мәртебесі), қасиеттері (жасы, 

жынысы және т.б.), қарым-қатынастары есепке алынады [10, 113 б.].  

Дискурс мәтін мен әлеуметтік тәжірибе арасындағы делдал ретінде әрекет етеді. 

Демек, мәтін-интерпретация өнімі болса, дискурс-мәтін бөлігі болып табылатын 

динамикалық процесс. Дискурстық талдау мәтінді талдаудан басқа, мәтінді қалыптастыру 

мен қабылдауды анықтайтын әлеуметтік жағдайларды сипаттауды қамтиды. 

Дискурсты нақты бір жағдайда жүзеге асатын қарым-қатынас түрі ретінде 

қарастырған абзал. Сондықтан әлеуметтік лингвистика тұрғысынан дискурстың тұлғалық 

және институционалды сияқты екі түрі ажыратылады. Институционалды дискурс мәртебеге 

бағытталған қарым қатынасты білдіреді яғни, бірін-бірі жақсы танитын, әлеуметтік 

топтардың не институттардың бір-бірімен қарым қатынасы. Институционалдық қарым-

қатынас – дискурсивтік жағдаяттағы белгілі бір әлеуметтік топтар өкілдерінің қарым-

қатынасы. Институционалдық дискурс түрлі салада қалыптасқан ресми және бейресми 
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ереже, норма, ұстанымдар аясындағы қарым-қатынас болып табылады және қоғамдық 

әлеуметтік институттар типтерімен анықталады.  

Институционалды дискурқа келесідей белгілер тән: белгілі бір интенция –қарым-

қатынас мақсаты; қарым-қатынас орны; қарым-қатынасқа қатысушылардың мәртебелік 

рөлінің сипаттамалары; тарихи өзгергіштік –әлеуметтік институт жоғалған кезде оған тән 

қарым-қатынас түрі де жоғалады [74, 27 б.].  В.И. Карасик институционалды дискурсқа тән 

төрт топтық белгілерін айырады: дискурстың конституционалды белгілері (қарым-

қатынасқақатысушылар, қарым-қатынас саласы, қарым-қатынас амалдары, қарым-қатынас 

материалы – вербалды және бейвербалды таңбалар); институционалдықтың белгілері 

(қатысушылардың мәртебелік-рөлдік сипаттамалары, қарым-қатынастың орны, символдық 

әрекет және қарым-қатынастың трафаренттігі); институционалдық дискурстың түрлерінің 

белгілері (қоғамдық институттың типі, сол институттың негізгі концептілері, институт 

қатысушыларының қызметі, өзін-өзі ұстау стреотипі, сол қоғамдық институтқа тән мәтін); 

бейтарап белгілер (жалпы алғанда дискурсқа және дискурстың басқа да түрлеріне тән 

белгілер) [74, 28 б.]. 

Зерттеуші Е.А. Кожемякин пікірі бойынша заңнамалық дискурс институтаралық және 

мәдениетаралық ортада жүзеге асып, әлеуметтік бақылау мен институционалдық 

қатынастарды реттеуді қамтамасыз етеді. Яғни, заңнамалық дискурс қоғамның 

құндылықтарымен, саяси, экономикалық және басқа да салалармен тығыз байланысты деген 

қорытындыға әкеледі. 

Қорыта айтқанда, заңнамалық дискурс институционалды қарым қатынас түріне жатады. Ал 

оның негізгі қасиеттерінің бірі – заң терминдерімен жабдықталуы. Сондықтан терминдердің 

қазақ тіліндегі баламасы нақты, құқықтық нормаға үйлесімді, мағыналық бірізділігі болуы 

тиіс. 
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Аннотация 

Берілген мақалада қазіргі кезеңдегі«сыртқы жарнаманың» жалпы түсінгі және  

қоғамымыздағы, әлеуметтік ортадағы алатын орны мен маңызы, қоғам мүшесі ретіндегі әр 

адамға күнделікті өмірде тигізетін әсері жайлы түсіндіріліп өткен. Сонымен қатар Алматы 

қаламыздағы сыртқы жарнамаларына сүйеніп, оның ерекшеліктері мен түрлері көрсетіліп 

өтеді. 

Қазіргі уақытта сыртқы жарнама белгілі бір аумақтың архитектуралық ландшафтын 

және ондағы тұратын азаматтардың эмоционалдық көңіл-күйін анықтайтын қалалық 

ортаның ажырамас бөлігі ретінде көрініп келуде. Қалалық коммуникация жағдайында 

көшедегі қала шамдары мен билбордтар маркетингтік рөл атқарып қана қоймай, сонымен 

қатар әлеуметтік-мәдени мағынаға ие болып отыр.Айтылғандай, қазіргі таңдағы жарнама 

«адамдардың белгілі бір өмір салтын қалыптастыру арқылы адамдардың мінез-құлқына әсер 

етіп қана коймайды. Ол тұтынушылардың санасында құндылықтардың, идеалдардың, 

стереотиптердің және қалауларының белгілі бір жиынтығын бекітеді, осылайша әртүрлі 

әлеуметтік топтардың өміріне үзіліссіз әсер етеді».[4] 

Жұмыстың мақсаты: Алматы қаласындағы сыртқы жарнама материалына сүйеніп, 

қазіргі замандағы сыртқы жарнаманың ерекшеліктерін ашып, қоғамдағы алатын орны мен 

маңызын көрсету болып табылады. 

Заманауи қала тұрғыны күнделікті өмірде мәтіндер, суреттер және белгілер түріндегі 

кодталған хабарламалар арқылы ұсынылатын әлеуетті тауарлар мен қызметтер туралы 

ақпаратты жеткізудің әртүрлі әдістеріне тап болады. Көшеге шығып, біз жарнамалық 

маңдайшалармен, қала шамдарымен, билбордтармен, ғимараттардағы және басқа 

құрылымдардағы белгілерімен көру арқылы байланыс жасап жатамыз. 

Жарнаманың ауқымды мәдениетке енгені сонша, жарнамалық хабарламалардың 

суреттері мен мәтіндері көбінесе өнер туындыларындағы, фильмдердегі және 

телефильмдердегі немесе телехикаялардағы кейіпкерлер сияқты сәтті прецедентті 

құбылыстармен қатар қойылып жатуы мүмкін. Ол қала кеңістігі мен теледискурс контекстіне 

ену арқылы, ол біздің өміріміздің бір бөлігіне айналып бара жатыр. Жарнама адамдардың 

«құнды өмір салтының бір бөлігі болу үшін қалай киіну керек және қалай өмір сүру керек» 

туралы ғана емес, сонымен қатар олар жаһандық тұтынушылар қауымдастығында қандай 

адамдар болуы керектігі туралы да хабарлайды» [1]. 

Жарнама барлық жағынан түрлі-түсті, ыңғайлы, жағымды, оның ішінде эстетикалық 

жағынан идеалды дүниенің бейнесін жасай бастады; сонымен бірге қоршаған ортада болып 

жатқан шындықтарға қарағанда бұл әлемде тұтынушы күйзеліске ұшырамайды.. «Жарнама 



Международный научный журнал АКАДЕМИК                                                                       № 1 (209) 2023 г. 

 

15 
 

әлемінде қайғы, өлім немесе ауыр ауру жоқ. Жанр жағынан алғанда бұл комедия әлемі. <...> 

Жарнама әлемі – идеалды қызмет ету әлемі» [1]. Жарнаманың жасанды әлемі тұтынушыны 

алаңдатпай, жалпы әлемнің жасандылығын кеңейтуге итермелейді. Жарнамалық өнімде 

әлеуметтік тұрғыда мақұлданған немесе әдейі таңдалған шешімдерге сәйкес келмейтін, 

жарнамалық «сюжеттің» көлемімен шектелген бағалау құрылымдары бар. «Жарнама 

қоғамдағы мінез-құлық тенденцияларын қайта ұйымдастырады, осылайша еңбек аскетизмі 

принципін гедонистік индивидуализммен алмастырады, ойын-сауық пен тұтыну 

құндылықтарын бірінші орынға қояды» [1]. 

Э.Фромм жарнаманың ақылға емес, сезімге шақыратынын атап көрсетті; кез келген 

гипноздық ұсыныс сияқты, ол өз субъектілеріне интеллектуалдық әсер етуге тырыспайды. 

Мұндай жарнамада арманның, орындалмайтын нәрселердің элементі бар және осының 

арқасында ол адамға белгілі бір қанағат –яғни кино сияқты болып келеді, бірақ сонымен 

бірге оның елеусіздігі мен әлсіздік сезімін күшейтеді» [1]. 

А.Маслоу тұтынушының мінез-құлық әрекеттері сол немесе басқа дәрежеде уәжді 

болады деп тұжырымдады [1]; Потенциалды сатып алушының тілегі мақсатты аудитория 

күткен өнімнің маңызды және пайдалы сипаттамалары туралы ақпаратты қамтитын 

жарнамалық хабарламаның әсерінен қалыптасады. «Әлеуметтанулық тұрғыдан алғанда, 

жарнаманың әлеуметтік институт мәртебесіне ие болуы маңызды, өйткені ол қоғамда 

қабылданған құндылықтарды көрсетеді және оларды дамытады, әлеуметтік мінез-құлық 

түрлерін қалыптастырады. 

Жарнама мәтіндеріндегі лексиканы іріктеп алу жарнаманың коммуникативті 

қойылымын жүзеге асыруға– сұраныстың қалыптасуына, өмір салты туралы түсініктердің 

қалыптасуына әсер етугебағытталған. Сондықтан да, жарнама адресаттың санасында 

әлеуетті сатып алушының өмірі қандай болуы керектігі туралы тартымды көзқарас 

қалыптастыруы керек. «Әлеуметтік жарнамада, әдетте, эмоционалды, риторикалық 

аргументация қолданылады. Жоғарыда айтып өткендей, әлеуметтік жарнамадағы бағалаудың 

негізі, әдетте, қоғамның жақсы және әлеуметтік тұрғыда мақұлданған мінез-құлық туралы 

идеяларын көрсететін моральдық, эстетикалық, прагматикалық критерийлер болып 

табылады» [2]. 

Жарнама түрлерін негізінен тарату құралы арқылы анықтауға болатын ескертіп өту 

керек. Бұл бейнежазу, журнал немесе жарнамалық құрылым болуы мүмкін. Сондықтан да, 

біздің ойымызша, оның түрін анықтау үшін белгілі бір жағдайда жарнама құралының 

белгілеріне сүйену керек. 

Таратылу тәсіліне қарай сүйене отырып, жарнаманы интернеттегі жарнама, теледидар 

мен радиодағы жарнама, баспа басылымдарын және т.б. бөліп көрсету әдетке айналған.Бұдан 

бөлек сыртқы жарнамадеген сияқты жарнамалар да бар. Жарнаманың бұл түрі оның ең 

көне түрі болып есептелінеді және өзінің дамуында қарапайым маңдайшалардан ең күрделі 

компьютерленген құрылымдарға дейін ұзақ жолдан өтті. 

С.П.Гришаев атап өткендей, «сыртқы жарнама» ұғымы ағылшын тілінен шыққан 

outdoor, яғни «үй есігінің тысында немесе үй-жайдың сыртында» дегенді білдіреді. 

Осылайша, жарнаманың бұл түріндегі ақпарат тасымалдаушылар әрқашан ашық кеңістікте 

болатынын көрсетеді [5]. 

Р.Рональд сыртқы жарнаманы тарату құралдарының алуан түрлілігі «үйден тыс 

жарнама» ұғымының пайда болуына әкеліп соқтырғанын, және уақыт өте бұл атау «сыртқы 

жарнама» деген атауға алмастырылғанын,осы арқылы оның бұл саладаодан әрі үлкен 
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масштабты ауқымға айналғанын көрсетеді. Бұл тұжырым сыртқы жарнама құралдарының 

ғимараттардың сыртында орналасқанын да растайды [5]. 

Сыртқы жарнаманыңқала кеңістігінде тұрақты түрде болуына байланысты 

тұтынушыға жоғары дәрежеде әсерін тигізбей қоймайды, яғни өзінің ауызша түрдегі немесе 

көрнекі бейнелерді ұсынуы арқылы, байқалмай қалуы сирек құбылыс.Ол қала тұрғынының 

өмір сүру жайлылық деңгейіне әсер ететін эмоционалдық фон жасай отырып, көрнекі 

қалалық ортаны қалыптастырады. Жеке тұлғаға арнамаған қарым-қатынас арнасы болу 

арқылы және бұқаралық әсер ету құралы бола отырып, ол өте қысқа мерзімде 

тұтынушылардың кең массасын қамтуға қабілетті; назарын аударуға арналған, үнемі әлеуетті 

сатып алушының көзқарасында болып отырады. Сыртқы жарнамада көрерменді жаңа 

өніммен, қызметпен, әлеуметтік маңызы бар идеямен таныстыру мүмкіндігі бар. 

Потенциалды сатып алушы онымен қысқа мерзімді байланыс (көше, тас жол) жағдайында 

болғандықтан және ұзақ мерзімді қабылдау мүмкіндігінің жоқтығында кездесетіндіктен, 

жарнамалық хабарлама қысқа және көзге тартымды болуы керек, жарнамалық хабарлама 

әрқайсысымен адам байланыстарының саны бойынша жиі және ең маңыздысытез есте 

сақталатын болуы керек.  

Ал олардың ары қарайғы болашақ ынтымақтастығының тағдыры тараптардың 

алғашқы байланысы қандай болатынына байланысты болып келеді. Сыртқы жарнаманы 

көрген адам болашақта тұрақты клиентке, сатып алушыға айналуы мүмкін немесе жарнама 

объектісіне мулдем қызығушылық танытпауы да мүмкін. Сондықтан да жарнамада 

тауардың, аудиторияның, аймақтың ерекшеліктерін ескере отырып, сыртқы жарнаманы құру 

мен пайдаланудың оңтайлы жолдарын әзірлеуге көп көңіл бөлінеді. 

Жалпы алғанда, ірі өнеркәсіптік қаладағы сыртқы жарнама келесі функцияларды 

орындайды: ақпараттандыру және мәселеге назар аудару; болуы мүмкін қайтымсыз 

салдарлар туралы ескерту; тәрбиелік және имидждік функциялар – мінез-құлықтың белгілі 

бір моделін қалыптастыру; патриоттық функция, оның ішінде заңға бағыну және азаматтық 

жауапкершілікті қалыптастыру; әлеуметтік психотерапияның қызметі [Рязанова 2007]. 

Сыртқы жарнама классификациясының алуан түрлілігіне қарамастан, оның негізгі 

талабы – оның түсінуге оңай және есте қаларлық болуы, көпшіліктің назарын аудару және 

жарнама мәтінімен сүйемелдеуімен жарқын және ерекше көркем иллюстрациялардың 

арқасында үнемі көрініп тұруы болып табылады. Бұған аз уақыт жұмсамай, аудитория 

хабарламаның мағынасын толық және түгелімен түсінуі керек. 

«Сыртқы жарнама» түсінігі ашық аспан астында орналастыруға және бұқаралық 

аудиторияға әсер етуге арналған жарнама құралдарының барлық түрлерін, сондай-ақ ішкі 

жарнама құрылымдарын қамтиды. Сыртқы жарнама түрлерін келесідей жіктеуге болады: 

- маңдайшалар – сауда нүктесіне, кәсіпорынға, ұйымға тікелей жақын жерде 

орналастырылады. Белгілердің мазмұнына ұйымның атауы, корпоративтік стильде жасалған 

суреттер немесе пиктограммалар кіреді. Дизайнда көлемді белгілерді, неон шамдарын және 

басқа жарықтандыру құралдарын пайдалануға болады; 

- плакаттар – қағазға басылған және қоғамдық орындарда жапсырылған үлкен 

форматты плакаттар. Болашақ оқиғалар мен іс-шаралар туралы хабарлау; 

- витриналар – сатып алушылардың назарын тауарға аударатын стендтер мен полктар; 

- баннерлер – ұзақ қызмет ету мерзімі бар тығыз матадан жасалған үлкен форматты 

қалқандар; 
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- билбордтар (билбордтар) - жол немесе жаяу жүргіншілер қозғалысы көп жерлерде 

орнатылады: адамдар көп жүретін көшелер мен алаңдарда, ірі магистральдардың жанында; 

- лайтбокстар (лайтбокстар) – негізінен параллелепипед түрінде жасалған жарықты 

құрылымдар; 

- панельдік кронштейндер - неонды жарықтандырумен жабдықталған металл белгілер; 

- призматрондар – конструктивтік ерекшеліктеріне байланысты үш жарнамалық 

хабарламаны кезекпен көрсету мүмкіндігіне ие қалқандар; 

- желіаралық қалқандар – ғимарат қабырғасына созылған үлкен билбордтар немесе 

кенептер; 

- ғимараттардың қабырғаларына бекітілген жарнамалық экрандар; 

- шатырларға орналастырылған қатты құрылымдар; 

- тент - ғимараттардың саңылауларының үстіне орналастырылған және жарнамалық 

ақпаратты қамтитын қалқалар; 

- тротуар белгілері - назар аударатын немесе шығысқа кіретін жолды көрсететін екі 

жақты қатты құрылымдар.[6] 

Дегенмен, жоғарыда аталған құралдар сәтті жылжытуды ұйымдастыру үшін әрдайым 

жеткіліксіз. Соңғы уақыттарда күнделікті өмірге жарнаманың жаңа түрлері еніп жатыр. Ол 

жарнамаларжас және көрнекілікті жақсы көретін адамдарды, сондай-ақ дәстүрлі жарнаманың 

молдығынан қаныққан ірі қалалардың тұрғындарын тарту үшін пайдалынады. Бұл түрлерге 

асфальттағы жарнама, жарнамалық жазулар, бағытты көрсететін белгілер мен жарық 

түстермен жасалған іздерден алынған жолдар жатады. Мұндай жарнамалар әдетте дүкендер 

мен жарнамалық белгілердің көп шоғырланған жерлерінде тиімді болып келеді, өйткені олар 

осылай тұтынушылардың назарын өздеріне тартып, басқада заттардың арасында керекті 

сауда нүктесін табуды жеңілдетеді. Әуе шарлары, дирижабльдер және ұшақтар түпнұсқалық 

жарнама құралы да бола алады. Жаппай мерекелер мен мерекелер кезінде аспанда қалықтап 

немесе биікте қозғалатын алып баннерлер сияқты жарнамалар көлемді аудиторияны қамтиды 

және жадыда жақсы сақталады. Кез келген көлік түріндегі жарнаманың артықшылығы – 

ұьтқырлылық. Жарнаманы егер жүк көлігіне немесе қалааралық тасымалдауды жүзеге 

асыратын басқа көлік туріне орналастыратын болса, қаланың барлық нүктелерінен, тіпті 

елдерден мақсатты аудиторияны тартуға мүмкіндік береді. Бұл ретте жарнамалық шығындар 

стационарлық құрылымдарға жарнаманы орналастыруға қарағанда айтарлықтай төмен 

болады [6]. 

Сонымен, қазіргі таңдағы сыртқы жарнамалардың ерекшеліктерін ескере отырып, 

олардың бірнеше түрлерін атап көрсетуге болады. Біз бөлген сыртқы жарнаманы тарату 

құралдарының бірінші белгісін атап көрсететін болсақ — бұл олардың ашық кеңістікте 

орнарастырылған түрін айтамыз.  

Біз қарастырып отырған сыртқы жарнамалардың екінші ерекшелігі, олардың 

статикалық орналасуы болып табылады; егер жарнаманы тарату құралдары кеңістікте 

қозғалса, онда оның көмегімен орналастырылған жарнама транзиттік деп аталады. Бұл 

жарнаманың тасымалдаушалары ретінде көлік [9, 10], адамдар, тіпті жануарларды жатқызуға 

болады. 

Үшінші белгіні сыртқы жарнаманы тарату құралдарында тек көзбен қабылдайтын 

ақпарат болуы керек деп жатқызуға болады. А.Н.Назайкин сыртқы жарнама мұндай түрін 

графикалық немесе мәтіндік жарнамалық ақпарат екенін көрсетеді [8]. 



Международный научный журнал АКАДЕМИК                                                                       № 1 (209) 2023 г. 

 

18 
 

Біздің елеміздегі сыртқы жарнама объектілерін орналастыру туралы ереже 

қарастыратын болсақ,жалпы жарнама туралы заң 2003 жылғы 19 желтоқсанда бекітілген 

болатын. Және сол ереже бойынша мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады[7]: 

 жарнама - адамдардың беймәлім тобына арналған және жеке немесе заңды тұлғаларға, 

тауарларға, тауар белгілеріне, жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге қызығушылықты 

қалыптастыруға немесе қолдауға арналған және оларды өткізуге жәрдемдесетін кез келген 

нысанда, кез келген құралдардың көмегімен таратылатын және орналастырылатын ақпарат; 

сыртқы (көрнекі) жарнама – сыртқы (көрнекі) жарнама объектілерінде 

орналастырылатын және елдi мекендердегі үй-жайлардан тыс ашық кеңістікте, жалпыға 

ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарының бөлiгiнде, елдi мекендерден тыс үй-

жайлардан тыс ашық кеңістікте көрнекі қабылдауға қолжетімді жарнама және жалпы 

пайдаланымдағы автомобиль жолдарын жолақты бұру.[7] 

Сонымен қатар, ереже бойынша маңдайша; жұмыс режимі туралы мәліметтер; 

мәдениет мекемелерінің, орындаушылар мен спорттық-сауықтыру шараларының 

репертуары бар плакаттар; көрнекі қабылдау үшін витриналар мен терезелердің сыртқы 

немесе ішкі дизайны: тауарлық өнімнің үлгілері; өзіндік дараландыру құралдары; сәндік 

және мерекелік безендіру сияқты мақсаттағы жарнамалар сыртқы жарнама объектілеріне 

кірмейді. 

Маңдайша тақта – жеке және заңды тұлғалардың қызмет түрі туралы мәліметтер, 

оның ішінде оларды дараландыру құралдары ғимаратқа кіре беріс шегінде, қоршауда, 

сондай-ақ меншікті (жалға алынған) ғимараттар шегінде шатырлар мен қасбеттерде 

орналастырылады. 

Жарнама мен маңдайшаны дұрыс ажырататын болсақ, мысалы, «Салют» түрлі 

жабдықтарды сататын дүкендегі маңдайша болады, ал егер ең арзан және ең қолжетімді 

«Салют» жабдықтарын сататын дүкен - ол жарнама болып табылады. 

Енді Қазақстандағы ең ірі кәсіпкерлік орталыққа айналған қала – Алматыдағы 

сыртқы жарнама жайлы айтып өтетін болсақ... Қазір Алматыда сыртқы жарнама 

бұрынғыдан да өзекті бола бастады, өйткені бұл табысты бизнес үшін өте қажетті болып 

саналады. Ең алдымен табысты компанияның оң имиджін қалыптастырып, 

тұтынушылардың сеніміне ие болу үшін қажет. Сонымен қатарАлматыдағы сыртқы 

жарнама кез келген тауарды немесе қызметті халық арасында насихаттау мақсатында сәтті 

пайдалынады. 

Алматыда сыртқы жарнаманың қалыпты жағдайға айналғаны сонша, түнде 

қаламызды аралағанда адамдар оның қалалық шамдармен емес, билбордтармен, неондық 

тақталармен, стикерлермен және т.б. жарықтандырылғанын байқамай қалады. Бұл 

үйреншікті жағдайға айналғаны сонша, адамдардың көпшілігі оны қоршап алғанын 

сезінбейді. 

Бұл сыртқы жарнаманың Алматыда жоғарыда аталған билбордтар мен жүгіртпе 

жолдардан бастап, үш өлшемді әріптер мен лайт жәшіктерге дейінгі түрлері өте көп. 

Осының бәрі және тағы басқалары компанияға өзін әлеуетті тұтынушыларға танытуға 

және бар тұтынушылардың алдында мәртебесін жақсартуға мүмкіндік береді, өйткені бұл  

нарықтағы табыс пен тұрақтылықтың сенімді дәлелі болады. 

Алматыдағы жиі кездесетін, сұраныс тапсырыстар жиі қолданылатын сыртқы 

жарнама түрелерін атап өтсек, келесідегідей болады: 

 

 

Көлемді әрәптер – мүмкін сыртқы жарнамадағы ең танымал қызмет түрі 

болып саналуы ғажап емес. Олар белгіні жарқын, көз татарлық және есте 

қаларлық етуге мүмкіндік береді. Олардың өңдірісінде әртүрлі материалдар 
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қолданылып, кез келген пішінді, текстураны, түс пен өлшемді жасауға 

мүмкіндік береді. Олардың Алматыдағы қолданылу аясы өте үлкен. Бұны кез 

келген жерде кездестіріп көруге болады.  

 

Жарық жәшіктері (лайтбокс) – бұл да сыртқы жарнамада кеңінен кездесетін 

қызмет түрі болып табылады. Олар өлшемі жағынан әртүрлі болып келуі 

мүмкін. Бұрынғы уақыттармен салыстырғанда сыртқы жарнаманың бұл түрін 

барлық жерден кездестіруге болады. Алматыдағы бұл күндіз қарапайым стенд 

ретінде көрінсе, түнде өзінің жарқырауымен көз тартады. 

 

Ақпараттық стендтер – Алматыдағы сыртқы жарнаманың ең қарапайым, 

бірақ жиі қолданылу жағынан кем түспейтін тиімді түрі болып табылады. 

Сыртқы жарнаманың бұл түрі жақсы ойластырылған негіздегі тек табиғаттағы 

жарнама ғана емес, сонымен қатар адамдарға пайдалы ақпарат беріп 

жатуымен де ерекшелініп жатады. Олар кішкене ғана кеңістікті алып, 

практикалық және тасымалдау жағынан тиімді болып келеді. 

.  

Төбедегі үстіңгі қондырғылар – сыртқы жарнама арасында өз бизнесінді 

алға қарай сәтті дамытуда немесе әрдайым алдыда болуда өте тиімді нұсқа 

болып келеді. Бүл опция ең қымбат нұсқалардың бірі болғанымен, тиімділігіне 

күмән келтірмейді. Алматыдағы бұл сыртқы жарнаманың өзіне ғана тән 

артықшылықтары бар, оның ішінде рекордық өтем, күндіз-түні тамаша 

көрініп, сәтті назарда болу, ешкім пайдалана бермейтін сыртқы жарнама түрі 

болып саналады 

Қорытындылай келе, біз бұл мақалада әр түрлі ғалымдардың пікірлеріне тоқталып, 

сыртқы жарнаманың түсінігін, қоғамдағы алатын орны мен маңыздылығын қарастырдық. 

Сонымен қатар, кішкене жүргізілген талдау мен бақылаулардың арқасында қаламыздағы жиі 

кездесетін сыртқы жарнама түрлерін анықтап, дауму бағытын байқай алдық. 
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ҚЫЛМЫСТЫҚ ПРОЦЕСТЕГІ АЙЫПТАУ АКТІСІНІҢ ЕРЕКШЕЛІГІ 

 

 

ТөрегелдіАсылжанАсқарұлы 

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының жанындағы Құқық қорғау органдары 

академиясының магистранты 

Қазақстан Республикасы, Астана қ. 

Талкибаев Аскар Болатұлы 

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының жанындағы Құқық қорғау органдары 

академиясының жалпы құқықтық пәндер кафедрасының  

аға оқытушысы аға әділет кеңесшісі 

 

 

Аннотация.Мақалада айыптау актісі бойынша прокурормен шешім қабылдау 

кезіндегі мәселелер қарастырылған. Әділ соттың конституциялық қағидаларына, 

қылмыстық-процессуалдық заңның өрескел бұзушылықтарын айқындауға назар аударылған. 

Жаңа айыптау актісін жасау үшін нормативтік негізді даярлау қажеттілігі анықталып 

негізделді.  

Түйіндісөздер:Айыптау актісі бойынша прокурордың шешімі, қылмыстық-

процессуалдық заңның өрескел бұзушылықтары, жаңа айыптау актісі, әділ соттың 

конституциялық қағидалары. 

Аннотация. В данной статье автором рассмотрены проблемы при принятии решения 

прокурором по обвинительному акту. Внимание акцентировано на конституционных 

принципах правосудия, на определении существенных нарушений уголовно-

процессуального закона. Выявлена и обоснована необходимость разработки нормативного 

основания для составления нового обвинительного акта. 

Ключевые слова:Решения прокурора по обвинительному акту, существенные 

нарушения уголовно-процессуального закона, новый обвинительный акт, конституционные 

принципы правосудия. 

Annotation.The article considers the problems of the prosecutor decision on the indictment. 

Attention is focused on the constitutional principles of justice, on the definition of significant 

violations of the criminal procedure law. The necessity to develop a law basis for drawing up a new 

indictment has been identified and justified. 

Keywords:Decisions of the prosecutor on the indictment, significant violations of the 

criminal procedure law, new indictment, constitutional principles of justice. 

 

 Сотқа дейінгі тергеп-тексеру қылмыстық істің тоқтатылуымен аяқталады 

не қылмыстық істі прокурорға жібере отырып, айыптау актісін жасау арқылы жүзеге 

асырылады. Қылмыстық іс жүргізу Қазақстан Республикасының қылмыстық-процестік 

кодексі бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру іс бойынша кінәні мойындау туралы мәміле 

нысанында іс жүргізу келісімін жасасу кезінде аяқталды деп есептеледі. Мұндай 

жағдайларда прокурор істі айыптау актісінсіз дереу сотқа жібереді. 

Осы бапта автор прокурордың айыптау актісімен келіп түскен іс бойынша әрекеттерін 

және оның шешімдерін қарайтын болады. 
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Айыптау актісі тергеу әрекеттерін жүргізудің аяқталғанын куәландыратын 

қорытынды іс жүргізу құжаты болып табылады, қылмыстық істі сотта қарау үшін айыптау 

актісін прокурор бекітуі тиіс. 

Айыптау актісіндеміндеттер, мерзімдер және шешімдер белгіленеді. Прокурордың 

қызметібұл кезде процестік болып табылады. 

Қазақстан Республикасының қылмыстық-процестік кодексінде 1997 жылы енгізілген 

өзгертулер мен толықтырулар енгізілген іс бойынша прокурордың қаулылары айыптау актісі 

бөлек емес, 36-тарауда  «Айыптау актісін жасау және қылмыскерді жіберу» тергеу әрекеттері 

аяқталғаннан кейін қылмыстық қудалау органының міндеттерімен бірге бір тарауда 

белгіленген [1]. 

2015 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілген Қазақстан Республикасының 

Қылмыстық іс жүргізу кодексіне жеке тарау (39),айыптау актісімен берілген қылмыстық іс 

бойынша прокурордың шешімдеріне арналған. Біздің ойымызша, прокурордың көрсетілген 

қызметін атап өте отырып, жеке тарауда заң шығарушы оны сотқа дейінгі іс жүргізудің 

аяқталу сатысындағы ерекше кезең ретінде анықтады. 

Қорытындымызды негіздейік. Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік 

кодексінің 39-тарауы «Қылмыстық іс бойынша сотқа дейінгі іс жүргізу» 6-бөлімін 

мазмұнына енгізіп, толықтырады. Қылмыстық іс жүргізу кодексінің 7-бабының 41) 

тармағыҚР мынадай анықтама береді: «Сотқа дейінгі іс жүргізу – іс жүргізу істі сотқа дейінгі 

тергеп-тексеру басталғаннан бастап прокурор қылмыстық істі мәні бойынша қарау үшін 

сотқа жібергенге дейін немесе іс жүргізуді тоқтатқанға дейін істі жүргізу» 

Айыптау қорытындысымен іс бойынша прокурордың әрекеттері мен шешімдері сотқа 

дейінгі тергеуден бөлек тәуелсіз кезең болып табылады деп заң ғылымдарының докторлары, 

профессорлар О.В. Химичева және О.В. Мичурин айтып өткен болатын [2]. Сонымен, атап 

айтқанда, олар айыптау актісін жасау арқылы алдын ала тергеудің аяқталуын алдын ала 

тергеудің соңғы кезеңі деп таниды. 

Бұл ретте заң ғылымдарының докторы, профессор М.Ч. Когамов, прокурор 

айыпталушыны сотқа береді және қылмыстық істі сотқа жібереді деген ұстанымды  (39-

тарау) қылмыстық сот ісін жүргізудің әдеттегі, дәстүрлі сатыларына жатқызады.[3]. 

Бұған дейін М.Ч. Қоғамов  екі кезеңді бөліп көрсетті: алдын ала тергеу сатысы (қазіргі 

сотқа дейінгі тергеу) және айыпталушыны прокурор сотқа тапсыру сатысы.[4]. 

Алайда, Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің 39-тарауында 

айыпталушы ретінде процеске қатысушы келмеген кезде істі сотқа беру сияқты әрекеттер 

шешімдер мен іс-әрекеттер қарастырылған. Атап айтқанда, прокурор істі қысқартуға, 

қосымша тергеуге жіберуге құқылы. Мұндай жағдайларда бірінші жағдайда жоғарыда атап 

айтқандай, сотқа дейінгі тергеп-тексеру, ал екіншісінде – қайта басталады. 

Қорытындысындапроцестік келісім түріндегі процессуалдық келісім, іс айыптау 

қорытындысынсыз сотқа жіберіледі. 

Айыптау қорытындысы бар іс бойынша прокурордың әрекеттері мен шешімдерін 

қылмыстық процестің дербес сатысы немесе практикалық қажеттіліксатысы ретінде 

қарастырылады. 

Айта кету керек, айыптау қорытындысымен іс бойынша шешім қабылдау барысында 

прокурордың шарасы бойынша біріңғай ой қалыптасқан жоқ. Прокурорлық қадағалау 

орындалады ма, әлде бұл әрекетті процедуралық ретінде қабылдау керек пе?Біз соңғы 

көзқарасты ұстанамыз. 

Прокурор қызметінің өзектілігі мен маңыздылығын талқылауға көшу айыптау 

қорытындысы бар жағдайда, ең алдымен, мыналарға тоқталамыз. 

Прокурордың толық, жан-жақты және объективті зерттеуді қамтамасыз етпеуі және іс 

материалдарын дұрыс тексермей жою үшін соттың істі прокурорға қайтаруы; қылмыстық іс 

жүргізу құқығы; ақтау үкімі; істі ақтау негіздер бойынша тоқтату секілді елеулі 

бұзушылықтарға әкеліп соғады. 
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Республика Бас Прокуратурасының жанындағы ҚПСиМУ статистикалық мәліметтері 

бойынша Қазақстандық соттар: Қазақстан Республикасы Қылмыстық іс жүргізу кодексінің 

323-бабына сәйкес прокурорға қайтарылған істер 2016 жыл – 293 іс, 2017 жылдың бірінші 

жартыжылдығында – 177 іс; ақтау үкімдері 2015 жылы – 743, 2016 жылы – 886, бірінші 

жартыжылдықта2017 жыл – 487 адамға; ақтау негіздерімен тоқтатылды 2015 жылы – 3323, 

2016 жылы – 3190, 2017 жылдың бірінші жартыжылдығында – 2967 іс; Прокурорлардың 

сотқа дейінгі тергеп-тексеру барысында сапасыз қадағалауы 2015 жылы – 49, 2016 жылы – 

18, 2017 жылдың бірінші жартыжылдығында – 68істерҚазақстан Республикасы Қылмыстық 

іс жүргізу кодексінің 405-бабының 3-бөлігіне сәйкес соттар жеке қаулылар шығарады. 

Жоғарыда келтірілген статистикалық деректер прокурорлардың жеткіліксіз назарын 

және олардың әлі де болса толық еместігін жою және қателерді түзету мүмкін болатын сотқа 

дейінгі тергеп-тексерудің талқыланатын кезеңінің маңыздылығын түсінбейтінін 

куәландырады. 

Прокурор аяқталған сотқа дейінгі тергеп-тексеруге түпкілікті қадағалауды жүзеге 

асыру кезінде заң бұзушылықтарды анықтау және жоюмен қатар, сотқа дейінгі тергеп-

тексерулер бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексерулер бойынша сотқа дейінгі тергеп-

тексерулер жүргізуге қорытынды қадағалауды жүзеге асыруға бағытталған іс-әрекеттерді де 

жүзеге асырады және белгіленген тәртіппен сотқа дейінгі тергеп-тексеруге бағытталған 

шешімдерді қабылдайды.Прокурор соттың сотқа дейінгі тергеудегі олқылықтарды жоюға 

міндетті емес екенін есте ұстауы керек. 

Сондай-ақ сотқа дейінгі іс жүргізу тергеу әрекеттерінен және қылмыскердің іс жүргізу 

шешімдерін қабылдауынан тұратынын ескеру қажет. Айыптау қорытындысымен істі 

прокурормен табу сатысында тергеу әрекеттері, іс жүргізу шешімдері жүргізілмейді, 

аяқталған істі мәні бойынша прокурор ғана қабылдайды. 

Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің 39-тарауының баптарын 

талдау көрсеткендей, заң шығарушыпрокурордың әрекеттері мен шешімдерін қабылдауының 

дәйекті тәртібі бар екендігін көрсетеді. Бір баптың талаптарын орындамай, келесі бапта 

қарастырылған мәселелерді шешуге көшу мүмкін емес. 

Біріншіден, ең бастысы, прокурор іс түскен кезде не істеуі керек: 

- іс материалдарын зерделеуге кірісу. Бұл ретте прокурор тізбесі Қазақстан 

Республикасы Қылмыстық іс жүргізу кодексінің 301-бабында айқындалған мәселелерді 

шешеді. Бұл сұрақтар заңмен белгіленген қатаң реттілікпен орындалуы талап етіледі. 

Қазақстан Республикасы Қылмыстық іс жүргізу кодексінің 301-бабының 1-бөлігінде 

«прокурор зерттеуде» деп арнайы көрсетілген. Бұл прокурордың материалдармен немесе 

негізгі процессуалдық құжаттармен жай ғана танысу емес ,істі тікелей,толыққанды зерделеу 

міндетін білдіреді.Соңғысы іс жүзінде орын алса, ол кейін сотта анықталған жағымсыз 

салдарға әкеп соғады. 

Зерттеу деген нені білдіреді? Іс материалдарын зерделеу кезінде міндетті түрдеәрбір 

құжат, оның бірде-біреуін жіберіп алмай, мәнін түсініп, мәтіннің мазмұнында оқу керек.Бұл 

тәсіл прокурордың сот тергеуіне және сот жарыссөздеріне қатысуы тиімділігіне әсер етеді. 

Тексерілетін жеке проблемалық мәселелерді қарастырайық. Ол тәжірибеде, біздің 

ойымызша,шешім қабылдау және бағалау дұрыстығында белгілі бір қиындықтар туғызады. 

Барлығы 11 мәселе бар және олардың тізімі Қазақстан Республикасының Қылмыстық іс 

жүргізу кодексінің 301-бабының 1-бөлігінде келтірілген. 

Іс материалдарын оны тоқтатуға әкеп соқтыратын мән-жайларды тексеру кезінде 

прокурор Қазақстан Республикасы Қылмыстық іс жүргізу кодексінің «Іс бойынша іс 

жүргізуді болдырмайтын мән-жайлар» 35-бабының талаптарын басшылыққа алады. 

Қылмыстық қудалауды болдырмайтын мән-жайларды анықтаған прокурорқылмыстық істі 

қысқарту туралы (Қазақстан Республикасы Қылмыстық іс жүргізу кодексінің 35-бабының 6-

бөлігі) қаулы шығаруға міндетті. 

Сонымен қатар, қылмыстық қудалауды жүзеге асырмауға мүмкіндік беретін мән-

жайларды белгілей отырып, прокурордың «рұқсат ету» және міндеттемеу құқығы бар екенін 



Международный научный журнал АКАДЕМИК                                                                       № 1 (209) 2023 г. 

 

23 
 

атап өтеміз.65-баптың 1-бөлігінде, 66, 67-баптарында, 68-баптың 2, 3-бөліктерінде, 83-

баптың 1, 3-бөліктерінде, сондай-ақ баптарға ескертулерде 441,442, 444 - 448, 453 Қазақстан 

Республикасының Қылмыстық кодексi көзделген жағдайларда адамды қылмыстық 

жауаптылықтан босатумен қылмыстық қудалауды тоқтату қарастырылған.ШешімҚазақстан 

Республикасының Қылмыстық-процестік кодексінің 302-бабының 1-бөлігінің 4) тармағының 

негізінде қабылданады. 

Бөлек, Қазақстан Республикасы Қылмыстық іс жүргізу кодексінің 35-бабының 1-

бөлігінің 11-б. тармақта көзделген тоқтату негіздерін атап өткен жөн.Бұл жағдайда қайтыс 

болған адамды оңалту үшін қажет болған жағдайда іс бойынша іс жүргізуді тоқтату алынып 

тасталады немесе басқа адамдарға қатысты істі тергеу, сол сияқты заңсыз жолмен алынған 

мүлікті, ақшаны және тәркілеуге жататын басқа да құндылықтарды анықтау, келтірілген 

зиянды өтеуді көздейді. 

Осылайша, егер осы мәселе бойынша істі толығымен қысқарту туралы шешім 

шығарылса, онда қалған мәселелерді шешу қажеттілігі жоғалады. Бірақ тоқтату туралы 

шешім де істің бір бөлігі болуы мүмкін екенін есте ұстаған жөн. 

Қиындығыактінің біліктілігі туралы мәселені шешу болып табылады. 

Қылмыстың жекелеген санаттары бойынша ғалымдар  және заңгерлер арасында 

біріңғай қалыптасқан ой жоқ. Бұл мәселені шешуге Жоғарғы Соттың тиісті нормативтік 

қаулыларында қамтылған түсініктемелер, сот және тергеу тәжірибесімен танысу арқылы 

көмек көрсетуге болады.Сонымен қатар, қылмыстық құқық теориясына жүгіну керек болады. 

Біздің ойымызша, дәлелдемелер, егер оларды жинау және бекіту кезінде мыналар: 

адамның және азаматтың Конституцияда кепілдік берілген құқықтары мен бостандықтары 

бұзылған болса, олар заң бұзушылықпен алынған деп танылуы керек.Сонымен қатар, 

азаптауды немесе тергеудің заңсыз әдістерін қолдануды тексеру ерекше назар аударуды 

қажет етеді. 

2006 жылғы 20 сәуірдегі № 4 Жарлығымен «Міндет жауапкердің талаптарын 

растайтын дәлелдемелерді ұсыну айып айыптаушыға жүктеледі» деп қарастырылған[5]. 

Бұлтартпау шарасын таңдаудың дұрыстығы туралы мәселені тексере отырып, 

күдіктіге қатысты бұрын таңдалған бұлтартпау шарасының күшін жою немесе өзгерту 

туралы не бұлтартпау шарасын таңдау туралыпрокурордың құқығы бар екендігін айта 

кетейік. 

Қылмыстық процестің сотқа дейінгі кезеңінің заңдылығын қадағалауды ұйымдастыру 

жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес «Егер қылмыстық процестің кез келген сатысында 

прокурорлар кепілмен қамауға алу» түріндегі таңдалған бұлтартпау шарасын өзгерту 

мүмкіндігін қарастырады.Нұсқаулық сонымен қатар прокурорлардан алдын алу шараларын 

қабылдаудыҚазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің 145-бабының 3-

бөлігімен белгіленген кепіл сомасын шектен тыс асыра бағалау фактілері талап етеді. [6]. 

Судьяға қамауға алу мерзімінің өтуі және оның жеткілікті немесе жеткіліксіздігі 

туралы мәселені түсіндіруге ерекше назар аудару қажет. 

Істі зерделеу кезінде прокурордың тексеруіне жататын мәселелердің бірі (ҚР ҚПК 

301-бабы 1-бөлігінің 9-тармағы) сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізу кезінде жол берілген 

қылмыстық іс жүргізу заңын елеулі бұзу фактілерінің бар-жоғын анықтау болып табылады. 

Егер мұндай бұзушылықтар анықталсасотпен ҚР ҚПК-нің 323-бабына сәйкес іс прокурорға 

оларды жою үшін қайтарылады. 

Бұл мәселені шешу қазір тәжірибеде проблемаға айналды. 

Бұған дейін прокурорлар Қазақстан Республикасының Қылмыстық іс жүргізу 

кодексінің талаптарының бұзылуын елеулі деп бағалай отырып,Жоғарғы Соттың 2001 

жылғы 13 желтоқсандағы «Соттардың қылмыстық істерді қосымша тергеуге қайтаруы 

туралы» №19 нормативтік қаулысының 3-тармағында келтірілген түсініктемелерді 

басшылыққа алды. Кейіннен, байланыстыісті қосымша тергеуге қайтару институтын 

қоспағандаЖоғарғы Соттың 2014 жылғы 24 желтоқсандағы нормативтік қаулысымен 

жоғарыда аталған шешімнің күші жойылды. 
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Жоғарғы Соттың қолданыстағы нормативтік қаулыларында түсініктемелербұл мәселе 

бойынша қамтылмаған [7]. Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің сотқа 

дейінгі іс жүргізуді және бірінші сатыдағы соттағы іс жүргізуді реттейтін жалпы бөлімінде 

және ерекше бөлімінің бөлімдерінде сотқа дейінгі іс жүргізуді және бірінші сатыдағы сотта 

іс жүргізуді реттейтін құқық бұзушылықтарды тізімдейтін маңызды нормалар жоқ. 

Бұл бұзушылықтардың анықтамасы 8-бөлімнің 49-тарауының 436-бабында ғана 

берілген апелляциялық тәртіпте істерді қарау тәртібін белгілейтін Қазақстан 

Республикасының Қылмыстық іс жүргізу кодексішағымдар, наразылықтар және бірінші 

сатыдағы соттың сот актілеріне тікелей әсер етеді. Алайда, Қазақстан Республикасының 

Қылмыстық-процестік кодексінің жоғарыда аталған бабының бірінші бөлігінің ережелерін 

қолдану негізді даулар туғызып, проблема туғызады және сот пен прокурорлық тәжірибеде 

қайшылықтарға әкеп соғадыБұл қарастырылып отырған бұзушылықтарды түсіндіру заңның 

дұрыс түсіндірілмеуіне әкеліп соқтырады.56 ҚР ҚПК-де негізгі сот талқылауын 

тағайындауға кедергі деп тануға болатын қылмыстық іс жүргізу заңын елеулі 

бұзушылықтардың тізбесі көзделмеген.  

Жоғарыда сипатталған мән-жайларға байланысты қазіргі уақытта прокурорлар мен 

судьялар Жоғарғы Соттың 2015 жылғы 20 шілдедегі облыстық соттарға берген түсіндірмесін 

басшылыққа ала отырып,ондағы "Қылмыстық істі прокурорға қайтару жаңа дербес кешенді 

қылмыстық іс жүргізу институты. Сондықтан қылмыстық істі прокурорға қайтару бойынша 

заң мен бірыңғай сот практикасы туралы біркелкі түсінік қалыптастыру қажеттілік болып 

табылады". Түсіндіруде қандай бұзушылықтар елеулі деп танылуы мүмкін екендігі 

көрсетіледі, олардың тізбесі келтіріледі [8].  

Кез келген жағдайда прокурор Қазақстан Республикасының Қылмыстық іс жүргізу 

кодексінің талаптарын елеулі түрде бұзу сот төрелігін қамтамасыз ету және істі әділ шешу 

үшін кедергілер тудыруы мүмкін екенін білуі керек. Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүргізу 

кезінде Қазақстан Республикасы Қылмыстық іс жүргізу кодексінің талаптарын сақтамау 

азаматтың құқықтары мен бостандықтарын бұзуға жәнеоған зиян келтіреді, сот төрелігіне 

қол жеткізуге кедергі жасайды. Прокурор қаралып жатқан мәселені тексеру кезінде 

Қазақстан Республикасы Қылмыстық іс жүргізу кодексінің 15-бабының 1-бөлігінің 

«Қылмыстық процесте азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау », 2-бөлімінде 

көзделген қылмыстық процестің міндетінің мәнін түсінуҚазақстан Республикасының 

Қылмыстық-процестік кодексінің 8-бабына сәйкес заңдылықты қамтамасыз етеді. 

Тұтастай алғанда, қарастырылып жатқан бұзушылықтар перспективада 

анықталып,тармағындағы барлық принциптерді сақтамаумен байланысты болуы мүмкін 

екенін ескере отырып, қылмыстық процесс немесе қылмыстық процестің жекелеген 

сатыларының жалпы шарттарын орындамауын анықтау қажет (ҚР Қылмыстық іс жүргізу 

кодексінің 24, 42-тараулары). 

Одан әрі қылмыстық іс жүргізу кодексінің 301-бабының 1-бөлігінде аталғандарға 

берілген жауаптарға байланысты сұрақтар бойынша прокурор он күн ішінде Қазақстан 

Республикасы Қылмыстық іс жүргізу кодексінің 302-бабының 1-бөлігіндекөрсетілген 

қаулылардың бірінқабылдауға міндетті. 

Мәселелер тиісті деңгейде шешілді деген қорытындыға келіп, Қазақстан 

Республикасы Қылмыстық іс жүргізу кодексінің 299-бабының талаптары бойынша айыптау 

қорытындысына сәйкес прокурор мақұлдайды. 

Іс жүзінде прокурорлар үшін жаңа айыптау актісін жасау құқығы туралы ҚР ҚПК-нің 

302-бабы 1-бөлігінің 2) тармағы бойынша шешім қабылдау қиынға соғады.  

Заңда прокурордың жаңа айыптау актісін жасауға өкілеттігі мен міндеттілігінің 

негіздері қарастырылмаған. 

Бұл мәселеде біз А. В. Смирновтың және К. Б. Калиновскийдің [9] пікірімен келісеміз, 

олар прокурор "алдын ала тергеу сапалы жүргізілген жағдайда ғана, бірақ тергеуші жасаған 

айыптау қорытындысы қылмыстық іс жүргізу талаптарына сәйкес келмеген жағдайда" 
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заңмен (РФ ҚІЖК 220-бабы, ҚР ҚПК 299-бабы жаңа айыптау қорытындысын жасауға 

құқылы деп санайды. 

Заң ғылымдарының докторы, профессор М.Ч. Когамов төмендегідей тұжырым 

жасайды, ол " ҚІЖК-нің 302-бабының 1-бөлігінің 2-тармағының ережелері негізінен 

тергеушінің айыптау актісін дұрыс жасамауымен байланысты болуы мүмкін. Қайта құрудың 

себептері айыптау актісінің нысаны мен мазмұнына қатысты болуы мүмкін" [10]. Заңның 

аталған нормасына түсініктеме бере отырып, М.Ч. Когамов, сондай-ақ А. В. Смирнов пен К. 

Б. Калиновский "Егер прокурор тергеуге наразылық білдірмесе, бірақ айыптау актісінің 

мәтіні бойынша елеулі ескертулер болса, ол елеулі 57 алшақтыққа, ҚІЖК 299-бабының 

талаптарына сәйкес келмеуге байланысты мұқият өңдеуді талап етіп"прокурор жаңа айыптау 

актісін жасауға жүгінеді [11].  

Дәл осындай көзқарасты В. И. Радченконың редакциясымен "қылмыстық процесс" 

оқулығының авторлық ұжымы  прокурор " өз қаулысымен айыптау көлемін немесе 

айыпталушының онша ауыр емес қылмыс туралы әрекеттерінің біліктілігін өзгертуге 

құқылы "[12].  

Отандық заң ғылымының майталмандары И.И. Рогов, К.А. Мами, С.Ф.Бычкова да 

прокурордың жаңа айыптау актісін жасауға құқығы бар деп есептейді."Біліктілікті 

өзгертпестен айыптаудың бір бөлігі алынып тасталынған немесе біліктілігі жұмсақ болып 

өзгерген кезде;іс-әрекеттер өздерінің құқықтық салдарлары бойынша аса ауыр емес жаңа 

заңмен сараланып және айыптаудың нақты құрамы мен оның заңдық біліктілігі жекелеген 

біліктілік мән-жайларына нұсқау алынып тасталынған" жағдайларда жоғарыда айтылған 

мәселе қарастырылады [13]. 

Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасының Бас Прокуроры Ж.Асанов, оның 

тапсырмасы бойынша ағымдағы жылдың тамыз айында. Қазақстан Республикасы Бас 

Прокуратурасының жобалық кеңсесі прокуратураның жеке құрамын әзірлеп, талқылауға 

енгізіп, айыптау қорытындысының жаңа үлгісіне баса назар аударылуда. Бұл құжатты 

әзірлеу кезінде жобалық кеңсе Ұлыбританиядағы, Солтүстік Ирландиядағы,Канада мен 

Австарлиядағы прокурорлардың тәжірибесін ескерді. 

Прокурор осы баптың 1) және 2) тармақтарында көзделген қаулыларды қабылдаған 

жағдайда Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің 302-бабына сәйкес ол 

айыптау қорытындысының орындалуын қамтамасыз етуге міндетті. 

Жоғарыда көрсетілген әрекеттерді орындағаннан кейін прокурор түпкілікті шешім 

қабылдауға және әрекетті жасауға – айыпталушыны сотқа тартуға және қылмыстық істі 

сотқа жіберуге әкелетін соңғы бөлікке көшеді. Басты мақсат бұл ретте - адамды жеткілікті 

негізсіз айыптау тарапының айыптауларын растайтын дәлелдемелер болмаған жағдайда 

сотқа тартуға жол бермеу. 

Бұл жерде мынаны атап өткен жөн. Кейбір прокурорлар айыптау актісі бекітілген 

кезде жаңа қатысушы пайда болатынын түсінбейді.Қылмыстық процесс – айыпталушы. 

Соңғысы, күдіктіден айырмашылығы,қосымша құқықтарға, демек, құқықтарын, 

бостандықтары мен заңды мүдделерін қорғау сияқты жаңа мүмкіндіктерге ие болады. Бірақ 

бұл жерде құқықтық мәселе де бар. Осылайша, Қазақстан Республикасы Қылмыстық іс 

жүргізу кодексінің 65-бабының 5-бөлігінде«Айыпталушы баптың 9-тармағында көзделген 

құқықтарды жүзеге асыруға құқылы Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік 

кодексi», қосымша құқықтар алты тармақта көрсетілген.Атап айтқанда, күдіктіге арыз беру 

құқығы берілмейді алқабилердің қылмыстық істі қарауы, ие болу,қорғауға дайындалу, 

көшірмесін алу үшін жеткілікті уақыт пен мүмкіндік бекітілген айыптау актісі. Бұл құқық 

тек айыпталушыға ғана беріледі. Алайда, ҚР ҚПК-де айыпталушыны оның құқықтарымен 

таныстыру тәртібі көзделмеген, ал ҚР ҚПК-нің 26-бабының 2-бөлігінде қылмыстық процесті 

жүргізуші органның,оған прокурор да кіреді, айыпталушыға оның құқықтарын түсіндіру 

міндеті айқын көрсетілген.Осылайша, тез арада шешуді талап ететін мәселелерге біз 

төмендегілерді жатқыза аламыз: 
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1) Негізгі сот талқылауын тағайындауға кедергі келтіретін қылмыстық іс жүргізу 

заңын елеулі бұзушылықтардың түрлерін айқындау;  

2) Жаңа айыптау заңын құрудың іс жүргізу нысанын әзірлеу;  

3) Айыпталушыны оның құқықтарымен таныстыру тәртiбiн белгiлеу; 

Бұл мәселелерді Қазақстан Республикасының Қылмыстық іс жүргізу кодексіне 

өзгерістер мен толықтырулар енгізу арқылы реттеуге болады. 

Мәселені жедел жою мақсатында ҚР ҚПК-не бірінші мәселе бойынша өзгерістер мен 

толықтырулар енгізу туралы шешім қабылданғанға дейін ҚР ҚПК-нің 323 және 436-

баптарының ережелерін біркелкі қолдануды түсіндіретін Жоғарғы Соттың нормативтік 

қаулысын қабылдау талап етіледі.  

 Екінші мәселе бойынша жаңа айыптау актісін жасаудың негіздері мен іс жүргізу 

нысаны туралы ҚР ҚПК-нің 302-бабына қосымша бөлімді енгізумен шектелу қисынды. Бұл 

ретте, біздің ойымызша, жаңа айыптау актісіне прокурор қол қояды және іспен бірге сотқа 

жіберіледі; прокурор келіспейтін айыптау актісі істен алынады және жіберілген 

кемшіліктерді көрсете отырып тергеушіге қайтарылады; прокурор тергеушіге айыптау 

актісін қайта жасауды тапсыруға құқылы болып табылады. 

Айыпталушыны оның құқықтарымен таныстыру тәртібін қазіргі уақытта Қазақстан 

Республикасы Бас прокуратурасының салалық нұсқаулығымен реттеу қажет. Алайда, "Бас 

Прокурор өз құзыреті шегінде қылмыстық қудалау органдарының орындауы үшін міндетті 

осы Кодекстің нормаларын қолдану мәселелері бойынша нормативтік құқықтық актілерді 

қабылдайды"деп белгілейтін ҚР ҚПК 58 – бабының 6-бөлігінде оған берілген Бас 

Прокурордың өкілеттіктерін қолдану неғұрлым қолайлы нұсқа болып табылады.  

Сот-тергеу тәжірибесі сотқа дейінгі іс жүргізудің қаралып жатқан сатысы бойынша өз 

пікірін білдіруге және келесі ұсыныстарды енгізуге мүмкіндік береді. 

Қазақстан Республикасы Конституциясының 77-бабында заң қолданылған кезде судья 

басшылыққа алынуға тиіс деп сот төрелігінің тиісті қағидаттарымен белгіленеді. Осы 

қағидаттардың ішінде "адамның кінәсіне қатысты кез-келген күмән айыпталушының 

пайдасына түсіндіріледі" деп көзделген [14, 15].  

Біздің ойымызша, прокурор да осы қағиданы басшылыққа алуы керек, айыптау актісін 

бекітеді және айыпталушыны сотқа беру туралы шешім қабылдап, істі сотқа жібереді. 

Айыптау актісімен істі зерделей отырып және ҚР ҚПК-нің 301-бабында аталған 

мәселелерді шеше отырып, прокурор "заңсыз жолмен алынған дәлелдемелердің заңды күші 

жоқ" деген [14,15] қағидаттарға сүйенуі тиіс.Бұл ретте прокурор "ешкімді тек өзінің 

мойындауы негізінде соттауға болмайды" деген қағиданы да назарға алуға міндетті [14,15]. 

Прокурор кінәсіздік презумпциясы және заңда көзделген себептер болған кезде іс бойынша 

іс жүргізуді тоқтату туралы мәселені шешу принципті негізге алуы керек. 

Баяндалғанға байланысты ҚР ҚПК-нің 302-бабының 1-бөлігіне "айыптау актісімен 

келіп түскен қылмыстық іс бойынша прокурордың шешімдері" деген толықтыруды енгізуді 

өзекті деп санаймыз және оны мынадай редакцияда жазамыз:"шешім қабылдау кезінде 

прокурор сот төрелігінің конституциялық қағидаттарын басшылыққа алуы тиіс".ҚР ҚПК 

көрсетілген баптың 1-бөлігінің қолданыстағы бөлігі 2-бөлігі, ал 2 – бөлігі 3-бөлігі болып 

есептелсін. 

Қаралған проблемаларды жою айыптау актісімен қозғалған қылмыстық іс бойынша 

шешімдер қабылдауда прокурорлық қызметтің бірыңғай тәжірибесін дамытуға және 

прокурорлардың қателіктерін барынша азайтуға мүмкіндік береді. Дегенмен сотқа дейінгі 

тергеп-тексерудің осы кезеңінде бірқатар проблемалық мәселелер орын алуда және одан әрі 

шешуді талап етеді. 

Біздің қорытындыларымыз бен ұсыныстарымыз келесі мақалаларда беріледі. 

 

Қолданылған әдебиеттер: 
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Аңдатпа. Кез-келген білім алушы үшін оқу барысындағы белсенділік, құштарлық, 

ойды анық жеткізу сынды іс-әрекеттер маңызды рөл атқарады. Алайда, барлық тұлғада 

коммуникативтік белсенділік пен құзыреттілік жақсы дамыған деп айта алмаймыз. Бұл 

мақала мектеп оқушыларының коммуникативтік құзыреттілігін рөльдік модельдеу 

технологиясы арқылы қалыптастыру мен ерекшеліктерін сипаттауға арналған.  

 Бастауыш сынып оқушылары мен жоғары сынып оқушыларын бақылау арқылы 

коммуникативті құзыреттілікті арттыру жолдары қарастырылды. Мектеп оқушыларының 

контекстілік құзыреттілігін арттыру барысында түрлі технологиялар мен әдістердің қолдану 

аясы мен пайдасы талқыланды. Мұғалім мен оқушының тығыз қарым-қатынасына 

негізделген «Рөлдік модельдеу» технологиясы бастауыш сынып оқушылары арасында 

эскпериментке алынды. Нәтиежесінде, өз ойын жеткізуге ұялатын, қоғаммен қарым-

қатынасқа түсуге қорқынышы бар оқушыларда алға жылжу байқалды. Өзіне сенімділігі 

артқан білім алушыдан оқуға деген құштарлықтың артқанын байқадық. Сонымен қатар, 

мерекелік іс-шараларға қатысу жиілігі мен шетел тілдерін үйренуге деген талпынысы 

жоғарылады. 

 Білім беру саласындағы айрықша өзгерістер, тың идеялар мен әдіс-тәсілдер 

әрқайсысымыз үшін өте маңызды. Оқыту барысындағы педогог қауымының жауапкершілігі 

арқылы елімізде бәсекеге қабілетті, коммуникативті құзыретті, білімді әрі дарынды 

оқушылардың артары сөзсіз. 

Кілт сөздер: белсенділік, қарым-қатынас, коммуникативтік-құзыреттілік, әдіс-тәсіл, 

дарындылық. 

Кіріспе 

        Қазіргі білім беру жүйесі жаңарып, даму үстінде Көптеген педагогикалық әдістерді 

модельдеу болашақ маманның іскерлігі мен кәсіби деңгейінің инновациялық тұрғыда дамып, 

ұдайы жаңарып отырғандығын көрсетеді. .Қазақстан Республикасының президенті 

Қ.К.Тоқаевтың «Қазіргі жаһандық өзгерістер кезеңінде түлектің білімі еңбек нарығына 

шыққанға дейін-ақ жеткіліксіз болып қалуы әбден мүмкін. Біздің білім беру жүйеміз 

қолжетімді әрі инклюзивті болуға тиіс. Білім беру жүйесіне жігерлі әрі білікті мамандар 

қажет»[1], - деп айтқандай қай уақытта болмасын білімге деген құштарлық пен талпыныс қай 

елді болмасын алға жетелейді. Білімділік пен сауаттылықты арттыру тек оқумен 

шектелмейді. Оқу процессіне жол ашатын коммуникативтілік-құзыреттілік ұғымымен де 

ұштасады. Коммуникативтілік құзыреттілік жеке тұлғаның қоғаммен араласуға, алдына 

мақсат қоя білуге, өз көқарасын ашық жеткізуге, ұстанымдары мен құндылықтарын қорғай 

алуға негіз болатын маңызды фактор. Барлық тұлғаның қоғаммен деген қатынасы мектеп 

кезден бастау алады. Ал, мектеп оқушылары үшін коммуникативтік-құзыреттіліктің 

маңыздылығы сабақ барысында белсенділік әрекетін арттыру, өз ойын ашық жеткізуге 
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көмектесу және кез-келген пәнді еркін, оңай меңгеруіне жол ашу. Мектеп аясындағы іс-

шараларға, сыныптағы және сыныптан тыс ашық сабақтарға белсену қатысу да 

коммуникативтіліктің арттыруының белгісі. 

       Қазақстан Республикасының білім туралы заңында айрықша өзгерістер болып жатыр. 

Жаңартылған оқу бағдарламасы бастапқы орынға оқушының  

білімін, білік және дағдыларын емес оның тұлға болып қалыптасу жолындағы қасиеттерінің 

қалыптасуын да қарастырады. Дәстүрлі оқу бағдарламалары оқушылардың білімі мен тәрбие 

жұмыстарына негізделсе, жаңартылған оқу бағдарламалары оқыту мен қатар басқару, 

ұйымдастыру және бақылауды қамтиды.  

        Коммуникативтік құзыреттілік тақырыбы көптеген ғалымдардың зерттеуінен өткен 

өзекті тақырып. Бұл саланы жан-жақты зерттеп, түрлі қырларынан ашқан И.А.Тарасов, 

О.Р.Головановна, А.А.Ярулов, Е.В.Руденскийді білеміз. Қазіргі таңда коммуникативтік 

құзыреттілік  ұғымы ғылыми теориялық және ғылыми әдіснемелерде көптеп жарық көре 

бастады. Халықаралық зерттеулерге көз жүгіртсек А.В.Хуторской, Г.Селевко, И.Д.Фурмин, 

С.Е.Шишов, А.Г.Каспаржан, Д.А.Иванов және тағы да басқа ғалымдар бұл ұғымның 

маңызын ашып, білім мен білік сапасына деген әсеріне тоқталып, ауқымды зерттеулер 

жүргізді. «Коммуникативтік құзыреттілік – оқушының оқу барысындағы білім мен 

тәжірибесіне негізделген»,- деп З.Е.Шилов пен И.Т.Агапов айтқан болатын. Дәл осы ойды 

Л.П.Борисовта қолдады. Коммуникативтілік пен құзыреттілік қабілеттері оқушылардың 

спалы білім алуына ғана емес, білік,дарындылық сынды қасиеттердің ашылуына зор үлесін 

тигізеді. 

Зерттеу әдістері 

       Мақалада мектеп оқушыларының коммуникативтік құзыреттілігін дамыту барысында 

рөлдік модельдеу технологиясы қолданылды. Мектеп оқушыларының нәтижесі мен даму 

сатыларына педагогикалық-психологиялық бақылау әдісі жүргізілді. Бақылау әдісінің 

нәтижесіне көз жеткізу барысында ата-аналардан  сауалнама алынды. 

Талдау мен нәтижелер 

        Мектеп оқушыларының коммуникативтілігін арттыру барысында түрлі технологиялар 

мен әдістер қолданылады. Соның бірі рөлдік модельдеу технологиясы. Рөлдік модельдеу 

технологиясының бірінші артықшылығы аталмыш технология арқылы білім алушы мен 

білім берушінің арасында қарым-қатынастың берік орнығуы. Яғни, контекстілік-

коммуникативтік құзыреттілік екі жақтама болатыны сөзсіз. Рөлдік модельдеу технологиясы 

тікелей білім алушы мен білім беруші тұлғалардың тікелей қарым-қатынасы арқылы 

жасалатын болғандықтан үлкен жауапкершілікті талап етеді. Барлық мектеп оқушыларының 

рөлдік модельдеу технологиясы арқылы контекстік-коммуниктавтік құзыреттігін арттыру 

білім берушінің құзыретінде. Әрбір оқушының тәртібі мен жеке адамдық қасиеттерін, 

сабаққа деген бейімін, жауаптылық әрекеттерін, өзіне деген сенімділігін бақылай отырып 

технология толықтай құралады. Өзіне деген сенімі аз, өзін толықтай көрсете алмайтын, аздап 

қорқыныш сезімі бар, біле тұра қымсынатын оқушылар үшін бұл технология 

коммуникативтік құзыреттіліктің маңыздылығын ашады. Технологияны толықтай зерттеп 

бітіп, шынай өмірде қолданып болған нәтиежесі кез-келген білім алушы мен білім берушіні 

қуантары сөзсіз. 

Рөлдік-модельдеу технологиясының контекстік-коммуникативтік құзыреттілікті арттыру 

барысындағы міндеттер; 

- орта мектеп оқушыларының сабаққа қатысу және жауап беру рейтингін арттыру; 

- білім алушының ағылшын тіліне деген құштарлығын арттыру; 

- мектеп оқушыларының өзіне деген сенімділігін арттыру; 

- білім алушы мен білім берушінің арасында тығыз қарым-қатынас орнату; 

- әрбір оқушының тұлғалық қасиетін зерттей отырып, жеке көзқарасын қалыптастыру; 

Рөльдік модельдеу технологиясын қолдана отырып, қарқынды жұмыс жасай отырып, 

коммуникативті белсенді оқушы тәрбиелей аламыз. Бұл ұстаздар қауымы үшін таптырмас 

құрал. Аталған міндеттерді толықтай іске асырып білім алушылардан мынадай нәтиже 
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аламыз. Рөлдік-модельдеу технологиясының контекстік-коммуникативтік құзыреттілікті 

арттыру барысында күтілетін нәтиже. 

- білім алуға және екінші шетел үйренуге құштар білім алушы; 

- өзіне деген сенімі жоғары білім алушы; 

- сабаққа асқан жауапкершілікпен қарайтын білім алушы; 

- білім алу барысында өз методикасын, үйрені қабілеттіліктерін жақсы қырынан ашқан 

оқушы; 

- коммуникативті құзыретті тұлға; 

- мұғалім мен білім алушы арасындағы тығыз қарым-қатынас. 

           Аталмыш технологияға сүйене отырып, мектеп оқушылары арасында педагогикалық-

психологиялық бақылау әдісі жүргізілді. 9 және13 жас аралығындағы 20 оқушының 

арасында өзіне деген сенімділігі аз, сабақ айтуға қымсынатын, сыныптастары мен толықтай 

қарым-қатынасқа түспейтін оқушылар іріктелді.  

Ең алдымен әрбір оқушыға психологиялық-педагогикалық анализ жасалынды. Іріктелген 

сегіз оқушының әрбіріне модельдеу технологиясы көмектесті. Яғни, әрбір оқушының мінез-

құлқы жеке талданып, қандай жағдайға оқушы қымсынады, өз ойын еркін жеткізе алмайтын 

кедергі іс-әрекеттері анықталды. Талдау барысында 8 оқушының ішіндегі 6 оқушыдан ұялу 

сезімі айқын екендігі анықталды, қалған 2 оқушыда туа бітті ұяң мінез. 

Толықтай анализ жасалынып болған соң,  мынадай іс-әрекеттер жүргізілді; 

- Оқушыны кішкентай іс-әрекеті үшін де мақтау және мадақтау. Осы арқылы оқушыда 

мұғалімге деген сүйіспеншілік пайда бола бастады; 

- Оқушылармен көптеп қызықты топтық ойындар ұйымдастыру. Нәтижесінде, ұяң оқушы 

сыныптастарымен қарым-қатынас орната алды; 

- Оқушыға жауапты іс-әрекеттерді сеніп тапсыру. Сол арқылы білім алушы өзінің 

маңыздылығын сезіне алады; 

- Оқушының барлық әңгімесін, оқиғаларын назар салып тыңдау. Нәтижесінде, оқушыда 

қымсыну сезімі азаяды; 

- Оқушыны мерекелік іс-шараларға қаттысуға үгіттеу және сенім білдіру;  

- Оқушылармен рөлдік ойындар жүргізу. Яғни, топтық ойындар ойнатып, әрбір оқушыға 

өзіне сәйкес рөлді ұсыну. Осы арқылы оқушы өзін жаңа қырынан көрсете алады. 

- Дәстүрлі сабақ форматын өзгерту. Күнделікті сабақ барысындағы қаталдықтан арылып, 

қызықты форматта жаңа сабақты түсіндіру. 

- Оқушылардың ұсынысына құлақ асу. Яғни, оқушының жаны қалаған дүиені істеуге бір 

сәтке рұқсат беру. 

Нәтижесінде, оқушыларда мұғалім мен сыныптастарымен тығыз қарым-қатынас орнады. 

Ұстаз десе көз алдымызға қатал, жазалағыш тұлғаны емес, анаң секілді қамқор кейде құрбың 

секілді жанашыр немесе әкең секілді дана тұлға бейнесі қалыптасты. Жақсы және дұрыс 

қарым-қатынас қалыптасқан сыныпта білім алушыларда сабаққа деген қызығушылық артып, 

асқан жауапкершілікпен қарай бастады. Тағы бір қуантарлығы, оқушыларда өзіне деген 

сенімділік пайда болып, сыныптан тыс мерекелік іс-шараларға өз еркімен қатысуға сұраныс 

пайда болды. Атап өтілген барлық қағидаларды орындау барысында оқушылардың бір-

бірімен қарым-қатыгасы түзеліп, бір-біріне көмектесу, кеңес сұрау, және ойнау дағдыларын 

байқадық. 

        Аталмыш технология арқылы тек коммуникативтік құзыреттілік емес, сонымен қатар 

оқушының жеке методикасы пайда болады. Мысалы, кейбір оқушылар жазу дағдысына 

қарағанда айту немесе жаттау әрекеттерін құптайды. Немесе, керісінше. Рөлдік тұрғыда 

зерттеу барысында осыны назарға ала отырып, осал тұстарын дамыту және қатемен түзеу іс-

әрекеттері жасалады. Яғни, білім алушы тілдерді үйрену барысында қандай технология, әдіс 

және методика арқылы жақсы нәтиежеге қол жеткізе алатынын ұғынады. Сондай-ақ өзінің 

рөлдік модельін таба отырып, ортаға сіңісу, айналасындағы қоғаммен дұрыс қарым-қатынас 

орнату принціптерін өзгерте және дамыта алады. Толықтай коммуникативтілкке және  



Международный научный журнал АКАДЕМИК                                                                       № 1 (209) 2023 г. 

 

31 
 

құзыреттілікке ие болған білім алушы өзін тек жақсы қырларынан аша отырып, жақсы 

нәтиже көрсетеді. 

        Бақылаудың соңында, нәтижеге толықтай көз жеткізу үшін ата-аналардан сауалнама 

алынды. Сауалнама барысында: «Балаңыздың бойынан мектепке баруға деген құлшынысты 

байқадыңыз ба?», «Балаларыңыздың сабақтарға деген сүйіспеншілігінің артқанын көрдіңіз 

бе?»,  деген сұрақ қойылған болатын. Нәтижесінде, 95 % ата-ана «иә» деп жауап берсе, тек 

5% ата-ана  ғана «білмеймін»,- деп жауап берді.  

Оқушылардың коммуникативтік құзыреттілігінің дамуы мен біртіндеп қалануы мектеп 

қабырғасынан басталады. Әрбір оқушының құзыреттілікке және ұйымдастыру, 

коммуникативтік қабілеттіліктерге ие болуы аса маңызды. Себебі, алдағы уақыттағы білім 

алу жолында оқу көрсеткіштерінің артуы, педагогикалық тұрғыда мақсатқа жетуінің және 

әлеуметтік, қоғамдық қарым-қатынас құралдарын қалыптастыруының тікелей көрсеткіші. 

Педагогикалық және психологиялық зерттеулер барысында  коммуникативті 

құзыреттіліктің мынадай бөліктерден тұратыны анықталды. 

1)  Эмоционалды ( эмоционалдық қабілеті бар, айналасындағылардың сезімін түсіне алады, 

серіктестеріне деген мұқияттылық, өз сезімін білдіре алады); 

2) Когнитивті (басқа адамдардың мінез-құлқын бақылай алады, кез-келген проблеманың 

шешімін таба алады, айналасындағы адамдарды түсінуге тырысады); 

3) Құзыретті (қоғамдағы кез-келген істі атқаруға деген құлшыныс, дұрыс қарым-қатынас 

орната алу, ұйымдастырушылық қабілет); 

       Тұңғыш Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев «мұғалімдердің жаңа ұрпағы білім 

деңгейі жөнінен әлдеқайда жоғары болуы керек. Ол үшін, жаңа формацияның педагогы 

қажет»[2], -дегендей саналы ұрпақ тәрбиелеу құзыреті берілген мұғалімдерде мынадай 

болуы тиіс:  

- жаңа технологиялар мен инновацияны жетік меңгерген; 

- жаңа және тың идеяларды жүзеге асыратын; 

- оқу-тәрбие процессін толықтай меңгерген, сауатты тұлға. Демек, коммуникативті 

құзіреттілік – оқытушының кәсіби тірегі, оқушылармен қарым-қатынас жасау үшін оның 

көзқарасын білуге, сөзін тыңдауға және назарға алуға, қорғауға тиісті. Сонда ғана баланың 

бойында сенімділік қалыптасып, көпшілік алдында сөйлеуге, өз ойын нақты жеткізе білуге, 

шешім қабылдауға, оқытушымен байланыс орнатуға талпынады.   

«Ұстаз бейнесі қашанда мінсіздік пен көркемдікпен ұштасқан. Ұстаз жан-жақты, 

белсенді, бәсекеге қабілетті болған жағдайда, оқушы бойынан да сол мінездің ұшқынын 

көруге болады. Яғни, баланы коммуникативтік құзыреттілікке баптамас бұрын, білім беруші 

жан-жақты білім алып, шыңдала түсуі қажет. Мұғалімнің кәсіби құзіреттілі — бүгінгі ғасыр 

талабына сай белгілі бір нәтижеге бағытталған білім берудің негізі болмақ[3]»-делінген. 

Оқытушы сабақ барысында әртүрлі педагогикалық әдістерге жүгінеді. Топтық жұмыс әдісі 

бойынша оқшауланған оқушыларды тарту үшін топ басшылығына сайлап немесе 

командалық ойынның жетекшісі етіп қызықтыру, қақтығыстарды шешу құқығын беру керек. 

Коммуникативті міндеттерді шешу үшін өзіңе жақын тарту, оқушымен байланыс орнату, 

сөзін қолдап отыру және қорғау басты мәселеге айналады. Егер оқытушының педагогикалық 

тәжірибесі жеткілікті деңгейде болмаса, оқыту мен тәрбиелеу барысында оқушымен 

ынтымақтасу процесі баяу дамиды. Моральдық-психологиялық қолдау, қарым-қатынас 

демократиясы, мотвациялық-құндылық компоненті көптеген мәселелерді шешуге ықпал 

етеді. Коммуникативті құзіреттілікті орнату оқушының танымын ұғынумен байланысты. 

Қарым-қатынас барысында туындаған мәселелерді шешу үшін оны зерттеуге тура келеді. 

«Коммуникативтік құзыреттілік» деген сөздің өзі латынның «competere» – қол жеткізу, 

сәйкестендіру дегенді білдірмей ме? Яғни, ортақ бағыт пен ұстанымды бір арнаға тоғыстыру 

керек. Тілдік қатысымдық тәсілдерді пайдалана отырып, оқушының тілімен сөйлесе білу 

керек. Оның эмоционалдық жәй күйін сезіну керек. Жеке тұлғаның өз қабілеті жетпей тұрған 

жеріне сыртқы ықпал әсер етіп, құлшынысын арттыруы ықтимал. Қазақ тілі болса да, 

ағылшын тілі болса да коммуникативті құзіреттілік диалогтік әдіспен басталады. Күнделікті 
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сабақ барысында да, жаттығу барысында, үй тапсырмасын сұрау кезінде де осы әдіс көптеп 

қолданылады. Осы әдісті қолдану кезінде оқушы еріксіз түрде сөйлеу қарым-қатынасына 

түседі. Диалогтік әдіс арқылы адаммен тілдік қарым-қатынасқа түсу әрекетін тудырып, 

өзіндік ой-толғамын жеткізуге тырысады. Жиі-жиі сұрақ қою арқылы оқушының танымдық 

қабілетін арттып, сөздік қоры молаяды. Сонымен қатар, ой әрекеті мен сөз әрекеті бірлесіп, 

оқушының зейіні мен қиялын, қабылдау мен бақылау элементтерін арттырады.  Сондықтан 

да оқытушыға жан-жақты терең ғылыми білімді, жоғары білікті, моральдық таза, табанды, 

ерік-жігерлі, парасатты мінез-құлықты болуды талап етеді. «Ұстазы жақсының ұстамы 

жақсы» деген мағынада оқушының бойына шынайы білім, білік, дағдыларын дарытып, 

зердесіне ғылыми негіздерін тоқыта алған, үйренген нәрселерін өмірде, іс жүзінде қолдана 

білуге жаттықтыра алған сөйлеген сөзі, істеген ісі, парасат пайымы, инабаты, білімінің 

тереңдігі мен жан-жақтылығы арқылы шәкірттеріне ең беделді үлгі бола алған адам ұстазға 

саналады. Екінші сөзбен айтқанда, ұстаз- адамдардың өмірге көзқарасын, сенімін 

қалыптастыратын, оларға өмірден өз жолын дұрыс таба білуге көмектесетін, айналасына 

білім, тәрбие нұрын шашып, адамгершілік нұрын төгетін қоғамдық қайраткер, ойшыл тұлға. 

Ол жеке адамдардың өмірінің дұрыс бағытта дамып, көркеюіне із қалдыратын өмір 

тәжірибесі мол дана адам болып табылады[4]. 

         Сабақ барысында жаңа тақырыптарды дәстүрлі, сөйлеу әдісімен түсіндіруге тура 

келеді, бірақ бұл көнерген әдіс кейбір оқушылардың танымдық белсенділігінің төмендеуіне 

әкеліп соқтырады. Сондай-ақ, тақтаға шығып берілген тапсырманы түсіндіріп айтып беру 

қызықсыз әрі жалықтырғыш болып көрінеді. Қазіргі таңда оқушыларды жарқын, жаңа, 

ерекше және дәстүрлі емес сабақ өті әдістері мен формалары қызықтырады.Кейбір 

оқушылардың пәнге деген ынтасының төмендеуіне байланысты, білімге деген 

қызығушылығы мен ынтасын қалай дамыту керек деген сұраққа назар аудардым.Бұл сұрақты 

шешу үшін бірнеше әдістемелік формалар мен технологияларды пайдаландым. Сабақтың 

белсенді өтуіне рөлдік ойын технологиясы көп қызығушылық тудырды.Оған қосымша 

бірнеше пәнді оқыту әдістерін қолдандым. Айтар болсақ: экспрессивті әдіс, learning and 

study, блиц-сұрақтар, дамыта оқыту әдісі, креативтілік оқыту әдістері. Соның ішінде 

оқушылардың қызығушылығын арттырған рөлдік модельдеу технологиясын ұйымдастыру 

әдісін ұсынамын: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ойын макетінің 

идеясын, күтілетін 

нәтижесін, болмысын 

сипаттаңыз 

Рөлдік модельдеу 

технологиясын қалай 

ұйымдастыруға болады? 

Оқушының бейімділігіне, 

қызығушылығына, 

қажеттілігіне сәйкес 

рөлдердік ойындарды 

таңдаңыз 

Әрбір рөлдің 

функцияларын, 

талаптарын, қолдану 

әдісін және нәтижесін 

анықтаңыз 

Әрбір рөлді нақты 

мазмұнмен толтырыңыз 

Әр рөлдің нәтижесін 

болжап, бағалаңыз 
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Ойын тәсілін оқушылардың қалауы бойынша ертегі кейіпкерлері арқылы да өрбітуге 

болады.  Ойын арқылы оқушы өз жұмысының нәтижесі қандай екенін және оны қалай 

ұсынуға болатынын меңгеруі керек. Бұл жерде білімді игеруден бөлек баланың бойында 

шығармашылық қиял мен қабылдау және бақылау элементтері пайда болады. «Егер де 

мен...» ұсынылған тосын жағдай арқылы оқушы рөлге еніп, өзінде жатқан басқа бір қабілетін 

аша бастайды. Бұл сенім мен сезім шындығы. Демек, оқушылар ойын арқылы бір-бірінің 

ашылмаған мүмкіндіктерін, қабілетін, дарындылығын сезініп, өзара қарым-қатынас 

орнатады. Бір біріне деген сенімділігі артып, топтық жұмыс жүргізу әдісін меңгереді. Рөлдің 

сөзін жаттау арқылы есте сақтау қабілетін арттырып, сахналық тапсырмаларды орындау 

арқылы өзін-өзі дамыту технологиясына қадам басады. Өзіне берілген рөлді түсіну үшін оны 

зерттеуге көшеді. Серіктесімен диалогтық сөздерді пайдалана отырып, коммуникативтік 

қабілеттерін, ойын жеткізе білу, терминдер мен анықтамаларды пайдалану, сөйлемді дұрыс 

құрастыру дағдысын қалыптастырады. Iскерлiк немесе рөлдiк ойын бiртұтaс әрекет ретiнде 

сипaттaлaтын қaрым-қaтынaс жүйесiнiң бейнесi, мaмaнның болaшaқ кәсiптiк әрекетiнiң 

пәндiк және қоғaмдық мaзмұнының қaлыптaсу формaсы ретiнде көрiнiс тaбaды.Ойынды 

қолдaнa отырып, оқыту технологиясының мaқсaты дa – оқушыны өз оқуының мотивін, өмір 

мен ойындaғы өз мінез-құлқын түсінуіне, яғни өзіндік іс-әрекеттің мaқсaты мен 

бaғдaрлaмaсын қaлыптaстырып, оның жaқын болaшaқтaғы нәтижелерін aлдын aлa болжaй 

білуге үйрету[5]. Ойын барысында тапқырлық, ой-өрісін, қиялын дамыту қабілеті дамиды. 

Бірін-бірі бақылай отырып, рөлдік сөйлеуді, бір-бірін бағалауды, сыни тұрғыдан өз 

пікірлерін айта білуді және берілген тапсырмалардың орындалғанын, кемшілік тұстарын 

анықтай алуды меңгереді.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рөлдік модельдеу технологиясы - жеке және топтық жұмыстар арқылы да 

ұйымдастырылады. Мақсаты айқын, міндеті нақтыланған, күтілетін нәтижесі жоспарланған 
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іс әрекетіне шыдамды болуды, өзгенің ойын құптауды, бірлесе жұмыс жүргізуді, өздігінен 

дайындалуды, шешім қабылдауды, көпшілік алдында сөз сөйлеуді, актерлік шеберлікті, анық 

сөйлеуді қалыптастырады.  

Рөлдік модельдеу технологиясы - болашақ маман тұлғасын дамытуда біршама маңызды 

міндеттерді шешеді: оқушылар мамандығына қажет білімдер мен дағдыларды меңгереді, 

әлеуметтік және кәсіби біліктіліктерді (компетенциялар) игереді. Бірақ бұл маңызды іс-

әрекет ойын формасында іске асырылады да, оқушыларға интеллектуалдық, эмоциялық және 

творчестволық тұрғыдан өзін көрсете білуіне мүмкіндік береді.Қазіргі заманғы білім беру 

жүйесінің басты қайшылығы – тез өсіп бара жатқан жаңа білімдер қарқыны мен жеке 

тұлғаның оларды игерудегі шектеулі мүмкіндіктері арасында.Бұл қарама-қайшылық 

педагогикалық теорияны білім берудің абсолютті идеалынан (жан-жақты дамыған тұлға) бас 

тартып, жаңа идеалға – адамның өзін-өзі реттеуі мен өздігінен білім алу қабілеттерін 

барынша дамытуға көшуіне мәжбүр етті. «Құзыретті – адам қызметінің белгілі бір 

саласындағы білім мен дағды деп, ал құзыреттілікті аталған құзыретті сапалы қолдану»,- деп  

Н.И.Алмазова атап өткендей құзыреттілікті барлық қырынан қолдану қажет[6].. Сонымен, 

жаңаша (инновациялық) оқытудағы басты нәрсе – бұл білім алу және өздігінен білім алу 

негізінде адам қабілеттерін, икемділіктерін дамыту. Жаңа білім беру парадигмасында 

тұлғаның қызығушылықтарын қамтамасыз етуде тұтастық, бағыттылықпен бірге мықты 

негізділік (фундаменталдылық) те шешуші рөлге ие[7]. Көрнекті ғалым А.А.Леонтьевтің 

пікірін негізге алсақ, «коммуникация» түсінігін «қарым-қатынас» түсінігімен және кері қарай 

алмастыра отырып, «коммуникация (қарым-қатынас) оқшауланған тұлғалардың сырттай 

өзара әрекеттестігінің үдерісі ғана емес, біртұтас сипаттағы қоғамның ішкі ұйымдастырылуы 

мен ішкі эволюциясының тәсілі …» деп тұжырым жасаймыз[8]. 

Қорытынды 

        Қорыта келе, оқушының дарыны мен талабы, білігі мен білімі ұстаз ұстанымымен 

ұштасады. Бәсекеге қабілетті, толықтай құзыретке ие дарынды оқушы тәрбиелеу заман 

талабы. Еліміздің жаһанданып көркеюі болашақ жастардың қолында екенін ескере отырып, 

жаңартылған білім технологиялары мен әдістерін оқушы санасына сіңіру қажет. 

Б.Тұрғанбаева: «Құзырлыққа бағытталған оқыту үрдісінде тәжірибелік жолмен мәселені 

шешу мүмкіндігі молаяды. Осы жағдай біліктілікті арттырудағы екінші үлгіге көшірудің 

негізі бола алады»,-деген[9]. Қазақстан Республикасының 12 жылдық  білім беру 

тұжырымдамасында айтылғандай, бәсекеге қабілетті тұлғаны қалыптастыру әлеуметтік және 

экономикалық жағдайдың өзгеруіне ғана емес, бар қолданыстағы шындыққа белсенді ықпал 

етіп, оны жақсартуға дайын болу[10]. 

       Барлық білім беру жағдайларында оқушыны басты рөлге қоя отырып,талапты тұлға 

даярлаймыз. Жаңартылған білім беру мазмұнындағы ұсынылған жаңа технологиялар мен 

әдістерді мүмкіндігінше жиі қолдануды әдетке айналдыру керек. Сонда ғана, білім 

сапасының озық және қолжетімділігін аңғарамыз. Сабақ барысында ұсынылған рөлдік 

модельдеу технологиясы арқылы оқушылардың коммуникативті құзыреттілігін арттыру да 

білім мен білік сапасының артуына қаланған бір кірпіш іспеттес.  
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АННОТАЦИЯ 

 

 Бұлмақала «ПК АСМ СЗМА» бағдарламалықкешенінпайдаланаотырып, 

жүйенілогикалық-

ықтималдықталдаунегізіндеөнеркәсіптіккәсіпорындардыэлектрменжабдықтаужүйелерінұты

мдыұйымдастыруғаарналған. 

Жүйеніңсенімділігінқамтамасызетудеэлементтердіңкөрсеткіштерінанықтау. 

Өнеркәсіптіккәсіпорындардыэлектрменжабдықтаужүйесініңсенімділігінарттырудыңәртүрлін

ұсқаларыұсынылған. 

Кіріспе. Қазіргі уақытта өнеркәсіптік кәсіпорындарды электрмен жабдықтау жүйесінің 

сенімділігіне көп көңіл бөлінуде. Қазақстанның энергетикалық стратегиясы аясында 2031 

жылға қарай электрмен жабдықтау сенімділігі 0,9997-ден төмен болмауы керек. Сонымен 

қатар, көптеген салаларда жұмыс ықтималдығы мен дайындық коэффициентінің қажетті 

мәндерін беретін ведомстволық басқару құжаттары бар. 

Бұдан басқа, барлық салаларда технологиялық циклдің үздіксіздігін қамтамасыз ету 

талаптары электрмен жабдықтау сенімділігіне қосымша талаптар қояды. Мәселен, мұнай 

айдау станцияларында сорғы жетегінің синхронды қозғалтқыштарын электрмен 

жабдықтаудағы сыни үзіліс уақыты шамамен 0,01-0,015 с құрайды, сондықтан сенімділік 

тұрғысынан қолданыстағы электрмен жабдықтаудың типтік схемаларын бағалау қажет және 

сенімділікті қажетті деңгейге дейін арттыру нұсқаларын ұсыну керек. 

Өнеркәсіптік кәсіпорындарды электрмен жабдықтаудың барлық типтік схемалары 

орталықтандырылған электрмен жабдықтау желілерінен қуат алуды ұсынады. Алайда, бұл 

желілер жылына 72 сағатқа дейін электрмен жабдықтаудың үзілуіне мүмкіндік береді, бұл 

Kж=0,991 дайындық коэффициентіне сәйкес келеді. Сондықтан, тек орталықтандырылған 

электрмен жабдықтау желілерінен қуаттандыру енді қажетті мәндерді қанағаттандырмайды. 

Сонымен қатар, қазіргі уақытта электр энергетикалық жабдықтың тез ескіруі орын 

алуда, бұл жаңа жабдықты енгізуге, қолданыстағы жабдықтың қызмет ету мерзімін 

жаңартуға және мерзімін ұзарту үшін қаржыландыруды талап етеді. Осыған байланысты 
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электрмен жабдықтаудың сенімділік деңгейі айтарлықтай төмендейді. Сондықтан 

өнеркәсіптік кәсіпорындарды электрмен жабдықтаудың қолданыстағы үлгілік схемаларына 

талдау жүргізу қажет. 

Қазіргі заманғы өнеркәсіптік кәсіпорындарды электрмен жабдықтау жүйесі бір-бірімен 

қиылысатын күрделі құрылымдық байланысқан схемалар болып табылады. Сондықтан 

мұндай схемалардың сенімділігін талдау үшін логикалық-ықтималдық әдісін қолдану қажет. 

Бұл тұтастай алғанда жүйенің сенімділік көрсеткіштерін анықтауға ғана емес, сонымен қатар 

жүйе элементтерінің көрсеткіштерін бағалауға мүмкіндік береді. Мұндай көрсеткіштерге 

маңыздылығы, оң және теріс үлесі жатады. Элементтің маңыздылығы элементтің 0-ден 1-ге 

дейін жұмыс істеу ықтималдығы жоғарылаған кезде жүйенің сенімділігінің жоғарылауын 

көрсетеді, яғни бұл мүмкін болатын ең жоғары жақсарту: 

01  
ii pcpci PP  

Нақты жағдайда қолданыстағы элементтер нөлден (pi) өзгеше жұмыс істеу 

ықтималдығына ие. Сондықтан талдау кезінде элементтердің оң үлестерінің мәндерін 

қолданған жөн. Олар элементтің ағымдағы мәннен 1-ге дейін жұмыс істеу ықтималдығын 

арттыра отырып, жүйенің сенімділігін арттыруы мүмкін, яғни, бұл сенімділікті жақсартудың 

нақты мүмкіндіктері: 

ii pcpci PP  



1  

Теріс үлес, керісінше, элементтің жұмыс істеу ықтималдығы ағымдағы мәннен 0-ге 

дейін төмендеген кезде жүйенің сенімділігі қаншалықты төмендейтінін көрсетеді. Яғни, 

жүйенің сенімділігі жоғалтудан ең көп зардап шегетін ең осал элементтерді көрсетеді: 

0

 
ii pcpci PP  

Бұл көрсеткіштерді анықтау, сондай-ақ жүйенің сенімділік көрсеткіштерін қолмен 

есептеу өте көп уақытты қажет ететін процесс. Сондықтан сенімділікті есептеу үшін арнайы 

бағдарламалық кешендер қолданылады. Осы мақсаттар үшін қолданыстағы бағдарламалық 

жасақтаманың барлық алуан түрлілігінің ішінде «ПК АСМ СЗМА» бағдарламалық кешені ең 

қолайлы болып көрінеді. Бұл кешеннің сөзсіз артықшылығы-модельді функционалдық 

тұтастық схемасы түрінде құру, ол, шын мәнінде, ең танымал электрмен жабдықтау жүйесі 

болып табылады. 

Осы көрсеткіштердің мәндеріне сәйкес жүйенің сенімділік деңгейін арттыру үшін 

модернизацияға ақша салу керек элементтерді бөліп көрсетуге болады. Егер жүйе 

элементтерінің оң салымдарының мәні аз болса және оларды жаңарту кезінде алынатын өсім 

аз болса, онда сенімділікті арттырудың басқа шараларын қарастыру қажет. Мұндай 

шаралардың қатарына жүйенің маңызды элементтерін резервтеу жатады; дизель отынымен 

немесе табиғи газбен жұмыс істейтін дәстүрлі дербес көздер, сондай-ақ баламалы және 

жаңартылатын энергия көздері ретінде әрекет ете алатын қосымша электр энергиясының 

көздерін қолдану, резервті жылдам әрекет ететін автоматты енгізуді пайдалану. 

Сонымен қатар, жүйеде дискі түрінде уақытша резервтеу қолданылуы мүмкін, бұл 

ақаулықтарды жою үшін белгілі бір уақыт шегін құруға мүмкіндік береді. Бұл көлік 

жүйелерінде жиі кездеседі және бункерлер сияқты құрылғы арқылы қол жеткізіледі. Сондай-

ақ, үзіліссіз электрмен жабдықтауды қажет ететін тұтынушыларға үздіксіз қуат көздерін 

қолдануға болады, бұл қайтадан негізгі көзден қуат алу үшін қажетті уақыт резервін құруға 

мүмкіндік береді. 
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Жүйе, керісінше, құрылымдық резервке ие болған жағдайлар жиі кездеседі. Мұндай 

жүйелерде сенімділікті төмендетпестен алып тастауға болатын элементтер болуы мүмкін. 

Кейбір жағдайларда ең осал элементтердің орнына басқаларын қолдануға болады. Мысалы, 

істен шығу жылдамдығы жоғары ұзын қуат кабель желісінің орнына автономды электр 

станциясын орнатуға болады. Бұл жағдайда жүйенің жалпы сенімділік деңгейі өзгеріссіз 

қалады, тіпті өсуі мүмкін. 

Осылайша, өнеркәсіптік кәсіпорындарды электрмен жабдықтау жүйелерінің ұтымды 

құрылымын таңдау жүйенің сенімділігін бағалау негізінде жүзеге асырылуы керек. Оның 

ішінде жүйені логикалық-ықтималдық модельдеуді қолдану. Оңтайландыру бағыттары оның 

сенімділігін қамтамасыз етудегі элементтердің рөлінің көрсеткіштерін талдау негізінде 

анықталады. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Данная статья посвящена основным аспектам применения когнитивных технологий на 

уроке биологии. В процессе развития системы образования и различных методов и способов 

преподавания, появилась острая необходимость к переосмыслению технологии обучения 

учащихся. В свете современных событий ученики стали приспосабливаться к приемам 

обучения и зачастую просто заучивают информацию, и в последующем через короткий 

промежуток времени всю её забывают, то есть по своей сути такой способ обучения не дает 

никакой эффективности и время тратится зря. В противовес общепринятой технологии 

обучения была разработана когнитивная технология преподавания. Данная технология 

представляет собой использование таких методов обучения, которые направлены на 

активизирование интеллектуальной деятельности учащихся, стимулировании учебного 

процесса и познавательных способностей. В статье рассмотрены четыре важнейших способа 

преподнесения информации с точки зрения биологии, на любом уровне её преподавания, на 

основе которых возможна реализация дальнейших методов обучения с последующими их 

вытекающими: граф-схема, интеллект карта, исключение лишнего, сравнение понятий. 

Рассмотрена важность каждого из методов и выявлено, что использование подобного рода 

когнитивных технологий на уроках биологии позволит достичь полноценного восприятия, 

понимания и осмысления всего теоретического материала, преподаваемого в рамках 

школьного курса, а также сформировать комплексную модель методов и способов 

качественного усвоения знаний с максимальным уровнем их аккумуляции. 

Одной из важнейших задач педагогической науки является развитие познавательной 

активности учащихся, их интеллектуальных способностей и поэтому на сегодняшний день 

принцип преподавания на уроках стал приобретать новые форматы. Ключевое внимание на 

уроках уделяется такому аспекту в обучении как когнитивные технологии, которые 

представляют собой специальные способы и приемы преподавания, направленные не просто 

на преподнесение информации учащимся, а стимулирование и мотивирование их 

познавательной деятельности[1]. Иначе говоря, используются задания, направленные на то, 

чтобы дети сами приобрели потребность в обдумывании или осмыслении тех или иных 

понятий и явлений.Познавательная деятельность каждого человека - это процесс 

продолжения. Поэтому воспитание учащихся в школе является основой для развития 

будущего самообразования и самообразования самого себя. Поиск эффективных способов 

подготовки учащихся к непрерывному образованию является одной из актуальных проблем. 

Познавательное действие важно для общего развития ученика и формирования 

индивидуальности. Развиваются все тенденции действия под влиянием познавательных 

действий.Познание требует не только интенсивности мышления, но и активности основных 
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тенденций действия. Для усвоения знаний должна быть проделана работа, такая как 

сохранение, упорядочивание, уточнение, анализ и обобщение. Ее можно рассматривать как 

один из основных видов деятельности ученика, такой как трудовая. Потому что, прежде 

всего, познание - это мировая тенденция, которая представляет мир общества. Во-вторых, 

человек познает определенную вещь и явление через познавательное действие, не открывая 

новизны. 

Осознание познавательного интереса ученика к каждому предмету на уроке формирует 

такие качества, как активный поиск и исследование. Стимулируя интерес учащихся к 

предмету, мы бы повысили их активные творческие и когнитивные способности. Основная 

задача преподавателя - научить учащихся работать со своей познавательной деятельностью. 

Ядром познавательного интереса является процесс мышления. Для повышения 

интеллектуального мышления и интереса учащихся применяют когнитивные технологии. 

Особенно важное значение подобные технологии играют на уроках естественных наук, в 

частности биологии [2]. Биология как наука является многогранной и поэтому иногда 

понимание определенных принципов и закономерностей не может быть представлено в 

едином однообразном формате [3]. Для полноценного понимания всех нюансов необходимо 

комплексное восприятие происходящих процессов в той или иной области науки. 

Расширенная программа по биологии требует от каждого преподавателя развивать 

гибкость и навыки учащихся посредством обеспечения единства обучения и воспитания, 

овладения методологией развивающего когнитивного обучения, осуществления 

междисциплинарной коммуникации и оптимизации учебного процесса. Соответственно, на 

уроке мы должны воспитывать у учащихся более глубокие, точные знания,когнитивные 

навыки и творческие способности. 

Для того чтобы стимулировать интерес учащихся к уроку, нам необходимо правильно 

выбрать форму и метод обучения. Урок был бы очень интересным и привлекательным с 

использованием педагогических технологий в преподавании биологии. Уроки, полученные с 

помощью когнитивных технологий, были продемонстрированы на практике, были 

увлекательными, привлекательными и соответствующими современным требованиям. 

Когнитивные технологии основываются на ряде принципов, которые вместо 

стандартной передачи знаний позволяют обучить учащихся способам понимания и 

правильного восприятия данных знаний; так, вместо прямой передачи установившихся 

правил дают возможность полноценно сформировать отношение к определенным событиям 

и явлениям с позиции ценностного вклада и вместе проведения контроля знаний позволяют 

создать все условия для их практического применения [4]. 

Когнитивная технология обучения представляет собой такой комплекс методов, 

которые разработаны на базе когнитивной психологии и направлены в первую очередь на 

формирование личностного совершенствования. Подобные технологии направлены на 

решение остро стоящей на сегодняшний день проблемы индивидуального взаимодействия с 

информацией на каждом её этапе, представленные восприятием, процессом переработки, 

хранения, а также её применения. Они способствуют развитию когнитивных способностей к 

обучению, то есть освоению способов взаимодействия с определенной информацией в ходе 

её использования [5]. Следовательно, важное место занимаетприменение когнитивных 

технологий, в частности на уроках биологии. Развитие способностей, обучающихся в 

процессе усвоения принципов научного знания с позиций его рациональной систематизации. 

Когнитивная технология при обучении биологии представляет собой модульно-

блочную систему обучения, где каждый отдельный модуль рассматривается как цикл уроков 

где предварительно идет небольшой обзор по предстоящим к изучению темам, 

теоретические данные и информация с заданиями по практическому применению знаний [6].  

Каждый блог в процессе построения модели использования когнитивных технологий 

направлен на то чтобы изучить данные по определенной теме, выявить основные объекты и 

методы обучения, усвоить первичную информацию, выявить степень её усвоения, а также 

откорректировать неусвоенные пробелы.  
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Центральную позицию в процессе применения когнитивных технологий занимают 

способы, направленные на усвоение основного материала знаний с помощью определенных 

заданий, сформированных на основе методик с психологическим базисом. 

Новые технологии помогают учащимся улучшить качество своего образования, 

увеличить их возможность работать самостоятельно и повысить интерес к биологии. 

Активность учащихся по внедрению новых технологий, творческий поиск и оценка знаний 

самих учащихся играют важную роль в процессе обучения. 

С точки зрения биологии на любом уровне её преподавания можно выделить три 

важнейших способа преподнесения информации, на основе которых возможна реализация 

дальнейших методов обучения с последующими их вытекающими. К таковым можно 

отнести: 

- граф-схему; 

- интеллект карты; 

- исключениелишнего; 

- сравнение понятий [7]. 

Граф-схема – задание для качественного применение когнитивных технологий на 

уроках биологии, позволяющее установить логическую связь между определениями или 

терминами на основе её перекодировки (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Применение граф-схемы в качестве когнитивной технологии на уроках 

биологии 

 

Посредством использования граф-схемы осуществляется формирование логической 

цепочки понятий для понимания их совокупной взаимосвязи. 

В процессе восприятия и обработки информации важно не только уметь устанавливать 

логическую связь между понятиями, но и исключать лишнее на основе объединения понятий 

по определенному признаку, по типу (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Применение метода «Исключение лишнего» в качестве когнитивной 

технологии на уроках биологии 

 

Задания на исключение лишнего направлены на установление взаимосвязи между 

понятиями и выделении принципов обработки информации на уроках биологии. 

Следующим методом является  применение ментальных карт которая стала объектом 

изучения многих исследователей.Технология применения ментальных карт для активизации 

процесса мышления подробно описаны  вработах Т. Бьюзена и Х. Мюллера. 

Чтобы понять новый материал учителя, ученику нужно слушать его, чтобы расширить 

свои знания и выполнять работы в качестве эксперимента. Потому что, невозможно 



Международный научный журнал АКАДЕМИК                                                                       № 1 (209) 2023 г. 

 

42 
 

осознавать прогресс пройденного материала при сознательном повторении, при усвоении 

новых знаний и умений. То есть активность ученика должна быть на всех этапах процесса 

обучения. Когда во время урока развивается познавательная активность ученика, будут 

развиваться следующие элементы умственных способностей: интеллект, наблюдательность, 

мышление и речевая самостоятельность. Метод интеллект-карты помогает преподавателю 

развивать все вышеперечисленные когнитивные навыки.  

Метод интеллект карты —это простой и удобный способ визуализации и фиксации 

процесса мышления, очень схожий с физиологическим процессом зарождения и развития 

идеи в нашем мозгу. Важно и нужно понимать, что идеи растут и развиваются нелинейно. 

Каждая мысль может порождать ряд других,более узких и относящихся к какому-то 

отдельному аспекту решаемой проблемы. Поэтому для качественной проработки идей нужно 

держать  в голове хаотичный набор разнообразной информации. Интеллект карты 

(ментальные карты)- способ визуализировать и зафиксировать эту информацию. 

Использовать данный метод можно для: 

-раскрытия и запоминания книги или объёмного текста 

- подготовки презентации и выступлений 

-планирование и организаций мероприятия 

- развития интеллектуальной и творческой деятельности 

-генерации записи идей и мозговые штурмы 

-разбора и конспектирования новой темы 

Комплексное применение интеллект-карт на всех этапах изучения учебного материала 

способствует формированию целостного видения изучаемой проблемы, понятия, объекта, 

лучшему пониманию и усвоению учебного материала, развитию креативного и критического 

мышления, памяти и внимания обучающихся, делает процесс обучения интереснее, 

занимательнее. Значительный эффект в усвоении учебного материала достигается при 

использовании ментальных карт при формировании общекультурных компетенций, а 

именно: умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь; развитие способности к кооперации с другими обучающимися при решении 

интеллектуальных задач и проблем, управлении коллективными знаниями. Важно отметить, 

что данный метод относится к активным методам обучения, предполагающим субъект-

субъектные отношения между обучающим и обучаемым в учебном процессе, что 

предполагает разделение ответственности за результаты учебной работы между 

преподавателем и учеником [8]. 

 Процесс создания карты очевиден и прост: 

1.В центре чистой страницы горизонтально одним словом пишется главная тема. 

2. От центральной главной темы рисуем ветви и на каждой располагаем на них ключевые 

слова, которые с ней связаны. 

3. Продолжаем расширять карту, добавляя к уже нарисованным ветвям под ветви с 

ключевыми словами пока тема не будет исчерпана.  

На рис.3 приведен пример интеллект-карты по теме «Живая клетка». 

 



Международный научный журнал АКАДЕМИК                                                                       № 1 (209) 2023 г. 

 

43 
 

Рис.3 Интеллект-карта по теме «Живая клетка». 

 

Интеллект-карты имеют следующие отличительные свойства: 

– наглядность. Всю проблему с ее многочисленными сторонами можно окинуть одним 

взглядом. 

– привлекательность. Хорошая интеллект-карта имеет свою эстетику, ее рассматривать не 

только интересно, но и приятно. 

– запоминаемость. Благодаря работе обоих полушарий мозга, использованию образов и цвета 

интеллект-карта легко запоминается. 

- своевременность. Интеллект-карта помогает выявить недостаток информации и понять, 

какой информации не хватает. 

- творчество. Интеллект-карта стимулирует творчество, помогает найти нестандартные пути 

решения задачи. 

-возможность пересмотра. Пересмотр интеллект-карт через некоторое время помогает 

усвоить картину в целом, запомнить ее, а также увидеть новыеидеи [9] 

Применение данного метода на уроках биологии даёт огромные возможности в 

процессе обучения: 

– подготовиться к экзаменaм; 

– развивать обще учебные умения и навыки; 

– осуществлять контроль собственной интеллектуальной деятельности; 

– развивать орфографические и пунктуационные навыки; 

– обогащать словарный запас и др.[10] 

При использовании метода «Исключение лишнего» осуществляется произвольное 

сравнение понятий, которое так же можно выделить в качестве одного из направлений 

технологии когнитивного восприятия (рисунок 4).  

Сравнение понятий как когнитивная технология на уроках, активизирует 

мыслительные процессы, направляет интеллектуальную деятельность учащихся в нужное 

русло и способствует тому, что на базе определенных терминов они могут выявлять общие 

понятия, то есть работать по принципу метода индукции. 

 

 
 

Рисунок 4 – Применение метода «Сравнение понятий» в качестве когнитивной 

технологии на уроках биологии 

 

Ценность каждого урока заключается в том, чтобы побудить учащихся развивать дух 

изучения, мотивировать их, читать и организовывать свою работу в соответствии со 

способностями каждого ученика и превращать процесс обучения в творческую работу.  

Таким образом, можно сделать вывод, что использование когнитивных технологий на 

уроках биологии позволит достичь полноценного восприятия, понимания и осмысления 

всего теоретического материала, преподаваемого в рамках школьного курса, что 

подтверждается рядом исследований ученых [11], а также сформировать комплексную 

модель методов и способов качественного усвоения знаний с максимальным уровнем их 

аккумуляции.Данные технологии предоставляют возможность учащимся комплексно и 

систематически мыслить при изучении биологических процессов, осваивать научное знание 

с позиций его рациональной систематизации. Подобные технологии направлены на решение 
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остро стоящей на сегодняшний день проблемы индивидуального взаимодействия с 

информацией на каждом её этапе, представленные восприятием, процессом переработки, 

хранения, а также применения. Они способствуют развитию когнитивных способностей к 

обучению, то есть освоению способов взаимодействия с определенной информацией в ходе 

её использования. 
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ПЕСТИЦИДТЕР ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ БАЛЫҚ ШАРУАШЫЛЫҒЫНА ТИГІЗЕР ӘСЕРІ 

 

 

«ТАУ»ҒӨУ» ЖШС- ның бас ғылыми қызметкері 

Нажметдинов Азамат Шаймарданович  

«ТАУ»ҒӨУ» ЖШС- ның қызметкері, биоэколог 

Казтай Асель Мураткызы 

 

Аннотация  

Мақалада пестицидтер және оның балық шаруашылығына тигізер зардабы жайлы 

баяндалған. Бұл химиялық заттарды бүкіл әлемде ауыл шаруашылығын зиянкес шөптерден, 

жәндіктерден тазалау үшін қолданады. Қолдану аясы кеңейіп, қазіргі кезде пестицидтердің 

кең көлемде синтезделуінен балықтар зардап шегуде. Биосфералық айналым нәтижесінде 

құрлықтағы пестицидтер мұхиттарға, көлдерге, өзендерге түсіп, ондағы фауна мен флораны 

сандық және сапалық тұрғыдан құрамын өзгертті. 

Кілтті сөздер:  пестицидтер, ауыл шаруашылығы, балық шаруашылығы, ДДТ, хлордан, 

токсафен, алдрин, хлорофос. 

 

Кіріспе 

Дүние жүзлік халық санының өсуіне байланысты азық- түлікпен қамтамасыз ету негізгі 

мәселелердің бірі. Ауылшаруашылығын дамыту тек қана тыңайтқыштарды қолдана отырып, 

мол өнім алу емес, өнім алу барысында өнімділікті айтарлықтай төмендететін зиянкестер 

күресу. Олар өсімдік зиянкестері, бактериялар, арамшөмптер, зиянкес кемірушілер және т.б. 

Аталған зиянкестермен күресу үшін пестицидтер қолданылады. Пестицидтер дегеніміз- (лат. 

Pestis- жұқпалы ауру және  Caedo- өлтіремін)- өсімдік зиянкестері мен ауруларына, 

арамшөптерге, мақта, жүн, теріден жасалған бұйым зиянкестеріне, жануарлар 

эктопаразиттеріне, адам мен жануарларға ауру тарататын организмдерге қарсы 

қолданылатын химиялық заттар. Пестицидтер 1940 жылдардан бастап қарқынды түрде 

қолданысқа енді. 1970 жылы пестицидтердің шамамен 0,5 млн тонна синтезделген, бұл 

көрсеткіш 1980 жылы  4 елдің өзінде ( АҚШ, Германия, Жапония және Италияда) 1,7 млн 

тоннаны құраған. Пестицидтердің ауылшаруашылығы үшін кеңінен қолданылатын түрі 

алифатты және ароматты хлорорганикалық қосылыстар. Пестицидтердің химиялық құрамы 

1930- 1940 жылдардан бастап белгілі. Химиялық құрамы жағынан пестицидтер 5 класқа 

топтастырылады: 

Хлорорганикалық қосылыстар – гексахлоран, ДДТ (дуст) гексахлорциклогексан, 

полихлорпинен, полихлоркамфен т.б. Хлорорганикалық қосылыстар диоксиндермен 

қосылысып, тұрақты органикалық қосылыстар түзеді. 

Фосфорорганикалық инсектицидтер – карбофос, дихлофос, диазинон, фосфамид, метафос, 

амофос, өсімдіктің өсуін реттегіштер және т.б.  

Карбаматты инсектицидтер – карбамин қышқылының күрделі эфирлері (севин).  

Хлорфеноксиқышқыл туындыллары – дефолиант ретінде су қоймаларында өсетін 

өсімдіктерді жою үшін қолданады. 

Пиретроидты табиғаты бар пестицидтер – транс-хризантема қышқылы. Бұл 

инсектицидтердің жаңа түрі, оны табиғи материалдардан бөліп алған. Мысалы, түймедақ 

өсімдігінің сығындысынан табиғи пиретрин-І алынған. Бұдан басқа өте қатты әсер ететін 

жасанды пиретроидтер де алынған. 
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Қоршаған ортада пестицидтер атмосферада, суда, топырақта, өсімдіктерде кездеседі. Бір 

қатар пестицидтер химиялық қасиеттері бойынша  (гептахлор, алдрин, ДДТ, дилдрин және 

т.б.) қоршаған орта объектілерінде айтарлықтай көп мөлшерде жинақталады. Хлориндан 

және ДДТ топырақта бір рет қолданылғаннан кейін  12-15 жылдай сақталады.  

Жер бетіндегі пестицидтердің айналымы нәтижесінде улы заттар су қоймаларғада түседі. 

Мәселен, Mack (1964) Нью-Йорк штатындағы өзендердің бірінде миджаларға қарсы шара 

қолдану кезінде балықтардың 16  түрінен  ДДТ- ны тапқан. Қалыпты жағдайда балықтардың 

құрамында 0,2% дейін ДДТ кездесуі қажет, 0,2%-  ден кейін балықтар үшін пестицидтер улы 

болып келеді. Демек, биологиялық айналымға түсетін бұл балықтардың пестицидтермен 

улануы тек бір балық түріне ғана емес, сондай- ақ уланған балықтармен қоректенетін 

жануарларға, адамдарға тигізер зардабы көп. Мысалы, ДДТ адамның репродуктивті жүйесін 

зақымдайды.  

Пестицидтер бір ортадан екінші ортаға ауысқан кезде концентрациясының қауіптілігі 

өзгереді. Ауаға зияны аз болатын концентрация су гидрофаунасы мен гидрофлорасы үшін 

қауіпті болуы мүмкін. Пестицидтердің концентрациясы суда көбейген кезде балықтардың 

қан айналым жүйесі нашарлап, эмбрионды даму кезінде өзгеріске ұшырайды. Дүние жүзлік 

өлім статистикасы бойынша  соңғы 10- 15 жылда балықтардың қырылу себептері 

ағзаларындағы пестицидтердің жинақталуынан болған. Су қоймасы үшін аса қауіпті болып 

келетін пестицидтерге эндрин, диэлдрин, алдрин, ДДТ, гептахлор, хлордан, метоксихлор, 

линдан жатады. Бұлар балықтарда, әсірес, эмбриондарда дамуды кешеуілдетеді, өміршеңдігі 

азаяды. 

Егер ауылшаруашлығы су қоймасы маңында орналасса, көбінесе, зиянкестермен күресу 

үшін  метилпаратион, хлортион, диптерекс, резистокс пестицидтерін қолданған жөн. Бұлар 

балықтар үшін аса қауіпті емес.  Кейбір инсектицидтердің балықтар үшін уыттылығы (кесте-

1). 

 

Кесте- 1 

Кейбір инсектицидтердің балықтар үшін уыттылығы 

 

Препарат Уыттылық (мг/ л) 

 Форель Шортан Тұқы 

Эндрин 

Эндосульфан 

Диелдрин 

Карбофос 

Токсафен 

ДДТ 

Линдан 

Олдрин 

Диазинон 

Хлорт 

Гептахлор 

Хлордан 

Хлорофос 

тиофос 

Меркаптофос 

Метилмеркаптофос 

0,008 

 0,01 

 0,04 

 0,1  

0,2  

0,2 

 0,3 

 0,2 

 0,5 

 0,5  

0,6  

1,0  

1,0 

 3,0 

 4,0 

0,001 

0,005 

0,05 

1.0 

0.1 

0,05 

0.2 

0.2 

2.0 

0.4 

0.4 

0,05 

1.0 

3.0 

4.0 

4.0 

0,004 

0,011 

0,067 

29.4 

0,056 

0,057 

0,28 

0,165 

5.2 

4.1 

0,38 

1.16 

100,0 жоғары 

3.5 

15.2 

100,0 жоғары 

 

ДДТ- бақшадағы зиянкестермен, көбелектермен күресу үшін қолданылады. Балық 

денесінде негізінен висцеральды майларда, пилорикалық өсінділерде және жыныс 

мүшелерінде жиналады. ДДТ желбезектерде және бұлшықеттерде аз мөлшерде кездеседі.  

Улану белгілері мазасыздану, тепе- теңдіктің бұзылуы және айналмалы жүзу. Содан кейін 
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ауыр өлімге әкелетін параличтер орын алады. Уланудың қайтымдылығы жоқ. ДДТ 

концентрациясы 1 мг/л  болғанда, барлық тоған балықтары 1- 2 күнде өлімге ұшырайды. 

ДДТ концентрациясы 0,125 мг/л жоғары болғанда гамбузиялар 100% 3 күннен кейін өледі 

және 0,0125-0,006 мг / л - балықтың бір бөлігі ғана өлуі мүмкін. 96 сағаттық экспозициядағы 

концентрациясы 0,5 мг/л барлық тәжірибелік балықтар 7 күннен кейін өлген;  

Токсафен (полихлоркамфен, С10Н10Сl8 — жанасатын және жүйелі  әрекет ететін 

инсектицид). ДДТ-ға қарағанда айтарлықтай улы. Өзен балықтарың  өлімге  алып келу үшін 

концентрациясы 0,05 мг/л болуы жеткілікті. 

Хлордан- су қоймаларда концентрациясы 0,18 мг/ л болған жағдайда сезімтал балықтар 

өлімге ұшырайды. 

Алдрин пестицидінің концентрациясы 0,01 мг/л болғанда,  10 күннен кейін алтын 

балықтың 10% өледі; ал мына концентрацияларда 0,02 мг/л – 50% және 0,032 мг/л – 80%.  

Полихлоропинен (PCP, C10H11Cl7). Препарат суда нашар ериді, жақсы сіңетін 

органикалық еріткіш. Бақшадағы зиянкестермен күресу үшін және балық шаруашлығында 

арам балықтардың көзін жою үшін қолданылады. 

Хлорофос- мал шаруашылығына зардап тигізетін жәндіктермен күресу үшін және балық 

шаруашылығында балықтардың эктопаразиттерін жою үшін қолданылады. Тұқытәріздес 

балықтар үшін судың құрамында 1- 2%  хлорофос кездессе өлімге ұшырайды, балықтарға 

зиян келтірмес үшін хлорофостың концентрациясы 0,5%  болуы шарт.  Қалыпты 

концентрациядан жоғары болған жағдайда тұқытәріздес балықтардың шабақтары уланып, 

желбезектерінен қан тамшылап, тепе- теңдігі бұзылып, тыныс алуы жиілейді, денесінде ақ 

дақтар пайда болады. 

ТМТД (тетраметилтиурам дисульфид, тиурам, тирам) – органикалық құрамында күкірт бар 

препарат, карбамин қышқылының туындысы. ТМТД-ның өлімге әкелетін концентрациясы 

алабұға үшін 0,2 мг/л, 1 мг/л концентрациясы өзен балықтарының көпшілігіне 1-2 күннен 

кейін улы болып табылады. Балықтардың  улануының клиникалық көрінісі 

нейропаралитикалық құбылыстармен сипатталады, алайда балықтарда қозу сатысы жоқ, күрт 

қысымның төмендеуі байқалады.  

Тоғандардағы арамшөптермен күресу үшін гербицидтерді қолданады,  гербицидтердің 

уыттлығы түріне, концентрациясына байланысты. Гербицидтердің уыттылығы температура 

мен оттектің төмендеуіне байланысты артады. 

 Жалпы алғанда, пестицидтер ауыл шаруашылығын зиянкестерден арылтып келе 

жатқанымен, зардабы басқа экосистемаға тиіп жатқандығы белгілі. Пестицидтерді 

мөлшерімен сауатты түрде қолданғанның өзінде өсімдіктер үшін қалыпты болатын 

концентрация, су экожүйесі үшін қауіпті болуы мүмкін. Құрлықта қолданылған пестицидтер 

биологиялық айналымға түсіп одан жалпы биосфералық айналымға түсетіні белгілі. Одан 

түйетініміз биосфералық айналымға түскен пестицидтер жаңбыр, қар арқылы мұқиттарға, су 

қоймаларға, өзендерге, көлдерге түсіп ондағы гидрофаунамен, гидрофлораның сандық, 

сапалық құрамын өзгертетіндігі қазіргі таңда экологиялық мәселелердің бірі ретінде 

ғалымдарды толғандырады. Болашақта пестицидтерді алмастыратын, зиянкестермен 

күресетін зиянсыз препараттардың шығарына сеніміміз мол. 
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ОЦЕНКА ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА ЗАВЕЗЕННОГО ПОГОЛОВЬЯ 

ЖИВОТНЫХ В КРЕСТЬЯНСКИХ ХОЗЯЙСТВАХ ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ  

 

Цой Милана Константиновна 

Магистрант 2 курса, 

Научный руководитель: Кушалиев Кайсар Жалитович 

д.в.н., профессор, 

ЗКАТУ имени Жангир хана, 

Казахстан, г. Уральск 

АННОТАЦИЯ 

В связи с завозом из-за рубежа племенныхживотных крупного рогатого скота мясного 

направления, участились случаи заболевания различной этиологии, как инфекционный 

ринотрахеит, кератоконьюктивит, дистрофические процессы в организме животных. 

Первопричиной возникновения таких болезней является процесс адаптации ввезенных 

животных и влияние стрессовых факторов к условиям новой среды. В данной статье 

приведены результаты проведенного мониторинга эпизоотической обстановки по болезням 

ввезенных животных Западно-Казахстанской области в фермерских хозяйствах. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

Мониторинг, дистрофия, эпизоотическая обстановка,КРС, профилактика, ЗКО. 

Введение. Развитие племенного животноводства, особенно мясного скотоводства в 

республике Казахстан может развиваться на достойном уровне при наличии племенной 

базыс качественными генетическими показателями продуктивности, также своевременного 

ветеринарного сопровождениядля обеспечения ветеринарной безопасности и благополучия 

животных. 

При закупе животных из-за рубежа основной причиной выбытия является 

адаптационный стресс, когда нарушена технология содержания закупленных животных, а 

основной причиной такого фактора является отсутствие прослеживаемости заболеваемости 

импортного поголовья животных [1, 2]. 

Для развития скотоводства с целью увеличения производства мясастал 

завозплеменного поголовья КРС из-зарубежа мясногонаправления на примере абердин-

ангусской и герефордской пород. В Казахстане функционирует программа по увеличению 

доли племенного поголовья на 12% от общего поголовья КРС [3,4]. 



Международный научный журнал АКАДЕМИК                                                                       № 1 (209) 2023 г. 

 

50 
 

Проведением мониторинговых исследований [5,6] по учету завозаимпортированных 

животных, в том числе крупного рогатого скотамясной продуктивности,обнаружены 

проблемы,связанные с резкойсменойклиматических условий, режимов кормленияи 

содержания.  

При перемещении из одной природной климатической зоны в другую у животных 

наблюдаются выраженные изменения физиологического состояния животных, 

гематологических показателей [7], показателей резистентности, иммунного статуса, 

продуктивных качеств, воспроизводительной способности и других жизненныхпараметров, 

на основе которых в адаптационный период среди ввезенного поголовья могут возникнуть 

болезни различной этиологии, падеж животных и вынужденнаявыбраковкаскота. 

Цель работы. Проведение комплекса научных исследований по оценке 

адаптационных качеств и влияния процесса акклиматизации импортированного КРС в 

фермерских хозяйствах Западно-Казахстанской области. 

Методика исследований.  Производственные исследования проведены в условиях 

крестьянского хозяйства «Сисенгалиев Р.А.» Бокейординского района Западно-

Казахстанской области, а диагностические исследования на болезни животных проведены в 

лаборатории патогистологической техники высшей школы ветеринарных клинических наук, 

Западно-Казахстанского аграрно-технического университета имени Жангир хана. 

При ввозе животных ветеринарные специалисты хозяйства содержали животных на 

карантине, проводили методы клинической диагностики, согласно общепринятых методик 

исследования: осмотр, пальпацию, перкуссию, аускультацию и термометрию. 

Для проведения мониторинга различных заболеваний среди импортного поголовья 

животных мясного направления продуктивности в период их адаптации осуществлены 

выезды в хозяйства. 

Для проведения исследований были сформированы опытные группы крупного 

рогатогоскота абердин-ангусской породы КХ «Сисенгалиев» 2020-2022 гг. (рис. 1). 

Физиологический статус завезенный животных определяли взятием крови животных, 

при этом определяли морфологический состав крови, кровь бралив вакутейнеры, а 

длябиохимического анализа брали сыворотку крови. 
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Рис. 1. Взятие крови уимпортированных животных (КРС),КХ «Сисенгалиев 

Р.А.» 

 

Гематологические исследования крови проводились на гематологическом анализаторе 

Abacus 5, а для биохимического анализа использовали биохимический анализатор URIT-

2900Vet Plus.С этой целью также были использованы коммерческие наборы химических 

реактивов. На основании полученных показателей проводился учет морфологических 

показателей. При проведении анализа мониторинговых исследований состояния 

дистрофических процессов оценивалось такими показателями, как концентрацией общего 

кальция, неорганического фосфора. 

Цифровую обработку полученных показателей проводили методом вариационной 

статистики на основании программы MicrosoftExcel 2007. 

Результаты гематологических показателей кровизавезенных животных.Смена 

зоны обитания животных напрямую влияет на реактивность организма, иммунную систему и 

естественную резистентность, в связи с этим нами были проанализированы 

гематологические и биохимические показатели крови, так как кровь является приоритетным 

индикатором при анализе показателей оценки адаптационных качеств [8,9], состояния 

обмена веществ у животных и его приспособляемости кфакторам внешней среды. 

Согласно данным,нужно отметить, что всеживотные опытных групп клинически были 

все здоровы, физиологическое состояние нормальное.  

Гематологические показатели крови показывают, что количественные показатели 

крови зависят отвремени завоза закупленных животных.Результаты гематологических 

показателей крови в исследуемых группах показывают, что количество гемоглобина 

находилось на уровне 67,62±11,19 гр/л, как в это время количество эритроцитов показывает 

сниженный результат и составило 2,68±0,77 *1012/л. 

Показатель динамики эритроцитногоиндекса составил 52,56±2,26*1015/л., данный 

показатель говорит о снижениисреднего объемаэритроцита, результатыцветного показателя 
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крови 18,29±0,15*1012/л., а концентрация гемоглобина в крови среднем 

составила375,62±2,41гр/л. 

Таким образом, по данным гематологических исследований, можно судить, что 

результаты абсолютного количество эритроцитов и уровень гемоглобина в периферической 

крови у животных 2020-21 гг. находились в пределах нормыпо сравнению с КРС 2020 года 

импорта.  

Вывод: показатели снижения уровня гемоглобина и эритроцитов необходимо 

рассматривать с адаптационного периода, которыйуказывает на дефицит в организме 

животных этих элементов, этому свидетельствуют показатели нарушения углеводного 

обмена,за счет снижения интенсивности окислительно-восстановительных процессов.  

Показатели у опытных групп КРС завезенных в 2020 году, отмечаются отклонения от 

действительной нормы лейкоцитов и лимфоцитов основных клеток,участвующих в 

иммунной системе, например, у 18% животных, содержащихся в опытной группе,произошло 

увеличение показателей лейкоцитовдо 16,12±0,40*109/л.У животных в опытных группах 

крупного рогатого скота завезенных в 2020-2021 гг. наблюдалось активноеизменение в 

данных показателей крови, которая в конечном счете приблизилась к пределу 

физиологической нормы.  

Показатели сегментоядерных нейтрофилов в соотношениек лимфоцитам также 

изменены, например, содержание лимфоцитов составило 13,38±1,29*109/л., а количество 

нейтрофилов было направлено на понижение до 0,23±0,02*109/л. 

Количество моноцитов составило 1,20±0,22*109/л,этот показатель 

можноинтерпретировать как о напряженности функциональной активности (РЭС) 

ретикулоэндотелиальной системы, которая является основным этиологическим признаком 

адаптации организма в различных условиях окружающей среды. 

В проведенных исследованиях также установлено, что содержание гематокрита в 

периферической крови составило 15,68±3,52%, уровень тромбоцитов у закупленного 

поголовья животных составил 48,21±12,56*109/л, необходимо отметить о погрешности и 

разницы кормления, содержании и зоогигиенических параметров условий окружающей 

среды,и состояния степени сенситивнойспособности нейрогуморальной регулирующей 

системы. 

Таким образом, установлено, что у завезенных животных при алиментарной 

недостаточности наблюдались эритроцитопения, изменения в лейкоцитарной формуле, 

снижение уровня лимфоцитов на 30-31%, что указывает на негативное влияние и процессы 

адаптации импортированных животных. На основании вышеописанного, необходимо 
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отметить о продолжающем действии стрессовых факторов и приближающейся третьей 

стадии синдрома адаптации.  

Анализ изучения биохимических показателей крови у завезенного поголовья 

животных мясного направления продуктивности. Врезультате проведенныхисследований 

установлено,что биохимические показатели крови организма животных имели определенное 

постоянство.При подсчете биохимических показателей общего кальция и неорганического 

фосфора в крови у экспортированных животных наблюдались изменения в соотношении 

фосфора и кальция, которые являются основными критериями в оценке нарушения 

минерального обмена. 

По результатам анализа установлено незначительное повышение содержания 

неорганического фосфора до 1,85±0,12мМоль/л у животных 2020 года завоза, 

1,25±0,11мМоль/л у опытных групп, завезенных в 2020 и 2021 годы. 

Таким образом, установлено, что содержание общего кальция в периферической 

крови животных, данный показатель во всех исследуемых опытных группах находился в 

пределах физиологической нормы. 

Результатыбиохимических показателей кровипоказывают увеличение уровня 

неорганического фосфора в крови у 84,6 % животных, наблюдается дисбаланс кальций-

фосфорного обмена из-за неправильного соотношения фосфорно кальциевого равновесия, 

приводящие к остеодистрофическим изменениям в костной ткани животных. 

Выводы.   Рассмотрены особенности адаптационных качеств и влияния процесса 

акклиматизации импортированного крупного рогатого скота (КРС)герфордской и абердин-

ангусской пород при адаптации в природно-климатических условиях в регионе Западно-

Казахстанской области, сопровождающейся морфологическими и биохимическими 

изменениями в периферической крови завезенных животных. 

Установлена причина возникновения нарушений, связанных с повышенным 

содержанием неорганического фосфора в биохимической структуре крови в исследуемых 

образцах разнотравья из пастбищных участков хозяйств КХ «Сисенгалиев Р.А.», выявлено 

глубокое отклонение от номинальных показателей, выраженное содержанием фосфора почти 

трижды превышающих нормы. Поголовная витаминизация импортированного скота на 

основании предложенных рекомендаций привела к нормализации биохимических 

показателей, в частности, снижения нарушений кальций-фосфорного соотношения. 

При изучении гематологических показателей крови в исследуемых группах 

животных, установлено понижение уровня эритроцитов и гемоглобина приводящая к 

железодефицитной  анемии, указывающая на снижение работы иммунной системы,  также 
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необходимо отметить, что адаптационный процесс у экспортированных животных протекает 

с напряжением функциональных возможностей организма.  
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Аннотация. В статье рассматриваются альтернативные источники энергии: ветра, сила 

воды, солнечная энергия, тепло земли, биотопливо, и описывается процесс их использования 

в частных домах для создания в будущем домов, не включенных в сеть электроснабжения. 

Планирование домашней системы возобновляемой энергетики - это процесс, который 

включает в себя анализ существующего потребления электроэнергии, изучение местных 

норм и требований, принятие решения о том, хотите ли вы использовать свою систему в сети 

или без нее, и понимание технологических возможностей, которые у вас есть для вашего 

участка. | Фото любезно предоставлено Томасом Келси/Министерство энергетики США 

SolarDecathlon 

Возможно, вы рассматриваете возможность приобретения системы возобновляемых 

источников энергии для выработки электроэнергии в вашем доме. Хотя на исследование, 

покупку и обслуживание системы требуется время и деньги, многие люди наслаждаются 

обретенной независимостью и знанием того, что их действия помогают окружающей среде. 

Система возобновляемых источников энергии может быть использована для 

удовлетворения некоторых или всех ваших потребностей в электроэнергии, используя такие 

технологии, как: 

- Небольшие солнечные электрические системы; 

- Малые ветроэлектрические системы; 

- Микрогидроэнергетические системы; 

- Небольшие гибридные электрические системы (солнечные и ветровые). 

Планирование домашней системы возобновляемой энергетики - это процесс, который 

включает в себя анализ существующего потребления электроэнергии (и рассмотрение мер по 

повышению энергоэффективности для его сокращения), изучение местных норм и 
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требований, принятие решения о том, хотите ли вы использовать свою систему в сети или 

без нее, и понимание технологических возможностей, которые у вас есть для вашего участка. 

 

 

 

Рисунок 1 – Альтернативные источники энергии 

 

Если вы проектируете новый дом, поработайте со строителем и вашим подрядчиком, 

чтобы включить вашу небольшую систему возобновляемых источников энергии в проект 

всего дома, что является подходом к строительству энергоэффективного дома. 

Расчет ваших потребностей в электроэнергии - это первый шаг в процессе изучения 

систем возобновляемой энергетики для вашего дома или малого бизнеса. Тщательное 

изучение ваших потребностей в электроэнергии поможет вам определить следующее: 

- Размер (и, следовательно, стоимость) системы, которая вам понадобится; 

- Как ваши потребности в энергии колеблются в течение дня и в течение года; 

- Меры, которые вы можете предпринять, чтобы сократить потребление электроэнергии. 

Проведение анализа нагрузки включает в себя регистрацию мощности и 

среднесуточного использования всех электрических устройств, подключенных к вашему 

центральному источнику питания, таких как холодильники, светильники, телевизоры и 

электроинструменты. Некоторые нагрузки, такие как ваш холодильник, потребляют 

электричество постоянно, в то время как другие, например электроинструменты, потребляют 

электричество с перерывами. Нагрузки, которые потребляют электроэнергию с перерывами, 

часто называются выбираемыми нагрузками. Если вы готовы использовать выбранные вами 

нагрузки только при наличии дополнительной мощности, вы можете установить меньшую 

систему возобновляемой энергии. 

Чтобы определить ваше общее потребление электроэнергии: 

Умножьте мощность каждого прибора на количество часов, в течение которых он 

используется каждый день (обязательно учитывайте сезонные колебания). Некоторые 
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приборы не выдают мощность, поэтому вам, возможно, придется рассчитать мощность, 

умножив амперы на вольты. Как правило, данные об энергопотреблении можно найти на 

наклейке, металлической пластине или шнуре, прикрепленном к прибору. 

Запишите время дня, в течение которого выполняется загрузка, для всех выбираемых 

нагрузок. 

Рассмотрение мер по повышению энергоэффективности в вашем доме перед покупкой 

системы возобновляемой энергетики сократит потребление электроэнергии и позволит вам 

приобрести меньшую по размеру и менее дорогую систему.  

Чтобы начать правильный выбор небольшой возобновляемой электрической системы 

для вашего дома, вам потребуется базовое понимание того, как работает каждая технология, 

а также: 

- Доступность возобновляемых источников энергии; 

- Экономика и затраты; 

- Размещение системы; 

- Определение размеров системы; 

- Кодексы и правила; 

- Соображения по установке и техническому обслуживанию. 

Помните, что все эти технологии могут использоваться сами по себе, 

комбинироваться или использоваться в сочетании с системой, работающей на ископаемом 

топливе. Когда эти технологии комбинируются или используются с генератором на 

ископаемом топливе, в результате получается гибридная система. 

Варианты технологий включают солнечную энергию, ветер, микрогидроэнергетику и 

гибридные электрические системы (солнечные и ветровые). 

Небольшие солнечные электрические системы - Небольшая солнечная электрическая 

или фотоэлектрическая система может быть надежным и экологически чистым источником 

электроэнергии для вашего дома или офиса. Небольшие фотоэлектрические системы также 

обеспечивают экономичное электроснабжение в местах, где передача электроэнергии по 

обычным линиям электропередачи обходится дорого или невозможна. 

Малые ветроэлектрические системы - Малые ветроэлектрические системы являются 

одной из наиболее экономически эффективных домашних систем возобновляемой 

энергетики. Они также могут быть использованы для множества других применений, 

включая перекачку воды на фермах и ранчо. 

Микрогидроэнергетические системы - Микрогидроэнергетические системы обычно 

вырабатывают до 100 киловатт электроэнергии, хотя 10-киловаттная система обычно может 
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обеспечить достаточную мощность для большого дома, небольшого курорта или фермы для 

хобби. 

Небольшие “гибридные” солнечные и ветроэлектрические системы - поскольку 

пиковые периоды работы ветровых и солнечных систем приходятся на разное время дня и 

года, гибридные системы с большей вероятностью будут вырабатывать энергию, когда вам 

это нужно. 

С точки зрения домашних хозяйств, использование технологий возобновляемых 

источников энергии предлагает значительное количество преимуществ, т.е. улучшает 

условия жизни за счет более продуктивного использования энергии, способствует 

устойчивому пространственному планированию и архитектуре, помогает защитить качество 

окружающей среды и распределяет энергию сбалансированным образом и, таким образом, 

обеспечивает финансовую автономию [1][2][3][4]. В качестве основных технологий 

использования возобновляемых источников энергии в домашних хозяйствах можно 

выделить солнечную фотоэлектрику (PV) и солнечную тепловую энергию, микро-ветер, 

тепловые насосы и маломасштабные технологии нагрева биомассы [5]. 

Солнечная энергия могла бы удовлетворить общий годовой мировой спрос на 

энергию, в среднем 1,6 МВтч/ м2 солнечной энергии в год [6], однако годовая солнечная 

радиация сильно варьируется по всему миру. Солнечная энергия может быть использована 

для производства тепла и электроэнергии. Солнечное излучение преобразуется в тепловую 

энергию в солнечных коллекторах, а электричество получается непосредственно из 

солнечного света с помощью фотоэлектрических элементов. Тепловая энергия может быть 

использована как для нагрева воды, так и для отопления помещений. Солнечные 

электростанции работают автономно или при подключении к электросети. В первом случае 

произведенная электроэнергия накапливается в аккумуляторах, которые обеспечивают 

подачу электроэнергии в случае спроса. Нет необходимости в батарее, если 

электрооборудование подключено к электросети, и произведенную электроэнергию можно 

использовать для собственного потребления, а неиспользованную электроэнергию можно 

подавать в сеть. Солнечная энергия неисчерпаема, ее много, и технологические достижения в 

области фотовольтаики (PV) за последнее десятилетие значительно повысили эффективность 

производства солнечной энергии [7] и снизили затраты на установку [6]. Как в 

фотоэлектрических, так и в солнечно-тепловых технологиях солнечные коллекторы в 

домашних хозяйствах обычно устанавливаются на крышах или в других удобных местах, 

чтобы собирать как можно больше солнечного света. Поглощая солнечную энергию, 

солнечная тепловая система может нагревать или охлаждать воду. Солнечные тепловые 
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системы отличаются от солнечных фотоэлектрических технологий тем, что они не 

вырабатывают электроэнергию. 

Ветроэнергетика основана на зрелых технологиях и политических стимулах во 

многих частях мира. Повышенная эффективность и емкость аккумуляторов увеличивают 

использование этого вида энергии [7][8]. Технология Micro wind включает в себя устройство 

гораздо меньших размеров, чем обычно используется для выработки энергии ветра, что 

делает его пригодным для производства энергии для домашних хозяйств. Могут быть 

установлены следующие два типа ветряных турбин: ветряные турбины с вертикальной осью 

или ветряные турбины с горизонтальной осью. Большинство домашних хозяйств 

устанавливают ветряные турбины на крыше или столбе для получения энергии ветра, и 

эффективность технологии зависит от размера турбины и ветрености в это время года в этом 

районе. Эта технология преобразует ветер в электричество, которое может быть 

использовано как для отопления помещений, так и для нагрева воды. Выработка 

электроэнергии в значительной степени зависит от скорости вращения ветряной турбины; 

поэтому некоторые географические районы более (или менее) подходят для выработки 

электроэнергии, чем другие. На ветряные турбины также могут влиять потенциальные 

препятствия, находящиеся поблизости от ветряных турбин, такие как деревья или здания, 

которые останавливают или отклоняют ветер и не позволяют турбинам работать на полную 

мощность. В отличие от солнечной энергии, эта технология издает шум (в зависимости от 

марки и размера самой турбины); поэтому, если турбина находится на крыше дома, это 

может быть одним из недостатков для некоторых домохозяйств. 

Тепловой насос - это устройство, которое может обеспечивать отопление, охлаждение 

и горячую воду для жилых, коммерческих и промышленных целей. Любое теплонасосное 

оборудование может обеспечивать нагрев и охлаждение одновременно. В зависимости от 

функции, которую выполняет устройство, его называют тепловым насосом, блоком 

кондиционирования воздуха или охлаждающей/рефрижераторной машиной [9]. Большая 

часть производимой энергии поступает из окружающей среды: тепловые насосы могут 

использовать возобновляемую энергию из воздуха, воды или земли. Тепловые насосы с 

воздушным источником используют наружный, внутренний или вытяжной воздух в качестве 

источника энергии. Наземные (или геотермальные) тепловые насосы используют энергию из 

земли, которая генерируется через горизонтальный или вертикальный коллектор с 

замкнутым контуром. Энергия, полученная из земли, преобразуется в рассол или воду и 

передается тепловому насосу. Тепловые насосы с водяным источником работают так же, как 

и наземные (или геотермальные) тепловые насосы. Единственное отличие заключается в том, 

что они используют воду непосредственно вместо использования теплообменника с 
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замкнутым контуром. Водяные тепловые насосы могут быть подключены к рекам, озерам, 

канализационным стокам, охлаждающей воде и т.д. [10]. Также может быть установлена 

гибридная система теплового насоса. Типичными комбинациями являются следующие: 

воздушные тепловые насосы и небольшой газовый котел, тепловой насос и солнечный 

тепловой коллектор [11], тепловой насос и котел на биомассе, а также тепловой насос и 

прямое электрическое резервное копирование. Эффективность систем тепловых насосов 

зависит от эффективности самого агрегата и потребностей здания, в котором он 

используется, в тепловой энергии. В частности, в случае частного домохозяйства 

потребность здания в энергии во многом зависит от его качества энергии и климатической 

зоны, в которой оно расположено [12]. 

Небольшие системы отопления на биомассе обычно устанавливаются в частных 

домохозяйствах. Древесина и побочные продукты деревообрабатывающей промышленности 

являются сырьем, используемым для производства тепла по этой технологии. Дрова, 

древесная щепа и древесные гранулы чаще всего используются для обогрева частного дома. 

Дрова - самая старая и наиболее часто используемая форма биомассы. Популярность 

древесной щепы в последнее время стремительно растет из-за возможности ее использования 

в автоматических системах отопления на биомассе. Выбор такой системы дает больше 

преимуществ людям, которые хотят сэкономить время и стремятся к комфорту, по 

сравнению с традиционной древесиной, то есть дровами для камина. Древесная щепа 

изготавливается из древесных отходов, других изделий из древесины или непосредственно 

из бревен. Древесные гранулы являются наиболее удобным и экологичным выбором по 

сравнению с вышеупомянутыми альтернативами. Это топливо изготавливается из опилок и 

древесной щепы и прессуется под высоким давлением без клея или других химических 

добавок. Древесные гранулы обладают высоким энергопотреблением, просты в 

транспортировке и хранении и являются подходящим топливом для небольших, полностью 

автоматизированных систем отопления. Новейшие котлы на биомассе отличаются своей 

эффективностью и низким уровнем выбросов монооксида углерода (СО). Эффективность 

новых котлов на биомассе увеличилась примерно с 55% до более чем 90%, в то время как 

средние выбросы CO снизились с 15 000 мг/м3 до менее чем 50 мг/м3 [13]. 
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ЭНЕРГИЯ ҮНЕМДЕУ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН ДАМЫТУДЫҢ ӘЛЕМДІК 

ҮРДІСТЕРІН САРАПТАУ ЖӘНЕ ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ 

МАҢЫЗДЫЛЫҒЫНАТАЛДАУ 

 

 

Нұрмағамбет НұрымЕсболұлы 

Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті 

Электрэнергетика институты, Қазақстан, Орал қ. 

 

Аңдатпа.Жылумен, ыстық сумен, электр энергиясымен қамтамасыз ету қажеттілігі 

қоғамның негізгі қажеттіліктері болып табылады және адамзат тарихында энергия 

ресурстарына ең үлкен сұранысты талап етеді. Қазіргі әлемде әлемнің барлық елдерінің 

энергияны тұтынуы үздіксіз артып келеді, бұл энергия ресурстарының жетіспеушілігі, 

олардың қымбаттауы, энергия көздерінің сарқылуы, экологиялық қауіптер және басқалар 

сияқты жаңа проблемаларды тудырады. Энергия ресурстарын үнемдеу, ұтымды және тиімді 

пайдалану проблемасының өткірлігіне, сондай-ақ құрылыс саласындағы орасан зор энергия 

шығынына байланысты бұл мақалада энергия үнемдеу технологияларын қолданудың әлемдік 

тәжірибесі және энергия тиімділігін арттыру жөніндегі басқа да шараларды пайдалану 

қарастырылды. Қазақстандағы энергия үнемдеу саласындағы қазіргі жағдайдың жай-күйі 

талданды. Энергия тиімділігі мәселесін зерттеудің алғышарттары қарастырылды. Қытайда, 

АҚШ-та, Еуропалық Одақ пен Ресей Федерациясының кейбір елдерінде энергия тұтыну және 

энергия үнемдеу саласының жағдайы талданды, мемлекеттік деңгейде энергия тиімділігі 

деңгейін арттыру әдістерін қолданудың әлемдік тәжірибесі қарастырылды. Әлемдік 

тәжірибені талдау негізінде Қазақстанның энергия үнемдеу саласындағы дамуын тежейтін 

проблемалар мен тарихи алғышарттар қозғалды, Қазақстанда энергия ресурстарын 

пайдалану тиімділігінің деңгейін арттыру үшін нақты ұсыныстар ұсынылды. 

Негізгі сөздер:энергияны тұтыну, энергияны үнемдеу, энергия тиімділігі, энергияны 

үнемдеу технологиялары, энергияны үнемдейтін құрылыс, жасыл құрылыс, энергетикалық 

стратегия. 

Кіріспе 

Энергетикалық ресурстар адам өмірінің ажырамас бөлігі болып табылады. Адам 

әрқашанэнергия ресурстарымен тығыз байланыста болады, бұл өз кезегінде қоғамның 

тұрақтылығына үлкен әсер етеді. Қазіргі уақытта энергия қоғамның дамуын қолдау мен 

ынталандырудың негізгі ресурстарының біріне айналды. Бұрын энергияны пайдалану 

тиімділіктің төмендігімен, оэнергияның көп жоғалуымен және қоршаған ортаға әсерге назар 

аудармауымен сипатталды. Қазір көптеген елдер өздерінің энергетикалық стратегиясын 

құруға тиісті назар аудара бастады, оның мақсаты түпкілікті тұтынушыларды, яғни ел 

халқын энергетикалық ресурстармен қамтамасыз ету және оларды жеткізудің тұрақтылығын 

сақтау болып табылады, бұл сонымен қатар мемлекеттік энергетикалық қауіпсіздікті 

қорғауға ықпал етеді. Жаһандық экономикалық дағдарыстың таралуы жағдайында энергия 

үнемдеудің өзектілігі артып келеді. Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасында энергия 

тұтыну жыл сайын 5-6% - ға өседі және жылына 75 миллиард кВт/сағ-тан асады [1]. 

Қазақстан Республикасы-бастапқы энергия ресурстарының үлкен қорларына ие бола 

отырып, энергияға деген ішкі қажеттіліктерді қанағаттандыруға, сондай-ақ оларды экспорт 

үшін өндіруді жүзеге асыруға қабілетті елдердің бірі. Қазақстанның үлесіне әлемнің 
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минералдық энергетикалық ресурстарының шамамен 0,5% - ы тиесілі, бұл отынның 90 

млрд.тоннасын (б. з. б.) құрайды, оның ішінде-70% көмір, 22% Мұнай және газ конденсаты 

және 8% газ [2]. Сонымен қатар, Қазақстанда гидроэнергетика, жел энергиясы және күн 

энергиясы сияқты жаңартылатын энергетикалық ресурстардың айтарлықтай қоры бар. 

Қазақстанның гидроэнергетикалық әлеуеті 163 млрд. кВт/сағ-қа бағаланады. олардың нақты 

техникалық мүмкіндіктеріне сүйене отырып, осы көздердің энергиясын 62 млрд.кВт/сағ 

көлемінде пайдалануға болады, оның ішінде экономикалық тұрғыдан 27 млрд. кВт/сағ 

пайдалану негізделген. Отандық электр энергиясын тұтыну құрылымында 90-жылдардың 

басынан бастап Ұлттық экономиканың қайта құрылуына байланысты айқын өзгерістер 

болды. Бұл ретте, белгілі бір кезең ішінде өнеркәсіптік өндірістің қысқаруына қарамастан, 

электр энергиясын тұтынудың жалпы көлеміндегі өнеркәсіптік сектордың үлесі жоғары 

болып қалды. Электр энергиясын тұтынудың негізгі үлесі отын кешеніне (мұнай мен газ 

өндіруді ұлғайту) және металлургияға тиесілі. Жаңартуды қажет ететін электр станциялары 

өз қажеттіліктері үшін көбірек электр энергиясын тұтынуға мәжбүр; бұл ретте талданатын 

кезеңде электр энергиясын өндіру 43% - ға төмендеді. Қазақстан Республикасының салалары 

бөлінісінде электр энергиясын меншікті тұтыну жөніндегі деректер 1-кестеде келтірілген. 

Кестеден электр энергетикасын қоса алғанда, өнеркәсіптің үлесі 2003 жылы республикада 

тұтынылатын электр энергиясының 72,2% -. құрағанын көруге болады. Қара және түсті 

металлургия электр тұтыну көлемінің 44,8% -. құрады. Жалпы алғанда, өнеркәсіптің энергия 

ресурстарын тұтыну үлесі 2003 жылы елдегі энергия ресурстарын жалпы тұтынудан 45%–. 

құрады (1992 жылы-51%). Өнеркәсіпте энергия ресурстарын тұтыну 1992 жылмен 

салыстырғанда 55% - ға төмендеді; дегенмен, 1999 жылдан бастап өнеркәсіпте энергия 

тұтынудың тұрақты өсуі байқалды (1999 жылдан 2003 жылға дейінгі кезеңде өсім 30% 

құрады). 

Кесте1 

Әр түрлі салалардың электр энергиясын тұтынуы, % 

 

Өнеркәсіп 1990 1995 1998 2000 2003 

I.Өнеркәсіпсаласы 63,9 56,4 67,3 72,5 72,2 

1.1Энергия 11,8 18,3 21,3 16,0 15,3 

1.2Жанармай 8,0 10,7 13,5 19,1 23,6 

1.3Қараметаллургия 21,5 24,7 25,0 25,5 22,0 

1.4Түрлі-түстіметаллургия 17,7 19,8 25,9 22,7 22,8 

1.5Химиялық өнеркәсіп 19,4 9,7 3,3 3,3 4,8 

1.6Басқалары 21,6 16,8 11 13,4 11,5 

II. Құрылыс 2,3 2,2 0,6 0,6 0,9 

III.Транспорт 6,7 5,9 7,5 5,6 6,7 

IV.Ауыл шаруашылығы 8,2 10,3 2,3 1,5 1,3 

V.Қызметкөрсету 11,3 12,5 9,6 8,3 8,6 

VI.Халық 
(коммуналдыққызметтер) 

7,6 12,7 12,7 11,5 10,3 

Барлығы 100 100 100 100 100 

 

Өнеркәсіптің әртүрлі секторларындағы энергияны түпкілікті тұтынудың жиынтық 

деректері оның көздеріне байланысты 2-кестеде келтірілген, онда өнеркәсіптегі негізгі 

энергия көзі көмір болып табылады, оның энергия көздеріндегі үлесі шамамен 55% құрайды, 

бірақ оны тұтыну тек қара металлургияға және негізгі энергетикаға жатпайтын Өңдеуші 
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өнеркәсіптің басқа салаларына ғана тиесілі өнеркәсіп секторларына. Мұнай өнімдері мен 

электр энергиясы отандық өндірістің қалған жетекші салалары үшін басым энергия көздері 

болып табылады (б. з. 760 мың және 1375 мың. сәйкесінше). Жетекші салалар арасында 

энергияның негізгі тұтынушылары қара металлургия (17,8%) және өндіруші өнеркәсіп 

(15,8%) болып табылады. 

Кесте 2 

2005 жылы энергия көздері бойынша өнеркәсіп секторларындағы энергияны 

түпкілікті тұтыну 
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Көмір 0 115
3 

0 0 0 0 0 575
0 

0 6903 

Мұнай өнімдері 105
4 

328 222 287 138 3 13 45 52 2142 

Газ 0 0 0 0 0 0 0 569 0 569 

Электроэнергия 809 753 165 781 80 4 68 237 40 2937 

Жылу 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Жанғыш ЖЭК 
жәнеқалдықтар 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Барлығы 186
3 

223
4 

387 106
8 

218 7 81 660
2 

92 1255
2 

Секторлар бойынша 

қосылған құн 

(долл.2000г.*106) 

          

Энергия / өндірілетін құн 
(млн.т.н.э./млн.долл.) 

          

 

Энергияны үнемдеу мәселесі мен энергияны үнемдейтін ғимараттар 1974 жылғы 

Әлемдік энергетикалық дағдарыстан кейін ерекше назар аударды. Осылайша, дағдарыс 

кезінде БҰҰ-ның Халықаралық энергетикалық конференциясында мамандар құрылыс 

саласындағы ресурстарды пайдаланудың төмен тиімділігі туралы баяндама жасап, құрылыс 

саласы ресурстарды үнемдеу үшін ең үлкен әлеуетке ие екенін атап өтті [3]. Осыдан кейін 

энергия үнемдейтін ғимараттарды салу үшін жаңа энергия үнемдейтін технологияларды 

зерттеу және құру құрылыстағы зерттеудің жаңа бағытына айналды. Сол конференцияда 

энергияны үнемдеудің негізгі тұжырымдамасы ұсынылды: экономикалық негізделген, 

экологиялық және әлеуметтік қолайлы техникалық шешімдерді қолдану, энергия 

ресурстарын тиімді пайдалану. Содан бері Энергияны үнемдеу бойынша белсенді зерттеулер 

басталды және дағдарыс аяқталғаннан кейін Еуропада алғашқы эксперименттік энергияны 

үнемдейтін ғимараттар салынды. Қазіргі уақытта әлемде энергияны тұтыну үнемі артып 

келеді және қоршаған ортаның нашарлауы мәселесі күрделене түсті. 2018 жылғы 

көмірқышқыл газы шығарындыларының әлемдік рейтингісінің [4] деректері бойынша 

шығарындылардың ең көп санын Қытай (9467 млн. тонна СО2), Америка Құрама Штаттары 

(5118 млн.тонна СО2), Үндістан (2277 млн. тонна СО2), Ресей (1755 млн. тонна СО2) және 

Германия (733 млн. тонна СО2) өндіреді. Энергияны үнемдейтін ғимараттар зиянды 

шығарындылардың мөлшеріне тікелей әсер етеді: энергияны тұтыну неғұрлым төмен болса, 
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атмосфераға зиянды шығарындылар азаяды және қоғам үшін қолайлы экологиялық 

жағдайлар болады. Қазіргі уақытта энергияны үнемдейтін ғимараттар салу әлемдегі 

қоршаған ортаны жақсартудың бір әдісі болды. Сондықтан қазір барлық әлемдік державалар 

энергия үнемдейтін технологияларға және энергия үнемдейтін ғимараттардың құрылысына 

көбірек көңіл бөлуде. 

Негізгі бөлім 

Халықаралық энергетикалық агенттіктің мәліметінше, ЖІӨ бірлігіне СО2 

шығарындылары бойынша Қазақстан бүгінде әлемде бесінші орында. СО2 

шығарындыларының ең үлкен үлесі энергетикаға, ал энергия тасымалдаушылардан — 

көмірге тиесілі, ол Қазақстан Республикасы отын балансының құрылымында шамамен 60% 

алады және ең көп таралған және арзан отын ретінде есептеледі. Көмірқышқыл газының 

шығарындылары оны жағудан СО2 шығарындыларының орташа есеппен 80% құрайды. [5]. 

Мұндай жағдайды сақтау республиканың жалпы экономикалық дамуын тежеуге және басқа 

даму бағдарламаларын іске асырудан түсетін табыстың төмендеуіне әкеп соғады. Сондықтан 

энергетикалық тиімділікті арттыру Қазақстан Республикасында экономикалық өсуді 

жеделдетудің аса маңызды факторы болып табылады, ол тек мұнай мен газды шетелге сатуға 

ғана емес, сонымен қатар өз экономикасы шеңберінде отын мен энергияны пайдалану 

тиімділігіне де байланысты.Қазақстанның индустриялық-инновациялық даму 

стратегиясында ЖІӨ-ні бір мезгілде көтере отырып, өндірістің энергия сыйымдылығын 2 

есеге төмендету туралы ереже енгізілген. Осы нәтижеге қол жеткізу үшін біздің 

экономикамызға және бірінші кезекте елдің энергетикалық секторына нақты тетіктер салу 

қажет. Бұл тетіктер өндірістік базаны қайта жарақтандыру, өндірісті басқаруда жаңа 

технологиялар мен тәжірибені тарту, жоғары технологиялық өндірістерді дамыту және 

қолданбалы ғылымның рөлін күшейту болуы мүмкін. Сондықтан қазіргі жағдайда отандық 

өнеркәсіптің негізгі міндеттері отын-энергетикалық ресурстарды ұтымды пайдалану, энергия 

тиімділігін арттыру және энергия үнемдеу технологияларын енгізу болып табылады, бұл 

отандық өнеркәсіптік кәсіпорындардың рентабельділігі мен бәсекеге қабілеттілігін 

арттырудың маңызды шарты болып табылады. Бұл ғана емес, энергияны тиімді пайдалану 

кез-келген ел экономикасының негізгі элементтеріне жатады, өйткені энергия тиімділігі 

көрсеткіштерінің жақсаруы ұлттық экономиканың экологиялық және энергетикалық 

артықшылықтарын бір уақытта алуға әкеледі.Шетелдік тәжірибе көрсеткендей, АҚШ пен 

Еуропада энергияны үнемдеу айтарлықтай қаржылық пайда әкеледі деп бұрыннан 

есептелген. АҚШ-тың осы бағыттағы мемлекеттік саясаты энергия тиімділігін арттыру 

бойынша мақсатты іс-шаралардың екі тобына қаражат салуды көздейді: 

- ғылыми зерттеулер негізінде технологиялық даму; 

- мемлекеттік бағдарламалар негізінде реттеуші менеджмент. 

Бүгінгі таңда энергия тиімділігі саласындағы еуропалық көшбасшыларға Германия 

кіреді, онда 2001 жылы жаңартылатын энергия туралы актілер қабылданды. Неміс тәжірибесі 

басқа Еуропа елдерінде кеңінен таралды. Қазіргі уақытта энергияны ең аз пайдаланатын 

OECD аймақтары 80-ші жылдары жыл сайын орташа есеппен 1.8% тиімділігін жақсартты. 

90-жылдардың басынан бастап бұл көрсеткіш жылына 0.4% - ға дейін төмендеді. OECD 

ішінде ең жақсы көрсеткіштерге NAFTA және ЕО қол жеткізді, ал 1990 жылдан бастап 

Тынық мұхиты аймағында OECD энергия шығыны өсті. Өнеркәсіптік елдерде энергия 

тиімділігінің жақсаруы экономикалық өсу аясында болғанын атап өткен жөн. Сонымен бірге, 



Международный научный журнал АКАДЕМИК                                                                       № 1 (209) 2023 г. 

 

68 
 

мысалы, 1997 жылы OECD - ге жатпайтын елдердегі энергия шығыны 3 есе, ал ТМД 

елдерінде-5 есе жоғары болды [5]. 

1990 жылы экономиканың ТМД бойынша бастапқы және тартылған энергия бойынша 

энергия сыйымдылығы Еуропалық одаққа қарағанда 3.2 есе, Германияға қарағанда 7.2 есе 

және Жапонияға қарағанда 3.5 есе жоғары болды. 1990-1993 жылдары бұл көрсеткіштер 

Еуропалық одаққа қарағанда орта есеппен 3,9 есе өсті. Осы уақытқа дейін ТМД елдерінде 

энергия ресурстарын тиімсіз өндіру, тасымалдау және тұтыну сақталуда. Энергетиканың 

жай-күйін бағалау 2025 жылға қарай экономикалық өсу қарқыны артқан кезде көрсетеді. 

ТМД елдері индустриалды дамыған елдердің энергиясы мен электр сыйымдылығының 

қазіргі деңгейіне қол жеткізе алады. Бұл ретте энергия тиімділігін арттыру олардың ішкі 

энергетикалық саясатының негізгі міндеті болуы тиіс [6].Әлемдік масштабта энергия 

тиімділігінің ең жақсы көрсеткіштері өнеркәсіпте атап өтілді, мұнда меншікті энергия 

шығыны 1980 жылмен салыстырғанда үштен біріне азайды. дегенмен, шет елдерінде өнімнің 

бір бірлігін өндіру дамыған елдерге қарағанда 2-5 есе көп энергияны қажет етеді, ал өтпелі 

экономикасы бар елдерде энергияны пайдалану деңгейі әлі де жоғары, 25 жыл бұрын OECD 

елдерінде. Демек, OECD-ге кірмейтін елдерде экономикалық және техникалық жағынан 

энергия тиімділігін арттырудың айтарлықтай әлеуеті бар (алдағы онжылдықтарда 10-30%-

дан 40-45% - ға дейін). Алайда, оны тарту энергия тиімділігін арттыруға көбірек 

инвестицияларды қажет етеді. Қазақстан экономикасының энергия үнемдеу әлеуеті зор. Бұл 

айтарлықтай физикалық және моральдық тозуға ұшыраған ескірген экономикалық емес 

технологиялар мен жабдықтар, сондай-ақ дамыған елдердің ұқсас көрсеткішімен 

салыстырғанда ЖІӨ-нің жоғары энергия сыйымдылығы сияқты себептерге байланысты. 

Қазақстан өнеркәсібінде жаңа технологияларды жаңғырту және енгізу процесі қазірдің 

өзінде басталды, алайда оның ағымы әлі де төмен. 

Қытайда энергия үнемдеу тиімділігін және энергия ресурстарын пайдалану 

тиімділігін арттыру әдістерін талдау.Қазіргі уақытта, Қытай әлемдегі ең көп энергия 

тұтынатын ел, сонымен бірге тұтынылатын энергия мөлшерінің ең жылдам өсуі бар ел. 

Мәселен, мысалы, 2004 жылы ҚХР қабылдаған "энергия үнемдеу жөніндегі Орта мерзімді 

жоспарға" сәйкес 2010 жылға дейінгі кезеңде энергия тұтынуды 2,4 млрд.тоннаға дейін 

шартты отынға дейін ұлғайту мақсаты қойылды, ал 2020 жылға дейінгі мақсат 3 млрд. тонна 

шартты отынға энергия тұтыну болды. Алайда, 2010 жылы энергия тұтыну 3,25 млрд-тан 

асты. Қытайда энергия тұтынудың өте жылдам және тоқтаусыз өсуін растайтын тонна 

шартты отын [7]. Қытайда әлемдік көмір қорының шамамен 13% - ы бар, ал табиғи газ бен 

мұнайдың барланған қорлары, керісінше, салыстырмалы түрде аз, бұл Қытайда көптеген 

экологиялық проблемаларды, көмірді тудыратын отынның негізгі түрі ретінде пайдалануды 

экономикалық тұрғыдан тиімді және негізделген етеді. Бірақ, қытай соңғы жылдары таза 

энергияны пайдалануға үлкен мән беретінін атап өткен жөн. ҚХР статистика бюросының 

деректері негізінде 1-суретте сәйкесінше 2010 және 2018 жылдардағы Қытайдағы энергия 

өндірісінің құрылымы көрсетілген. 
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а) б)  

Сурет 1. ҚХР энергиясын өндіру құрылымы: а) 2010 жыл; б) 2018 жыл 

2010 жылы Қытайдың энергетикалық кешенінің көп бөлігін мұнай мен көмір сияқты 

дәстүрлі энергия ресурстары алады, ал таза энергия ресурстары шамалы бөлігін алады – 

жалпы санының оннан бір бөлігі ғана [7]. Алайда, қытай үкіметінің іс-әрекеттерінде таза 

энергия ресурстарын әзірлеу мен пайдалануды ұлғайтудың айқын үрдісі байқалады. 

Осылайша, 2018 жылға қарай энергия өндірудің жалпы құрылымында таза және 

жаңартылатын энергетикалық ресурстар айтарлықтай үлесті алды. 2010 жылмен 

салыстырғанда табиғи газдың үлесі бір жарым есеге (2%-ға) ұлғайып, жалпы 

көрсеткіштердің 6% - на жетті, мұнайдың үлесі 2 еседен астамға 7% - ға дейін төмендеді, ал 

таза энергия өндірісі жалпы энергия өндірісінің 19% - на дейін екі еседен астам өсті. Мұның 

бәрі энергетика саласында үлкен жұмыс жүргізілгенін көрсетеді, бұл энергия үнемдеуге және 

құрылыс саласында оң әсер етеді, өйткені өндірілетін таза энергия ресурстарының бір бөлігі 

құрылыс секторында қолданылады. Әлемдік энергетиканың статистикалық жылнамасының 

деректері негізінде [6] 3-кестеде кейбір елдердің, соның ішінде Қытайдың 2017 жылы 

энергия ресурстарын пайдаланудың неғұрлым егжей-тегжейлі құрылымы келтірілген. 

Кесте 3  

2017 жылғы халықаралық рейтинг және бастапқы энергияны тұтыну құрылымы 

Мемлеке
тнемесеа
умақ 

Бастапқы 
энергияныжалп
ытұтыну, млн. 
тнэ 

Энергиянытұтынуүлесі, % 
мұна
й 

газ көмір атомдық 
энергети
ка 

Гидро 
энергети
ка 

Жаңарт
ыл-
ғанкөзде
р 

Китай 3132.2 19.4 6.6 60.4 1.8 8.3 3.4 
США 2234.9 40.9 28.

4 
14.9 8.6 3.0 4.2 

ЕС 1689 38.2 23.
8 

13.9 11.1 4.0 9.0 

Индия 753.7 29.5 6.2 56.3 1.1 4.1 2.9 
Канада 348.7 31.1 28.

5 
5.3 6.3 25.8 3.0 

Герман
ия 

335.1 35.8 23.
1 

21.3 1.4 1.3 13.4 

3-кестеден Қытайдың басқа елдерге қарағанда көмірді көбірек пайдаланатынын және 

салыстырмалы түрде табиғи газ бен атом энергиясын аз пайдаланатынын көруге болады. 

Сонымен қатар, жаңартылатын энергия көздерін пайдалану әлемдік көрсеткіштермен 

салыстыруға болады. Сонымен қатар, әлемдегі ең көп энергия тұтынатын ел энергияны 

үнемдеудің ең үлкен әлеуетіне ие болуы табиғи нәрсе. Қытайдың баламалы энергия көздерін 

пайдалануға, солтүстікте жел энергиясын белсенді қолдануға және оңтүстікте күн 

энергиясын жинауға жақсы мүмкіндігі бар. ҚХР-да геотермалдық энергия мен 
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гидроэнергетиканы пайдалануға арналған ресурстар бар. Баламалы энергияны пайдалану 

Қытай экономикасының оң дамуына ықпал етеді. Ел қосымша энергия алу жолдарын 

белсенді түрде іздейді және сонымен бірге қоршаған ортаның ластану деңгейін төмендетеді. 

Осы мақсатта баламалы энергия көздерін әзірлеу және пайдалану тәсілі өте қолайлы. 

Құрылыста энергия үнемдеу технологияларын қолдануды ынталандыру және бақылау 

әдістерінің бірі тиісті құрылыс нормаларын құру болып табылады. Қазіргі уақытта Қытай 

өзінің құрылыс нормативтерін жеткілікті мөлшерде жасады. Олар ғимараттарды жобалау, 

жөндеу, салу және бағалау стандарттарына бөлінеді. Сонымен қатар, олар ғимарат түріне 

қарай жіктеледі – қоғамдық, тұрғын үй, Өндірістік ғимараттар. Әр климаттық аймақ үшін 

бөлек стандарттар бар. Қытайлық бағалау стандарттары ғимараттарды энергияны үнемдейтін 

және "жасыл" деп бөледі. Қытайлық ережелерге сәйкес, энергияны үнемдейтін ғимараттар 

дәстүрлі ғимараттар үшін Ұлттық құрылыс стандарттарынан асып түсуі керек, ал "жасыл" 

ғимараттар ресурстарды үнемдеуі, ластануды азайтуы және адамдардың денсаулығы мен 

денсаулығына жағымды әсер ету үшін ғимараттың Ауа ортасының сапасын жақсартуы керек. 

Сонымен қатар, энергияны үнемдейтін және "жасыл" ғимараттар басқа қабылданған ұлттық 

стандарттарға сәйкес келмеуі керек.Мәселен, мысалы, салынып жатқан және қолданыстағы 

тұрғын және қоғамдық энергия тиімді ғимараттарды бағалау үшін қолданылатын ең жаңа 

норматив "GB-T 50668-2011 энергия тиімді ғимараттарды бағалау стандарты"болып 

табылады. Энергияны үнемдейтін ғимараттың көрсеткіштерін бағалау жүйесі алты бөлімнен 

тұрады: сәулеттік жоспарлау, қоршау құрылымдары, HVAC жүйелері, сумен жабдықтау 

және су бұру, электр және жарықтандыру, ішкі орта. Сонымен қатар, ғимаратты бағалаудың 

екі түрі бар: жобалау кезеңінде – алдын – ала бағалау, құрылыс аяқталғаннан кейін-Құрылыс 

бағасы. Құрылысты бағалау кезінде жетінші бөлім қосылады – шаруашылық қызметті 

басқару бағалауы. Бағалау нәтижесі энергия тиімділігінің үш деңгейінің бірін алу болып 

табылады, олардың ішінде а – ең төмен, ал ААА – ең жоғары.Азаматтық "жасыл" 

ғимараттарды бағалау үшін қолданылатын ең жаңа Стандарт "GB-T 50378-2019 жасыл 

ғимараттарды бағалау стандарты" болып табылады, ол 2014 жылғы ұқсас нормативтің қайта 

шығарылған басылымы болып табылады. "Жасыл" ғимараттарды бағалау индексі жүйесі 

көрсеткіштердің бес түрін қамтиды: қауіпсіздік пен беріктік, денсаулық пен жайлылық, 

тұрудың қарапайымдылығы, ресурстарды үнемдеу деңгейі және қоршаған ортаның 

жайлылығы. Әрбір көрсеткіште ұпай алу үшін міндетті және қосымша талаптар бар. Әрбір 

көрсеткіштің міндетті талаптары қанағаттандырылған жағдайда ғимаратқа энергия 

үнемдеудің бастапқы сыныбы беріледі. Содан кейін, қосымша талаптарға сай болған 

жағдайда және ғимарат 100 мүмкін ұпайдың 60, 75, 80 – нен астамын жинаса, ғимаратқа 

сәйкесінше бір, екі немесе үш жұлдыз беріледі, мұнда үш жұлдыз ең жоғары деңгей болып 

табылады. "Жасыл" ғимаратты бағалау да алдын-ала және құрылыс болып табылады. 

Қытайдағы энергияны үнемдейтін және "жасыл" ғимараттың құрылысын бағалаудың басты 

ерекшелігі-оны ғимаратты пайдалануға бергеннен кейін кем дегенде 1 жыл өткен соң ғана 

жүзеге асыруға мүмкіндік беру. Құрылыс бағалауының нәтижесі алынған деңгей 

сертификатын беру болып табылады. Қытайлық "жасыл" ғимарат сертификатының 

мысалдары 2 суретте көрсетілген. 
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Сурет 2. Қытайлық "жасыл" ғимарат сертификатының жалпы көрінісі 

Ғимаратты салу кезінде Қытайда энергияны үнемдейтін нақты технологияларды қолдану 

жобалық шешімдер қабылдаудан басталады. Сонымен, жобалау кезеңі құрылыс процесінің 

өзінен де маңызды болуы мүмкін деп саналады, өйткені жобалау процесінде жіберілген 

қателер мен кемшіліктерді құрылыс аяқталғаннан кейін түзету қиын немесе мүмкін емес 

болады. Жобалық шешімдермен бірге пассивті энергия үнемдеу технологияларына 

ғимараттың жылу оқшаулау қорғанысын күшейту жатады, оның мәні жылу өткізгіштігі 

төмен құрылыс, жылу оқшаулағыш материалдарды пайдалану болып табылады. Ғимараттың 

жылу оқшаулауының максималды әсеріне қол жеткізу үшін энергияны үнемдейтін заманауи 

есіктер мен екі қабатты терезелерді пайдалану ұсынылады. 

Қорытынды 

Осылайша, осы уақытқа дейін жоғарыда баяндалған әлемдік тәжірибе мен энергия 

үнемдеудің базалық қағидаттары негізінде Қазақстанда энергия ресурстарын пайдалану 

тиімділігінің деңгейін арттыруды ынталандыру және қолдау мақсатында мынадай 

ұсыныстарды тұжырымдауға болады: қазіргі заманғы талаптарға жауап беретін жаңа, 

қарапайым және түсінікті, энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру жөніндегі 

нақты міндеттерді қамтитын мемлекеттік бағдарламаны әзірлеу, энергия үнемдеу 

технологияларын, оның ішінде құрылыста қолдану жөніндегі талаптарды қою, елдің әрбір 

өңірі үшін энергия үнемдеудің нақты нысаналы көрсеткіштерін белгілейді. Барлық 

талаптарды орындау және сақтау үшін қатаң бақылау және жауапкершілік жүйесін құру 

арқылы Қазақстанның әрбір субъектісінде бағдарламаның орындалуын қамтамасыз ету. 

Бүкіл бағдарламаны, сондай-ақ оның жекелеген бөлімдерін іске асыру үшін әр өңірде 

жауаптылар тағайындалуы қажет.Құрылыс конструкцияларының сипаттамаларына, 

ғимараттың жалпы энергия тұтынуына және энергия тиімділігі деңгейіне қойылатын 

талаптардың қатаң жоғарылауымен (қолданыстағы деңгеймен салыстырғанда) ғимараттың 
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түрін және әртүрлі климаттық аймақтарды ескере отырып, жаңа құрылыс нормативтерін 

жасаңыз немесе қолданыстағы құрылыс нормативтерін қайта қарастырыңыз. Нақты жобалау 

және құрылыс кезінде жаңа стандарттар талаптарының сақталуын заңнамалық деңгейде 

қатаң бақылауды қамтамасыз ету. Құрылыс нормаларының талаптарын бұзғаны үшін жаза 

жүйесін құру. Нормативтердің талаптарын заңнамалық деңгейде қайта қарауды және оларды 

белгілі бір кезеңділікпен қайта шығаруды қамтамасыз ету. Осы іс – шараларды жүзеге асыру 

үшін мемлекеттік жұмыс тобын құру өте дұрыс шешім болады, яғни құрылыс және тұрғын 

үй-коммуналдық шаруашылық саласында жұмыс істейтін қазіргі инженерлер мен 

дизайнерлерден тұратын комиссия.Қолда бар әлеуетті неғұрлым толық іске асыру үшін 

қолданыстағы даму бағдарламалары мен мақсатты кіші бағдарламаларға үнемі белгілі бір 

түзетулер енгізу қажет. Энергия тиімділігін жақсартудың жоғарыда аталған жолдарынан 

басқа әлемдік тәжірибеде ұсынылған энергия тиімділігі саясатын жетілдірудің игерілген 

және перспективалық бағыттарының тұтас сериясы бар: 

- экологиялық қорлармен қаржыландыру кезінде енгізу үшін ұсынылатын жобаларды 

іріктеу процесінде бірінші кезекте энергия тиімділігін жақсарту өлшемдерін басшылыққа алу 

қажет; 

- энергия тиімді технологияларды енгізуге ықпал ететін жаңа қаржылық және салықтық 

ынталандыруларға, сондай-ақ осы салада қолданыстағы тиімді және энергия үнемдейтін 

технологияларды қолдану ауқымын кеңейту бойынша тұрақты талдау және іздеу жүргізу; 

- энергия тиімділігі саясатын айқындайтын және іске асыратын министрліктер мен 

ведомстволар энергия тиімділігінің міндетті статистикалық көрсеткіштерінің тізбесін және 

осы саладағы заңнаманы халықаралық стандарттарға жақындатуға және кеңейтуге қол 

жеткізуі қажет; 

- энергия тиімді іс-шараларды өткізуде меншіктің кез келген нысанын тұтынушылардың 

уәждемесін арттыру үшін энергия тұтынудың жеке есебін кеңейту және көтермелеу және 

100% қамтуға қол жеткізу қажет; 

- ілеспе газды алауда жағудың ең төменгі деңгейіне дейін төмендету мүмкіндіктерін 

зерделеу және оны пайдалану кезінде көтермелеу шараларын әзірлеу, осы мәселені зерттеу 

үшін Қазақстан Республикасының даму институттарын тарту қажет; 
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АННОТАЦИЯ 

 

В статье рассматривается философское наследие выдающегося казахского поэта и 

просветителя Абая Кунанбаева – знаменитое прозаическое произведение «Слова назидания» 

– которое имеет огромное воспитательное значение, очень глубоко по своему содержанию, 

однако непросто по форме для детей младшего школьного возраста. Авторами впервые 

предложена и реализована идея объяснить смысл некоторых «Слов» Абая очень интересным 

способом – на примере известных сказочных героев и сюжетов русской и мировой 

литературы. Такое сопоставление помогло придать им большей образности и наглядности, 

что несомненно способствует лучшему их пониманию и запоминанию, усвоению детьми 

нравственных ценностей. 

«Абай – это целая планета вселенской духовности, гениальное выражение мудрости 

народа, его зрячее око, отзывчивое сердце», – эти слова сказаны М. Ауэзовымо выдающемся 

казахском поэте-просветителе, родоначальнике письменной казахской литературы, 

композиторе Абае Кунанбаеве. 

Стихи Абая, его слова назидания и философские мысли – это духовное наследие не 

только казахского народа, но и мировой культуры. Его произведения переведены на 60 

языков мира, они взывают к познанию, трудолюбию, справедливости и братству. «Не для 

забавы я слагаю стих, не выдумками наполняю стих, для чутких слухом, сердцем и душой – 

для молодых я свой рождаю стих», – так сам Абай определил предмет своего творчества. К 

молодежи, к будущему своего народа обращался великий поэт и мыслитель. 

И мы предположили, что богатое, сложное творчество Абая можно сделать более 

доступным, понятным для детей младшего школьного возраста, если сопоставить его с 

известными детям сказочными сюжетами русской и мировой литературы. Для своего 

исследования мывыбиралисамые меткиефразы Абая, которые носят форму пословиц.Нам 

удалось соотнести Слова Абая более чем с 20-ю сказками и мультфильмами, что 

представлено в сводной таблице 1. 

«Собранность в делах и мыслях – основа благополучия. Не пустое веселье, а полезный 

и разумный труд исцелит душу».Когда мы прочли эти мысли Абая в 4-ом Слове, 
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мывспомнили известную басню И.А. Крылова «Стрекоза и Муравей», в которой беззаботная 

стрекоза замечательно провела лето, всё время пела, а холодною зимой трудолюбивый 

муравей поинтересовался у Стрекозы, чем же она занималась, что не обеспечила себя всем 

необходимым на зиму, и отказал ей в помощи, посоветовав как следует поплясать, чтобы 

согреться в зимнюю стужу. Так и Абай спрашивает в своём 29-м Слове: «Чем жить, уповая 

на ловкость и вымаливая крохи с чужого стола, не лучше ли брать богатства у земли, 

трудясь в поте лица?» (рисунок 1). 

Кроме того, здесь вспоминаются такие сказки как «Песенка Мышонка» 

(Е.Г. Карганова) и «Сказка о потерянном времени» (Е.Л. Шварц). Все они учат тому, что 

каждая проведенная бесцельно минута – это одна из упущенных возможностей сделать что-

то полезное. Абай и авторы этих сказок хотят показать своимчитателям важную истину: 

время бесценно и невосполнимо, поэтому его потеря попусту недопустима. Эту мудрость 

можно встретить и в 15-м Слове Абая: «Желаешь быть в числе умных людей, спрашивай себя 

раз в день, раз в неделю, или хотя бы раз в месяц: как ты живешь? Сделал ли ты что-нибудь 

полезное…? Или же ты и сам не заметил, не помнишь, как и чем жил?» 

 

Рисунок 1.Сопоставление «Слов» Абая с басней «Стрекоза и Муравей» И.А. Крылова 

 

В 33-м Слове Абая мы нашли такую мысль: «Хочешь быть богатым – учись ремеслу. 

Богатство со временем иссякает, а умение – нет». И сразу припомнили сказку «Вовка в 

Тридевятом царстве» (В.Н. Коростылёв) о лентяе, который мечтал оказаться в волшебной 

стране, где исполняются все желания. Но ничего хорошего не получилось, Золотая рыбка не 

показала дорогу в Тридевятое царство, а Молодцы из ларца сами съедали все сладости, 

месили дрова и рубили тесто. Тогда только вспомнил Вовка про книжку «Сделай сам» и 

начал её читать. Сказка учит не лениться и не надеяться на других, а самому овладевать 
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новыми умениями. Эту мысль можно встретить и в 38-м Слове Абая: «Искусство – вот 

подлинное, неиссякаемое богатство, учиться ему – самое благородное дело». 

«Три понятия – лучшие свойства человека. Горячая воля, светлый разум, теплое 

сердце», – говорит Абай. В 17-м Слове Разум, Сердце и Воля спорят между собой, кто из них 

важнее. В итоге приходят к мысли, что им следует объединиться и во всем повиноваться 

Сердцу. Когда мы читали эти строки, нам представились образы Дровосека, Страшилы и 

Льва из сказки «Волшебник Изумрудного города» (А.М. Волков). Преодолевая препятствия, 

Страшила набрался ума и придумал план спасения, бессердечный Дровосек стал добрым и 

привязался к новым друзьям, а трусливый Лев стал храбрым и защитил друзей от саблезубых 

тигров. Эта замечательная сказка доказывает, чтобы стать умным, добрым или храбрым, 

волшебник совсем не нужен. И Абай говорит нам: «Человек должен отличаться от других 

умом, знаниями, волей, совестливостью, хорошим нравом. Думать, что можно возвыситься 

иначе, может только глупец»(рисунок 2). 

 

Рисунок 2.Сопоставление «Слов назидания» Абая со сказкой «Волшебник Изумрудного 

города» А.М. Волкова 
 

В 38-м Слове нам понравились такие слова Абая: «Человеческие знания добываются 

любовью к истине, жаждой открытия для себя природы и сути вещей». Они напомнили 

нам мою любимую сказку «Городок в табакерке» (В.Ф. Одоевский), в которой мальчик 

Миша, попав в музыкальную шкатулку, не гуляет там, а узнает о некоторых законах 

изобразительного искусства и перспективах, затем разбирается в устройстве и 

самостоятельно понимает, как зарождается мелодия. То есть, главная цель этой сказки – 

развитие у детей любознательности. Также и Абай сильнее всего прочего презирал в 

человеке лень и нежелание познавать новое. «Не раскрыв для себя видимых и невидимых 
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тайн вселенной, не объяснив всего себе, человеку не стать человеком. Чем отличаемся мы 

от животного, если видим только глазами?» - спрашивает он в 7-м Слове. 

 

Рисунок 3.Сопоставление «Слов» Абая со сказкой «Цветик-семицветик» В.П. Катаева 

 

Мы заметили, как на протяжении всех своих Слов назидания Абай не устает 

напоминать нам о том, что «начало человечности – любовь и справедливость».«Есть ли у 

человека что-либо драгоценнее его сердца? Милосердие, доброта, умение принять чужого 

за родного брата, желая ему благ, которые бы пожелал себе – всё это веление сердца», - 

говорит он в 14-м слове. «Не теряйте чувства справедливости, не уставайте творить 

добро», - просит поэт в 38-м Слове. «Береги в себе человечность», - призывает мыслитель в 

17-м Слове (рисунок 3). Как тут не вспомнить сказку «Цветик-семицветик» (В.П. Катаев), в 

которой главная героиня на собственном примере поняла, что помогать другим – большое 

счастье. Она сорвала последний лепесток волшебного цветка и загадала самое верное 

желание – чтобы мальчик Витя был здоровым. Ведь по-настоящему счастлив тот, кто 

способен делиться радостью с другими, совершать добрые дела. 

Знамениты также такие слова Абая из 37-го Слова: «Достойный, попросив многого, 

довольствуется малым, ничтожный просит много, но останется не довольным, если дашь 

больше, чем он просит»(рисунок 4). И тут вспоминаются яркие образы старухи из «Сказки о 

рыбаке и рыбке» (А.С. Пушкин) и царя из сказки «Конёк-Горбунок» (П.П. Ершов). Старуха 

просила у золотой рыбки то новое корыто, то новую избу, то быть столбовою дворянкой и 

вольною царицей, но и этого ей стало мало. Захотелось ей стать владычицей морской, а 

золотая рыбка должна была быть у неё на посылках. Неблагодарная старуха осталась в итоге 

ни с чем. Жадность, коварство и зависть разрушили её жизнь. Также и царь желает всё 

больше и больше, вначале жар-птицу, потом красавицу, а потом и вовсе хочет вернуть 
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молодость. Но финал известен. Царь сварился в кипящем молоке. Напрашивается такой 

вывод: нужно ценить то, что имеешь, радоваться жизни, несмотря на сложности, чему и учит 

нас Абай. 

 

Рисунок 4.Сопоставление «Слов назидания» Абая со сказкой «Конёк-Горбунок» П.П. 

Ершова и «Сказкой о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина 
 

Очень образными являются следующие слова Абая из 37-го Слова: «Достоинство 

человека определяется его подходом к делу, а не завершением»; а также из 4-го Слова: «На 

честный и самоотверженный труд даже твердь земная ответит всходами». 

Проиллюстрировать и объяснить эти слова нам помогли сказки «Золушка» (Ш.Перро) и 

«Мороз Иванович» (В.Ф. Одоевский). Трудолюбивые Золушка и Рукодельница делали свою 

работу от души, не ожидая похвалы и награды, за что и были щедро одарены. А корыстные 

цели Мачехи и Ленивицы не привели к добру, они вынесли хороший урок: чтобы что-то 

получить, нужно потрудиться (рисунок 5). 

 

Рисунок 5.Сопоставление «Слов» Абая со сказкой «Мороз Иванович» В.Ф. Одоевского 

«Если шестеро погрязли в раздорах, потеряют то, что в руках, если четверо 

пребывают в согласии, на них небесная благодать нисходит», - гласит 39-е Слово Абая. И 
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эта же главная мысль прослеживается еще в одной знаменитой басне И.А. Крылова «Лебедь, 

Рак и Щука», где Лебедь пытался взлететь до небес, Рак пятился назад, Щука тянула телегу в 

речку, а воз так и не сдвинулся с места. Ведь общее дело, даже самое простое, требует 

слаженности и договоренности. Если люди не научатся слушать друг друга, то никогда на 

нашей земле не сможет установиться идеальный мир и полное согласие, о чем так сильно 

беспокоился Абай. 

Когда мы прочли такие строки Абая в 33-м Слове: «Порой люди, способные провести 

кого угодно, сами легко оказываются обманутыми», нам сразу вспомнились народные 

сказки о безбородом Алдаре-Косе, хитром и добром смельчаке, который с помощью ума и 

ловкости постоянно обводил вокруг носа и наказывал жадных баев. Этот же сюжет 

использован в «Сказке о попе и о работнике его Балде» А.С. Пушкина. Сметливый, 

трудолюбивый человек из народа проучил жадного церковного служителя, который хотел 

заполучить себе бесплатного работника. Балда согласился работать за три щелчка по лбу, от 

которых поп в конце сказки лишился рассудка. 

В 19-м Слове Абай говорит нам: «Многое можно усвоить, внимая словам разумных 

людей. Только слушая и запоминая наставления знающих, избегая пороков, можно стать 

полноценным человеком». Все ребята знают мультсериал «Три кота», в каждой серии 

которого котята встречаются с новой задачей и вместе учатся выходить из любой ситуации 

именно при помощи родительского совета! Например, мама объясняет котятам, что, если 

кто-то что-то испортил, не нужно отвечать тем же и надо прощать друг другу ошибки.Котята 

узнают, что старые вещи не всегда становятся ненужными, они могут обрадовать нового 

хозяина; что даже в тишине можно весело провести время, читая увлекательную книгу; что 

экономить – значит пользоваться бережно и что нужно выключать свет, когда последним 

выходишь из комнаты, и т.д. «Тот, кто много слушает и видит, черпая знания извне, тот 

имеет многое: он способен трезво рассуждать и отличать полезное от вредного», - 

повторяет Абай в 43-м Слове. 

В 38-м Слове Абая мы также встретили такие слова: «Достоинства человека 

содержатся не в наружности, а в чистоте его помыслов, в неприукрашенной внутренней 

сущности». Они напомнили нам всем известную сказку «Гадкий утёнок» (Х.К. Андерсен), а 

также мультфильм «Зверополис», из которых мы понимаем, что нельзя судить кого-либо 

лишь по внешнему виду. Гадкий утенок превратился в прекрасного лебедя, а крольчихе 

Джуди, вопреки всем стереотипам о слабости и трусости кроликов, удалось стать отличным 

полицейским. 

«Кричащий в гневе смешон, молчащий в гневе страшен», - пишет Абай в 37-м Слове. 

И тут мы вспомнили еще один мультфильм – «Головоломка» – о чувствах, которые 
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управляют людьми. Под влиянием Страха и Гнева девочка Райли не могла справитьсясо 

сложностями, связанными с переездом, поссорилась с родителями и подругой, бросила своё 

увлечение хоккеем, и даже приняла решение сбежать в родной город. Однако Печаль 

помогла убрать безрассудную идею из головы беглянки. Приняв расставание, как 

неизбежность, и сохраняя светлые воспоминания, Райли сама вернулась домой и была готова 

к новой жизни. Так вот, о чем говорит нам Абай. Гнев, как и другие эмоции, возникает сам 

по себе в ответ на раздражитель, но лишь человеку решать, насколько ему поддаваться. 

Вот таким человеком был Абай, жизненный девиз которого: «Адам бол! – Будь 

человеком!» и «Я горд тем, что я человек!» 

Нам очень понравились мудрые слова Абая, из них узнаёшь много ценного и 

полезного: каким быть человеку, как жить, какой должна быть наша страна, понимаешь, что 

человек должен в себе сочетать разум и волю, трудолюбие и образованность, дружбу и 

любовь. Абай не уставал напоминать, что солнце и луна – украшение гор, а украшение земли 

– человек. 

Поэт оставил нам советы, которые до сих пор не теряют своей актуальности. Поэтому 

нужно вчитываться в «Слова назидания», сохранить и приумножить это наследие, передать 

его нашим детям и внукам. Он писал: «Если кто найдёт в них нужное для себя слово, пусть 

перепишет или запомнит».  

Сравнение Слов Абая со сказочными сюжетами русской и мировой литературы 

помогло объяснить их смысл детям, придать им большей образности и наглядности, 

красочности и выразительности, что способствует их запоминанию, а также помогает 

усвоению детьми нравственных ценностей. 

Так пусть с каждой новой эпохой каждое поколение находит в творчестве Абая что-то 

новое и заветное, вдохновляется к просвещению и развитию, обогащает духовное сознание и 

открывает свое предназначение.Мы будем надеяться, что как можно больше ребят 

заинтересуются творчеством Абая, и когда вырастут, словно кирпичики в мире этом, найдут 

своё достойное место в нём… 

 

 

 

Таблица 1.Сопоставление «Слов назидания» Абая со сказочными сюжетами русской и 

мировой литературы 

«Слова назидания» Абая 
Сказочные 

сюжеты 

Связующая 

мысль 
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Слово 4.«Собранность в делах и мыслях – основа 
благополучия. Не пустое веселье, а полезный и 
разумный труд исцелит душу». 
Слово 29.«Чем жить, уповая на ловкость и 
вымаливая крохи с чужого стола, не лучше ли 
брать богатства у земли, трудясь в поте лица?» 
Слово 15.«Желаешь быть в числе умных людей, 
спрашивай себя раз в день, раз в неделю, или хотя 
бы раз в месяц: как ты живешь? Сделал ли ты 
что-нибудь полезное…? Или же ты и сам не 
заметил, не помнишь, как и чем жил?» 

«Стрекоза и 

Муравей»  

(И.А. Крылов) 

 

«Песенка 

Мышонка» 

(Е.Г. Карганова) 

 

«Сказка о 

потерянном 

времени»  

(Е.Л. Шварц) 

Каждая 

проведенная 

бесцельно 

минута – это 

одна из 

упущенных 

возможностей 

сделать что-то 

полезное 

Слово 33. «Хочешь быть богатым – учись 

ремеслу. Богатство со временем иссякает, а 

умение – нет». 

Слово 38.«Искусство – вот подлинное, 

неиссякаемое богатство, учиться ему – самое 

благородное дело». 

«Вовка в 

Тридевятом 

царстве»  

(В.Н. 

Коростылёв) 

Нужно не 

лениться и не 

надеяться на 

других, а самому 

овладевать 

новыми умениями 

Слово 17.«Три понятия – лучшие свойства 
человека. Горячая воля, светлый разум, теплое 
сердце». 
Слово 18.«Человек должен отличаться от 
других умом, знаниями, волей, совестливостью, 
хорошим нравом. Думать, что можно 
возвыситься иначе, может только глупец». 

«Волшебник 

Изумрудного 

города»  

(А.М. Волков) 

Чтобы стать 

умным, добрым 

или храбрым, 

волшебник 

совсем не нужен 

Слово 38.«Человеческие знания добываются 
любовью к истине, жаждой открытия для себя 
природы и сути вещей». 
Слово 7.«Не раскрыв для себя видимых и 
невидимых тайн вселенной, не объяснив всего 
себе, человеку не стать человеком. Чем 
отличаемся мы от животного, если видим 
только глазами?» 

«Городок в 

табакерке»  

(В.Ф. Одоевский) 

Нужно быть 

любознательным, 

познавать новое, 

стремиться к 

науке 

Слово 37.«Достойный, попросив многого, 

довольствуется малым, ничтожный просит 

много, но останется не довольным, если дашь 

больше, чем он просит». 

«Сказка о рыбаке 

и рыбке»  

(А.С. Пушкин) 

 

«Конек-

Горбунок» 

(П.П. Ершов) 

Жадность и 
зависть 

разрушают 
жизнь; нужно 

ценить то, что 
имеешь, 

радоваться 
жизни, несмотря 

на сложности 

Слово 14.«Есть ли у человека что-либо 

драгоценнее его сердца? Милосердие, доброта, 

умение принять чужого за родного брата, желая 

ему благ, которые бы пожелал себе – всё это 

веление сердца. И любовь – желание сердца». 

Слово 38.«Не теряйте чувства справедливости, 

не уставайте творить добро». 

Слово 17.«Береги в себе человечность». 

Слово 45.«Начало человечности – любовь и 

справедливость». 

«Цветик-

семицветик»  

(В.П. Катаев) 

По-настоящему 
счастлив тот, 
кто способен 

делиться 
радостью с 

другими, 
совершать 

добрые дела; 
жизнь дана на 

добрые дела 

Слово 37.«Достоинство человека определяется 
его подходом к делу, а не завершением». 
Слово 4.«На честный и самоотверженный труд 

«Золушка»  

(Ш.Перро) 

Чтобы что-то 

получить, нужно 
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даже твердь земная ответит всходами».  

«Мороз 

Иванович» 

(В.Ф. Одоевский) 

потрудиться; 

какова работа, 

такова и награда 

Слово 39.«Если шестеро погрязли в раздорах, 

потеряют то, что в руках, если четверо 

пребывают в согласии, на них небесная благодать 

нисходит». 

«Лебедь, Рак и 

Щука» 

(И.А. Крылов) 

 

«Пустомеля» 

(В.В. Капнинский) 

Общее дело, 
даже самое 

простое, 
требует 

слаженности и 
договоренности 

Слово 33.«Порой люди, способные провести кого 

угодно, сами легко оказываются обманутыми». 

«Хитрый Алдар-
Косе», 

«Чудесная шуба 
Алдара-Косе» 

(казахские сказки) 
 
«Сказка о попе и о 

работнике его 
Балде» 

(А.С. Пушкин) 

На каждого 

хитреца найдется 

свой мудрец, а 

смекалка выручит 

в любой ситуации 

Слово 19.«Многое можно усвоить, внимая 

словам разумных людей. Только слушая и 

запоминая наставления знающих, избегая 

пороков, можно стать полноценным человеком». 

Слово 43.«Тот, кто много слушает и видит, 

черпая знания извне, тот имеет многое: он 

способен трезво рассуждать и отличать 

полезное от вредного». 

«Три кота» 

мультсериал 

Нужно уметь 

принимать 

мудрые советы и 

слышать 

наставления 

старших 

Слово 38.«Достоинства человека содержатся не 

в наружности, а в чистоте его помыслов, в 

неприукрашенной внутренней сущности». 

«Гадкий утёнок» 
(Х.К. Андерсен) 

 
«Зверополис» 
мультфильм 

Нельзя судить 

кого-либо лишь 

по внешнему виду 

Слово 37.«Кричащий в гневе смешон, молчащий в 

гневе страшен». 
 «Головоломка» 

мультфильм 

Гнев, как и 
другие эмоции, 

возникает сам по 
себе в ответ на 
раздражитель, 

но лишь человеку 
решать, 

насколько ему 
поддаваться 

 

Список литературы: 

1. https://ru.wikipedia.org/wiki/Абай_Кунанбаев 

2. Абай (Кунанбаев Ибрагим). «Слова Назидания». Алматы, Издательский дом 

«Библиотека Олжаса», 2018. 156 с. 

3. Большая книга лучших сказок мира/Х.-К. Андерсен, В. Гауф, Е. Шварц и др. – М.: 

РОСМЭН, 2019. – 320 с. 

4. Пушкин А.С. Сказка о рыбаке и рыбке. – М.: РОСМЭН, 2014. – 48 с. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Абай_Кунанбаев


Международный научный журнал АКАДЕМИК                                                                       № 1 (209) 2023 г. 

 

82 
 

5. Крылов И.А. Стрекоза и Муравей. Басни. – М.: Эксмо, 2015. – 80 с. 

6. Катаев В.П. Цветик-семицветик. – М.: ООО «Самовар-книги», 2016. – 48 с. 

7. Волков А.М. Волшебник Изумрудного города. – М.: Махаон, 2019. – 192 с. 

8. 100 любимых сказок / А.С. Пушкин, Л.Н. Толстой, Л. Пантелеев и др. – М.: РОСМЭН, 

2019. – 320 с. 

9. Песенка мышонка. – Ростов-на-Дону: Издательский дом «Проф-Пресс», 2016. – 80 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Международный научный журнал АКАДЕМИК                                                                       № 1 (209) 2023 г. 

 

83 
 

 

FORMATION OF INTERNATIONAL STUDENTS’ SPEECH BEHAVIORVIA 

SOCIOCULTURAL COMPETENCE IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING 

 

 

Таскожа Асель Бериккызы 

 

Annotation.This article considers the issue of developing oral communication skills in 

students studying a foreign language with a sociocultural approach. Sociocultural competence is 

considered as one of the main practical goals of teaching a foreign language, which involves 

mastering foreign language communication in the unity of language, speech, educational and 

cognitive competencies. The issue of training specialists with sociocultural foreign language 

competence for the implementation of professional activities is raised. The emphasis is on the 

socio-cultural aspect as a necessary component in its formation. 

Key words:sociocultural competence, foreign language, mentality, national treasure, 

learning content 

 

In times of globalization of modern society and cultural values, the harmonious development 

and education of a citizen of Kazakhstan becomes a priority, and the disclosure of human resources 

for the sake of the socio-economic, spiritual, moral and social development of the individual 

through the formation of socio-cultural competence becomes the top priority. Nevertheless, the 

achievement of this goal can be largely facilitated by a holistic socio-cultural approach to the 

organization of the educational process, which makes it possible to give the educational system a 

new quality. The concept of "sociocultural approach" includes the need to form a careful attitude to 

the world around, as well as the creation of such an educational atmosphere and environment where 

the formation of personal qualities will take place in interaction with other cultures and 

civilizations, taking into account the conditions of cultural life of people[1]. The sociocultural 

approach is based on human values, and implies the connection of a person with culture within the 

framework of a value system. We are convinced that it is necessary to develop the student's skills 

through the mastery of general cultural values, his understanding of nature and human foundations, 

and life [2]. 

The study of works on the research problem allows us to identify the following functions of 

the sociocultural approach: 

1. This approach implies the integration of the content of education and upbringing into a 

holistic educational process. 

2. Designed to ensure the natural harmonious spiritual and moral development of the 

individual, uniting the educational institution, the family and the student into one complex structure. 

3. Allows the use of new forms of education and training systems based on active forms of 

education. 

4. Contributes to the development of education as an open organized system that can 

become an important factor in education both at the regional level and at the state level[3]. 

Thanks to the introduction of a sociocultural approach to education, upbringing and the 

formation of a personality, it has acquired a different perspective. For example, the main task will 

be to be able to represent one's own culture in the process of intercultural and interpersonal 

communication; to be able to be tolerant of the cultural manifestations of other peoples, since 
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teaching speaking involves mastering only the foreign language itself.In addition, familiarization 

with literature, history and, in general, with the culture of the country of the language being studied 

[4]. 

When analyzing the sociocultural approach and linguistic sociocultural education, it was 

revealed: 

a) ideas about culture as a theoretical construct are formed; cultural diversity of modern 

multicultural communities of countries of both native and studied languages; similarities and 

differences between representatives of various ethnic, social, linguistic, territorial, religious, gender 

and other cultural groups within the studied region; 

b) the ability to positively interact with representatives of other cultural groups in the spirit 

of peace in the context of a dialogue of cultures is formed; 

We agree with scientists that culture cannot be limited by artificial all-encompassing 

barriers, so we can highlight the components that are the main directions of the sociocultural 

approach in Figure 1. 

 

 
 

Fig. 1 –Sociocultural component of the content of teaching a foreign language 

 

The problem of teaching a foreign language at school is currently relevant. It is known that 

the goal of teaching a foreign language is the formation of communicative competence, which 

includes both linguistic and sociocultural competence, because without knowledge of the 

sociocultural background it is impossible to form communicative competence even within limited 

limits. 

The study of a foreign language is intended to form a person who is able and willing to 

participate in intercultural communication. But such a personality cannot be formed without 

knowledge of the socio-cultural characteristics of the country of the language being studied. The 

formation of socio-cultural competence is inextricably linked with the main goals of education: 

practical, developmental and educational. And the educational task is the most significant, since the 

formation of a sense of patriotism and a sense of internationalism in a modern young person 

depends on the solution of this task. 

A component of communicative competence is the ability to speak in public, which has 

become a necessary skill in the modern world. Despite a deep study of the psychological and 

pedagogical foundations of the formation of students' communicative competence, in the theory and 
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practice of education, the issue of the technological aspect of the development of speech interaction 

between subjects of education through public speaking in secondary school remains insufficiently 

developed [5]. 

Let's highlight the stages of public speaking: 

1) preparation (selection of a topic and determination of the purpose of the speech, selection 

of material, its study and analysis, drawing up a speech plan 

2) making contact, 

3) concentration of attention, 

4) maintenance of attention, 

5) argumentation and persuasion, 

6) completion of the performance. 

Each stage of public speaking is aimed at solving specific problems: 

1) development of cognitive activity of people, 

2) stimulation of positive or critical attitudes of listeners on certain matters, 

3) formation of cognitive and other interests, 

4) the formation of a creative style of work and life, 

5) formation of social and professional activity, 

6) familiarization with the achievements of practice, science, technology, as well as the 

current state of affairs in the country, region, team, etc. 

In our time, when ties between different countries and peoples are developing more and 

more widely, acquaintance with Kazakhnational culture becomes a necessary element in the process 

of learning a foreign language. The student should be able to conduct a city tour, tell foreign guests 

about the originality of Kazakh culture, etc. the principle of the dialogue of cultures involves the use 

of cultural material about the native country, which allows developing the culture of representing 

the native country, as well as forming ideas about the culture of the countries of the language being 

studied. 

An effective and productive form of learning is a lesson-performance. The use of works of 

art of foreign literature in foreign language lessons improves the pronunciation skills of students, 

ensures the creation of communicative, cognitive and aesthetic motivation. The preparation of the 

performance is a creative work that contributes to the development of children's language 

communication skills and the disclosure of their individual creative abilities. This type of work 

activates the mental and speech activity of students, develops their interest in literature, serves to 

better assimilate the culture of the country of the language being studied. A very interesting and 

fruitful form of conducting lessons is a lesson-holiday. This form of lesson expands students' 

knowledge of the traditions and customs that exist in English-speaking countries and develops 

students' ability to communicate in foreign languages, allowing them to participate in various 

situations of intercultural communication. 

In order for the formation of the skills and abilities of public speech to give an optimal 

result, it must be carried out in a favorable speech environment with the activation of the speech and 

mental activity of schoolchildren. Also, simultaneously ensure their mental development and the 

formation of general educational skills (working with text, formulating a thesis, arguing, composing 

a speech, analyzing it, using verbal and non-verbal means of communication, etc.)[6]. 

Non-traditional forms of conducting lessons make it possible not only to raise students' 

interest in the subject being studied, but also to develop their creative independence, to teach how to 

work with various sources of knowledge. An old Chinese proverb says: "Tell me and I forget, teach 
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me and I remember, involve me and I learn". Everything mentioned above allows you to involve 

students in the learning process and achieve results. Here are just some of the most important 

aspects of the formation of sociocultural competence. Of course, this problem is multifaceted and 

requires further study and discussion. 
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