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ABSTRACT 

Currently, the image of social and cultural knowledge of the industry in many areas: politics, 

economics, education, culture, health care, business is in great requirement. Raising the status of 

a special educational teacher, creating conditions for their work, creativity, recreation, 

accumulation of experience of the best teachers, their encouragement and support is one of the 

most important tasks of the state. 

Despite the fact that the state is making a lot of efforts to improve the pedagogical status, it is 

obvious that the pedagogical community is part of its development and improvement.  Therefore, 

to improve the status of the teacher, it is necessary to plan and implement the pedagogical image 

of the teacher, ensure its effectiveness, collect, disseminate the best teaching experience. At the 

same time, it is extremely important to ensure the professional character of the educational image 

and the need for media coverage, as well as to systematize the publication of international 

publications. 

Keywords: image, professionalism, special educational teacher, social, developmental 

 Points of interest 

  • Theoretical substantiation and experimental testing in the formation of a professional 

image of a future special educational teacher 

  • Definition of psychological and pedagogical opportunities and resources in shaping the 

image of the future special educational teacher. 

  • Development of scientific and methodological support in the process of forming the image 

of the future special educational teacher. 

  • The result of the experimental work contributes to the theoretical part in shaping the 

image of the future special educational teacher.  
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INTRODUCTION 

On December 14, 2018, the Concepts of the draft laws “On the Status of Educators” and “On 

Amendments and Additions to Some Legislative Acts of the Republic of Kazakhstan” at the 

meeting of the Interdepartmental Commission on Legislative Activities of the Ministry of Justice 

were supported by all members of the commission.  The draft law “On the status of a teacher” 

provides for the regulation of legal and socio-economic relations with teachers regarding the 

quality of their legal status and guarantees their social protection (Law of the Republic of 

Kazakhstan2018). This Law regulates social relations associated with professional activities, 

based on the special role of the teacher in the development of the individual and society, the 

importance of ensuring the situation in accordance with this role and is aimed at improving the 

legal status of the teacher and ensuring its socio-economic guarantees of protection. 

In the context of the restructuring of higher and secondary specialized education, the human 

factor is growing in the country, and the image of the teacher in higher education is increasing.  

This makes the problem of the image of a university teacher relevant.  Today, the university 

strives to solve the problems of vocational training, to develop students' self-education skills, to 

develop their skills and abilities. 

The urgency of the state for future generations of the state, as well as the need for a personal, 

thinking, highly qualified human rights defender, is a matter of urgency.  One of such pressing 

issues is the formation of a professional and pedagogical image of a future specialist.  The main 

goal of the Higher Pedagogical Education of the Republic of Kazakhstan is to prepare a teacher 

of a new professional form of competence that can solve the problems of development and 

development of the individual (Program of Education Republic of Kazakhstan for 2011-2020).  

In the Concept, the teacher’s competence is tripartite, namely, general cultural, methodological 

and subject-oriented.  Thus, improving the professional skills and competencies of a modern 

teacher, teacher, mentor, special educational teacher   teacher is one of the most pressing 

problems of modern pedagogy and psychology. 

At  the same time, the image of education is in demand in many areas of social and cultural life: 

politics, economics, education, culture, healthcare, entrepreneurship.  According to researcher  V. 

M. Shepel (Shepel V. M. 1997), an image is a general educational subject, which is an important 

component of modern personality education.  This is a key component of the professional 

competence of specialists in various fields;  Moreover (Olshanskiy V.V. 1996), it allows a person 

to constantly improve his inner world, to overcome unwanted relationships, such as anxiety, fear, 

lack of communication and so on. 
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Further development of the theoretical and methodological aspects of the research and the 

peculiarities of the image used as a social phenomenon and its cognition are reflected by modern 

psychologists G.M.  Andreev., A.G  Asmolov., A.V  Brushlin's.,  A. V  Petrovsky.,  V. I. 

Slobodchikov  and others. (Goncharova N.A. 2005; Shepel V.M. 1999  ). The professional duties 

and responsibilities of the special educational teacher, his relationships with his children, parents 

and colleagues reveal the essence of pedagogical ethics. 

 Pedagogical  ethics - understanding the child through the teacher's knowledge, skill, culture and 

ability to visualize life.  Teacher should not be harsh with the child; he should be reluctant to 

speak abusively to the child, that is, his moral position.  

 They: 

 - to stimulate them without being an observer; 

 - not to force, advise them; 

 - confidence in each pupil; 

 - not to demand, to understand; 

 - not showing distrust, culminating with possible explanation;  

Forming the peculiarities of the future profession of professional (Abulkhanova K. A.2009).The 

work of a    special educational teacher   consists of three stages and is based on algorithmic 

guideline: 

 1) the teacher's responsibility, ie the teacher should be ready to take on this responsibility; 

 2) comprehensive character of pedagogical activity - bring up a good person; 

 3) professional character - achieving a positive result by influencing the child's 

consciousness with his or her identity, knowledge and experience, and openly or indirectly 

solving some conflicts with the child(Brown L1999). 

The new standards are aimed at improving the professionalism of the individual.  This issue is 

well-documented in the scientific literature.  Theoretical and practical bases of vocational training 

of teachers in Kazakhstan are presented by  (H.D. Khmel, M.N Sarybekov, A. A Kalyuzhniy, A. 

A Beisenbaeva, R. K Bekmagambetova, N. N Han, KM Berkimbaev,  S. N Zhienbaeva and 

others.  as well as scientific and pedagogical problems of preparation of future subject teachers 

by Adilgazinov G Z, Sabirov T. S, Mendybekova G.Z., S.M Kenesbayev, T. M Mankeshova)  

and others.  scientists have studied(Gurevich, P. S.1991; Kalyuzhny A. A.2004 ). 

It is important to note that philosophers, poets and writers emphasize the necessity of constantly 

improving their knowledge, the need for the teacher to self-know, the development of his / her 

own qualities. 
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 The work of a    special educational teacher   consists of three stages and is based on algorithmic 

guidelines: 

 • The stage of preparation - collecting information about the child's social environment on 

the basis of the diagnosis of the family, his / her mental state. 

 • Organizational stage - information analysis, resource  identification, child opportunities, 

problem areas, development of individual correction programs(Kalyuzhnyi А.А.2004; ). 

Practical  phase - introduction of correctional program. 

 Each stage of the work supports each other by introducing and applying complementary 

technologies and techniques: 

 • observations, conversations with parents, psychologists, educators, . How do we create a 

professional image of a special educational teacher, pedagogical staff; 

 Analysis of polls and sociological surveys; 

 • studying information sources, 

 • Analysis of statistical reporting, 

 • compliance with regulatory documents; 

 • Analysis of professional pedagogical documentation. 

The psychological and pedagogical literature for the study of the pedagogical personality has 

identified more than seven professional qualities of a teacher.  In the works of the country and the 

Russian scientists, the most important issues of the teachers' personal and professional qualities 

are considered.  In a number of studies presented in general and special pedagogy, . How do we 

create a professional image of a special educational teacher (T. A. Vlasova), a teacher (B.D 

Ananyev, V.A Davydov, A.V Mudrik, L.F Spirin, etc.)    L.S.  Vygotsky.,  X.S. Zamsky.,  N.M. 

Malofeyev., N.M Nazarova and others), theories, concepts (Adilova L.1997; Aitbayeva А.2010 ). 

It is aimed at the acquisition of high status, development of information and personality culture, 

development of innovative creative thinking.  Also, the need to create a new style of social 

behavior, and the relevance of the problem, meeting the challenges of the modern stage of social 

development, calls for the mechanism of its emergence, as well as its functioning in the society, 

in the context of the image associated with the image (Askarova Zh 2002). 

 However, there is no need to focus on the image of the student in the higher education institution 

during the actual practice. 

 Future teachers are not provided with a full-fledged image.  They have theoretical and practical 

knowledge (by empirical errors).  The analysis of scientific literature and practice on the problem 
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of research has shown the importance of a holistic study of image professional qualities of  

future.  

In the final stage of the identifier experiment, the diagnostic tools were selected and implemented 

to determine the level of future . How do we create a professional image of a special educational 

teacher image formation in accordance with the validated experimental work program, to 

determine the criteria of the  future . How do we create a professional image of a special 

educational teacher  image, develop system of indicators, determine the initial condition of the 

investigated phenomenon(Winter I. A.2011). 

The results of the experimental phase of the experiment were analyzed by using the basic 

components method to obtain the characteristics of the leading components of the future . How 

do we create a professional image of a special educational teacher.  As a result of the processing, 

we divided into three factors: 

Factor 1 shows the largest proportion (37%) of the initial variance variance and we have called it 

a "professional-oriented approach" to look for ways and means of designing the individual and 

professional development  trajectory, to create a positive emotional and value relationship with 

the individual and others  aspiration. 

Thus, 43% of future . How do we create a professional image of a special educational teacher 

show a low level of personal-professional orientation, which is reflected in the fact that they are 

adequately corrected, self-sufficiency and self-sufficiency, which is reflected in the personal and 

professional aspect of interpersonal interaction.  Respondents from this group are emotional 

responses to emotional responses to others, emotional responses, making it difficult to recognize 

other people's emotions, their status as well as possible correctional mechanisms.  They do not 

pay enough attention to social media, and have less flexibility in expressing different forms of 

expressive behavior.  Personality dissatisfaction, lack of motivation to succeed, focus mainly on 

material values is reflected in one-sided planning of its image. 
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Table 1. Results of Factorial Analysis of Future . How do we create a professional image of a 

special educational teacher Indicators 

Indicators  Factor  1 Factor 2 Factor 3 

The desire of the individual to form a positive 

emotional and value relationship with himself 

and others  

0,874 0,022 0,059 

Search for ways and opportunities for 

designing personal and professional 

development trajectories  

0,831 0,042 0,125 

Image knowledge  0,01 0,756 0,08 

 Knowledge as a professional and private 

subject of self - improvement 
0,323 0,734 0,025 

Experience of image-forming activity 0,134 0,053 0,917 

 % variants of dispersion 37 16 10 

46% of the future    . How do we create a professional image of a special educational teacher  is 

characterized by an average level of individual professional orientation.  Their attitude toward 

themselves is related to social approval, which is reflected in the unsoundness of actions and 

behavior within the framework of their image building.  They value their arguments and values 

from time to time, making them unreliable in interpersonal communication.  The ability to 

emotionally express others' anxieties, the role-playing functional recognition, the optimal way to 

introduce the emotional state of the surrounding environment, are adequate to the current 

situation. 

 Only 11% of the future . How do we create a professional image of a special educational teacher 

has a high level of personal professional care, which shows himself and others as positive 

emotional values.  They understand their capabilities and personal potential, choose the direction 

of their image building and link it with their efforts to improve their knowledge, have a clear 

position to respond to their fate, effectively manage and manage their emotions and anxieties. 

Experts of this group are emotionally responsible for the concerns of others, have a stable image 

of education in the emotional state of the emotional state and act on the creation of their 

personality (Panasyuk A.Yu..1998) 
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Especially the future teachers of this group are sensitive to prompt reactions and self-

actualization;  they can take into account the peculiarities of this social situation, control and 

manage their verbal and non-verbal self-presentation. 

The maximum correlation coefficient for this factor the desire of individuals to form positive 

emotional and value relationships (0.874), and the search for ways and means of designing their 

personal and professional trajectories (0.831).  Thus, the formation of image is characteristic for 

the future professional special educational teacher  for the future. 

Factor 2 indicates the variance of 16% of the original symptoms "The concept of image work".  

Indicators of Factor 2 allow you to define the concept of image-based activity with the 

knowledge of image, the knowledge of yourself as a subject of professional and personal self-

improvement. 

 Future . How do we create a professional image of a special educational teacher of high and 

medium level of immunologic activity are aware of their opportunities and features, their 

prospects of personal and professional development;  reflects a conscious, systematic knowledge 

of himself as a subject of professional and personal self-improvement.  In many cases, free action 

with image-based knowledge (61.2% of the positive values). 

The poor understanding of immunologic services is a lack of systematic and incomplete 

knowledge of surface education, fragmentary awareness, image-based education (8.9% of the 

negative values) in future-minded . How do we create a professional image of a special 

educational teacher.   Compliance  with model, reference to education. 

Factor 3 shows 10% of the original data dispersion, and we have conditionally called the "image-

building experience". 

This is an understanding of the essence of the image, the need to select and systematize the 

information, the need to create it at all stages of education and professional activities, the self-

control of the process and its correction according to the diagnostic and monitoring data, the need 

to use its experience in self-  self-promotion, self-government. 

They are quick to orient themselves, make personal decisions, and defend their point of view in 

difficult situations.  It initiates communication, participates in public events, and feels the need 

for communication and organizational activities. 

Future teachers of middle level (46.7%) are able to collect and organize the necessary 

information about image, plan their work, defend their opinion, implement self-control and 

correction in the process of self-governance.  However, the potential of their abilities and 

capabilities is not stable. 
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The difficulties with interacting with people and speaking in the audience limit the relationships 

between future low-level . How do we create a professional image of a special educational 

teacher  in accordance with diagnostic and monitoring results. 

If the student does not seek ways to optimize the use of psycho-pedagogical situations in order to 

form the image of the future. How do we create a professional image of a special educational 

teacher  and the introduction of the optimal image-forming model of the investigated process 

created for the purpose of determining the leading indicators of the research phenomenon, the 

image of the student is formed on a system-less, insufficient level.  This led to the realization of 

psychological and pedagogical situations in the formulation of the image of the future . How do 

we create a professional image of a special educational teacher.  How do we create a professional 

image of a special educational teacher  in the context of the introduction of the author's model of 

the research process(S. Baitursynov A.2008; Kertaev R.2002). 

In accordance with the programmatic logic of the experimental work, the main objectives of the 

evaluation phase were: to clarify, comprehend and summarize the results obtained in the final and 

evaluation stages, which reflect changes in indicators for each dimension of  future . How do we 

create a professional image of a special educational teacher  image formation (cognitive, 

emotional, behavioral);  Dynamics of the level characteristics of the investigated phenomenon, 

defined after the completion of the forming experiment (the same diagnostic tool), ie percentage 

of students, characterized by high, medium and low level of student image formation(Sadovskaya 

V.S.2001; Pruchenkov A.S. 1996 ; Solovyov E. 1998). 

Multi-stakeholder information obtained during the final stage of the formation of the future image 

of a . How do we create a professional image of a special educational teacher  (according to 

cognitive criteria) and relevant indicators (image education, self-knowledge as a subject of 

professional and personal self-reflection): a survey for the study of image-based education, 

implementation of the need for self-development  Diagnostic  Diagnostic  Test ".  The scale of 

self-monitoring of the sniper is an information base for objective analysis of the dynamics and 

outcome of the research( Olshanskiy V.V. 1996; I.Demidova1999 ). 

The dynamics and results of the study of  the future image of the future. How do we create a 

professional image of a special educational teacher  (cognitive criteria) are given in the table. 
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Table 2. Dynamics of the . How do we create a professional image of a special educational 

teacher  image formation (by cognitive criteria,%) 

Stage  Cognitive parameters size  

 

 

Student’s image level  

 High  Middle  Low  

Identifier  Image knowledge  9,5 51,0 39,5 

Knowledge as a professional 

and private subject of self - 

improvement 

9,2 55,2 35,6 

Average level  9,4 53,1 37,5 

Formative  Image knowledge 24,5 67,8 7,7 

Knowledge as a professional 

and private subject of self - 

improvement  

24,0 73,1 2,9 

Average level 24,2 70,5 5,3 

The results of the research work from these data have been redistributed by  future . How do we 

create a professional image of a special educational  teacher  to the image level. 

The expected results were determined by the whole system of indicators of  future . How do we 

create a professional image of a special educational teacher  (cognitive criteria): the highest level 

of application of image-based knowledge was demonstrated by more than 24.5% of the 

respondents (9.5% in the predetermined period). 

The awareness of students as a subject of professional and personal self-development has 

increased as well as the image of a successful professional activity factor (from 9.2% to 24.2%).  

They often began to understand the social significance of the work being performed, the 

conceptual framework of the image, the knowledge of how to create their own identity, and their 

active participation in the activities. 

By analyzing the table, it can be said that there is a significant improvement in the image of the 

future defectologist (9.4% to 24.3% in cognitive criterion) and low indicators (37.5% to 5.3  up 

to%), which allows us to estimate the obtained data as positive. 
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The main tools of positive changes were the formation of the future . How do we create a 

professional image of a special educational teacher  image (cognitive criterion) of the 

informational resource of psychological and pedagogical situations and the opportunities for it: 

the choice of experience of image-forming business in order to optimize the image of the future . 

How do we create a professional image of a special educational  teacher.  

1. "Fundamentals of professional imaging", which includes sections "Content of the image 

of a student in an educational organization", "Tools of image and features of its application", 

"Self-governance and self-presentation methods", "Structure of personality"  special course 

development and testing.  The content of a special course created in a particular cycle is: visual 

acceptance - intellectual acceptance - status acceptance - accumulation of a complete knowledge 

about the image of social background, its unity (natural, social-behavioral, professional) status;  

the student's choice of profession, the general image, the process of self-development and self-

improvement, self-realization in society, in private life, in the profession. 

2. Expansion of cooperation between teachers, pedagogues and employers for the purpose 

of adjusting the problematic areas that adversely affect the organization of practical information 

and presentation workshops, video lectures, master classes ("pedagogical workshops", "critical 

thinking") with teachers, and the organization of the future image special educational teacher;  

expanding the range of new ideas in the organization of a positive image of research on issues of 

research and dissemination of organizational and methodological developments, effective 

organization of the student's image formation in the educational organization (creation of the 

"image technology bank"). 

3. Providing  future special educational teacher  with the necessary ways to obtain image-

forming information, filling out tables ("know", "know", "learned", "know", "cluster", role plays, 

designs of active involvement of students in the field of image  professional oriented tasks, 

involvement of knowledge in motivation (for overcoming the imperative "not know" field), 

methods and ways of developing image-forming activities.  It should be noted that practical 

exercises with the use of interactive teaching technologies (visual, verbal and verbal video, 

student's inner world) aimed at the formation of all aspects of the student's image: audio, video 

equipment, video clips showing realistic image of success and negative image;   successful 

outsourcing photos, and etc (Leontiev D. A 2003) 

The effectiveness of the psychological and pedagogical conditions (in particular, the actual 

content of the psycho-pedagogical conditions of the educational organization and its 

opportunities: a positive dynamics of the future special educational teacher  image (in terms of 

cognitive criterion): the diversity of choice of the image-forming business experience is the 

structural picture of the future teacher's image  in the context of the functional model and the 

introduction of psycho-pedagogical conditions of its implementation. (Panteleev S. R. 1991).   
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The first is in the blood, psychological and teaching students about the value of the image itself, 

as the subject of self-improvement to expand the knowledge of the target range). 

CONCLUSION 

The current special educational teacher  is not only to develop self-actualization skills, but also to 

educate teachers with pedagogical skills to develop and evaluate themselves and others, to form 

and develop a teacher's image.  In order to master the basic methods and technologies of the 

teacher's image, we have developed and implemented a special course program and 

methodological recommendations, which, in some ways, will allow step-by-step solutions to 

these tasks. 

Thus, the "image" can be an initiative of the teacher, the image of the teacher, the imagination of 

the teacher.  Exquisite beauty will be a true beauty only if it finds harmony with its inner beauty.  

If one of these beauties is lacking, then it is clear that the defects that open the door of the world 

look like.  Therefore, the future teachers will have a great opportunity to educate, upgrade, and 

upgrade our society today, if we fully master the abovementioned professional qualities in order 

to successfully master every aspect of our business.  The most important thing is to create a 

positive image on the basis of several methods of forming the future image of a future special 

educational teacher.  Only then will the future specialist be interested in his / her work.  Self-

esteem, respect for others, and reputation of the teacher (Turgunbaeva B.A. 2005). Thus, a brief 

analysis of the image-making techniques will allow it to be viewed as a solid, emotional painted 

image, generated in the mass consciousness as a result of the targeted disassembly of the social 

impact of the object.  Formation of the image, based on the expectations of the audience, allows 

you to present the required description of the object and thus influence the behavior of the 

subject.  In other words, the video, which has a stereotype of an  image and is purposefully 

modified and, accordingly, in the context of the development tasks (Gromkova M.T.2003) 

Summarizing the essence of the different ways of approaching the image, we note that the 

accumulated experience of understanding the problem with educators and psychologists.  Given 

the complexity of the psychological phenomenon and the less theoretically mastered, it is 

appropriate to use a systematic approach to the study.  This approach allows the image to be 

regarded as a psychological phenomenon, consisting of subsystems and simultaneously 

complexly organized objects that enter as a subsystem of a high level system. 

The essence of the psychological approach to the image is to study it as a socio-psychological 

phenomenon, to disclose the laws of individual and collective consciousness, to identify the 

peculiarities of those fields of different social groups and professions(Andreeva G.M.2000).  

Psychological research reveals the personal and socio-psychological conditions, determinants and 

mechanisms of the image, identifies the psychological interactions of different types of mutual 
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images in the group and mass consciousness, the peculiarities and peculiarities of the professional 

image of the teacher. 

The psychological and pedagogical definition of the image must take into account its dual nature 

- pedagogical and socio-psychological.  As an entity for the social group, the image is, at certain 

points, the subject of the same group and at the same time as the image is created in accordance 

with the reasonable or unreliable recommendations of the entity about the characteristics of the 

image being created.  The image should not be considered as a phenomenon of the mental life of 

an individual, but should also be described as incorrect in terms of the external factors affecting 

the individual, including the effect of the group.  It is a manifestation of the psyche's personal and 

group experience with the consent of its own pulses. 

 Given all this, the following picture can be made about the image of the future  special 

educational teacher  : image is a symbolic image of the subject, which is created in the subject of 

interaction of the subject with future participants of the whole pedagogical process. 
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 Қазақтан, Алматы, Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті 

ТҮЙІНДЕМЕ 

Педагогикалық технологиядағы басты мәселе,біріншіден, білім алушының оқу 

танымдық әрекеттерінің құрылымы мен мазмұны. Екіншіден, технологияландырудың 

түбегейлі проблемасы ретінде мақсат құрудың әдіснамасы алынады, ал мақсат – кез 

келген технологияның оқу процесін басқаруының негізі болып табылады. 

Педагогикалық технологияның басты мәні алдағы қойылған мақсатқа толық жету, 

осыдан педагогикалық технологияның тиімділігі шығады. 

Білім берудің сапасын артырудың негізгі бағыттарының бірі – оқыту процесін жан-

жақты және жүйелі түрде технологияландыру. Оқыту процесін технологияландырудың, 

соның ішінде, әртүрлі белсенді технологиялар көмегімен оқытудың нәтижесінде 

зерттеудегі проблемаларды шешу аса маңызды орын алады. Бұған себеп оқу процесін 

технологияландыру психологиялық – педагогикалық іс-әрекеттердің негізгі бағыттарын 

жан-жақты қамтуы болып табылады. 

Кіліт сөздер: Оқыту үрдісін технологияландыру, оқушылардың танымдық белсенділігі, 

ақпараттық технология, жаңартылған білім беру бағдарламасы. 

АBSTRACT 

The main problem of pedagogical technology is, first, the structure and content of educational 

and cognitive activity of the student. Secondly, the methodology for building the goal will be 

taken as a cardinal problem of technologization, and the goal is the basis for managing the 

educational process of any technology. The main point of pedagogical technology is to achieve 

the goal, which determines the effectiveness of pedagogical technologies. One of the main 

directions of improving the quality of education is a comprehensive and systematic 

technologization of the educational process. As a result of the technologization of the 

educational process, including training using various active technologies, an important place is 

occupied by solving problems in research. The reason for this is the technologization of the 

educational process, comprehensive coverage of the main areas of psychological and 
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pedagogical activity. Keywords: Educational technology, cognitive activity of students, 

information technology, updated educational programs. 

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында «Білім беру жүйесінің басты 

міндеті-ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері 

негізінде жеке адамды қалыптастыруға, дамытуға және кәсіби шыңдауға бағытталған 

білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау керек» деп атап көрсетілген. Сондай-ақ оқу 

үрдісін технологияландыру мәселелері «Оқытудың жаңа технологияларын енгізу, білім 

беруді ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық коммуникациялық желілерге шығу» Қ.Р. 

«Білім Туралы» Заңы 1-тарау, 8-бап, 7-тармақшасында айқын анықталған. Қазіргі 

ғалымдану мен техниканың қарқынды даму кезінде оқу-тәрбие үрдісін ізгілендіру өзекті 

мәселелердің бірі, ендеше еліміздегі білім беруді дамытудың қазіргі заманғы кезеңін – 

оқытудың дәстүрлі түрінен инновациялық әдістерге ауысатын өтпелі кезеңі. Қазіргі 

ақпараттық қоғамда өндірістің дамуының негізгі құралы болып ақпараттық 

ресурстардың қажеттілігі көрінуде. Сондықтан білім беру саласы да өзінің дамуы үшін 

жаңа қадамдарға баруда. Ғылым мен өндірістің дамуына педагогикалық 

технолгиялардың қажеттілігі, технологиялық білім мен біліктіліктің қолданылу аясының 

кеңейуі еліміздегі әрбір білім алушының білімінің толық болуының мәнін және маңызын 

күшейте тусті. Бұл еліміздің әрбір азаматына орта білім алуға міндет арта отырып, 

педагог қауымынан ертеңгі күнгі мемлекет сенім арта алатындай білім алушылардың 

технологиялық дайындығының сапасын көтеруді және білімнің қандай да бір деңгейіне 

кепілдік беруін қамтамасыз етуді талап етеді. Кейінгі жылдары мемлекетіміздің білім 

беру кеңістігінде жалпылама стандарттау процесі жүріп жатқаны белгілі. Бұл өте күрделі 

жауапкершілігі зор іс. Білім беру стандартының оқу процесінде іске асырылу міндеттілігі 

білім саласында еңбек етіп жатқан педогогтар жұмысын күрделендіруі шындық,тіпті 

олардың оқу процесі кезіндегі күнделікті жұмысын күрт қиындатып жіберетіні хақ, 

өйткені сол стандартқа қол жеткізерлік және мұғалім жұмысының жоғары сапасына 

кепілдік берерлік тиісті педагогикалық технологияны таңдау білікті түрде оны оқу 

процесіне енгізу мақсаты туындап отыр. Бізге белгілі көптеген оқыту 

технологияларының қайсысы жемісті және ұтымды екенін педагогтарға ешкім негіздеп, 

айқындап бермеді. Білім алушылардың білімін стандарт талабының деңгейіне жеткізу 

үшін барлық жерлерде дәстүрлі оқыту әдістемесі орнына педагокикалық жаңа іс-

әрекеттерді анықтап, оны теориялық және практикалық жағынан ұқыпты түрде 

дайындап алуы қажет. Жалпы педагогикалық технология : • Сатылған және тәртіптелген 

іс-әрекет жүйесі. Мұны мүлтіксіз орындау белгілі бір тарау немесе курс көлемінде 

мемлекеттік білім беру стандартты жоспарланған нәтижеге жетуге мүмкіндік береді; • 

Мұғалімнің кәсіби қызметін жаңартушы және жоспарланған қорытынды нәтижеге 

жетуге кепілдік берерліктей іс-әрекеттер жиынтығы. Демек, дәстүрлі оқыту әдістемесі 

орнына педагогикалық технологияның оқу процесіне ендірілуі оқу процесінің 

тиімділігіне оңды жағдай жасайтындығы сөзсіз. Педагогикалық технологиядағы басты 

мәселе,біріншіден, білім алушының оқу танымдық әрекеттерінің құрылымы мен 
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мазмұны. Екіншіден, технологияландырудың түбегейлі проблемасы ретінде мақсат 

құрудың әдіснамасы алынады, ал мақсат – кез келген технологияның оқу процесін 

басқаруының негізі болып табылады. Педагогикалық технологияның басты мәні алдағы 

қойылған мақсатқа толық жету, осыдан педагогикалық технологияның тиімділігі 

шығады. Білім берудің сапасын артырудың негізгі бағыттарының бірі – оқыту процесін 

жан-жақты және жүйелі түрде технологияландыру. Оқыту процесін 

технологияландырудың, соның ішінде, әртүрлі белсенді технологиялар көмегімен 

оқытудың нәтижесінде зерттеудегі проблемаларды шешу аса маңызды орын алады. 

Бұған себеп оқу процесін технологияландыру психологиялық – педагогикалық іс-

әрекеттердің негізгі бағыттарын жан-жақты қамтуы болып табылады. Зерттеу 

нәтижелері көрсетіп отырғандай, мектеп пәндерін оқыту барысында компьютерді 

қолдану мұғалім мен оқушының қарым-қатынас жүйесін, олардың іс-әрекеттерінің 

мазмұнын, құрылымын өзгерте отырып түрлендіреді және олардың ынталылық сезімінің 

өсуіне әсер тигізеді. Бұндай әдістеменің сабақты әдеттегі дәстүрлі әдістеме негізінде 

өткізуден ерекшелігі оқушыларды зерделік мүмкіндіктеріне сай деңгейлеп оқытуға 

жағдай жасайды, 

сондықтан да бұл әдістемені компьютерлік технология бойынша оқыту әдістемесі деп 

атауға болады. Елімізде болып жатқан өзгерістер білім жүйесіне де әсерін тигізіп отыр. 

Оқу үрдісінде компьютерді тиімді пайдалану және қолдану кейінгі жылдары 

айтарлықтай оң тәжірбие беріп отыр. Атап айтсай, мектеп оқушыларының өз бетімен 

ізденсе, пәнге деген қызығушылығын арттырып, шығармашылғын дамытуға, дербес 

жұмыстарын ұйымдастыруға ерекше қолайлы жағдай туғызып отыр. Сонымен қатар 

компьютерлік оқу құралын сабақта пайдалану кезінде оқушылар бұрын алған білімдерін 

кеңейтіп, өз бетімен шығармашылық тапсырмалар орындайды. Әрбір оқушы таңдаған 

тақырып бойынша тапсырмалар орындап, тестілер шешіп, схемалармен жұмыс жасауға 

дағдыланды. 

Осыған байланысты адамға ақпараттар кеңістігінде дұрыс бағытты таңдауға мүмкіндік 

жасай алатын оқытудың жаңа технологиялары пайда болуда.Ал жаңа ақпараттық 

технологиямен орындалатын қызмет өзінің кез-келген нақты формасында тиімдірек 

орындалады, адам өркениетті бола бастайды. Мектепте оқытуды технологияландыру 

қазіргі нарықтық экономика жағдайында өмір талабынан туындап отыр. Мектептердің 

оқу үрдісіне жаңа ақпараттық технологияны енгізу арқылы оқу сапасы жақсарып, дамыта 

оқыту жүзеге асырылып, сабақ қарқыны жеделдетіліп, жеке тұлғамен жұмыс істей 

отырып, саралап, даралап оқытуға мүмкіндік тууда. Ал жаңа ақпараттық технологияның 

ерекшелігі – мұғалімдер мен оқушыларға өз бетімен бірлесіп, шығармашылықпен жұмыс 

істеуге мүмкіншілік береді. Қазіргі кезде мектептің оқу-тәрбие үрдісінде 50-ден астам 

педагогикалық технологиялардың қолданылып жүргені мәлім.Бұл технологиялардың 

бәрін бір сабақта қамту мүмкін емес. Сондықтан, мектептегі әрбір пәнді оқыту 

технологиясын таңдап, іріктеу және оны іс-әрекеттік тұрғыда жетілдіру арқылы 

оқушының білім жетістіктерін арттыруға болады.Мұнда оқушының әрекеті-
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технологияны қабылдауы, ынтасы, құштарлығына көңіл бөлінуі тиіс. Білім беру сапасы 

- қоғамдағы білім беру үрдісінің жағдайын, нәтижесін, сондай-ақ жеке тұлғаның 

кәсіптілігінің қалыптасуы және даму болашағының қажеттілігін анықтайтын әлеуметтік 

категория. Білім беру сапасы білім беру мекемелеріндегі жастарды оқыту мен тәрбиелеу 

қызметтерінің әртүрлі көрсеткіштерінің жиынтығы, яғни білім беру мазмұны, оқыту 

формасы мен әдістері бойынша анықталады.Сондықтан педагогика ғылымының 

ерекшелігі де – баланың тұлғалық дамуына бағытталған жаңа оқыту технологияларын 

шығаруында. Білім алушының жұмысты шығармашылықпен ойлауы, қабілетінің дамуы, 

білуі мен танымдық белсенділігін арттыру - қазіргі кезде барлық мұғалімдер қауымын 

толғандырып жүрген мәселелердің бірі. Бұл сабаққа оқыту жүйесіне жоғары талап 

қоюды қажет етеді. Біздің басты мақсатымыз – білім сапасы. Білімнің сапалы болуы 

тікелей мұғалімге, оның білім дәрежесі мен іздену шеберлігіне байланысты. Педагог – 

тікелей оқыту мен тәрбиелеу үрдісіне жаңалықты енгізуші, оқушымен бірлесе жұмыс 

істейтін белсенді әрекет иесі. Сондықтан да, ол мектепке жаңалық енгізуде шешуші рөл 

атқарады. Мектептегі оқу жұмысының сапасы мұғалімнің оқушылардың оқу әрекетін 

дұрыс ұйымдастыра білуіне, оның тиімділігін мейлінше жетілдіре білуіне байланысты 

болады. Оқушылар әрекетінің ең басты және жетекші түрі – оқу. Оқу-тәрбие үрдісін 

ізгілендіру – жеке тұлғаның еркін дамуы үшін оның бойында жалпы азаматтық 

құндылықтардың қалыптасуын қамтамасыз ететін дидактикалық ұстаным ретінде 

басшылыққа алынуы тиіс. Оқу-тәрбие үрдісін оқушылардың өзара іс-әрекетімен мұғалім 

мен оқушының өзара қарым-қатынасын дұрыс ұйымдастыру арқылы оқушының ойлау 

белсенділігін арттыруға, сабақта интерактивтік әдісті тиімді пайдалануға болады. Мұнда 

негізгі және жетекші үрдіс – іс-әрекетті оқытуды ұйымдастыру. Бұл технологияның 

ерекшелігі білім алушылардың өздері ақпараттар жинап, өздері жаңалық ашуға 

ұмтылып, ізденіп жауабын тауып, өзінің көзқарасын логикалық түрде дәлелдейді. Ол өз 

пікірін бір-біріне, топта, сынып алдында айта алады. Мұнда жеке тұлғаның рухын 

тәрбиелеуге, адамның адамгершілік болмысын қалыптастыруға басты назар аударылуы 

тиіс. Білім мазмұнын меңгеруде оқушылардың жаңа процессуалдық біліктілігіне, 

ақпаратты алдын-ала болжау 

қабілеттерін және қойылған міндетті шығармашылықпен дамытуға көңіл бөлінеді. Әрбір 

сабақта оқушылардың оқу біліктілігімен қатар ойлауы, іс-әрекеті, өзара қарым-қатынасы 

және өзінің сана-сезімі дамып, қарапайым ойлау операциялары (анализ, синтез, 

салыстыру, сұрыптау) және шығармашылық іс-әрекеті қалыптасады. Қай салада 

болмасын, ондағы жұмыстың нәтижесі сапасымен өлшенеді. Білім саласындағы сан-

салалы жұмыстың құйылатын арнасы да білімнің сапасында болатыны даусыз. Білім 

қоғамды тұрақтандыратын, рухани мұраны сақтайтын, ұрпақты - ұрпаққа 

сабақтастыратын құрал. Сондықтан алға басқан сайын біз халқымыздың тарихи 

құндылықтар, ұлттық тіл қазынасын, яғни халық қазынасының бағалы жақтарын 

келешекке өзімізбен бірге индустриясы дамыған. Толық техникаланған болашаққа ала 

баруымыз керек, сонда ғана біздің ұрпақ өз тілегін, өз тілін, сабаққа деген 
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қызығушылығын, қабілетін дамыта алады. Педагогикалық ғылым мен озық тәжірибенің 

бүгінгі даму деңгейінде болған оқыту әдіс-тәсілдерінің бәрін де еркін игеріп, әрбір 

нақтылы жағдайларға орай солардың бірнешеуінің жиынтығын түрлендіре үйлесімді, әрі 

шығармашылықпен қолдану ұстаз шеберлігінің басты белгісі болмақ. Білім алушыларға 

терең білім беру үшін жаңа технологияларды қолдана отырып төмендегідей қағидаларды 

есте сақтаған жөн: 

• Педагог пәнді өзі жетік терең біліп, оны балаларға жай, қарапайым тілмен, өмірмен 

байланыстыра отырып беруі қажет. 

• Педагог білім алушылардың жеке басының психологиясын (жан дүниесін) жете 

біліп, әр білім алушының жүрегіне жол таба білуі қажет. 

• Педагог әр білім алушыға, бүкіл сыныпқа талап қоя білуі керек. 

• Педагог әр сабақта ғылым мен техника жаңалықтарын дұрыс қолдана білуі. 

• Мүмкіндігінше кейбір үлкен тақырыптарды топтап, жеке блоктар түрінде топтай 

білуі. 

• Балалрдың есте сақтау қабілеттерін арттыру үшін жаңа сабақты тірек конспектілері 

мен жеке тірек белгілері бойынша беру. 

• Білім алушылардың пәнге деген қызығушылығын арттыру үшін әртүрлі қызықты 

элементтерді пайдалану. 

• Әрбір сабақ өз дәрежесінде өтуі қажет. Қазіргі нарықтық экономиканың 

сұраныстарын қанағаттандыруға және экономиканың, өндіріс салаларының дамуына сай 

жастарға компетентті тұлға ретінде қалыптастыру үшін мұғалімдер оқытудың қазіргі 

технологияларын пайдаланып, оны одан әрі заман талабына сай жетілдіруі қажет. 

Осылай білім алушылардың білім жетістіктерінің деңгейін көтеруге болады. Білім 

алушылардың шығармашылық қабілеті практикалық әрекеттері, ізденімпаздығы арқылы 

дамиды. Шығармашылыққа үйрететін сабақтар - жаңа технологияларды қолдану болып 

табылады. Мұндай сабақтарда оқушыға ерекше ахуал, педагог пен білім алушылардың 

арасында ынтымақтастық қатынас қалыптасады. Педагог бұл жағдайда білімді түсіндіріп 

қоюшы, бақылаушы емес, бағалаушы емес, танымдық іс-әрекетін ұйымдастыратын 

ұжымдық шығармашылық істердің ұйытқысы. Тек осындай оқыту ғана оқушы 

интеллектісінің көзін ашып, шығармашылығын дамытады. Қазіргі уақытта 

инновациялық педагогикалық технологиялар саны жеткілікті әзірленген.Білім беруді 

жаңартудың негізгі принциптерін білім берудің «ізгілік парадигмасын» іске асыруға 

бағытталған білімді ізгілендіру мен демократияландыру принциптерін анықтайды.Ол 

«білгір адам» парадигмасын ауыстыратын «өмірге дайындалған адам», «іскер адам» 

парадигмасы болып табылады. Парадигмалардың осылай ауысуы – білім берудің барлық 

мазмұнын терең ойластыруға ықпал етті. 
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.Біздің алдымызда тұрған негізгі мақсат-жас ұрпақтың терең білім алып,ой-өрісін 

өсіріп,шығармашылықпен жұмыс істей алуына жағдай туғызу, сөйтіп әрбір оқушының 

өзін-өзі дамытуына, өз мүддесі мен қызығуын қанағаттандыруына 

ынталандыру,бойындағы қабілетіне сай білімін ұштауына ықпал жасау Осы мақсатты 

жүзеге асыру үшін бізге қай технология тиімді деген сұрақ бізді көп толғандырды. Көп 

іздендік, талқыладық, әртүрлі тәжірибелерді зерттедік. Айналып келгенде оқушының іс- 

әрекетін белсендендіру және қарқындату негізіндегі технология - ВФ.Шаталовтың 

«Тақырыпты талдау және жинақтау» технологиясын, оқу үрдісін тиімді ұйымдастыру 

және басқаруға бағытталған Ж. Қараевтың « Үш өлшемді әдістемелік жүйе» 

технологиясын, бастауыш сыныпта баланың жеке басының жан-жақты қалыптасуы 

жүзеге асумен қатар оның қабілеттерін ашып,оны ары қарай дамытуға негізгі күш 

жұмылдырылатындықтан ВН Зайцевтің «Бастауыш сыныпта жалпылай оқыту 

біліктілігін жетілдіру технологиясын» таңдап алынып,өз жұмысын бастап кетті. 

Аталған оқу технологиялары бойынша 3 жыл көлемінде жұмысістеп келеміз, нәтижесі 

жаман емес.»Жүз рет естігеннен бір рет көрген артық» демекші,сабақта жаңа әдіс-

тәсілдерді тұрақты пайдаланудан оқушының ұтары мол. Тек оларды тиімді, жүйелі 

пайдалану мұғалімнің шеберлігіне байланысты әрқилы жүзеге асуы мүмкін. Жаңа 

технологияны пайдалудың тиімділігі: 

- Білім алушының пәнге деген жеке қызығушылығын оятады; 

- Танымдық қабілетін қалыптастырады; 

- Әлеуметтік-мәдени тәрбие қалыптастырады; 

- Білім алушыны шығармашылық жұмысқа баулиды; 

Осы аталған басымдылықтарды біз практикада танып білдік, оқу сапасы әдеуір артты. 

Педагог дайын ақиқат, түйін, ой қорытындысын балалардың «миына құйғанмен», ойлау 

мен сөйлеу негіздеріне жақындауға да мүмкіндік бермей, шығармашылық, арман, қиял 

қанатын байлап қояды. Көптеген жағдайда баланың ой еңбегі өзі де ойлап үлгермеген, 

санасына ерекше әсер етпеген байланыстарды жаттап алуына әкеледі. Соның 

нәтижесінде құбылыстың мәнін ойлау және бақылау қабілеті дамымай, жаттауға 

негізделген есте сақтау дамиды. Бұл – баланының ақырында оқуға деген ынтасын 

жоятын үлкен кемістік. Осы мәселе жөнінде В.А.Сухомлинский «Баланы білім, ақиқат, 

ереже мен формулалар қоймасына айналдырмау үшін, оны ойлауға үйрету керек»- деп 

айтып кеткендігі есімізге оралады. Ертеңгі болашақ педагог ойлау икемділігі дамыған, 

жан дүниесі терең, өмірге көзқарасы болуы тиіс, өйткені өзіндік рухани өсуін өзі басқара 

алатын адамның қолынан ғана шығармашылық жасампаздық келеді. Ондай маман 

педагогикалық жаңалықтарды қабылдауға даяр, сондықтан өз әрекеттеріне өзгеріс енгізе 

алатынымен, ізденістік жұмыстар жүргізуге бейімділігімен, әр оқушының рухани өсуіне, 

өзіндік мүмкіндігін дамыту үшін жағдай туғыза алатындығымен құнды. Қазіргі заманғы 

білімнің көкейтесті міндеттерін іске асыруда шешуші рөл реформаны, білім жүйесінің 
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динамикалық және прогрессивті дамуын толығымен жасауда оқу-тәрбие жұмыстарын 

оның өзіндік ерекшелігімен, жоғары тиімділігі педагогикалық технологияны обьективті 

түрде, ғылыми-теориялық және практикалық бағыттауды қамтамасыз ететін 

дидактикалық ғылымға жүктелген. Көптеген ғалымдардың еңбектерінде оқу үрдісін 

технологияландыру, яғни бағдарламалап оқыту тәрбиесінде іске асатын білім 

технологиясы, дамытып оқыту контекстіндегі педагогикалық технология, жаңа 

ақпараттық технологияның мәні, мазмұны, оларды оқу үрдісіне енгізу мәселелері ашып 

қарастырылған. Дегенмен, көптеген жұмыстарда мәнді шығармашылық жасалыну 

мәселелері қозғалса да, педагогикалық технологияны дидактикалық арнайы зерттеу 

ретіндегі оқулар мен талдаулар олардың жан-жақты және толық жасалынбағандығы 

көрінеді. Көптеген зерттеу жұмыстарында тек кейбір тенденциялар қарастырылады да, 

оларды тәжірибе жүзінде ғылыми негіздеу мәселелері болмай, педагогикалық 

негізделген құрылымдарда іске асуы мүмкін. Жаңа педагогикалық технология – 

педагогика ғылымының жаңа саласы. Жаңа педагогикалық технология психологиямен, 

дидактикамен, физиологиямен, этнопедагогикамен, педагогика тарихымен, 

педагогикамен, яғни басты ғылымдармен байланысты. Сондықтан да қазіргі кезеңде 

жалпы білім беретін мектептердің оқу-тәрбие үрдісінің сапасын арттыру үшін, сауатты 

да білімді, білікті, жаңа технологияны жақсы меңгерген іскер маман керектігін көрсетеді. 

Ал осындай жаңа педагогикалық технологияны меңгерген білікті маманды қазіргі таңда 

жоғары оқу орны дайындауы керек деп ойлаймын. Сондықтан да, қазіргі кезеңде 

жоғарғы оқу орнының 

қабырғасында жүріп болашақ мұғалімдер жаңа педагогикалық технологияны жан-жақты 

меңгергені өте орынды болар еді. Қазіргі уақытта Қазақстанда білім берудің өзіндік 

ұлттық үлгісі қалыптасуда. Бұл процесс білім парадигмасының өзгеруімен қатар жүреді. 

Білім берудегі ескі мазмұнның орнына жаңасы келуде. Я.А.Коменскийдің, И.Гербарттың 

дәстүрлі объектілі педагогикасының орнын басқасы басты, ол балаға оқу қызметінің 

субъектісі ретінде, өзін-өзі жүзеге асыруға ұмтылатын дамушы тұлға ретінде 

бағытталған. Мұндай жағдайда педагогикалық процестің маңызды құрамы оқу ісіндегі 

субъектілер – оқытушы мен оқушының тұлғалық бағытталған өзара әрекеті болып 

табылады. Жаңа білім парадигмасы бірінші орынға баланың білімін, білігі мен дағдысын 

емес, оның тұлғасын, білім алу арқылы дамуын қойып отыр. 

Сондықтан педагогика ғылымының ерекшелігі де – баланың тұлғалық дамуына 

бағытталған жаңа оқыту технологияларын шыраруы болып отыр. Білім жүйесін 

ақпараттандыру ісін әрі қарай дамыту барлық пәндер бойынша компьютерлік 

оқулықтады кеңінен оқу процесіне негізу арқылы оқу жүйесін жаңа сатыға көтеру болып 

табылады. Сонда ғана білімді ақпараттандыру ісінің нақты эконмикалық тиімділікке қол 

жеткізуге мүмкіндік беретіні мол. 

Демек,заман талабына сай бәсекеге қабілетті жас ұрпақты тәрбиелеуде, оқушыларға 

қажетті білімді меңгертудің тиімді жолдарын, әдіс-тәсілдерін талмай іздеу-әр ұстаздың 
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міндеті. Жаңа заман мұғалімі алдынан шыққан мектеп бітіруші қандай болу керек 

дегеніміз: 

- қажетті білімді өз бетінше ала отырып пайда болған алуан түрлі мәселелерді 

шешу үшін оларды іс- тәжірибеде біліктілікпен пайдалануға, 

- өзгеріп отырған өмір жағдайларына оңай бейімделуге; 

- дербес сыни тұрғыда ойлай білуге, 

- білім беру барысында кездескен өзекті мәселелерді көре білуге, 

- жаңа технологияларды пайдалана отырып оларды шешудің тиімді жолдарын          

табуға, 

- өзінің алған білімдерін қоршаған ортада қай жерде, қалай пайдалануға 

болатынын саналы түрде түсіне білуге; -әр түрлі әлеуметтік топтарда 

коммуникабелді,тез тіл табыса алатындай болуға,кез келген жанжалды жағдайлардан 

біліктілікпен шыға алуға; -өз адамгершілік қасиеттерін,интеллектісін,мәдени деңгейін 

дамыту бойынша өз бетінше жұмыс жасауға қабілетті болу керек -дейміз.Сондықтан 

осындай ұрпақты,яғни ұлттық рухта тәрбиеленіп, әлемдік жүйеге сай білім алған жаңа 

адамды қалыптастыру үшін әрбір білім ордасының алдында «Қалай оқыту? мәселелерін 

шешу қажет.Осы орайда Ж.Аймауытовтың «Сабақ беру жай ғана шеберлік емес, 

жаңадан жаңаны табатын өнер» деген сөзі еске түседі. Сабақ үйретуде күн сайын жаңаны 

табу, жаңалық ашып отыру қажет сияқты сезіледі. Немесе бұл оқу үрдісіне жаңа 

технологияларды кең көлемде енгізу болып табылады. 

Қорыта келгенде, білім беру жүйесінде ұлттық моделін халықаралық моделіне 

теңестіруді мақсат етсек, ақпараттық технологияның оқыту үрдісіне кеңінен қолдануын 

қамтамасыз ету қажет. 
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НАИМЕНОВАНИЯ ОДЕЖДЫ  И УКРАШЕНИЙ  ПО  МАТЕРИАЛАМ  

КАЗАХСКОГО ЭПОСА 

к.ф.н., А.Ж. Мухатаева 

Алматы, Казахстан                                                                 

АННОТАЦИЯ 

В статье «Наименования одежды и украшений по материалам казахского эпоса» 

рассмотрена бытовая лексика с учетом наибольшей ее представленности и 

употребительности в составе следующих лексико-семантических групп: а) родовое 

понятие «одежда»; б) наименования предметов верхней одежды и ее разновидностей, 

деталей; в) названия предметов нижнего белья; г) названия головных уборов; д) 

названия обуви; е) материалы, из которых изготовляется одежда; ж) украшения. 

Отмечено, что анализируемый круг бытовой лексики казахского эпоса как по 

содержанию, так и по составу характеризует, с одной стороны, состояние этнокультуры 

исторического прошлого народа, а с другой — преемственность ее развития. 

Ключевые слова: эпос, бытовая лексика, материальная культура, одежда, украшения.  

ABSTRACT 

In the article “Names of clothes and decoration based on the materials of the Kazakh epic» are 

considered taking into account its greatest representation and use in the following lexico-

semantic groups: a) generic concept of “clothing”; b) names of outer clothing, their varieties 

and details; c) the names of underwear; d) the names of headdresses; e) shoes; f) materials 

from which the clothing is made; g) decorations. It is noted that the analyzed range of the 

colloquial Kazakh epic vocabulary characterizes both in content and in composition, on the 

one hand, the state of ethnic culture of the historical past of the people, and on the other, the 

continuity of its development. 

Keywords: epic, colloquial vocabulary, material culture, clothing, decorations 

ВВЕДЕНИЕ 

Наименования одежды и украшений по материалам казахского эпоса (в дальнейшем — 

КЭ) представляют большой познавательно-этнолингвистический интерес, так как 

слова, входящие в эту группу, сообщают полезные сведения о всевозможных 

характеристиках: о составе и форме одежды, о материалах, из которых изготовлялись 

одежда и украшения, о способах их ношения, о принадлежности эпического персонажа 

к той или иной социальной группе. 

Отличительной особенностью объекта исследования бытовой лексики языка казахского 

эпоса являются прежде всего древность происхождения, консерватизм и относительная 

устойчивость в историческом развитии. 
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Одним из главных принципов системного изучения лексики является соответствующая 

предметно-тематическая классификация. Бытовая лексика, в зависимости от узкого или 

широкого подхода к ее этнолингвистическому статусу и охвату материала, может быть 

рассмотрена в различных лексико-семантических группах. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

По материалам казахского эпоса, отражающего этнокультурное  состояние народа, 

бытовая  лексика, с учетом наибольшей ее представленности и употребительности, 

рассматривается нами в составе следующих лексико-семантических групп: а) родовое 

понятие «одежда»; б) наименования предметов верхней одежды и ее разновидностей, 

деталей; в) названия предметов нижнего белья; г) названия головных уборов; д) 

названия обуви; е) материалы, из которых изготовляется одежда; ж) украшения. В 

целях воссоздания общей картины ЛСГ иногда обращаемся к фактам современного 

казахского языка. 

Естественно, каждая из этих лексико-семантических групп, в свою очередь, делится на 

ряд подгрупп. Но при этом следует отметить, что, во-первых, перечень наименований 

предметов бытовой лексики, представленный здесь, не раскрывает всего богатства этой 

лексики в современном казахском языке; во-вторых, часть этой лексики уходит своими 

корнями в глубокую древность, отражая вековую традицию этнокультуры народа, 

тесно связанную с аналогичной культурой других тюркских народов, близких 

казахскому не только по языку, но и по кочевому укладу жизни; в-третьих, то, что 

зафиксировано в КЭ, ни в коем случае не претендует на полноту охвата всего состава 

бытовой лексики казахского языка того длительного исторического периода, на 

протяжении которого создавались эпические произведения рассматриваемого цикла. 

К родовому понятию «одежда», по данным КЭ, можно отнести «киім» — «одежда, 

одеяние» — слово, которое имеет довольно частое употребление во всех эпических 

произведениях (парное слово «киім-кешек», имеющее обобщенно-собирательное 

значение «одеяние, одежда», в КЭ не обнаружено). Слово «лыпа» в эпосе 

употребляется как общее название любого вида одежды Ср. Үстінде лыпасы жоқ — 

«на нем нет никакой одежды» [1, c. 106]. Сочетание асыл киім указывает на любую 

дорогую одежду. 

Названия верхней одежды и ее частей: тон — общее родовое название шубы, в 

прошлом оно означало всякое одеяние. Ср. в древнетюркском: ton — «платье, 

одежда»; tonkedim — парн. «одежда»; tonopraq — парн. «одежда»; tontolum — парн. 

«снаряжение, доспехи», iĉton — «нижнее белье, штаны» [3, с. 201, 574]. В КЭ отмечен 

ряд сочетаний лексем, обозначающих разновидности тон в значении «шуба», «халат» в 

зависимости от материала изготовления, фасона, оформления, украшений, ценности. 

Ср. қамқа тон — «парчовый халат» (Қамқа тонын киіпті, Сары алтыннан 

жағасы...) [4, с. 9,10]; қымбат тон — «дорогая шуба» [4, с. 59]; құралай терісі ақ 

шолақ тон — «короткая шуба из белого меха олененка» [4, с. 72]; кілем тон —
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 «ковровая шуба» [1, с. 39]; берен тон — «халат из дорогого шелка» (Ағын судың 

сағасы, Берен тонның жағасы...) [4, с. 176]; диуананың тоны — «шуба дервиша» 

(Жыртып алды тұмарлық Диуананың тонынан...) [2, с. 15]; патшаның алтын тоны 

— «украшенный позолотами царский халат» [8, с. 19]; шекпен — «халат», «чекмень», 

«кафтан», «верхняя одежда из домотканной материи»; қынамалы қара шекпен —

 «приталенный чекмень черного цвета» (Қара шекпен қынамалы, Атусыз оғы 

құрулы...) [4, с. 20]; көк шекпен — «синий кафтан» [6, с. 204]; қамзол — «женская 

короткая верхняя одежда без рукавов»; қынама қамзол — «приталенный камзол» 

(Тоғыз қабат торқадан қамзол киді қынама...) [4, с. 39); кемзал — то же, что 

и қамзол [2, с. 65]; шапан — «чапан» [1, с. 39]; бешпет//бешпент — «легкий 

халат»; қынама бешпет — «приталенный легкий халат» [8, с. 33];  Ішік — «меховая 

шуба» [1, с. 22]; жанат ішік — «шуба из меха енота» [1, с. 18]; ыйық ішік жанатты 

— «верхняя шуба с отделкой из меха енота» [2, с. 19]; бөрі ішік — «шуба из волчьего 

меха» [4, с. 57]; көйлек — «платье»; бүрмелі торғын көйлек — «платье со складками 

из дорогой шелковой ткани» (Бүрмелі торғын көйлегі, Үстіндегі кигені...) [4, с. 

13]; атлас көйлек — «атласное платье» [1, с. 18]; шытырма көйлек — «платье с 

шелковыми оборками» (шытырма көйлекетінде, Нұр сәулесі бетінде) [8, с. 

15]; шытырмасы алтын көйлек — «платье с оборками из позолоты» [8, с. 63]; шәйі 

көйлек — «шелковое платье» (Етегін шәйі көйлектің дүрілдетіп) [1, с. 18]; жейде — 

«рубашка» [4, с. 145]; сары алтын жаға — «позолоченный ворот, воротник» [4, с. 9, 

10]; алтын шегілген жаға — «ворот, вышитый золотыми нитками» (Жағасы алтын 

шегілген Кигізді қамқа тонын да) [4, с. 68]; тайжақы — «куртка из выделанной 

шкуры жеребенка»[4,с.47]; шалбар — «брюки»; көк шалбар — «брюки из плохо 

выделанной шкуры» (Көк шалбар, қисық найза мазамды алды) [1, с. 19 ]; жарғақ 

шалбар — «брюки из тонко выделанной кожи» [1, с. 28]. 

Говоря о наименованиях одежды в целом, следует отметить, что это наиболее 

интересная часть бытовой лексики, характеризующая особенности каждого народа в 

сфере материальной культуры. Эта область лексики в масштабе всех тюркских языков 

представляет довольно пеструю картину, но при всем многообразии форм и семантики 

в ней прослеживается немало общетюркского, восходящего к древнетюркской 

этнокультуре. Наряду с этим наименования одежды и украшений содержат много 

созданных в каждом конкретном языке в результате его самостоятельного развития 

единиц и слов, приобретенных вследствие культурных контактов с другими народами. 

Названия предметов нижнего белья: дамбал — «панталоны» [8, с. 20]; штан —

 «штаны» [2, с. 60] и др. Собственно тюркских названий нижнего белья (кроме 

указанных) мало и в современном казахском языке (іш көйлек — «нижнее белье» и 

др.). 

Названия головных уборов: бөрік — «шапка», «головной убор»; кәмшат бөрік —

 «шапка из меха бобра», «бобровая шапка» (Кәмшат бөрік келісіп, Бриллиант қойды 
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басына...) [4, с. 38]; елтірі қара бөрік — «шапка из черной мерлушки» (Жарасты деп 

киеді Елтірі қара бөріктен...) [4, с. 39]; зер жапа — «женский головной убор с 

позументом» (Зер жапасы басында, Алты жеңгесі қасында) [4, с. 23]; торғын шәлі —

 «шелковый платок с набивными рисунками»; оқалы бөрік — «шапка с позументом» 

[4, с. 54]; сусар бөрік — «кунья шапка»[4, с. 57]; тері телпек — «кожаная 

папаха»; аққу терісі — досл. «лебединая шкура» (Біреу сойып аққудың терісінкиді 

басына) [4, с. 65]; тақия — «тюбетейка» [4, с. 84]; сәукеле — «женский головной убор 

для невесты» [8, с. 66]; сәлде — «чалма» (Кешегі сәлден қай жақта, «Той болды» салсаң 

басыма?) [8, с. 33]; ақ сәлде — «белая чалма» [2, с. 14]; таж — «корона» 

(Басымдағы таж, дәулет Жерге барып төгілді) [2, с. 42]; тебетей — «тюбетейка»[8, с. 

33]; перде — «чадра», «паранджа» [4, с. 8]; кепеш — «вид тюбетейки» (Ұмтылады 

қыздарға, Кепешін басып басына...) [2, с. 60]; орамал — «косынка, платок» [2, с. 60] и 

др. 

Головные уборы тюркских народов, как свидетельствуют данные этнографических  

исследований и конкретные реалии, характеризуются большим разнообразием. Они в 

известной степени определяют не только национальную принадлежность, но и 

внутринациональные региональные различия. То, что зафиксировано в КЭ, на наш 

взгляд, отражает общие особенности головных уборов, свойственные также 

этнокультуре казахского народа. 

Названия обуви: кебіс — «кожаные галоши на каблуках»; алтынды кебіс —

 «кожаные галоши с золотыми отделками» (танадай көзі жылтырап, Алтынды кебіс 

сартылдап) [8, с. 20]; кебіс өкшесі — «каблуки галош» (кебісінің өкшесібұқардың 

гауһар тасындай) [8, с. 23]; көкше кебіс — «галоши из хорошо выделанной кожи 

голубого цвета» (Кигені Айман қыздың көкше кебіс) [1, с. 16]; алтын кебіс —

 «галоши с позолотой» (Баян жастың кигені алтын кебіс...) [7, с. 101]; сұр етік —

 «сaпоги  серого цвета» [7, с. 17]. 

Как показывают факты, эпический текст лишь частично отражает все многообразие 

обуви, которой пользовались и пользуются казахи. Здесь, правда, отсутствуют такие 

основные виды обуви, как: етік — «сапоги» с множеством их разновидностей 

(саптама етік, шегірен етік, шоңқайма етік, көк етіки др.); мәсі — «ичиги»; шоқай 

— «лапти»; байпақ — «обувь из кошмы, одеваемая под сапоги»; шәрке/шәркей — 

«обувь из сыромятной кожи» и др. Эти названия обуви широко представлены в других 

произведениях устного поэтического творчества казахов. 

Названия материалов, из которых изготовляется одежда:  мата — «ткань» (сексен 

қойға ат алған, он бес қойға матаалған...) [4, с. 9]; манат — «ворсистая ткань» [4, с. 

10]; торғын — «сорт шелковой ткани с набивными рисунками»; торғынды жібек —

 «шелк с набивными рисунками» (Торғынды жібек бөз болды...) [4, с. 23]; торқа —

 «сорт набивного шелка» (Тоғыз қабат торқадан Қамзол киді қынама) [4, с. 

39]; құлпы — «вид материи» (Үстіне киіп құлпыдан...) [4, с. 57]; көкмауыты — «сукно 
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синего цвета» [6, с. 66]; масаты — «вид шелка»; шуға — «разновидность сукна» [8, с. 

52]; мақпал — «плюш» [8, с. 52]; атлас — «атлас» [4, с. 48]; құндыз — «соболиная 

шкура» (Кигені алтын, құндыз) [8, с. 16]; қамкап//қамқа — «парча» (Келбетіне 

қарадым, қамқаптытаңдап кигендей) [2, с. 43]; гауһар — «бриллиант» 

(Орнатқан гауһар тісіне.) [2, с. 79]; жібек — «шелк» [2, с. 84]; маржан тас —

 «коралл» (Сәукелеге жарасқан маржан тасым...) [7, с. 89]; алтын-күміс — «золото и 

серебро» [7, с. 108]; ақ жамшы — «белая замша» (Алтын сандық, ақ жамшықолына 

алды...) [7, с. 70]. 

Характерной особенностью данной ЛСГ является то, что в ней представлены 

преимущественно архаичные названия тканей для изготовления одежды, которые ныне 

либо отсутствуют в быту, либо заменены другими, более современными видами. 

Названия украшений: сырға — «серьги»; дүрі-гауһарсырға  — «серьги из жемчуга и 

бриллиантов» (Дүрі-гауһарсырғасы Көтере алмай тұр құлағы) [8, с. 24]; қызыл тас —

 «красный драгоценный камень» (Ақ өткелдің ар жағы Жайма біткен қызыл тас...) [4, 

с. 17]; алтынды түйме — «пуговица с позолотой» [4, с. 23]; алтын шашбау —

 «золотое украшение для волос» (Сүйретіп алтын шашбауын, Ордаға барып кіреді) [4, 

с. 48]; (Алтын шашбау шашында...) [8, с. 17]; ділдә шашбау — «золотые подвески для 

волос» [2, с. 111]; ділдә алқа — «бусы из золотых монет» [1, с. 35]; алтын жүзік —

 «золотой перстень»[7, с. 63]; шаш моншақ — «бусы-подвески для волос» 

(Баянның шаш моншағын қолына алды...) [7, с. 70]; бота белбеу — «пояс, 

украшенный серебряными пластинками, драгоценным камнем и орнаментом» [7, с. 

100]; бұрама алтын жүзік — «крученое золотое кольцо» [8, с. 63]; үкі — «перья 

филина» [2, с. 61]; гауһар — «бриллиантовое ожерелье» (Мойнына гауһар тағынып, 

Күндіздей түнге шағылып...) [2, с. 84]; қалампыр — «гвоздика»;  маржан — «коралл», 

«бусы из гвоздики и коралла» (Қыздар тағар мойнына Қалампыр, маржан текшелеп...) 

[2, с. 91]; кемер — «кожаный пояс»; кемер белбеу — «пояс, отделанный 

украшениями»; алтын кемер — «позолоченный пояс» (Алтыннан кемер байланып, 

Жылқыға қарай жөнеді...) [2, с. 22]; қамшат кемер — «ремень с отделкой из бобрового 

меха» [1, с. 33]; гауһар түйме — «бриллиантовая пуговица» (Гауһар түйме жағланда 

ақ бешпент бар) [1, с. 23]; лағыл, яхонт, дүр — «украшения на руках из рубина, 

яхонта, жемчуга » (Сұлудың қылығы бар неше түрлі, Қолына лағыл, яхонт, 

тақты дүрді...) [7, с. 86]; сыдыра түйме — «пуговицы, пришитые в ряд», «кнопочные 

пуговки» [5, с. 57]; барқыт түйме — «пуговица из бархата» [5, с. 41] и др. 

Если сопоставить наименования приведенных здесь украшений и украшений, 

зафиксированных в специальном исследовании Р. Шойбекова [9, с.187], по данным 

этнографии и профессиональной лексики зергеров (ювелиров), то обнаруживается 

большая разница между ними как в количественном, так и в качественном отношениях. 

Эпические повествования рассмотренного цикла, несмотря на «склонность» 

персонажей КЭ к роскоши, богатому оформлению одежды, всевозможным украшениям 
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из драгоценных камней, донесли до нас относительно малое число соответствующих 

наименований. Можно говорить об этом с полным основанием, сопоставляя КЭ с 

указанным выше трудом, в котором зафиксировано большое количество названий 

украшений, дифференцируемых автором на: украшения верхней одежды (бастырма 

— «вид застежки»; тана — «перламутровое украшение в виде большой 

пуговицы»); головные украшения, ушные и носовые серьги (айбалта сырға —

 «серьги в виде секиры», сонақ — «серьги из кости», адай сырға — «длинноватые 

серьги овальной формы, характерные для племени адай» и др.); шейно-нагрудные 

украшения (моншақ — «бусы», алқа — «ожерелье», тұмар — «амулетница» и 

др.); украшения для рук (білезік — «браслет», жүзік — «перстень», балдақ —

 «кольцо» и др.); украшения для волос (шолпы — «подвески к косам из серебряных 

блях, скрепленных между собой серебряными цепочками и колечками», шашкерме —

 «заколка» и др.), которые в свою очередь имеют десятки разновидностей. 

Исследованный материал пополняет данный пласт бытовой лексики некоторыми 

архаичными наименованиями: сыдыра түйме, барқыт түйме, гауһар түйме, 

қалампыр («гвоздика»), моншақ и др. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, анализируемый нами круг бытовой лексики КЭ как по содержанию, так 

и по составу характеризует, с одной стороны, состояние этнокультуры исторического 

прошлого народа, а с другой — преемственность ее развития, не исключая при этом 

немало своеобразных моментов бытования слов в эпическом контексте. 

Этнолингвистическое изучение бытовой лексики казахов в рамках языкового 

материала КЭ является важной задачей исторической лексикологии. 
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ТҮЙІНДЕМЕ 

Мақалада Йасауи хикметтеріндегі етіс жұрнақтарының берілу жолдары жайында сөз 

болады. Йасауи хикметтеріндегі ырықсыз, ортақ, өзгелік және өздік  етіс 

жұрнақтарының  берілу жолдары мен мағыналық ерекшеліктерін мысалдар аққылы 

дәлелдей отырып, қарастырылды.Сондай-ақ қатар келген етіс жұрнақтары жалғанған 

етістіктердің жалғану ерекшеліктері айқындалды.  Йолын таныб ерәнләрға қошұлұшты 

(85 б, 11). (ыл -ырықсыз етіс, ыс- ортақ етіс). Қазіргі тілімізде етіс жұрнақтары бірінің 

үстіне бірі жалғана береді. Мысалы, ұйымдастыртты, жасатқыздырды, өткіздірді 

т.б. Ал орта ғасыр ескерткіштері тілінде етіс жұрнақтарының бірінің үстіне бірі 

жалғану деректері сирек кездесті. Тіпті бірді-екілі хикметтерде болмаса, аса көп 

кездесе қойған жоқ.   

Тірек Сөздер: орта ғасыр ескерткіштері, етістік жасаушы жұрнақтар, жазба 

ескерткіштер, Йасауи хикметтері,  ырықсыз етіс, ортақ етіс, өзгелік етіс және өздік  етіс  

ABSTRACT 

in this article we are talking about the transmission of the suffixes of verbs in the poems 

Yassavi. In the hadith it is stated that in the hadith of Abu Hanifa says that Imam Abu Hanifa, 

God have mercy on him Allah, the exalted, said, "Abu Hanifa, have mercy on him Allah, the 

exalted, said, "Abu Hanifa, have mercy on him Allah Almighty".The features of the 

combination of verbs to which the connected suffixes of verbs are attached were also 

determined. Jolyn tonyb ernle OLST (85 b, 11). (always an unverified verb, evil is a common 

verb). In the modern Russian language the suffixes of verbs are to each other. For example, 

organized, conducted, conducted, and so on. And in the language of monuments of the middle 

ages, there were rarely facts of joining one of the suffixes of the verb. Even if there weren't 
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two hikmets, there weren't very many meetings. 

Keywords: monuments of the middle ages, verbs, written monuments, Hikmet Yasawi, 

unusual verb, common verb, verb other verb and independent verb 

КІРІСПЕ 

Орта ғасыр шығармаларын зерттеген түркітанушы ғалым Ә.Нәжіп Қожа Ахмет Йасауи 

еңбектерін зерттеп, хикмет тілінің қай тілге көбірек жақындайтыны жөнінде мынадай 

пікір келтіреді: “Известно, что в низовьях реки Сырдарья  начала ХІ в. жили огузские 

племена. Когда они продвинулись вглубь Средней Азии, их место заняли кыпчаки” [1; 

55].  

Ал қыпшақ тілдер тобындағы бірден-бір тіл қазақ тілі екенін, сонымен бірге Қожа 

Ахмет Йасауидің қазақ жерінің азаматы, түлегі екенін ескерсек, хикмет тілінің де қазақ 

тіліне қатысы бар екендігі анық. Ендеше Ә.Нәжіптің түпкі ойы оғыз-қыпшақ, оның 

ішінде қазақ тіліне жақындығы бар деген ойдың ұшқыны байқалады. Ғалымның бұл 

пікірінің жаны бар. Орта ғасыр ескерткіштерін жүйелі, толық зерттеген ғалым ретінде 

пікірінің дұрыстығына көз жеткізуге болады. Алтын Орда мен мәмлүктік Египетте 

жазылған мұраларды да түбегейлі зерттеп, сол саладан докторлық диссертациясын 

қорғаған ғалымның “Диуани хикмет” еңбегі қыпшақ тілінің негізінде жазылған. Аздап 

онда оғыз тілінің де әсері болған. Ал шығыс элементтеріне келетін болсақ, кітаби тілдің 

әсерімен енуі мүмкін деген пікірін бізге дейінгі ғалымдар қолдаған болатын. Біз де осы 

пікірге тоқтағанды жөн санап отырмыз.  

Йасауи шығармаларының тілі туралы ғалымдар пікірі әрқилы болғанымен, бүгінгі 

күнде де толық зерттелді дей алмағанымызбен, қай тілде жазылды деген мәселе 

толыққанды басы ашық мәселе болып отыр. Әр түркі жұртының өкілдері өздерінің 

тілдік элементтеріне жақындатып, өз туындысы деп тану да кездесіп жатады. Дегенмен, 

Қожа Ахмет Йасауидің қазақ жерінде туып, шығармаларын осы жерде туындатып, осы 

жерде сүйегінің жатқаны да баршаға аян.  Осы кезең туындыларының тілі туралы 

пікірлер де сан қилы. Орта ғасыр ескерткіштеріне байланысты М.Сабырдың, 

Ж.Отарбекова, Р.Досжан, Йасауи шығармашылығына байланысты А.К.Ахметбекова, 

Р.Х. Әбдірахманов, Ж. Байымбетова, А.А.Жолдасова, етістіктерге байланысты 

Ж.Тектіғұл, И.Қ.Ұйықбаев, Б. Сүйерқұл, Қ.Н.Шота т.б. көптеген еңбектерді атауға 

болады. 

ТАЛҚЫЛАУ 

Қазақ тіліндегі грамматикалық категорияларға өте бай, күрделі сөз таптарының бірі – 

етістік болса, етістік категорияларының ішіндегі семантикалық сипаты жағынан тарихи 

ерекшеліктерге бай тұлғалардың бірі – етіс жұрнақтары. Оның себебі етіс 

тұлғаларының сөз тудырушы немесе сөз түрлендіруші қызметі туралы пікірлердің сан 

алуандығында. Етіс (етіс категориясы) деп амалдың (істің) субъекті мен объектіге 

қатысын, сондай-ақ, керісінше субъекті мен объектінің амалға (іске) қатысын білдіретін 
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формалардың жүйесі. Етістер – етістіктен етістік тудыратын, 

морфология және синтаксистік сипаттары басқашалау болып келетін, бір 

алуан жұрнақтардың жүйесі. 

Йасауи хикметтерінде етіс түрлерінің барлық түрлері де кездеседі. Йасауи 

хикметтеріндегі етіс жұрнақтарының  сөзге талғап, таңдап жалғануы, берілу жолдары 

мен мағыналық ерекшеліктеріне  тоқталайық.  

Йасауи хикметтеріндегі ырықсыз етістің берілу жолдары мен мағыналық 

ерекшеліктері 

Ырықсыз етіс қимылдың еріксіз, кейде күш жұмсау арқылы (біреудің ықпалы арқылы), 

кейде күш жұмсалмай өздігінен орындалатындығын, қимыл-әрекетті орындаушы оның 

бастауышы ретінде таныла алмайтындығын білдіретін етістікке жалғанатын аффикс. ХІ 

ғасыр ескерткіші «Диуани луғат ит-түрк» еңбегінде М.Қашқари ырықсыз етісті араб 

грамматикасының термині мажһул деп атаған. -ыл: Нечә йылғы меһрубаным айрылар 

дустлар, Бу уужудум шаһрыны хали қыладүр дустлар (51 б, 5-6). Жумлә бузрук 

йығылыб келіб ин'ам берді (75 а, 5). Мухиб құллар махбубына айрылұрлар, 'ашиқ халқы 

дунийасыдын тайрылұрлар (84 б, 8). 'ашиқ дидарыгә қошылмагін ағбарығә, уасил 

болгын жәббаргә, фәни дүнйа өтті-йа (86 б, 8-9). 

-іл: Хазир йүрүгіл файз-у футухлар ала көргіл, Би файз-у футух бәндәні көмүлгәні 

биһрақ(28б, 7-8). Езулік етіс тұғасына қарағанда еріндік етіс -ұл, -үл тұлғалары жиі 

қолданылатыны байқалады. Жалпы зерттеу барысында байқағанымыз, етістік түбірінің 

алғашқы буыны езулік бола тұра аффикстер жалғауда еріндік буындарды көбірек 

қолданылатыны орта ғасыр ескерткіштерінің ішіндегі Йасауи хикметтерінің тіліне тән. 

Мысалы, айғұм келәр, телмүртүру, т.б.  

-ұл/-үл: Хизир-у Илйас атам бар, Арслан баба дек бабам бар, Раби'а дек мамам бар, 

қошұлұр аулийаға гунаһідүр (73а, 6-7). Зикрі жам' болұб түзүлмішдә, Зикр-у сама' 

нәубат бірлә құрұлмышда Бұ тән 'ақбасыдын айрұлмышда (84а, 8). Тақлид ішім 

тахқиқ сәры айланмады, Ғариб башым нәфс елкідін құтұлмады. Тілім ағзым ғайбат 

сөздін құтұлмады (46а, 3-4). 

Етіс жұрнақтары жалғану барысында ерін үндестігі сақталмаған жағдайлар да 

кездеседі: Бұ тән 'ақбасыдын айрұлмышда (84а,9). Мухиб құллар махбубына 

айрылұрлар, 'ашиқ халқы дунийасыдын тайрылұрлар (84б, 10). 

Зерттеу барысында ырықсыз етістің -ыл, -іл, -ұл, -үл тұлғаларынан өзге түрлері 

кездеспеді. 

Йасауи хикметтеріндегі ортақ етіс пен мағыналық ерекшеліктері 

Кем дегенде екі субъектінің және көп субъектінің іс-әрекетті бірлесе атқаратындығын 

білдіретін етіс түрі ортақ етіс деп аталады. Бұл етіс көрсеткішінің шығу төркіні, 

этимологиясы туралы Б.Серебренников  қимылдың жан-жақты қырлы екендігін 
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білдіреді деп есептейді. Бұндай пікір Н.К. Дмитриевтің, А.А.Юлдашевтің, 

А.Н.Кононовтың еңбектерінде кездеседі. 

Йасауи хикметтерінде кездескен ортақ етіс жалғанған етістіктер осы етістіктің қимыл 

әрекеті бір адамның өн бойындағы мүшелері арасындағы ортақтықты көрсетеді. 

Мысалы, 

Күлін көккә сауұрды елтіб дәрйаға салды, Зауқ дәрйасы жош ұрды, ақты дәрйа 

қайнашыб (69а, 5-7). Ей, мәні а'заларым жаным шадманым еді, Жан кетәр деб кулли 

а'за йығлашадүр дустларым (52а, 1-2). Бұл хикметтің мағынасы жан кететін болды деп 

күллі ағза бір-бірімен жыласады, қайғырысады деп, біртұтас организмнің әрекетін 

ортақтастырады. Ал екінші хикметте: Пир Муған назар қылды шараб (ічтім), Шибли 

йаңлығ сама' ұрұб жан талаштым (39а, 11-12). жанталасу етістігінің тіліміздегі 

мағынасы өмір үшін немесе белгілі бір зат үшін талас деген мағынаны береді. Ал тура, 

алғашқы мағынасы жан үшін таласу деген мағынаны берген. Демек, адамзат белгісіз 

күшпен жан үшін таласып, екі сезім ортасындағы ортақтықты тапқан. Осылай ортақ 

етіс мағынасы осы екі хикметте де әлсіздеу сипатта көрінген.  

Ортақ етіс қатысушы субъектілер немесе объектілердің іс-қимылдарының ортақтығы 

мына хикметтерден айқын көрінеді:  Адам және шайтан: Ләшкәр түзәб шайтан бірлә 

мән ұрұштұм (92б, 8). Нәфс шайтан хайлы бірлә көб ұрұштұм (44б, 8). Жарандар: 

Халқы 'аләм һәммасы Мансур деб фәриад қылды, Мансурны йаранлары қалды анда 

йығлашыб (69а, 10-11). Молдалар: Бикәнә деб муллалар Мансурны өлдүрділәр, Кәфир 

деб күйдүрділәр үч йүз мулла талашыб (69а, 2-3). Тәубә қылғыл йа Ахмәд хақдын болды 

'инайат Йүз мың аулийа өтті сирры (сиргә ұлашыб) (69 а, 12-13).  

Йасауи хикметтерінде кездескен ұлашу, йүзләшу, мұңдашу етістіктеріндегі -с жұрнағы 

түбірге кірігіп, жеке сөз тудыра алу мүмкіндігіне ие болып отыр. Себебі бұл сөздерді 

ұла, жүзде, мұңда деп морфемаға бөлуге болмайды. Өйткен жағдайда олардың 

мағынасы жарымжан болып қалады. Ортақ етістің жұрнағы осылайша түбірге 

ажырамастай кіріккен. Мұндай қосымшалар, әсіресе етістерде көп кездеседі: тебрәт, 

йарат, айлан т.б. -лан, -лен қосымшалары жалғанған етістіктер де салт әрі сабақты 

болып келуі мүмкін. Мысалы, Пир ешігін йастанғанлар мурад тапар, Тапса болмас пир 

хизмәтін қылмагүнчә (22 а, 8). Тақлид ішім тахқиқ сәры айланмады, Ғариб башым 

нәфс елкідін құтұлмады (46 а, 3-4). Анам ердің қолдашым, Мұңланғанда мұңдашым, 

Қопмаймусән деді-йа (106 б, 14). 

Соңғы жылдары ғылымда салт етістікті сабақты, сабақты етістіктерді салтқа 

айналдыратын қосымшалардың (әдетте, мұндай қосымшалар етіс жұрнақтары) 

сөзжасамдық белгілерін атап көрсетіп, оларды сөзжасамдық тұлға деп таныған және 

көрсеткен болатын [2, 357 б.]. Қазіргі қазақ тіл біліміндегі ғылыми еңбектерді қарап 

отырсақ, етістер туралы пікірдің екіге жарылғандығын көреміз. Етістікті терең 

зерттеген ғалым Ы.Маманов пен морфолог ғалым С.Исаев етіс салттылық және 

сабақтылық категориясына көшіретін лексика-грамматикалық категория деп таныған. 
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Ғалым А.Б.Салқынбай А.Ысқақов, А.Қалыбаева, Н.Оралбаева сынды ғалымдардың сөз 

тудырудың морфологиялық әдісі деп танығандығын жазады [2, 357 б.]. А.А. Юлдашев 

башқұрт тіліндегі етістіктердің сөзжасам жүйесі мен жіктелуін зерттеген еңбегінде 

етістер туралы мынадай пікір келтіреді: «Другим характерным признаком залога в 

башкирском языке, равно и в других тюркских, является то, что ни один залоговый 

показатель, ни один аффикс, квалифицируемый обычно как залоговый, не имеет 

исключительно залогового значения. Один и тот же залоговый аффикс в одном случае 

покрывает собой только залоговое значение, совершенно не касается лексического 

значения основы и, таким образом, имеет исключительно словоизменительный 

характер; в другом, наоборот, не имеет никакого залогового значения, а служит целям 

исключительно словообразовательным; в третьем случае в одно и то же время имеет и 

залоговое и словообразовательное значение. 

В силу этих особенностей для тюркской филологии характерным оказывается 

отнесение залога к внутриглагольному словообразованию» [3, 88 б.]. Сонымен бұндай 

пікірдің барлық уақытта ақтала бермейтіні белгілі. Дегенмен, Йасауи хикметтерінде 

етіс категорияларының түбірге сіңісіп, етістік тудырған жағдайлары кездеседі.  

Йасауи хикметтеріндегі өзгелік етіс пен мағыналық ерекшеліктері 

Ең көп аффикс түрлері  өзгелік етісте көп кездеседі. Орта ғасыр ескерткіштеріне 

жататын Йасауи хикметтерінде -үр, -ғыз, -гіз, -кер, -дұр, -дүр, -т тұлғалары кездеседі. 

Ал бұл етіс жұрнақтарының көне түркі тілі сөздігінде тирпгүз, тиргүр, тиргүд 

тұлғаларында кездеседі [4].  

-үр етіс жұрнағы жалғанған етістіктер: 

'Иса ташлар кетүрді, Мәрийам тергәб тойарды (104 б, 6). Халқлық ішін хақ лық үчүн 

етүрділәр, Өзләріні халқлар ада етүрділәр (84 б, 5-6.). Чиһил  тән шараб ічүрді анчы 

аңа меһрін салыб (68 б, 1). 

-ғыз, -гіз етіс жұрнағы жалғанған етістіктер: 

Илләһи көрмәгіз йүзіні һәр кез, Аның дек лә'натыдын әйлә пәрһиз (7 б, 7-8). Рахман 

тәңрім әйләбан кіргіз йолгә (44 а, 1). Тұрғұзұр ерді расул түн көп йапұб (69 б, 9.). Өлүб 

ердім қайта башдым тіргүзділәр (100 б, 13). Зар еңрәгіз анда бармасдын бұрұн (98 б, 3 

б.).  

Қазіргі қазақ тілінде көрсет тілдік бірлігінің морфологиялық құрамы Йасауи 

хикметтерінде көрмәгіз түрінде берілген. Өзгелік етістің де -ғыз, -гіз тұлғасы кездеседі. 

Бірақ олардың қайсысы ырықсыз етіс, қайсысы өзгелік етіс екенін синонимдес 

қосымшаларды бірінің орнына бірін жалғау арқылы анықтауға болады. Мысалы, 

көрмәгіз – көрсетпе. Мұнда тіліміздегі болымсыз етістіктің түбірге кіріге алу 

мүмкіндігі көрініп тұр. Көрмәгіз етістігін көрмә-дүр деп ауыстыруға келмейді. Сол 

секілді кіргіз – кір-дүр, тіргүз – тір-дүр деуге келмейді. Есесіне тіргүзділәр-ді – 

тіріл(т)діләр деп ауыстыруға болады. Көзбен шолып қарағанға етіс жұрнақтары оңай 
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болғанмен, ескерткіштер тілінен оларды табу қиын әрі мағыналарын дөп басып айту 

одан да қиын. Әсіресе, орта ғасыр ескерткіштерінің тілін әбден араб тілінің ыңғайына 

иіккен тілдер қатарынан көруге болады. 

Синонимдес етіс жұрнақтары  -кер етіс жұрнағы жалғанған етістіктер: -ғыз, -гіз-

бен сәйкес келіп тұр.  Фәриштәләр алла дебан йеткүрділәр, Ол сидрату-л-мунтаһыға 

йеткүрділәр (7 а, 3).  

Осы хикметтегі етіс жұрнақтарын Фәриштәләр алла дебан йеткізділәр, Ол сидрату-л-

мунтаһыға йеткізділәр (71а, 3) деп ауыстыруға болады. Бірақ хикметтер тілінен -кер, -

кіз жұрнақтарының бірінің орнына бірі жұмсалғанын кездестіре алмадық. 

-дұр, -дүр етіс жұрнақтары жалғанған етістіктер: Харлық тартыб шум нәфсіңні 

өлдүрмәсәң, Алла дебан ічгә нурны толдұрмасаң, Уәлләһи билләһи сәндә 'ишқны 

нишаны йоқ (40а, 14; 40б, 1). Е йар йүрәк күйдүрәсән қайда ерүрсән (34а, 7). Отұз 

йашда дотун қылыб күйдүрділәр, Жумләбузрук йығылыб дүнйа қойдұрдылар, Ұрұб 

сөкіб йалғыз хақны сеудүрділәр (76б, 7-9). Мәрйам жанын оздұрды (105б, 9). Құл Хожа 

Ахмәд Йасауидін көңүл үздүр Һәмә қылса хақ йадыгә көңүл тындұр (100 а, 8).  

Ескерткіштер тілінде өзгелік етістің -дұр, -дүр тұлғалары дыбыс үндестігіне бағынбай 

жиі қолданылған. Ал -тұр, -түр, -тір тұлғалары бірер жерде қолданылған: Өлтіргіл-у 

күйдіргіл-у мың жаур-у жафа қыл, Ол рузи жаза мәні бинә'и Мухаммәд (30 а, 6-8), 

Көкдін мәңә сансыз бурақ келтүрділәр (100 а, 13).  

-т етіс жұрнақтары жалғанған етістіктер: 

 «Қазіргі қолданылып жүрген әдебиетте өзгелік етіске берілетін анықтама мына түрде: 

«Істің тіке субъекті арқылы істелмей, екінші субъекті арқылы істелетіндігін, я 

істелмейтіндігін білдіретін етістіктің түрі өзгелік етіс деп аталады» [5, 295 б.].  

Ы.Маманов еңбегінде егер анықтама арқылы өзгелік етісті анықтайтын болсақ, 

қателікке ұрынатынымызды ескертеді: «Егер осы анықтамаларға сүйенетін болсақ, 

онда салт етістіктен жасалған сабақты етістікті өзгелік етіс категориясына жатқызу 

дұрыс болмас еді» [6, 42 б.].   

Расында, Йасауи хикметтеріндегі өзгелік етіс жұрнақтары жалғанған етістіктерді 

жинақтап, зерттегенімізде дәл осы анықтаманың мәнін ашатындай, дәлел болатындай 

құбылыс емес екендігін байқаймыз.  

Үч йүз алтмыш тамурларуң тебрәтмәсәң, Төрт йүз қырық төрт сүйәгіңні ұшатмасаң 

(40б, 7-8.). Һәр йан йүгүрүб нәфсіні өргәтмәсә биһрақ (29б, 3). Қызыл йүзні за'фаран 

дек сарғайтмайын (86а, 7). Дүнйа үчүн хаққа көңұл төңрүтмәдің, Дунйа харам андын 

көңүл сауытмадың 59 б, 12-13). 

Себебі үш жүз алпыс тамырларын тебре(н)тпеген  – өзі, төрт жүз қырық төрт сүйегін 

«ұшата алмаған» – өзі, қызыл жүзін запырандай сарғайтпайын деп тұрған – өзі т.б. 
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Демек, өзгелік етіс жұрнағын жалғағанмен, өзгелік мағына бере алмайтын етістіктер 

Ы.Мамановтың айтуынша, «ауыспалы сабақты етістіктер». 

Ал -т өзгелік етіс жұрнағы жалғанып, таза өзгелік мағынаны беретін хикметтер 

төмендегідей:  

Залимларны құрбы не дүр мән йаратгән, Йаратгәнны нә сөзін тұтмас мән түзәтгән 

(59б, 4-5). Йолда өлүб көңліні саутмаса биһрақ (29 б, 11). Әууәл бізні хақ йаратты 

адам қылыб, Бір кәм қырық йыл ғам йаратты сирғам қылыб (113 а, 11). 

Қазіргі тілімізде етіс жұрнақтары бірінің үстіне бірі жалғана береді. Мысалы, 

ұйымдастыртты, жасатқыздырды, өткіздірді т.б. Ал орта ғасыр ескерткіштері 

тілінде етіс жұрнақтарының бірінің үстіне бірі жалғану деректері сирек кездесті. Тіпті 

бірді-екілі хикметтерде болмаса, аса көп кездесе қойған жоқ.   

Қатар келген етіс жұрнақтары жалғанған етістіктер: Йолын таныб ерәнләрға 

қошұлұшты (85 б, 11). (ыл -ырықсыз етіс, ыс- ортақ етіс). 

 Йасауи хикметтеріндегі өздік етіс пен мағыналық ерекшеліктері 

Өздік етіс жұрнағы субъектінің өзі жасайтын қимыл-әрекеттерді білдіретін етістіктерге 

жалғанады. Жоғарыда өзгелік етіс арқылы берілетін субъектіге тиесілі қимыл-әрекеттің 

де өзгелік етіс жұрнағы арқылы берілуін ғалым  Ы.Маманов жақсы байқаған болатын. 

Сол секілді -ін өздік етіс жұрнағының ХІ ғасыр ескерткіші М.Қашқаридың «Диуани 

луғат ит-түрк» еңбегінде өзіне тиесілі мағынаны емес, өзге мағына береді, Ол өзіне 

иеміш терінді – ол өзіне жеміс терді. Ер бітік бітінді – Ер жазу жазды (МҚ., І, 205 

б.). Зерттеуші Р.Досжан қазіргі тілімізде мұндай қолданыстардың стильдік мақсаттағы 

нормадан ауытқу болып есептелетіндігін айтады [7, 22 б.]. 

Түркі тілдерінде өздік етістің жұрнағы біреу ғана және түрлі фонетикалық варианттары 

болған. 

Хайран бақамән көзұмға йалғұз көрүнүрсән (34 а, 13). Фәрдәгі жамалымны көрәрдә 

сүйүнүрсән (34а, 14). Таң атқұнча фәрйад ұрұб зар еңрәнмәй (62а, 14). Оттұз йеті 

йашға кірдім ойғанмадым (93а, 9), Инсаф етіб алла сәры толғанмәдым (93а, 10). 

Сахарларда зари қылыб еңірәнмәдім (93а, 11). Хақ 'ашиқ сән руз қиймат білінұрсән 

(34б, 5). Жаныңны алыб тартгәндә қол йүгүнүрсән (34б, 14.). Беш күндә өтәр 'умрың 

нечүк йығынурсән (35а,8). Қабрің ічідә дозах отыға күйүнүрсән (35а, 8). Лутфын көрүб 

чин 'ашиқ сүйүнәр ерміш (36а, 4). Ол сәбәдін хаққа сығыныб келдүм мән-а (75а, 5). 

Рахман игәм бұйрығыға бойын сұнды (70б, 9). Сама чықыб дәрс өргәндім мәләйикдін 

(90 б, 3). 

ҚОРЫТЫНДЫ 

Йасауи хикметтерінде етіс түрлерінің барлық түрлері де кездеседі. Сонымен қатар  -т 

жұрнағы өзгелік етіс жұрнағы болса да мәтін ыңғайында өздік етіс мағынасын 
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беретіндігі Йасауи хикметтерінен байқалды. Сондықтан ғалымдар айтқандай мұндай 

тілдік ерекшеліктерді өзге құбылыс аясында қараған дұрыс. 

Сонымен қатар -лан, -лән құранды жұрнағын өздік етіс қосымшаларының бірі ретінде 

қарайтын зерттеушілер де бар [7, 22 б.]. Бірақ біздің ойымызша, өзге ғылыми 

еңбектерде көрсетілгендей күрделі құранды жұрнақ деп атаған дұрыс болар. 

Қорытындылай келгенде, Йасауи шығармаларындағы етіс жұрнақтарының қолданылу 

сипаты осындай. Бұның қазіргі қазақ тіліндегі етіс жұрнақтарының тарихын зерделеуге 

қосар үлесі бар деп ойлаймыз.  
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ТҮЙІНДЕМЕ 

Қоғамдағы жастардың алатын орны ерекше екені белгілі. Себебі, жастар әрбір елдің 

немесі барлық елдердің мәдени, рухани және саяси өміріне белсенді атсалысатын 

әлеуметтік-демографиялық топ. 

Қазақ қоғамында жастарға ежелден ерекше сеніммен қараған. Бүгінгі жастың – ертеңгі 

ел ағасы болатынын естен шығармаған, аға буын өкілдері тәрбие мәселесіне ерекше 

көңіл бөлген. «Ел боламын десең, бесігіңді түзе» деген дана халқымыз бала тәрбиесінің 

бесіктен басталатынын меңзесе керек. Өмірге жаңа келген нәрестеге бесік жырын 

айтып ұйықтатудың өзі бала тәрбиесіндегі алғашқы қадамдар болып есептелген. 

Бала күнінен бастап ұлттың дәстүрлі құндылықтарын бойына сіңіріп, халық ауыз 

әдебиеті жауһарларына қанығып өскен бала ержеткенде ұлттың алдындағы 

жауапкершілікті сезінетін, еліне тұтқа болатын тұлғаға айналған. 

Жастардың тән, жан саулығы - елдің стратегиялық қоры және оның қазіргі дамуының 

шешуші факторы. Жасөспірімдер мен жастардың бойында ізгілікті, рухани 

құндылықтарды қалыптастыру әлемдік, ұлттық мәдени құндылықтарды насихаттауға 

иек артып, жас шамасына қарай қарастырылуы тиіс. Жастарға тән құндылықтар сипаты 

жас азаматтың тағдыры мен тұрмыс жағдайының әркелкілігін, құндылықтар жайлы 

түсініктерінің сан алуандығын көрсетеді. Жастардың эстетикалық, ізгілікті талғамының 

қалыптасуына бұқаралық ақпарат құралдарының, әсіресе, электронды ақпарат 

құралдарының айтарлықтай ықпал ететінін ескеру қажет. Зорлық-зомбылықты, 

қатігездікті уағыздау жастардың мінез-құлқына жан-жақты қысым етіп, өмірді 

қабылдауы барысында сондай әдет-дағдыларды қалыптастырады. Дүлей күшке 

табынушылықты, шылымды, спиртті ішімдіктерді жарнамалауға шектеу қою - 
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мемлекет алдындағы жас ұрпақты рухани сауықтырудың бірден-бір кезек күттірмейтін 

шаралары. 

Ақпарат құралдарының, озық ойлы зиялы қауымның күш-жігері, тәрбиенің 

бағыттылығы қоғамда отансүйгіштік, іскерлік, үлкенді сыйлау, өзін қастерлей білу, 

жеке басы мен жақындары үшін жауапкершілікті сезіну сияқты қасиеттерді жоғары 

қоятын оңтайлы орта қалыптастыруға септігін тигізу қажет.  

Жастардың төл мәдениеттен нәр алуы, еліміздің тарихи өткенін оқып-үйренуі, 

қоғамымыздағы достық ахуал мен бейбітшілікті, рухани келісімді нығайту жас ұрпақ 

бойында біздің ортақ Отанымызға - Қазақстан Республикасына деген мақтаныш сезімін 

қалыптастыруы тиіс.  

Халықтық дәстүр, дүниені танып-білу ерекшелігі - халықтың ғасырлар бойы жасаған 

рухани азығының, көркемдік ойлау жүйесінің кейінгі ұрпаққа ауысып отыратын 

тәжірибесінің жиынтығы. Ол да өмірдің өзі сияқты, бір қалыпта тұрақтап қалмайды, 

халқымыздың бастан кешкен аумалы-төкпелі заманымен байланысты әбден қырналып, 

сұрыпталып, халықтың рухани сұранысына жауап бере алатындай мазмұн мен түрге ие 

болып, танымдық жағынан үнемі баюда болады. Бұл жерде, әрине фольклордың ролі 

өзінше еркеше болмақ. Көркемдік ауызекі шығармашылығындағы халықтық қасиеттер 

мен үлгілердің негізінде жетіліп, жаңарып отырады. Сондықтан халық даналығы 

қашанда сол тәжірибеге сүйенеді, заман, дәуір талаптарына сай дамытылып, 

жаңашылдық сипатқа ие болып отырады. Сөйтіп дүниені тұшыну, қоршаған дүниеге, 

әлемге деген көзқарастар өз кезегінде жаңашылдықпен ұласып, дүниетанымдық алғы 

ойлардың одан әрі мазмұны тереңдеуіне негіз болады. 

«Қазақстан болашағы – жастардың қолында» - деп, елбасымыз сенім артатын 

жастарымыз рухты, дені сау, мәдениетті болып дамуына келешекте өз үлесімді 

қосамын деп ойлаймын. Болашақтың іргетасын бірге қалайтынымызға сенейік. 

ABSTRACT 

In recent years, in the context of the growth of national consciousness, the revival of cultural 

and spiritual traditions, language, there is a need for students to become more familiar with 

the spiritual values of their people, with their national culture, customs and traditions. 

Following the principle of respect for the languages and culture of all peoples is one of the 

foundations of the state's policy to strengthen civil peace and harmony in society. The head of 

our state called for strengthening the ties of friendship and strengthening the interaction of all 

ethnic groups in the country for the sake of peace and harmony in our common home. 

Each generation fulfills a mission that is intended for it, because any generation, being a 

spiritual bridge between the past and the future, bears the burden of the past centuries. The 

duty of people living on earth is to pass on all spiritual values to the future generation without 

losing anything. 
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Spiritual values of a person indicate their highest level of development, personal maturity. By 

its very nature, spirituality itself is not a structure, but a way of human existence that includes 

responsibility and freedom. 

It is these values that help each individual to break out of the environment of isolation, limited 

only by material needs. Thanks to them, a person becomes a part of the creative energy of 

higher forces. He is able to go beyond his own inner Self, opening up in connection with the 

world at a higher level of development . 

 It is important to note that spiritual values motivate a person to perform certain actions that 

are radically different from ordinary, mundane ones. In addition, they act as a prerequisite for 

responsib 

Today, the value system needs to be revised. Moral and spiritual education of young people 

acquires no less, if not more, significance than knowledge, skills and abilities. One of the 

traditional sources of morality is literature. Beauty, harmony, the spiritual world of man, 

moral choice, the meaning of life, aesthetic development-all these are the main issues raised 

in literary works. It is not for nothing that literature , especially classical literature , is called 

the subject of human studies and a way of self -knowle. 

The best tool for educating high feelings and thoughts has always been considered a 

thoughtful reading of fiction, especially classical literature, the main themes of which have 

always been truth, kindness, love... Especially for me, as a teacher of Russian language and 

literature, it is terrible to observe the indifference to literature among modern youth. 

The reasons for many troubles, problems, and moods in the life of the younger generation are, 

in my opinion, their ignorance of the meaning of life, their inability to separate good from 

bad, determine moral values, and their inability to self-development and self-education. The 

task of literature lessons is to help children navigate the modern world and in themselves, to 

teach them to distinguish between good and evil. 

Қазақстанның 2050 жылға қарай өркениетті әлемнің озық дамыған 30 мемлекетінің 

қатарына қосылуы жалпыұлттық мақсат болып отыр. Жолдауда әрбір қазақстандықтың 

өмір сүру деңгейі мен адам капиталының сапалық тұрғыдан түбегейлі түрде арттыру, 

оның ішінде елдің қауіпсіздігі мен ұлтымыздың береке-бірлігін нығайтуға, сондай-ақ 

еліміздің діни жағдайына және XXI ғасырдағы еліміздегі діннің орнына ерекше көңіл 

аударылды. 

Жолдауда ел өмірінің сан-саласын қамтылды. Әсіресе, ел жастарына үлкен үміт 

артатынын және еңбексүйгіш, ұлттық құндылықтарды ардақтайтын білімді жастар 

көркейген Қазақстанның болашағы деп атап көрсетті. Ұлт көшбасшысы «Сендер 

болашаққа деген үкілі үмітіміздің тірегісіңдер. Біздің бүгінгі атқарып жатқан қыруар 

шаруаларымыз тек сендер үшін жасалуда… Сендердің азат ойларың мен кемел 

білімдерің елімізді қазір бізге көз жетпес алыста, қол жетпес қиянда көрінетін тың 

мақсаттарға апаратын құдіретті күш» Кез-келген өркениетті қоғамның әлеуетті 
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жасампаз күш-қуатының маңызды құрамдас бөлігі – бұл жастар. Жастар заманауи 

Қазақстанның қарқынды инновациялық-индустриялық үдемелі дамуының жасампаз 

шығармашылық күші болғандықтан, мемлекетіміздің экономикалық, индустриялдық 

өрлеуі мен демократиялық құндылықтарының қалыптасуына жаңа мемлекеттілік 

ұстанымның негізгі іргетасын қалайды. Қоғамның жаңаруы мен кемелденуіне құштар 

бөлігі жастардың ел өміріндегі орнына ерекше мән беріледі.  

Қоғамдағы жастардың алатын орны ерекше екені белгілі. Себебі, жастар әрбір елдің 

немесі барлық елдердің мәдени, рухани және саяси өміріне белсенді атсалысатын 

әлеуметтік-демографиялық топ. 

Қазақ қоғамында жастарға ежелден ерекше сеніммен қараған. Бүгінгі жастың – ертеңгі 

ел ағасы болатынын естен шығармаған аға буын өкілдері тәрбие мәселесіне ерекше 

көңіл бөлген. «Ел боламын десең, бесігіңді түзе» деген дана халқымыз бала тәрбиесінің 

бесіктен басталатынын меңзесе керек. Өмірге жаңа келген нәрестеге бесік жырын 

айтып ұйықтатудың өзі бала тәрбиесіндегі алғашқы қадамдар болып есептелген. 

Бала күнінен бастап ұлттың дәстүрлі құндылықтарын бойына сіңіріп, халық ауыз 

әдебиеті жауһарларына қанығып өскен бала ержеткенде ұлттың алдындағы 

жауапкершілікті сезінетін, еліне тұтқа болатын тұлғаға айналған. 

Жастардың тән, жан саулығы - елдің стратегиялық қоры және оның қазіргі дамуының 

шешуші факторы. Жасөспірімдер мен жастардың бойында ізгілікті, рухани 

құндылықтарды қалыптастыру әлемдік, ұлттық мәдени құндылықтарды насихаттауға 

иек артып, жас шамасына қарай қарастырылуы тиіс. Жастарға тән құндылықтар сипаты 

жас азаматтың тағдыры мен тұрмыс жағдайының әркелкілігін, құндылықтар жайлы 

түсініктерінің сан алуандығын көрсетеді. Жастардың эстетикалық, ізгілікті талғамының 

қалыптасуына бұқаралық ақпарат құралдарының, әсіресе, электронды ақпарат 

құралдарының айтарлықтай ықпал ететінін ескеру қажет. Зорлық-зомбылықты, 

қатігездікті уағыздау жастардың мінез-құлқына жан-жақты қысым етіп, өмірді 

қабылдауы барысында сондай әдет-дағдыларды қалыптастырады. Дүлей күшке 

табынушылықты, шылымды, спиртті ішімдіктерді жарнамалауға шектеу қою - 

мемлекет алдындағы жас ұрпақты рухани сауықтырудың бірден-бір кезек күттірмейтін 

шаралары. 

Ақпарат құралдарының, озық ойлы зиялы қауымның күш-жігері, тәрбиенің 

бағыттылығы қоғамда отансүйгіштік, іскерлік, үлкенді сыйлау, өзін қастерлей білу, 

жеке басы мен жақындары үшін жауапкершілікті сезіну сияқты қасиеттерді жоғары 

қоятын оңтайлы орта қалыптастыруға септігін тигізу қажет.  

Жастардың төл мәдениеттен нәр алуы, еліміздің тарихи өткенін оқып-үйренуі, 

қоғамымыздағы достық ахуал мен бейбітшілікті, рухани келісімді нығайту жас ұрпақ 

бойында біздің ортақ Отанымызға - Қазақстан Республикасына деген мақтаныш сезімін 

қалыптастыруы тиіс.  
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Мемлекеттің күш-жігері мәдени инфрақұрылымды материалдық қамтамасыз етуге, 

білімінің мектептерден, студенттік оқу мекемелерінен тыс жастардың бос уақытын 

пайдалы өткізуге мүмкіндік жасайтын театр, кітапхана, спорт құрылғыларын қолдауға, 

оқу - әдіс-тәсілдемелік құралдарын, көркем әдебиеттер шығару, оқу орындарын 

компьютерлендіру, дене тәрбиесі мен спортты дамытудың мемлекеттік, аймақтық 

бағдарламаларын жасау, ізгілікті, рухани құндылықтарды, салауатты өмір салтын 

қалыптастыруға бағытталады.  

Жас таланттарды қолдау мен шыңдау Мемлекет дарынды тұлғаның аса зор қоғамдық 

маңызын, олардың даму мүмкіндіктері мен ашылуына неғұрлым кеңінен жағдай 

жасауды басшылыққа алады. Қоғамның интеллектуалдық, шығармашылық қуатын 

сақтау мен дамыту, жастардың дербес шығармашылық дамуына жағдай жасау жас 

таланттарды қамқорлығына алған мекемелер мен кәсіпорындарға, қоғамдық 

ұйымдарға, қайырымдылық қорларына, өзге де қорларға, жеке тұлғаларға 

экономикалық жағынан қолдау көрсетуді, дарынды жастарға стипендиялар, жүлделер, 

жәрдемақылар тағайындауды; жастардың шығармашылық, жаңашылдық қызметіне 

мемлекеттік қолдау көрсетуді көздейді. Жастарға әлеуметтік көмек көрсету мен қазіргі 

жағдайға бейімделу жүйесін қалыптастыру. Балалар мен жастарға әлеуметтік көмек 

көрсету және оларды қолдау жүйесі қиын, даулы жағдайға тап болған жастардың 

әлеуметтік маңызды қажеттіліктерін қанағаттандырудан, оларды әлеуметтік жағынан 

сауықтыру мен соңыра толыққанды тіршілік жасауына жағдай жасаудан тұрады. 

Мемлекет жастар арасында әлеуметтік шиеленісті бәсеңдету жөнінде, жасөспірімдер 

мен жастар арасында нашақорлыққа, маскүнемдікке, қоғамға қарсы және ауытқу 

құбылыстарымен күресте кезек күттірмейтін шаралар қолданады.  

Қоғам мен мемлекет тарапынан жастардың әлеуметтік жағынан әлсіз санаттарына 

айрықша көңіл бөлінуге тиіс. Жастарға әлеуметтік көмек көрсету балаларға, жастарға 

жұмысқа тұру, денсаулық және құқық, бос уақытын ұйымдастыру, білім алу, 

отбасында, мектепте, ұжымда бір-бірімен қарым-қатынас проблемаларын шешу, 

өмірлік жолын таңдау және қоғамға бейімделу мәселелері бойынша консультациялық, 

практикалық, ұйымдастырушылық көмек алуында жәрдем беретін мекемелер жүйесі 

ретіндегі жастарға арналған әлеуметтік қызметтің бұрыннан қалыптасқан жүйесін 

дамыту арқылы жүзеге асырылатын болады.  

Рухани жаңғыру бүгінгі таңда өзекті және маңызды. Сондықтан аталмыш мақала 

жаңғырудың бір жолы десек те болады. Бұл мәселе әлі де зерттеуді қажет етеді. Жас 

ұрпаққа рухани дүниелерді бойларына сіңіре отырып тәрбиелеу басты мақсат ретінде 

көрсетіледі. 

Халықтық дәстүр, дүниені танып-білу ерекшелігі - халықтың ғасырлар бойы жасаған 

рухани азығының, көркемдік ойлау жүйесінің кейінгі ұрпаққа ауысып отыратын 

тәжірибесінің жиынтығы. Ол да өмірдің өзі сияқты, бір қалыпта тұрақтап қалмайды, 

халқымыздың бастан кешкен аумалы-төкпелі заманымен байланысты әбден қырналып, 
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сұрыпталып, халықтың рухани сұранысына жауап бере алатындай мазмұн мен түрге ие 

болып, танымдық жағынан үнемі баюда болады. Бұл жерде, әрине фольклордың ролі 

өзінше еркеше болмақ. Көркемдік ауызекі шығармашылығындағы халықтық қасиеттер 

мен үлгілердің негізінде жетіліп, жаңарып отырады. Сондықтан халық даналығы 

қашанда сол тәжірибеге сүйенеді, заман, дәуір талаптарына сай дамытылып, 

жаңашылдық сипатқа ие болып отырады. Сөйтіп дүниені тұшыну, қоршаған дүниеге, 

әлемге деген көзқарастар өз кезегінде жаңашылдықпен ұласып, дүниетанымдық алғы 

ойлардың одан әрі мазмұны тереңдеуіне негіз болады. 

Қазақ даласына тән данышпандық ой- толғаулардың, кесім-биліктердің, ой- 

тұжырымдардың қай-қайсысын ашып қарасаңыз сөз даналығының өзегі- адам. 

Адамның келешегі мен бүгінгісі, қайғысы мен қуанышы, арманы мен тілегі, 

қиыншылығы мен бақыты, болмысы мен болашағы. Би-шешендер 

шығармашылығының ден мазмұны толысқан зерделілік пен адамгершілік теңдік пен 

келісімнен тұрады. Бір сөзбен айтқанда, ұлағаттылықтың үйлесімділігін құрайды. 

Сонымен бірге дәстүр әр халықтың өзінің ұлттық тұрақты ұғым-түсінігі, көзқарасы 

негізінде туады, философиялық ойлаудың ұлттық ерекшеліктеріне сүйенеді. Ол белгілі 

бір шағын ортада туып, біртіндеп кеңістігін ұлғайтады, ортақ ұлттық сипат алады. 

Мұны қазақ халқының ауызекі шығармашылық дәстүрлерінің өркендеу жолынан 

байқау қиын емес. Ұлтты - ұл, халықты - халық ететін, оның ежелгі әдеби- мәдени 

мұрасы екені баршаға аян. Ес жоқ ерте кезден жасап келе жатқан ауыз әдебиетінің 

негізі дүниетанымға айналған мәдениетте өз жетістігі бар. "Қазақ халқының бағзы 

заманнан бергі негізгі рухани азығы, мәдениеті, философиясы -ауыз әдебиеті 

болғандығы мәлім... Егер өлең түріндегі фольклор, негізінен, көркемдік, эстетикалық 

және тәрбиелік роль атқарған болса, прозалық халық шығармалары елге көбінесе 

табиғаттың сырын ұғуға, дүниетанымды кеңейтуге, өмірді білуге жәрдемдескен" - деп 

жазады С.Қасқабасов. 

Ол өз кезегінде халықтың сан ғасыр бойы жинақтаған көркемдік ойларын, тәжірибесін 

толығымен сақтап келген. Ауыз әдебиеті қазақ халқының ерте заманнан бергі негізгі 

рухани азығы, мәдениеті, философиясы болғандығын осыдан көреміз. Оның 

шығармашылық үлгілері қандай көп болса, түрлері де сондай көп. Мұндай халық 

шығармалары көбіне табиғаттың сырын ұғуға, дүниетанымды кеңейтуге, өмірді 

түсінуге көмектескен. 

"Біздің өзіміздің ауылда да от басында әңгіме,, ертек, өлең сабақтары үзілмей 

айтылатын еді, - деп жазды Сәкен Сейфуллин - өзіне ықпал еткен орта туралы. -

Әсіресе, күздің, қыстың ұзақ кештерінде тау араларынан ұйытқып соққан ызыңдаған 

желді түні жамылған ауылдың отбасы әңгімесіз, ертексіз, домбырасыз болмайды, өлең 

де айтылады. Біздің әкей аңшы еді. Ал, аңшы адам кешке отбасында отырғанда 

әңгімешіл, ертекші болады". 
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Міне, бұл - "өнердің өмірді бейнелеу принциптері". Ауыз әдебиеті шығармаларының 

мазмұны - табиғат пен адам гармониясы, адам мен топтың ынтымақтастығы, рухани 

туыстық бірлігі, адам баласының ертеден есте қалған өмір сыры. Мұның себебі, 

қазақтың ауыз әдебиеті деген көлемі мен биік көркемдігі ұштасқан, халқымыздың 

рухани өмірінің, тарихи-әлеуметтік істердің, күрестер мен қайшылықтардың армандар 

мен үміттердің, тіршілік құбылыстарына деген бағалардың, дүниетаным мен қоғам, 

табиғат туралы білімдердің шоғырланып, ерекше жарасым тапқан энциклопедиясы ғой 

 «Қазақстан болашағы – жастардың қолында» - деп, елбасымыз сенім артатын 

жастарымыз рухты, дені сау, мәдениетті болып дамуына келешекте өз үлесімді 

қосамын деп ойлаймын. Болашақтың іргетасын бірге қалайтынымызға сенейік. 
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БОЛЕЗНИ И  ВРЕДИТЕЛИ СОИ В КАЗАХСТАНЕ 

DISEASES AND PESTS OF SOY IN KAZAKHSTAN 

А.А.Мауи, Г. Медеова, М. Копжасарова, К. Аскарова 

Казахский национальный женский педагогический университет 

 

АННОТАЦИЯ 

Дан обзор наиболее опасных болезней и вредителей сои в Казахстане, приведены 

результаты многолетних исследований по разработке мер защиты культуры с 

применением эффективных инсекто-фунгицидов. Представлены результаты оценки 

контактных и системных протравителей семян сои. 

Ключевые слова: Соя, болезни, вредители, инсекто-фунгициды, протравители, 

эффективность. 

ANNOTATION 

A review of the most dangerous diseases and pests of soybeans in Kazakhstan is given, the 

results of many years of research on the development of crop protection measures using 

effective insect fungicides are presented. The results of the evaluation of contact and system 

treatment of soybean seeds presented. 

Keywords: Soy, diseases, pests, insect fungicides, disinfectants, effectiveness. 

Соя – важнейшая белково-масличная культура мирового значения. В зерне сои 

содержится от 36 до 50% белка, 17-26% масла, много минеральных солей и витаминов. 

По аминокислотному составу протеин сои близок к белку куриных яиц, а масло 

относится к легко усвояемым и содержит жирные кислоты, не вырабатываемые 

организмом животных и человека. Благодаря богатому и разнообразному химическому 

составу соя широко используется как продовольственная, кормовая и техническая 

культура. В мировой практике соевое зерно в основном используется для переработки 

масла, а шрот и жмых- для кормовых целей как ценные высокобелковые добавки к 

комбикормам [1]. Кроме того, она имеет большое агротехническое значение, находясь 

в симбиозе с клубеньковыми бактериями, эта культура обогащает почву азотом [2]. 

Выращивают ее в орошаемых условиях в основном в Алматинской, Жамбылской и 

Южно-Казахстанской (нынеТуркестанской) областях с 1966 года. В последние годы 

незначительные посевы сои имеются В Кустанайской, Актюбинской, Северо-

Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях. Начиная с 70-х годов прошлого 

века в связи с развитием животноводства в республике, МСХ РК стимулировало 

производство сои, и она стала очень востребованной и политической культурой, 

поскольку была установлена специальная премия за расширение площадей посева сои. 

Благодаря этим мерам посевные площади этой культуры в Казахстане резко 

расширились.   

В настоящее время в республике посевные площади, занятые ею составляет 130 тыс. га, 

в целом по республике урожайность сои очень низка. Многие фермеры получают всего 

12-15 ц/га.  Это в 5,5 и более раза ниже потенциальных возможностей этой культуры. 

Одной из основных причин низкой урожайности сои являются болезни и вредители. В 

благоприятные для распространения годы они могут снизить урожайность зерна на 

70%. В среднем же ежегодно потери составляют 10-12%. Следовательно, для 
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увеличения продуктивности сои первостепенное значение имеет разработка 

комплексной системы защитных мероприятий от вредных объектов.  

На посевах сои в республике отмечено более 74 видов насекомых и клещей. Они 

повреждают стебли, листья, цветы, молодые бобы и семена, начиная с фазы роста до 

цветения и созревания бобов [4]. К наиболее массовым и распространенным 

вредителям относятся туркестанский паутинный клещ, тля (бобовая, бахчевая), 

цикадки (двуточечная, полосатая и неолитур матовый), трипсы (табачный, полевой, 

мальвовый), клопы (полевой, полынный, люцерновый, свекловичный, ягодный) и 

озимая совка. 

Туркестанский паутинный клещ распространен на посевах сои в Алматинской, 

Жамбылской и Южно-Казахстанской (ныне Туркестанская область) областях. 

Повреждает более 200 культурных и сорных растений, особенно сою, сахарную свеклу, 

хлопчатник, бахчевые и другие культурные растения.  Клещи в начале заселяют 

нижнюю сторону листа, в местах питания листьев появляются белые пятна, постепенно 

их количество и размеры увеличиваются, пятна сливаются, лист обесцвечивается и 

приобретает желтоватый до светло-коричневого оттенок и преждевременно засыхает, и 

опадает. При поражении растений паутинным клещом нарушается обмен веществ, что 

ведет к большим потерям урожая.  При массовом размножении клещи заселяют 

верхнюю сторону листьев, цветки, бобы, всю вегетативную часть растения. Впервые 

вредоносность клеща в республике на посевах сои была установлена [5], где показана 

снижение урожая зерна сои до 66,9%, содержание в них протеина на 3,7-17,9%, 

ухудшение посевных качеств семян; снижение энергии прорастания и всхожести 

соответственно на 5-12% и 5-30%. 

Зимуют оплодотворенные самки клещей на полях и окружающих их стациях. Начало 

заселения посевов сои паутинным клещом происходит во второй декаде июня и позже. 

Продолжительность развития одного поколения колеблется от 7 до 21 дней, в среднем 

– 9,5 дней. Плодовитость самок в лабораторных условиях составляет 57-139 яиц. За 

сезон клещ развивается в 7-11 поколениях. Заселенность посевов сои паутинным 

клещом составляло от 1 до 100%. Наибольшая-наблюдалась в южной зоне, тепловые 

ресурсы способствовали более интенсивному развитию клещей. 

На посевах сои на юге и юго-востоке Казахстана встречаются несколько видов 

подгрызающих совок. Это-восклицательная, дикая и озимая совки. Последний вид 

является широко распространенным и вредоносным вредителем соесеющих хозяйств 

Алматинской и Жамбылской областей. Для сои опасны повреждения гусениц первого 

поколения, которые подгрызают корневую шейку всходов, вызывая изреженность на 5-

25% и более, ослабляя рост и развитие растений. Численность гусениц озимой совки 

колебалась в зависимости от гидротермических условий года и способна снизить 

урожай зерна на 2,3-5,1 ц/га [6].  

В агробиоценозе сои на юго-востоке Казахстана повсеместно распространены сосущие 

насекомые: цикадка двуточечная, полосатая, неолитур матовый, тля бобовая, бахчевая, 

клопы бурый, стекловидный, полевой, люцерновый, лигус полынный, трипсы 

табачный, мальвовый, которые питаются соком растений сои. Цикадки, клопы и тли 

высасывая сок из листьев сои, вызывают их преждевременное отмирание. Кроме того, 

делаются активными переносчиками вирусных болезней сои. В условиях юго-востока 

Казахстана особо опасными переносчиками вирусных болезней отмечены следующие 

виды: полосатая цикадка и неолитур матовый, бобовая и бахчевая тли, люцерновый, 

полевой, бурый свекловичный клоп, лигус полынный, клопы, табачный, и 

мотыльковый трипсы. 
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На юге и юго-востоке Казахстана на посевах сои распространены обыкновенная и 

желтая мозаики сои и болезни, вызываемые вирусами люцерны и задержки роста. 

Степень поражения посевов сои мозаикой в Казахстане составляет от 20 до 60%, 

прямые потери урожая колеблются от 20 до 29% в растениях. При этом уменьшается 

белковый баланс, содержание сырого протеина в зеленой массе на 4,62%, семенах- 

5,25%, по сравнению со здоровыми растениями (соответственно 11,06, 9,56%). Желтой 

мозаикой поражаются до 50% посевов сои, последние следует размещать вдали от 

люцерны и клевера-опасных резерваторов болезни. 

Вирус мозаики сои передается механической инокуляцией и переносчиками (тли, 

цикадки, клопы, трипсы) а также семенами. Инфекцию содержат 10-25% семян 

растений, зараженных этим вирусом. 

В республике пораженность посевов сои вирусными болезнями составляет от 5 до 46%. 

Снижение урожая наблюдалось от 19,7 до 30%, при этом снижались количественные и 

качественные показатели зерна сои (всхожесть, энергия прорастания, содержание 

протеина в зерне соответственно на 34,32, 1,2% и небольшие увеличение жира на 

0,4%). 

Известно, что видовой состав вредных организмов постоянно находится в стадии 

формирования и накопления. Поэтому решение проблемы защиты сои от болезней и 

вредителей в Казахстане является актуальным и крайне необходимым [3]. 

Сою поражают более 100 видов возбудителей болезней разной природы в период 

вегетации растении. Они нарушают процессы жизнедеятельности растений 

(фотосинтез, дыхание, транспирацию, обмен веществ), что приводит к снижению 

продуктивности и посевных качеств семян. В целом болезни снижают урожайность 

этой культуры на 17-27%, в отдельные годы при эпифитотии развитие- до 50% или 

приводит полной гибели посевов. 

Для установления распространенности болезней и вредителей в 2003-2017 гг. 

проводилось обследование посевов сои в основной зоне соясеяния Казахстана.  

Результаты периодических маршрутных обследований показали, что на посевах сои 

зарегистрировано более 20 видов возбудителей болезней-грибного, бактериального и 

вирусного происхождения. Из которых три болезни, вызываемых бактериями, четыре –

вирусом, 15-грибками и 7 заболеваний, вызванных неблагоприятными условиями 

внешней среды или же недостатком, а также избытком каких-либо питательных 

веществ. Но наиболее распространенным и вредоносным в республике являются 

болезни всходов. Так, гибель всходов от бактериозов и фузариозов в холодную, 

дождливую и затяжную весну может достигать 50%. Снижается всхожесть семян от 

ложной мучнистой росы, склеротиниоза, фомопсиса на 30 и более процентов. 

Пораженные пепельной, белой, серой и фузариозной гнилями растения быстро увядают 

и высыхают. При раннем проявлении болезней не образуются бобы на растениях, а при 

появлении болезней перед уборкой образуются мелкие и щуплые семена. Такие семена 

имеют низкую массу 1000 семян и очень низкую всхожесть. В предгорной зоне 

Алматинской области высокой вредоносностью отличаются антракноз, приводящий к 

усыханию растений, и фомопсис, вызывающий ожог стеблей и бобов сои. Перед 

цветением растений во влажные годы посевы сои интенсивно поражаются 

бактериальным ожогом, пустульной пятнистостью, мозаикой и ложной мучнистой 

росой. Единичные пятна пероноспороза на листьях сои в Казахстане впервые отмечены 

в 1985 г. Болезнь была завезена в республику семенами американского сорта Ходсон. В 

дальнейшем она развивалась сильнее и приносила с каждым годом все больше вреда 

соеводству. 
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Все эти выше перечисленные листовые формы болезни снижают ассимиляционную 

поверхность листьев, а это, в свою очередь, значительно (до 35% и более) снижает 

урожай. Почти все болезни ухудшают посевные качества семян. 

Главными причинами массового распространения листовых форм болезней является 

монокультура, а также возделывание сортов сои, восприимчивых к вышеуказанным 

заболеваниям. Поэтому обработку посевов в борьбе с болезнями сначала нужно 

провести на участках, где высеяны восприимчивые сорта. При появлении первых 

признаков болезней 1-процентным раствором препаратов цинеба и ридомила. 

Корневые гнили сои в республике распространены повсеместно. Встречаются на 

посевах сои фузариозная, ризоктониозная, аскохитозная гнили и очень редко 

фитофторозная. Потери урожая от которых могут составлять 10-20 и более процентов.  

Нами проведено исследование по изучению влияния предшественников (озимая 

пшеница, ячмень, сахарная свекла, кукуруза, овощные культуры, подсолнечник, 

третьяк люцерны и соя в монокультуре 2-3 года) на развитие болезней и вредителей 

сои.  Ротация культур в севообороте уменшает потенциальный запас инфекции.  Для 

сои в севообороте хорошим предшественником является только озимая пшеница. 

Возделываемая после озимой пшеницы сои в 1,7-2,5 раза меньше поражается 

болезнями всходов, на 12% фузариозной гнилью и на 15% ложной мучнистой росой по 

сравнению с монокультурой.  

Не рекомендуется возделывать сою после сахарной свеклы, овощных культур, 

кукурузы, так как эти культуры поражаются склеротинией и угольной гнилью, 

возбудители которых вызывают появление белой и пепельной гнилей. Нельзя 

размещать сою и после подсолнечника или сеять близко от него, так как это тоже 

приводит к значительному поражению ее белой и серой гнилями. Так в ПК «ЕВВА» 

Илиского района Алматинской области в 2013 году поражение сои, посеянной после 

подсолнечника, склеротиниозом составляло 47%, а по кукурузе на силос -17%. В 

севообороте перерыв между севом подсолнечника и сои должен составлять не менее 

четырех лет (период за который погибают склероции). Посевы сои необходимо удалять 

на расстояние не менее 1 км от многолетних трав. Это уменьшает поражение ее 

вирусными болезнями, переносчиками которых являются сосущие насекомые. 

Длительное выращивание сои в монокультуре приводит к 100% -ному поражению 

растений белой, серой, пепельной, фузариозной гнилями, увеличению поражения 

антракнозом, пероноспорозом, бактериальными болезнями, что отрицательно 

сказывается на урожае. 

Необходимо проводить зяблевую вспашку посевов сои на глубину 25-30см.  Данное 

мероприятие имеет большое значение в снижении запаса инфекции и численность 

зимующих в растительных остатках и в почве вредителей. При глубокой зяблевой 

вспашке в почву заделывается пораженные болезнями растительные остатки и 

создаются неблагоприятные условия для зимовки вредителей.  Благодаря этому запас 

инфекции и численность зимующих в растительных остатках и в почве вредителей в 

течение зимы снижается, что сдерживает их развитие в весенне- летний период. Ранняя 

зяблевая вспашка (после уборки озимой пшеницы) приводит к полному уничтожению 

озимой совки и гибели сосущих насекомых. Глубокая вспашка перемешая верхний 

слой почвы с семенами сорняков, будет уменьшать запас сорняков в почве. 

Весенние междурядные обработки уменьшает поражение сои болезнями и 

вредителями, тем самым создают лучшие условия для развития растений и повышению 

их сопротивляемости вредным организмам. Лучшему развитию растений и повышению 

их устойчивости к болезням и вредителям способствуют удобрения. Правильное 
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использование минеральных удобрений в рекомендуемых соотношениях также служит 

одним из средств борьбы с болезнями и вредителями. Необходимо вносить удобрения 

исходя из особенностей почв и содержания в них элементов питания. Избыток азотных 

удобрений снижает сопротивляемость к болезням и вредителям. Фосфорные и 

калийные удобрения способствуют повышению устойчивости растений к болезням и 

вредителям. Для нормального прорастания и получения дружных всходов сои верхний 

слой почвы должен прогреется до 13-150 С. Ранние сроки сева в непрогретую почву 

резко повышают поражение всходов корневыми гнилями бактериального и грибного 

происхождения. Так поражение сои семядольным бактериозом при ранних сроках сева 

в зависимости от сорта составляло 22-50%, а при оптимальных-всего 0,5-7%. 

Наиболее опасные болезни и вредители поражают сою в начальный период развития 

растений. Поэтому именно весной нужно обращать особое внимание на защиту посевов 

от поражения и повреждения болезнями и вредителями. К наиболее опасным болезням 

и вредителям в этот период относятся болезни всходов и озимая совка. Поэтому весной 

необходимо провести ряд специальных профилактических мероприятий. Семена 

следует протравливать инсекто-фунгицидными протравителями (гауча, круйзер, табу, 

фуродан, фундазол, тачигареном, деразолом, ТМТД и др.), что способствует более 

энергичному их прорастанию, предохраняет молодые всходы от болезней и вредителей. 

В республике почти не проводятся обработки посевов фунгицидами против листовых 

форм болезней сои. Пока эффективных системных фунгицидов в мире нет, а 

опрыскивание посевов сои в период вегетации против болезней могло бы значительно 

повысить урожайность этой культуры. 
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ABSTRACT 

Plant density in agrocenosis  and the number of productive stems have significant effect on 

formation of a high grain yield of rice varieties and samples differing in height and 

architectonics. Thus, when an optimum fertilizer dosage (N180P120 kg/ha a.v.) is added, high 

grain yield is formed under the following conditions: 1) a high grain yield of a medium 

growth variety with narrow, vertically arranged leaves (Kuban 3, Krasnodar 424 and 

Dubovsky 129 varieties) is formed for the  density of rice standing on the shoots of 320-400 

pcs/m2, before harvesting -250-350 pcs/m2, with a feed area of one plant of 22-30 cm2, in the 

period of sweeping - 25-38 cm2. In such an agrocenosis , the number of productive stems is 

550-650 pcs/m2, or 5.5-6.5 million panicles per hectare. 2) A high grain yield in medium-

sized, large-leaved varieties (Marzhan, Aral 202, Togusken 1) is formed on highly productive 

crops, with a standing density of 280-350 pcs/m2, before harvesting - 220-250 pcs/m2, with 

460-580 pcs./m2 of productive stalks, or 4.6-5.8 million panicles per hectare. 3) In stunted, 

with large and wide leaves of varieties (Estuary) and rice samples (ECM), high grain yield is 

formed with a standing density of 280-380 pcs/m2, before harvesting 220-310 pcs/m2, with 

formations 550-650 pcs/m2 of productive stems, or 5.5-6.5 million panicles. 

Keywords. Rice, variety, effect of fertilizers on agrocenosis structure, rice varieties yield 

dependence on fertilizers’ dosages.  

АННОТАЦИЯ 

На формирование высокого урожая зерна у сортов и образцов риса, различающиеся по 

высоте и архитектонике оказывают существенное влияние густота стояния растений в 

агроценозах, количество продуктивных стеблей. Так, при внесений оптимальной дозы 

(N180P120 кг/га д.в.) удобрений высокий урожай зерна формируется в следующих 

условиях: 1) Высокий урожай зерна среднерослых, с узким, вертикальным 

расположением листьев (Кубань 3, Краснодарский 424, Дубовский 129) образуется на 

высокопродуктивных посевах, при густоте стояния риса по всходам 320-400 шт/м2, 

перед уборкой -250-350 шт/м2, при площади питания одного растения 22-30 см2, в 

период выметывания – 25-38 см2. В таких агроценозах количество продуктивных 
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стеблей равен 550-650 шт/м2, или на гектаре 5,5-6,5 млн. метелок. 2) Высокий урожай 

зерна у среднерослых, крупнолистных сортов  (Маржан, Арал 202, Тогускен 1) 

формируется на высокопродуктивных посевах, при густоте стояния 280-350 шт/м2, 

перед уборкой – 220-250 шт/м2, при количестве 460-580 шт/м2 продуктивных стеблей, 

или 4,6-5,8 млн. метелок на гектаре. 3) У низкорослых, с крупными и широкими 

листьями сортов (Лиман) и образцов риса (ЕСМ) высокий урожай зерна формируется 

при густоте стояния 280-380 шт/м2, перед уборкой – 220-310 шт/м2, при образований 

550-650 шт/м2 продуктивных стеблей, или 5,5-6,5 млн. метелок. 

Ключевые слова. Рис, сорта, влияние удобрений на структуру агроценоза, 

формирование урожая сортов риса в зависимости от доз удобрений  

 

In rice agrocenosis, formation of the number of productive stems changes during the growing 

season and, as an integral indicator, depends on many factors: the number and quality of sown 

seeds, the number of germinated seedlings, their rooting and preservation, tillering intensity, 

growth and productivity of side shoots. The number of these indicators, the intensity of 

growth and development of lateral shoots are significantly influenced by doses and methods 

of applying mineral fertilizers. The influence of the seeding rate and plant stand density in 

crops on the yield of rice grain has been studied in many studies and experimental results 

have been accumulated. In these works, the optimal plant stand density in crops is considered 

as one of the main factors that have a significant impact on the formation of high yields 

[1,2,3]. Currently, in Asian countries they intensify the technology of this valuable culture 

cultivation in order to provide their population with rice. Thus, according to scientists and 

specialists from China [4], Indonesia [5], Korea [6] and Vietnam [7], the highest and high-

quality grains of rice are formed on crops with optimal plant density, balanced nutrients, and 

optimal doses and methods of mineral fertilizer application and with timely and high-quality 

carrying out of all agrotechnical techniques. The influence of the seeding rate and plant stand 

density on the yield of rice grain has been studied in many studies and experimental results 

have been accumulated. In these works, the optimum plant stand density is considered as one 

of the main factors that have a significant impact on the formation of high yields [1,2,3,8].  

METHODS AND OBJECTS OF RESEARCH 

Small-plot and large-field field experiments were carried out on the saline soils of the 

Kazakhstan Aral Sea area in 2012-2017 to determine the favorable structure of agrocenosis  

of rice varieties and the optimum dosage of nitrogen fertilizer. Medium-height, narrow-

leaved, early-ripe varieties such as Kuban 6 and Dubovsky 129, middle-ripe Krasnodar 424 

variety, medium-tall, large-leaved samples 4-15, Kyzylorda 5, KzROS 356, Marzhan variety, 

low-growing, broad-leaved Firth were studied. In small-scale experiments, the seeding rate 

was 100, 300, 500, 700, 900 kg/m2; the dosage of fertilizers N90P90, N180P120 kg/ha a.v., 

were repeated three times. In large-scale experiments, the seeding rate for Kuban 3 and Liman 

varieties was 100 kg/ha (3 million viable seeds per hectare), 200 kg/ha (6 million), 250 kg/ha 
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(7.5 million), 300 kg/ha (9.5 million viable seeds per hectare). Seeds of Marzhan variety are 

larger and spinous, therefore they sowed 130 kg/ha (3 million viable seeds), 230 kg/ha (6 

million), 280 kg/ha (7.5 million) and 330 kg/ha (9.5 million viable seeds) using a seeder. Pilot 

crops were flooded on May 18-20. Mineral fertilizers (ammonium sulfate, granulated 

superphosphate) were added: N0P0, N90P90, N120P120, N150P120, N180P120, N240P120 

kg/ha ae. The area of the plots was 150 m2, the number of replications - four. 

RESULTS OF RESEARCH AND DISCUSSION 

The main indicators of the structure of rice agrocenosis  include the optimum plant standing 

density, the number and productivity of main and lateral shoots and tillering intensity. These 

indicators vary significantly depending on the area of nutrition and doses and methods of 

mineral fertilizer application. Thus, in model experiments (plot area - 5 m2), the greatest 

germination of seeds was observed when 100, 300 seeds were sawn per m2. With an increase 

in the number of sown seeds (i.e. with a decrease in the area of nutrition), field germination of 

seeds decreased. For example, the germination of seeds of narrow-leaved rice varieties Kuban 

3, Krasnodaprsky 424 and Dubovsky 129 decreased from 76.0-79.3% to 48.2-57.4%. The 

same patterns were observed with crops of large-leaved varieties Marzhan and samples 4-15, 

Kyzylorda 5, KSROC 356. However, with an increase in the seeding rate, more sprouting rice 

plants and the productive stems remained till harvesting (Fig. 1). Rice is an intensely bushy 

plant. With increase in area of nutrition and increase of fertilizers dosages, the number of the 

2nd, 3rd and other side shoots increased significantly. However, with a decrease in the area of 

nutrition and the emergence of optimally dense shoots, tillering of rice decreases, shoots of 

the first and second order appear, which grow and develop synchronously, not lagging behind 

the main stem. This is one of the main conditions for obtaining high grain yields. But, with 

very thickened crops, the leaves located on the lower and middle levels are mutually strongly 

shadowed, tillering lingers, shoots appear without panicle, which leads to a decrease in grain 

yield [1,2,3]. 

When an optimum fertilizer dosage is added (N180/P120 kg/ha) and with highly productive 

agrocenosis  (i.e. at the optimally crowded cultures) tillering increases and the number of 

productive stalks  and side shoots (stalks with heads) (fig. 1). Thus, when 300, 500, 700 pcs of 

germinating seeds per a m2 and adding fertiliser at the rate of N180P120 kg/ha number of 

productive stalks of the pilot sowings of large-leaf varieties was 452-567, 469-613, 479-634 

pcs/m2, correspondingly. As for the narrow-leaf rice varieties with vertical leaf position, such 

as Kuban 3, Krasnodarskiy 424, the number of productive stalks was 487-686, 569-667 

pcs/m2, i.e. 8.8-21.0% more. At the optimum fertilizer dosage, such an increase in the number 

of productive stalks is the main condition of high grain yield formation (fig. 1).  
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Seeding rate, pcs./m2 

 

Figure 1. Formation of agrocenosis  structure of rice medium-growth varieties and samples 

differing by the architectonic depending on fertilisers’ dosages and coverage area. 

 

Conventional designation: 1 – number of springing rice sprouts, pcs./m2; 2 – number of 

plants before harvesting, pcs./m2; 3 – number of productive rice stalks at the fertilizer dosage 

of N90P90kg/ha; 4 – number of productive rice stalks at the dosage of N180P120 kg/ha; 5 – 

field germination rate %; 6 – rice tilling capacity at the fertilizer dosage of N90P90 kg/ha; 7 

– rice tillering capacity at the fertilizer dosage of N180P120 kg/ha.  

 

When an optimum fertilizer dosage is added to the rice varieties with narrow vertically 

arranged leaves such as Kuban 3 and Krasnodarskiy 424, the best yield was achieved when 

500, 700 pcs/m2 of germinating seeds had been sawed and at the density of plants growing of 

320-430 pcs/m2, prior to harvest – 250-280 pcs./m2, at the area of one plant feed of 22-30cm, 

during the period of ear formation – 25-38cm2, at the number of productive stalks of 550-650 

pcs/m2, i.e. when 5.5-6.5 mln. heads are formed per a hectare.  

As regards the crops of large-leaved varieties and samples of rice, a high grain yield is formed 

when sowing 300, 500 pcs / m2 of viable seeds and with formations of plant standing on 

shoots of 230-350 pcs / m2, in the period of sprouting 220-300 pcs / m2, with one feed area 

plants shoots 28-45 cm2, in the period of sweeping - 31-50 cm2. Under such conditions, the 

optimal number of productive stems was 460-580 pcs / m2, i.e. 4.6-5.8 million ears of corn 

were formed on one hectare. Such crops are called by us highly productive agrocenosis  
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[1,2,3]. Rice crops - dynamic agrocenosis. With the introduction of the optimal dose of 

fertilizers and depending on the density of standing and feeding area, the mutual influence of 

neighboring rice plants in crops during the growing season changes. These changes depend on 

the architectonics, morphophysiological and genetic characteristics of rice varieties. In rice 

crops, photosynthetic activity and plant growth processes have a significant impact on the 

level of yield and grain quality depending on standing density. In this regard, the rice crops 

are subdivided as follows: thinned, moderate, highly productive and highly thickened 

agrocenosis . The yield of such crops vary [1,2,3]. 

On all the different soils of the CIS territories, rice is responsive to the doses and methods of 

applying nitrogen fertilizers compared to phosphate fertilizers. However, with the joint 

application of nitrogen and phosphate fertilizers, rice forms the highest grain yield [1,2,3]. In 

this regard, the effect of nutrition area and doses of nitrogen-phosphate fertilizers on the 

formation of the structure and yield of agrocenosis  of rice varieties (Table 1) was studied. 

 

Table 1. Formation of rice density in agrocenosis  and grain yield depending on increasing 

dosages of nitrogen fertilizers and seeding rate 

 

Rice 

Variety 

Seeding 

Rate, 

kg/ha 

Number of Plants 

pcs/m2 Field 

Germination 

Capacity,    % 

Sprouts 

Survival 

Rate, % 

Number of 

Productive 

Stalks,  

pcs/m2 

Tilling 

Capacity, 

pcs/plant 

 

Grain 

Yield,   

h.kg/ha Sprouts 
Before 

Harvest 

N0P0, Control 

Kuban 

3 

  100     144   110    48,0   76,4    186   1,69   33,4 

  200    243   189     40,5    77,8    254   1,34    37,0  

  250     300   240    40,0   80,0    301   1,25   38,1  

  300   370   286    38,9   77,4   334   1,17   41,8 

НСР05     -   13,2   14,1      -     -   12,6       -    4,0 

N120P120 kg/ha 

Kuban 

3 

  100   151   116      50,3   76,8    480    4,22   42,2 

   200   243   194    40,5   79,8   513   2,64   51,5 

  250   314   247    41,9    78,7   531   2,15   58,1 

  300   370   287   38,9   77,6   519   1,81   55,5 

НСР05     -   15,3   13,4     -     -   16,7     -    4,3 

N150P120 kg/ha 

Kuban 

3 

  100   143    109    47,7   76,2   508   4,66    50,6 

   200   237    187       39,8   78,2   518   2,72    54,1 

  250   305    243    40,5   79,7    553   2,28    67,7 

  300   366    291    38,5   79,5   534   1,84    60,4 

НСР05     -   14,8    14,2      -     -   16,0     -     3,3 

N180P120 kg/ha 

Kuban 

3   

  100   148    112    49,3   75,7   549    4,90    60,8 

   200   250    200    41,7   80,0   571    2,86    66,3 

  250   319    253    42,7   79,3   591    2,34    78,0 

  300   380    295    40,0   77,6   658    2,23    65,9 

НСР05     -   15,5    13,7      -     -   14,2      -     4,6 

N240P120 kg/ha 
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Kuban   

3 

   100   146    116    48,7   79,5   581    5,01    66,2 

   200       248    196    41,3   79,0   600    3,06    73,2 

  250   315    245    42,0   77,8   631    2,58    74,0 

  300   376    298    39,6   79,3   672    2,26    58,8 

НСР05     -   13,5    12,8      -     -   13,8       -     4,5 

N0P0, control 

Mar-

zhan 

   130   124       95    41,3   76,6   176    1,85    35,3 

    230    224    175    37,3       78,1    235    1,34    38,7 

   280    278    219    38,1    78,8    278    1,27    41,3 

   330    336    273    35,4    82,3    273    1,16    42,4 

НСР05      -    12,1    13,4      -      -    10,8      -      4,3 

N120P120 kg/ha 

Mar-

zhan 

   130    123    102    41,2    82,8    505    4,95    44,8 

    230    227    175    37,8    77,1    512    2,93    53,4 

   280    296    227    39,5    76,7    535    2,36    61,5 

   330    345    268    36,3    77,7    518    1,93    51,2 

НСР05      -    12,3    10,3 -             -    12,0      -      4,6 

N150P120 kg/ha 

Mar-

zhan 

   130    119    103    39,7    86,6    516    5,01    51,5 

    230    228    179    38,0    78,5    528    2,95    57,4 

   280    293    231    39,1    78,8    549    2,38    70,2 

   330    349    276    36,7    79,1    569    2,05    57,8 

НСР05 -     13,7    12,0  -      -    14,0 -        4,4 

N180P120 kg/ha 

Mar-

zhan 

   130    125     98    41,7    78,4    522    5,33    59,0 

    230    233    173    38,8    74,2    541    3,13    66,8 

   280    297    229    39,6    77,1    551    2,41    73,8 

   330    357    282    37,6    79,0    591    2,10    61,5 

НСР05      -    14,1    12,7 -      -    13,5 -      4,5 

N240P120 kg/ha 

Mar-

zhan 

   130    121     97    40,7    80,2    539    5,56    60,1 

    230    229    171    38,2    74,7    557    3,26    66,7 

   280    291    225    38,8    77,3    594    2,64    65,5 

   330    361    289    38,0    80,1    624    2,16    53,0 

НСР05      -    5,3     5,5 -      -     6,4      -     3,8 

N0P0, Control 

Liman    100    121     94    40,3    77,3    163    1,73    28,8 

    200    222    163    37,0    73,4    228    1,40    32,7 

   250    269    210    35,9    78,1    263    1,25    35,0 

   300    335    252    35,3    75,2    314    1,25    38,4 

НСР05     -    12,5    12,8 -      -    11,4      -     4,6 

N120P120 kg/ha 

Liman    100    119    100    39,7    84,0    490    4,90    42,4 

    200    219    167    36,5    76,3    514    3,08    57,5 

   250    284        217    37,9    76,4    530    2,44    64,2 

   300    341    257    35,9    75,4    518    2,02    57,4 

НСР -     14,2    13,1 -      -    12,3      -     5,0 

N150P120 kg/ha 

Liman    100    124     96    41,3    77,4    515    5,36    51,9 

    200    224    174    37,3    77,7    558    3,21    65,0 

   250    287    232    38,3    80,8    601    2,60    71,6 

   300    347    265    36,5    76,4    540    2,04    61,9 
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НСР05 -    14,4    15,2 -       -    13,7       -     4,1 

N180P120 kg/ha 

Liman    100    123     95    41,2    77,4    553    5,76    57,0 

    200    228    167    38,0    73,2    571    3,42    66,5 

   250    286    228    38,1    79,7    641    2,81    69,2 

   300    352    273    37,1    77,6    675    2,47    57,1 

НСР05      -    15,5    14,3  -       -    13,1      -     4,8 

N240P120 kg/ha 

Liman    100    123     98    41,0    79,7    581    5,93    52,7 

    200    227    160    37,8    70,5    600    3,75    58,5 

   250    285    227    38,0    79,6    659    2,90    58,2 

   300    345    275    36,4    79,5    691    2,51    53,2 

НСР05      -    13,4    12,3 -       -    15,0      -     3,7 

 

GERMINATING ABILITY OF SEEDS AND SURVIVAL ABILITY OF SPROUTS 

There is a positive correlative relationship between field seed germination, the number of 

preserved plants, the density of standing productive stalks and grain yield of rice crops 

[1,2,3]. Thus, when sowing 100, 300 seeds per a m2 within the framework of the on model 

experiments (plot area 5 m2), field seed germination was high. With an increase in the 

number of seeds sown (i.e. with a decrease in the nutrition area), field germination decreased. 

For example, field germination of seed varieties Kuban 3, Krasnodar 424, Marzhan decreased 

from 74-82% to 51.3-53.7%. Despite this, with an increase in the seeding rate, seedlings 

sprouted thick, the number of plants on crops increased and remained until harvest. Such 

patterns were preserved on experimental crops of dwarf and low-growing rice samples (Fig. 

1; Table 1). In model experiments, when sowing 100, 300, 500, 700 pcs / m2 of viable seeds 

and when making optimal doses of fertilizers, the survival rate of the seedlings was high and 

more rice plants remained. But when sowing 900 pieces / m2 of seed, the survival rate of 

seedlings decreased significantly. The results of the experiments show that with the 

introduction of the optimal dose of fertilizers (N180P120 kg / ha ai) and with the optimum 

density of germinated seedlings, the penetration of light, carbon dioxide (CO2) and the 

temperature inside the agrocenosis improved and good conditions were established for the 

growth and development of each rice plant in agrocenosis. Rice tillering depends on the area 

of nutrition [1,2,3], the dose, timing and methods of applying mineral fertilizers [1,2,3,9,10], 

the depth of water within the check plots and changes in irrigation mode [9,10,12]. The results 

of our research showed that with an increase in the seeding rate (i.e., a decrease in the 

nutritional area) and an increase in plant density to the optimum level, tillering of rice stops. 

With the introduction of an average dose (N120P90-120 kg / ha), tillering of rice increases as 

compared with plants on the control (without fertilizer) and the introduction of small doses 

(N90P90 kg / ha AI) of fertilizers. With an increase in the dose of fertilizer to the optimum 

(N180P120 kg / ha) and sowing of 500, 700, 900 pcs / m2, the level of tillering of rice 

decreased. In spite of this, with increasing doses of fertilizers, the number of productive stems 

increased. On crops of medium-grade rice varieties, with the introduction of optimal 

(N180P120 kg / ha) and high (N240P180 kg / ha AV) fertilizer dose, bushiness when sown 
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100 pcs / m2 from 7.7-9.1 pcs / m2 decreased to 1, 8-1.9 pcs / m2, i.e. 4.1-4.7 times when 

sown 900 pieces / m2 of germinating seeds. The same patterns were observed on dwarf and 

low-growing varieties. However, with increasing doses of fertilizers, bushiness and the 

number of productive rice stalks increased to a certain extent (Fig. 1). Consequently, on high 

agro-backgrounds, a decrease in nutritional area (i.e., an increase in plant standing density) is 

a factor that reduces rice bushiness. The productivity of lateral shoots from the different rows 

is not the same. As the place of emergence of lateral shoots in the tillering node increases, the 

stem height, the length of the panicle and the number of grains on the panicle of side shoots 

decrease. Side shoots that appear on the lower level of the tillering node, i.e. 3-5 leaves on the 

bosom grows and develops synchronously, not lagging behind the main stem and is the most 

productive. However, depending on the density of the standing of rice plants and the area of 

nutrition, doses and methods of fertilizer application, the optimal number of side shoots differ 

[1,2,3,8,9]. In this regard, the agrocenosis  of rice varieties have been systematized as follows 

[1,2,3,10]: thinned out plantings (sowing of 100 of viable seeds per a m2), moderate plantings 

(sowing of 300 vaible seed per a m2), highly productive crops (sowing 500, 700 seeds per a 

m2) and thickened crops (sowing 900 germinated seeds per a m2). When adding an optimum 

dosage of fertilizers (N180P120 kg/ha), the largest grain yield of medium-sized rice varieties 

is formed in the following agrocenosis :       

  a) Thinned out crops of medium-ripening rice varieties with appearances of 6-8 lateral 

shoots on each rice plant; moderate crops with formations of 2.5-4.0 lateral shoots; highly 

productive crops - 1.8-2.5 lateral shoots; thickened crops with appearances of 1.1-1.6 lateral 

shoots on each plant;           

  b) for undersized samples and rice varieties, thinned out crops form the largest grain 

yield when there are 9-10 lateral shoots on each plant; moderate crops - 3.5-5.0 lateral shoots, 

on highly productive agrocenosis  - 2-3 side shoots; thickened crops - with the appearance of 

1.6-2.0 side shoots on each plant;         

  c) As for the dwarf speciment, thinned out crops produce the largest grain yield when 

9-11 side shoots appear on each plant; moderate crops - 5-6 side shoots; highly productive 

crops - 3-4 side shoots; thickened crops - 2.1 -2.5 side shoots on each rice plants. 

Improving the rice varieties agrocenosis  structure is important and relevant for the intensive 

development of rice farming [1,2,3]. However, the density of plant standing, formation of 

optimal stalk stand and its location in space, formation of plant habitus in agrocenosis  and its 

interaction in the physiological aspect have not been sufficiently studied. The formation of 

the optimal number of productive stalks in agrocenosis  depends on the number of seedlings 

germinated and their field germination, seedling survival rate and their standing density, dose 

and methods of mineral fertilizers application and varietal characteristics of rice (Fig. 1; Table 

1). Thus, in medium-sized varieties and samples, the largest grain yield is formed on highly 

productive crops (when sowing is 500,700 viable seeds) and application N180P120 kg / ha ae. 

fertilizer. With an increase in the dose of fertilizer up to N240P180 kg / ha ae. grain yield has 

not increased, but rather decreased. In low-growing varieties and samples of rice, the level of 
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yield varies: in a broad-leaved variety (Lyman), the highest grain yield is formed when the 

optium dosage (N180P120 kg/ha) of fertilizers is applied. On highly productive agrocenosis  

in varieties and samples of rice, photosynthetic activity and the possibility of the formation of 

high grain yields differ. The formation of a high grain yield in varieties and samples of rice, 

differing in height and architectonics, is significantly affected by plant density in agrocenosis  

and the number of productive stems. Thus, with the introduction of the optimal dose 

(N180P120 kg / ha ai) of fertilizers, a high grain yield is formed under the following 

conditions [1,2,3,11]:  

1) A heavy yield of grain of medium-growth varieties with narrow vertically arranged 

leaves (Kuban 3 , Krasnodar 424, Dubovsky 129) is formed in highly productive crops, with a 

density of rice standing on shoots of 320-400 pcs/m2, before harvesting - 250-350 pcs/m2, 

with a food area of one plant 22-30 cm2, in the period of sweeping out - 25-38 cm2. In such 

agrocenosis , the number of productive stems is 550-650 pcs / m2, or 5.5-6.5 million panicles 

per hectare.  

2) A high grain yield in medium-sized, large-leaved varieties (Marzhan, Aral 202, 

Togusken 1) is formed on highly productive crops, with a density of standing of 280-350 pcs / 

m2, before harvesting 220-250 pcs/m2, with 460-580 pcs./m2 of productive stalks, or 4.6-5.8 

million panicles per hectare. 

3) Heavy yield of low verieties with large and wide leaves (Estuary) and rice samples 

(ECM)is ensured at a standing density of 280-380 pcs/m2, before harvesting 220-310 pcs/m2, 

with formations 550-650 pcs/m2 of productive stems, or 5.5-6.5 million panicles. We called 

the above-mentioned crops of rice varieties, differing in height and architecture, as high-

yielding agrocenosis  [1,2,3,11]. Those crops of low- and medium-growth varieties and rice 

samples are representative of specific agrocenosis . Indicators of these agrocenosis  can be 

preliminary morphophysiological criteria (indicators) when creating models of future 

productive rice varieties and this should be taken into account when developing varietal 

technologies for their cultivation [1,2,3,11]. 

 

LIST OF REFERENCE 

1.Zhailybay K.N. Photosynthetic activity and formation of big crops of grain of grades of rice 

depending on agroecological faktors //News of the National Acalemy of sciences of 

Kazakhstan (NAN RK). Series of agricultural Sciences. 2017. № 4.- р.38-45. ISSN 2224-

526X.;                                                                                                                                                          

2.Zhailybay K.N. Agro-ecological and morpho-physiological bases of optimization of 

methods of application of mineral fertilizers depending on the varietal osobennostei rice // 

News of the National Acalemy of sciences of Kazakhstan (NAN RK).                                                                                                                                                                                                                       

Series of agricultural Sciences.2016, № 5.- С.54-62. ISSN 2224-526X.;   

56



3.Zhailybay K.N., Medeuova G.Zh., Nurmash N.K. Rice Grain Quality Formation Depending 

on the Mineral Fertilizers Dosages // News of the National Acalemy of sciences of 

Kazakhstan (NAN RK). Series of Biological and Medical. 2018. V.4. Number 328.- P.103-

111;  ISSN 2224-5308 (Print); ISSN 2518-1629 (Online);      

4.Fu Jianrong, Zhan Changgeng, Jinal Lina, Hasegawa M. Some issues of crops management 

and nutrient balance involved in high-yielding rice production //Better Crops International. 

1992, 8, № 2.- p. 8;          

5.Ismunadiy M7 Review of maximum yield research and high-yield technology to achieve 

rice self-sufficiency in Indonesia //Better Crops International. 1992, 8, № 2.- p.9; 

6.Chae Yun Cho, Yun Jin On. Review of MYR and high-yield rice production technology in 

Korea //Better crops International. 1992, vol.8, № 2.- p.6-7;    

7.Nguyen Vy, Pham Van Bicn. Maximum yield research for maximum economic yield in 

Viet Nam //Better Crops International. 1992, 8, № 2.- p.15;    

8.Urmanova Kh.U., Shchupakovskiy V.F., Nesterov А.V. Agricultural technology of growing 

high yields of rice // In the book. Prospects of development of rice growing in Uzbekistan. 

Tashkent: Publishing house of Uzbekistan. 1970.- С.50-72;    

9.Aleshin Ye.P., Konokhova V.P. Brief reference of rice grower. M., Agropromizdat. 1986.- 

253 с;            

10.Zhailybay K.N., Sarsenbayev V.A., Ramazanova S.B., Tautenov I.A.,Shermagambetov K. 

Agro-ecological and morpho-physiological basis of fertilizer application in rice growing in 

Kazakhstan (Recommendations). Almaty: Bastau. 2002.- 32 с;   

11.Zhailybay K.N. Photosynthesis and productivity of high-yielding varieties of rice (Oryza 

sativa L.) //Bulletin of agricultural science of Kazakhstan. 2006, № 1.- С.9-12; 

12.Жайлыбай К.Н. Режим температуры и орошения на засоленных почвах в связи с 

сортовыми особенностями риса //Вестник с.-х. науки Казахстана. 1996, № 7.- С.36-43.  

 

 

 

 

 

 

57



ҚАЗАҚСТАНДЫ  ЭКОНОМИКАЛЫҚ  АЙМАҚТАРҒА  АУДАНДАСТЫРУ 

KAZAKISTAN’I  EKONOMİK  BÖLGELERE  BOLGELEŞMESİ 

Prof. Dr. Fatih YUCEL1, Prof. Dr. Kozhabekova AKMARAL2, 

Saltanat IBICHEVA2, Dr. Sadykova DAMEZHAN2 

1Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 

2Kazak Ulusal Kızlar Pedagoji Üniversitesi 

ÖZET 

Günümüzde  dünya  ekonomisinin  küreselleşme  süreci devam etmekte olup buna Kazakistan 

Cumhuriyeti de dâhildir. Kazakistan Cumhuriyeti bağımsız olduktan sonra, ülkede iç ve dış 

ekonomik, sosyal ve politik olarak değişimler gerçekleştirilip, dünyanın rekabetçi ülkeler 

arasına girmek için çalışmalar  yapılmaktadır. Ekonominin  gelişmesi  ekonomik bölgelerin 

kalkınması ve bölgedeki insanların sanayi ve sosyal  durumlarının düzelmesine bağlı 

olduğundan dolayı  ülkenin  iç ve dış sosyal, ekonomik ve politik durumların iyileşmesi, 

gelirdeki artış, yabancı dövizin girişine etki edeceği belli olmuştur. Ekonomik kalkınma 

günümüz ekonomilerinin ana konulardan biri olmasına rağmen, bölgesel kalkınma da önemli 

meselelerden biridir. 

Sovyet döneminde Sovyetler Birliği devletlerinin ekonomik bölgeselleşmesine katkı sağlayan 

Rus araştırmacısı Baranski tarafından Kazakistan beş ekonomik bölgeye ayrılmıştır. Baranski 

bölge planlamada ekonomik bölgeleri ekonominin uzmanlığına, üretim komplekslerinin 

yapısına, Kazakistan’ın ekonomik durumuna ve coğrafi özelliklerine göre Kuzey, Doğu, 

Güney, Batı ve Orta  Kazakistan olarak  beş ekonomik bölgeye ayırmıştır. 

Kazakistan'da uygulanmakta olan bölgesel kalkınma politikalarının sosyal ve ekonomik 

koşulların  iyileşmesine katkıda bulunduğu yaygın olarak ifade edilen bir gelişmedir.  

Anahtar Kelimeler: Kazakistan, Ekonomik Bölge, Stratejik, Bölge Yönetim, Ekonomik 

kalkınma, küreselleşme. 

ХIX ғасырдың соңы мен  ХХ ғасырдың  басында  Қазақстанда  шаруашылықтың  

аймақтық  айырмашылықтары байқалды. Қазақстанда көшпелі мал шаруашылығы, 

солтүстік далалық алапта дәнді дақылдар, оңтүстікте суармалы және телімді егіншілік, 

бау-бақша, ал орталықты, батыс пен шығыста тау-кен өнеркәсібі дами бастады. 

Кеңес үкіметі жылдарында аумақтық еңбек бөлінісінің, көлік қатынасының дами түсіп, 

елдің жеке бөліктерінің шаруашылық түрлеріне мамандануы байқалды. Ел аумағында 

өндіргіш күштердің ұтымды орналастырылуы ішкі экономикалық-географиялық 

айырмашылықтардың одан ары дами түсуіне және республика ішіндегі экономикалық 

аудандардың  пайда  болуына әсер етті. 
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Экономикалық аудандастыру туралы алғашқы зерттеулер Ресейде XVIII ғасырда  

басталды. XIX ғасырда  Семенов-Тянь-Шаньскийдің  Орталық-өнеркәсіпті, Орталық-

егіншілікті, Волга бойы (Поволжье) аудандарын жеке экономикалық аудандар ретінде 

ұсынуының тарихи маңызы зор. Кеңес Үкіметі  жылдарында елді экономикалық 

аудандастырумен ГОЭЛРО жоспары, ВЦИК (Бүілодақты орталық атқару комитеті), 

Госплан (Мемлекетті жоспарлау комитеті) комиссиялары айналысты. Кеңес Одағы 

аумағы 19 экономикалық  ауданға  бөлінді.  

Экономикалық аудандастыру елдің жеке бөліктерінің шаруашылығын жоспарлауда, 

олардың даму келешегін анықтауда маңызды орын алады. 

Экономикалық аудандастыру дегеніміз – елді аумақтық еңбек бөлінісі ортақ, өзара 

байланысты  экономикалық  аудандарға топтастыру. 

Экономикалық аудан дегеніміз – елдің аумақтық еңбек бөлінісі нәтижесінде 

қалыптасып, бір-бірінен шаруашылықтық мамандануы және кешенді дамуы жөнінен 

айырмашылығы бар бір бөлігі. 

 «Аудан» және «аймақ» ұғымдары арасында теңдік белгісі қойылады. Кейбір ғалымдар  

аймақ (регион) деп географиялық жағдайлар мен табиғи-ресурстық бағыттылығымен 

ерекшеленетін мемлекеттің халықшаруашылық кешенінің белгілі бір бөлігін 

түсіндіреді. Бұл аудандар өндірістік техникалық және экономикалық қатынаста 

салыстырмалы жабық болып келеді. Ал кейбіреулері аймақты мемлекетті әкімшілік 

аумақтық бөлудің бірлігі: село, қала, аудан және облыс деп түсінеді. 

Шетелдік аймақтанушы ғалымдар «аймақ» ұғымын өздерінше талқылайды. 

Америкалық ғалымдар П.Джеймс және Дж.Мартин «аймақ» және «аудан» ұғымдары 

арасындағы өзгешіліктер барын айтып, өздерінің «Барлық мүмкін дүниелер» атты 

зерттеулерінде: «Әдетте, «аудан» белгілі бір бірліктігімен ерекшеленетін, бірақ 

нақты шекараларға ие емес, тұтас аумақ (участок) деп түсіндіріледі. Сонымен қатар 

бұл сөз жиі континеттердің басты бөлімшелерін құрайтын аса үлкен аумақты 

көрсету үшін қолданылады. Бірақ географтардың кәсіби тұрғысынан қолданылып 

жүрген «аймақ» немесе «аудан» терминдері  әртүрлі аудандық аумақтарға қатысты 

қолданылады», -деп жазады. Америкалық ғалымдардың еңбектерінде және отандық 

зерттеулерде «ауданның» әртүрлі анықтамасы кездеседі.  

Гарвард университетінің профессоры Грае: «Біз мемлекетті анықтай аламыз. Ол 

ұйымдастырушылыққа, шекараға және атауға ие. Ол жазылған тарихқа ие. Бірақ 

аудан дегеніміз не? Әрине, ол саяси және әкімшілікті бірлік емес. Бізді көршілерден 

бөлу үшін сипаттамалық  белгілермен  ерекешеленетін  аумақ деп айта аламыз», -деп 

жазады. 

Чикаго университетінің профессоры В.Джонс: «Аймақ – бұл ішінде бір немесе бірнеше 

қатынастық бірліктері бар аумақ», ал чикаголық  ғалым Р.Платт: «Аймақ» ұғымы –

бұл жер сипаттамасының және оны қолданудың жалпы бірліктігінің негізінде 
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бөлінген аумақ», -деп анықтама берді. Солтүстік Каролина университетінің профессоры 

Вуфтер: «Аймақ – шегінде табиғи және экономикалық факторлардың үйлесуін және 

экономикалық, әлеуметтік  құрылымдардың  бірліктігін  құрған  аумақ» деді. 

Миннесота университетінің профессоры Р.Хартс-хорн: «Аймақ - бұл шегінде жалпы 

(табиғи мәдени) ландшафтда белгілі бір деңгейде бірліктігі бар үздіксіз аумақ», - 

деген түсініктеме берді. Осы ғалымдардың анықтамаларына сәйкес «Аймақтану» 

бойынша комитет: «Аудан - бір немесе бірнеше қатынастарда (аспектілерде) 

бірліктігімен сипатталатын аумақ»  деген жалпы  анықтама берді. 

Ресей ғалымдары  Л.Зиман, М.Половицкая, Л.Смирлигин  АҚШ аймақтарын зерттеу 

барысында мемлекеттің: 

- физикалық-географиялық жағдайларына; 

- тарихының әртүрлі орналасу кезеңдерінің ерекшеліктеріне; 

-  салт-дәстүр, экономикалық және әлеуметтік ерекшеліктерге; 

-  саяси-ұлттық талғамдарына басты назар аударды. 

Экономикалық аудандастыру және онымен байланысты аймақтық шаруашылық 

кешендері құрудың теориялық негіздемелері орыс ғалымы Н.Н.Колосовский 

еңбектерінде дамыды. Ол экономикалық аудандастыруды төмендегі анықтамалар 

бойынша  тұжырымдады.  

1.Елдің бүкіл аумағы өндірістік белгі бойынша құрылған және жиынтыққа 

өндірістік күштердің аймақтық үйлесімінің толық жүйесін беретін экономикалық 

аудандарға бөлінеді. 

2.Әрбір экономкалық аудан табиғат ресурстарын, өндірістік аппаратты, 

халықты оның еңбек дағдыларымен, көлік байланыстары мен басқа да материалдық 

құндылықтарды өндірістік - аумақтық үйлесім (ӨАҮ) түрінде тиімді біріктіретін, 

аумақ экономикалық тұрғыда жан-жақты дамыған болып келеді. 

3.Әрбір ӨАҮ-нің қызмет етуінің негізгі экономикалық міндеті-аймақтың  

географиялық орналасуын, көлік жағдайларын, ресурстарды, шикізатты, энергияны, 

еңбекті қолдану тиімділігін ескере отырып, жоспарлы міндеттерді орындау және 

қорғаныс мәселелерін шешу болып табылады. 

4.Негізгі экономикалық міндетті орындау, әрбәр экономикалық ауданның 

өнеркәсіп, энергетика, көлік буындарын  қоса есептегенде, толық және тиімді даму 

мүмкіндіктері бар салаларға мамандануына әкеледі. Аудандар арасындағы айырбас 

артық алыс және қарсы тасымалдардан бас тартқан жағдайда қатаң қажетті 

азық-түлік көлемімен шектеледі. Әрбір аудан жергілікті шикізат көзі мен энергия 

жергілікті өндірістік және тұтынушылық қажеттіліктерді толық қанағаттандыру 

үшін өз аумағында шаруашылықтың кешенді дамуын жүзеге асырады. 
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5.Ғылыми-техникалық саясат экономикалық аудандар бойынша дараланады. 

Аудандық өндірістік комбинаттар мен өндірістік-аймақтық кешендердің құрылуына 

әкелетін шикізатты өндеуде, энергияны алуда, еңбек пен құрал-жабдықтарды 

қолдануда пайдаланатын қомбинизацияланған технологиялық үдерістер ең жоғарғы 

тиімділікке жетеді. 

6.Әрбір экономикалық аудан үшін өндірістің үш санаты орнатылады : аудандық 

маңызы бар (өнім экономкалық аудан ішінде тұтынылады); ауданаралық маңызы бар 

(экономикалық аудандар тобы үшін); жалпы мемлекеттік маңызы бар, сонымен 

қатар өткізудің ең тиімді аймақтары.  

Э.Куклинский аймақтарды кеңістік экономикалық жүйенің құраушы бөлігі ретінде 

қарастырады. Э.Куклинский: «Аймақтық даму, аймақтық мәселелер ұзақ уақыт 

материалдық тұрғыдан қарастырылады. Фабрика мен жолдар сияқты жаңа 

физикалық нысандардың құрылысы осы аймақтың дамуына ең маңызды салым болып 

есептеледі. Қазіргі  уақытта аймақ материалдық емес тұрғыда маңызырақ болып 

отыр. Білім уақытта аймақ материалды емес тұрғыда маңыздырақ 

тұжырымдамасы тек қана ғылымда емес, сонымен қатар тәжірбиелік салада да 

басымдылық көрсетуде», -деген анықтама берді.   

Экономикалық аудандастыруда экономикалық аудандар шаруашылығының 

мамандануына, өндіріс кешендерінің құрылымына қарай топтастырылды. Бұл аудандар 

аумақтық-өндірістік кешендердің қалыптасуына мүмкіндік туғызды. Белгілі ғалым 

Н.Н.Баранский Қазақстан аумағын экономикалық-географиялық белгілеріне қарай бес 

экономикалық ауданға  бөлді  (Сызбанұсқа -1) 

 

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Сызбанұсқа. Қазақстанның экономикалық аудандары 

Солтүстік Қазақстан 

(Қостанай облысы,Солтүстік Қазақстан облысы,Ақмола 

облысы, Павлодар облысы) 

 

Экономикалық 

аудандар 

Батыс Қазақстан 

(Ақтөбе облысы, 

Батыс Қазақстан 

облысы, Атырау 

облысы, Маңғыстау  

облысы) 

Орталық Қазақстан 

(Қарағанды облысы) 

Шығыс Қазақстан 

(Шығыс Қазақстан 

облысы) 

Оңтүстік Қазақстан                             

(Қызылорда облысы,Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Жамбыл облысы, Алматы облысы) 
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Әрбір экономикалық аудан бірнеше облысты біріктіріп, олардың аумағында 

шаруашылықтың үш тобы, яғни маманданған, қосалқы және қызмет қөрсетуші 

салалары қалыптасты. Қазақстандағы экономикалық аудандастыруда өндіріс пен елдің 

саяси-әкімшілік бөліну бірлігі экономикалық аудандастырудың алғышарттары ретінде 

басшылыққа алынды. Қазақстандағы аудандастырудың негізгі түрлері: 

1.Әкімшілік аумақтық бөлу; 

2.Жалпы экономикалық аудандастыру; 

3.Экономикалық тұрғыдан мәселелі аудандар. 

 Қазақстан кең - байтақ аумақты алып жатыр. Осы тұрғыда республика аймақтары 

бойынша өндірістік күштерді тиімді орналастыру мен олардың арасындағы 

ұйымдастырушылық-экономикалық байланыстарды жетілдіру бойынша ұлттық 

экономиканы  аумақтық  ұйымдастырудың  мәселелері пайда болады. 

1.Қазақстандық  Еуразияда материгінде терең орналасуы, қатаң климаттық 

шарттар мен аумақтың көп бөлігінде халықтың төмен тығыздылығы, табиғи 

ресурстардың шоғырлануы арасындағы кеңістіктік айырмашылықтар, халық, өндіріс. 

Осыған шаруашылықты  кеңістіктік  ұйымдастырудың  салдарлары. 

2.ХХ ғасырдың 80-жылдарының аяғына дейін өндірістік күштерді 

орналастырудың белсенді саясаты жүргізілу нәтижесінде табиғи ресурстарды  ауқымды  

игерілді. Осыған орай елімізден табиғи-шикізаттық ресурстардың зор көлемі 

шығарылып экологиялық ластану проблемаларының қалыптасуына  әсері. 

3.Қазақстан кең-байтақ аумақты алып жатыр. Осы тұрғыда республика аймақтары 

бойынша өндірістік күштерді ұтымды орналастыру мен олардың арасындағы 

ұйымдастырушылық-экономикалық байланыстарды жетілдіру бойынша ұлттық 

экономиканы аумақтық ұйымдастыру мәселелерінің  пайда болуы. 

4.Аумақтық ұйымдастыруға табиғат шарттары мен табиғат ресурстарының 

әртүрлілігі, орналасуы, елдің геосаяси жағдайы маңызды әсер етеді. Жыныс - жас 

құрылымы, мамандануы  мен тәжірибесі бар еңбек ресурстарының деңгейі мен бірге 

осы кезеңде және келешекте аймақтары  алдында тұрған әлеуметтік  - экономикалық 

міндеттер де әсер етеді. 

5.Қазақстанда жүргізіліп жатқан экономикалық реформа республиканың әрбір 

аймағында шаруашылық субъектілер мен ірі кешендерді қалыптастыру бойынша 

экономиканы аумақтық ұйымдастыруға түбегейлі жаңа талаптар қоюда. Осы шарттарда 

тәуелсіз мемлекет ретінде Қазақстан үшін аймақтық экономиканың рөлі арта түсті. 

6.Әрбір аймақ өзіндік табиғи мамандануға, ұйымдастырушылық-құрылымдық 

ерекшелікке ие, әрбір аймақта аймақтың шаруашылық саласын анықтайтын өзіндік 

экономикалық және әлеуметтік шарттар қалыптасқан. 
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7.Республиканың  түрлі аймақтарындағы табиғат ресурстарындағы ұтымды игеру 

маңызды міндет болып табылады. 

8.Еліміздегі табиғат ресурстары бірқалыпты таралған емес. Осының нәтижесінде 

шикізаттық  және отындық  ресурстарды тұтынушыларға тасымалдау қашықтығы 

ұлғаяды. 

9.Қазақстанның аймақтық экономикасының  мәселелерін  шешу республиканың 

өндірістік күштерінің ораналасуының басты сызбасын әзірлеуді талап етеді және ол 

келесілерді  қамтиды: 

- экономика дамуының оңтайлы аумақтық үйлесімділігін анықтау; 

- жалпы республикалық аумақтық еңбек бөлінісін жетілдіру негізінде өндіріс 

тиімділігін жоғарылатуды қамтамасыз ету; 

- өндіріс салаларының экономикалық тиімді даму мен орналасуына қол жеткізу 

және Қазақстанның жеке аймақтарының шаруашылықтарын қалыптастыру; 

Қазіргі  таңда әлемнің  көптеген елдері  мен еліміздің экономикалық аймақтарында 

экономикалық дамудың басты  мақсаты  халықтың өмір  сүру сапасы мен әлеуметтік 

жағдайын жақсарту  болып табылады. Сондықтан әлеуметтік- экономикалық даму 

үдерісі  үш  маңызды құрастырушыны  қамтиды: 

- халықтың  табысын  жоғарылату, денсаулықтарын жақсарту және  білім  алу 

деңгейін  көтеру; 

- адами  құндылықтарды   сыйлауға бағытталған  әлеуметтік, саяси, экономикалық 

және институционалды жүйелерді  құру нәтижесінде адамдардың өзін- өзі  сыйлауды  

жоғарылатуға септігін   тигізетін   шарттарды  жасау; 

- адамдардың еркіндігі, соның  ішінде экономикалық еркіндігінің  деңгейін  

көтеру. 

Экономикалық аймақтың дамуы бұл түрлі әлеуметтік, экономикалық мақсаттардың 

тұрғысынан қарастырылатын   көп өлшемді  және  көп аспектілі үдеріс.  

Әлеуметтік – экономикалық даму  келесідей аспектілерден  тұрады. 

- өндіріс пен табыстардың өсуі; 

- қоғамның  институционалды, әлеуметтік  және  әкімшілік  құрылымдарындағы  

өзгерістер; 

- қоғам санасындағы өзгерістер; 

- дәстүрлер мен әдеттердегі  өзгерістер. 

Аймақтың әлеуметтік экономикалық дамуының  мақсаты  ретінде  табысты  

жоғарылату, білім беруді, тамақтандыру мен  денсаулық сақтауды жақсарту, 
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кедейшілік деңгейін төмендету, қоршаған ортаны  қорғау,  мүмкіндіктердің  теңдігі, 

жеке  еркіндікті  кеңейту, мәдени  өмірді байыту секілді мақсаттар қолданылады. 

Экономикалық аймақты дамытуда мемлекеттік басқару стратегиялар, бағдарламалар, 

нақты шаралар мен басқарушылық шешімдердің көптүрлі спектерін қолданылады. Осы 

спектрлердің көмегімен жергілікті әкімшілік аймақ экономикасының дамуын 

ынталандыруға, жаңа жұмыс орындарын құруға, салықтық базаны ұлғайтуға және 

жергілікті қоғам мүдделі экономикалық белсенділіктің анықталған түрлері үшін 

мүмкіндіктерді кеңейту бағытында  жұмыс  жасауы қажет. 
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ТҮЙІНДЕМЕ 

Қоғам дамуы табиғатпен тығыз байланысты. Табиғат-тіршілік атаулының алтын ұясы, 

өсіп-өнер мекені. Десекте, ғылым мен техниканың дамуы нәтижесінде табиғаттағы 

климаттың бұзылып, табиғи апаттар белең алуда. Бұл адамзаттың өзінің өмір сүруіне де  

қауіп төндіріп тұр. 

Ал, адамдардың табиғатқа деген жауапсыздығы табиғи ресурстардың сарқылуына және 

өмір сүру үшін қоршаған ортаның ластануына әкелуде. Соның салдарынан  бүгінде 

табиғат әлемінен алшақтаған жастардың ұрпағы өсіп келеді. Олар табиғатқа тұтынушы 

ретінде қарап және өз іс-әрекетінің табиғат үшін салдарының қаншалықты зиянды 

болатынын ескермейді. Осыған байланысты қоғам өскелең ұрпақтың экологиялық 

құзыреттілігін қалыптастыру мәселелеріне ерекше көңіл бөле бастады. Бүгінгі таңда 

жаратылыстану-ғылыми білім беруді жаңғыртудың жетекші идеяларының бірі 

экологиялық құзыретті тұлғаны қалыптастыру болып табылады. 

Біз тәуелсіз елімізді "Мәңгілік Ел" етуді мұрат етіп отырмыз. «Мәңгілік Ел» ұлттық 

идеясының тұжырымдамасы да -  қоршаған ортаны қорғауға негізделіп отыр. «Мәңгі 

Ел» ұстанымы, адамдзат ұрпағының сабақтастығы мен үздіксіздігін сақтап, жарасымды 

үйлестіру және осынау ұлан-байтақ қазақ жерін қорғап сақтап қалу. Сол себепті де 

«Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру» негізінде «Туған жер» бағдарламасын қолға 

алынуда.   

«Туған жер» бағдарламасының мәні: білім беру саласында ауқымды өлкетану 

жұмыстарын жүргізуді, экологияны жақсартуға және елді мекендерді  абаттандыруға 
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баса мән беру. Туған жерге, оның мәдениеті мен  салт-дәстүрлеріне айрықша 

іңкәрлікпен атсалысу – шынайы патриотизмді қалыптасыру.  

Экологиялық білім - қоғам мен табиғат арасындағы үйлесімді қарым-қатынасты 

қалыптастырушы бағыт болып табылады. Осы себепті де білім беру жүйесінің 

экологиялық іс-әрекетке бағдарлануы - экологиялық құзыретті маман даярлауға деген 

жауапкершілік артып келеді.  

Экологиялық білім мен тәрбие берудің міндеті мен өрісін белгілеуде академик 

И.Д.Зверевтің еңбектерінің орны ерекше. Ол: «Экологиялық тәрбиенің мақсаты 

ғылыми білім жүйелерін, көзқарас пен сенімдерді, адамгершілік мораль нормаларына 

сәйкес қоршаған ортаның хал-жайына азаматтық белсенді қатынастарды қамтамасыз 

ету» - дей отырып, экологиялық құзыреттілікке бағытталған білім беру үрдісінің 

педагогика теориясы мен практикасындағы жаңа бір бағыт екендігіне баса назар 

аудартты. 

Ал, еліміздегі отандық зерттеулерде экологиялық білім мен тәрбие беру мәселелерін 

шешуде, «табиғат-адам-қоғам» туралы ғылым негізін меңгертудің мазмұнын, 

ұйымдастыру жолдары мен әдістерін ұсынып, Қазақстандағы экологиялық білім беру 

жүйесін қалыптастыруда Н.С.Сарыбеков, М.Н.Сарыбеков, И.Нұғыманов, Ө.Т.Танабаев, 

Н.Т.Торманов, Э.А.Тұрдықұлов, Ж.Б.Шілдебаев, Қ.А.Аймағамбетова, Е.А.Болтаев, 

А.Е.Манкеш, Р.Төлегенова, Қ.Ж.Бұзаубақова, М.К.Cайлауова,  К.Жүнісова, 

Д.І.Жангелдина т.б.  ғалымдардың зерттеулері айрықша орын алады. 

Қазақстанда жоғары білімді эколог маман даярлауда Ж.Шілдебаев пен 

Ә.Бейсеновалардың алатын орны ерекше. Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық 

университетінінің профессорлары «Республика Жоғары оқу орындарында эколог 

мамандар даярлау және мектеп оқушыларына экологиялық білім беру концепциясын» 

жасады. Ал 1987 жылы университетте «География-экология» факультеті ашылып, 

жоғары оқу орындарында эколог мамандар даярлана бастады. Өмірдің жаңа 

талаптарына сәйкес экологияны оқытуда жалпы білім беретін орта мектептің оқыту 

стандартын, оқу жоспарын дайындап, экологиялық білім мен тәрбие берудің ғылыми-

теориялық және әдіснамалық негізін салды. 

Кілт сөзі: білім беру, экологиялық білім мен тәрбие, экологиялық құзыреттілік, іс-

әрекетке бағдарлану. 

ABSTRACT 

The development of society is closely linked to nature. The Golden nest of all life, a place of 

growth. However, thanks to the development of science and technology, natural disasters and 

natural disasters are increasing. It also threatens humanity. 

And people's irresponsibility to nature leads to the depletion of natural resources and pollution 

of the environment for their existence. As a result, the children of young people who are far 
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from the wild are growing up today. They look at nature as consumers and do not consider the 

consequences of their actions for nature. In this regard, the society began to pay more 

attention to the formation of environmental competence of the younger generation. Today, 

one of the leading ideas for the modernization of natural science education is the formation of 

an environmentally friendly person. 

We intend to make our independent country "Mangilik El". The concept of Mangilik El is 

based on the idea of environmental protection. The principle of "Mangilik El" is to preserve 

the continuity and continuity of the human race, harmoniously coordinate and preserve this 

vast Kazakh land. That is why the Native land program is launched on the basis of "Focus on 

the future: spiritual rebirth". 

The essence of the "Native land" program is to focus on local education, improving the 

environment and improving localities. Especially sympathetic to their place of birth, its 

culture and customs is the cultivation of true patriotism. 

Environmental education is a field that creates a harmonious relationship between society and 

nature. For this reason, the emphasis of the education system on environmental friendliness 

increases the responsibility for training environmentally friendly specialists. 

The work of academician I. D. Zverev plays a special role in defining the field and 

environmental education. He stated: "the Goal of environmental education is to provide a 

system of scientific education, attitudes and beliefs, and civil interaction with the environment 

in accordance with moral and ethical norms" new direction. 

And in the national research in the country N. Sarybekov M. N. Sarybekov, solving problems 

of ecological education and upbringing, offering content, organizational methods and ways of 

learning the basics of science "nature-human-society", I. Nugumanov, O. Tanabaev, N. 

Tormanov, E. Turdikulov, J. B. Silaev, K. A. K. J. Buzaubekov, M. K. Kalauova, K. 

Zhunusova, D. I. Zhangeldina, and others. Research by scientists occupies a special place. 

Silaev and A. Z. Beisenov play a key role in the training of ecologists higher education in 

Kazakhstan. Professors of the Kazakh national pedagogical university after Abai developed 

the "Concept of environmental training and environmental education of schoolchildren in 

higher educational institutions of the Republic". And in 1987, the University opened the 

faculty of Geography and Ecology, where they began to train ecologists in universities. In 

accordance with the new life requirements, curriculum have been developed, as well as 

scientific, theoretical and methodological foundations for environmental education and 

education in the field of environmental education have been laid. 

Keywords: education, environmental education, environmental competence, action-oriented. 

Қазақстан Республикасының Конституциясында: «Табиғаттың жағдайы әрбір адамға 

байланысты, біз табиғат үшін жауаптымыз және болашақ ұрпақ үшін табиғат байлығын 

сақтауға бар күшімізді жұмсауға тиістіміз» деп міндеттелінген [1]. Себебі, қоғам дамуы 

табиғатпен тығыз байланысты. Табиғат-тіршілік атаулының алтын ұясы, өсіп-өнер 
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мекені. Десекте, ғылым мен техниканың дамуы нәтижесінде табиғаттағы климаттың 

бұзылуы, табиғи апаттардың белең алуына әкелуде. Өйткені, ғылыми-техникалық 

прогрестің жедел дамуы қоғам мен табиғаттың қарым-қатынас мәдениетін күрделі 

шиеленістерге әкеп соқтыруда. Өндірістің дамуы барысында адамзаттың табиғи 

қорларды ашкөздікпен қолдануы табиғи қорлардың дағдарысқа ұшырауына, табиғи 

ортаның ластануына себепші болып отыр. Бұл өз кезегінде бүкіл жер шарының 

болашағын тіпті адамзаттың өз өміріне жаңа дағдарыстардың туындауына ұйытқы 

болды.  

Соның салдарынан бүгінде таңда әлемдегі күрделі экологиялық жағдайлар адам іс-

әрекетінде экологиялық заңдылықтардың ескерілмеуі салдарынан табиғаттан  

алшақтаған жастардың ұрпағы өсіп келуде. Олар табиғатқа тұтынушы ретінде қарап 

және өз іс-әрекетінің табиғат үшін салдарының қаншалықты зиянды болатынын 

ескермейді. Бұл адамзаттың өзінің болашағына   қауіп төндіріп тұр. 

Осыған байланысты қоғам өскелең ұрпақтың экологиялық құзыреттілігін 

қалыптастыру мәселелеріне ерекше көңіл бөле бастады. Бүгінгі таңда жаратылыстану-

ғылыми білім беруді жаңғыртудың жетекші идеяларының бірі экологиялық құзыретті 

тұлғаны қалыптастыру болып табылады. 

Біз тәуелсіз елімізді "Мәңгілік Ел" етуді мұрат етіп отырмыз. «Мәңгілік Ел» ұлттық 

идеясының тұжырымдамасы да -  қоршаған ортаны қорғауға негізделіп отыр. «Мәңгі 

Ел» ұстанымы, адамдзат ұрпағының сабақтастығы мен үздіксіздігін сақтап, жарасымды 

үйлестіру және осынау ұлан-байтақ қазақ жерін қорғап сақтап қалу. Сол себепті де 

«Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру» негізінде «Туған жер» бағдарламасын қолға 

алынуда.   

«Туған жер» бағдарламасының мәні: білім беру саласында ауқымды өлкетану 

жұмыстарын жүргізуді, экологияны жақсартуға және елді мекендерді  абаттандыруға 

баса мән беру. Туған жерге, оның мәдениеті мен  салт-дәстүрлеріне айрықша 

іңкәрлікпен атсалысу – шынайы патриотизмді қалыптасыру [2].  

Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексінде экологиялық білім берудің 

жалпыға бірдей және үздіксіз жүргізілу қажеттілігі көрсетіліп [3],  181-бабында 

экологиялық бiлiм беру мен ағартудың мақсаты - азаматтардың белсендi өмiрлiк 

ұстанымы мен қоғамдағы экологиялық жауапкершілігі және экологиялық мәдениетін 

дамыту болып табылады. 

Экологиялық білім мен тәрбие - қоғам мен табиғат арасындағы үйлесімді қарым-

қатынасты қалыптастырушы бағыт. Осы себепті де білім беру жүйесінің экологиялық 

іс-әрекетке бағдарлануы - экологиялық құзыретті маман даярлауға деген жауапкершілік 

артып келеді.  

Экологиялық білім мен тәрбие берудің міндеті мен өрісін белгілеуде академик 

И.Д.Зверевтің (1974) еңбектерінің орны ерекше. Ол: «Экологиялық тәрбиенің мақсаты 
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ғылыми білім жүйелерін, көзқарас пен сенімдерді, адамгершілік мораль нормаларына 

сәйкес қоршаған ортаның хал-жайына азаматтық белсенді қатынастарды қамтамасыз 

ету» - дей отырып, экологиялық құзыреттілікке бағытталған білім беру үрдісінің 

педагогика теориясы мен практикасындағы жаңа бір бағыт екендігіне баса назар 

аудартты.  

А.Н.Захлебный (1981) – табиғатты қорғау туралы білім берудің мақсат-міндеттін; 

И.С.Матрусов (1976), Л.П.Саллево (1978), И.Т.Суравегина (1980), В.А.Сластинин  - 

жалпы орта мектептердегі биология, география, табиғаттану пәндерінен білім беру 

жүйесінің құрылымы мен ерекшелігін саралап, болашақ мамандарды оқушыларға 

экологиялық білім мен тәрбие беру ісіне қоғамдық-саяяси және арнайы педагогикалық-

психологиялық даярлаудың бірлігін қарастырған.  

Ал, еліміздегі отандық зерттеулерде экологиялық білім мен тәрбие беру мәселелерін 

шешуде, «табиғат-адам-қоғам» туралы ғылым негізін меңгертудің мазмұнын, 

ұйымдастыру жолдары мен әдістерін ұсынып, Қазақстандағы экологиялық білім беру 

жүйесін қалыптастыруда Н.С.Сарыбеков, М.Н.Сарыбеков, И.Нұғыманов, Ө.Т.Танабаев, 

Н.Т.Торманов, Э.А.Тұрдықұлов, Ж.Б.Шілдебаев, Қ.А.Аймағамбетова, Е.А.Болтаев, 

А.Е.Манкеш, Р.Төлегенова, Қ.Ж.Бұзаубақова, М.К.Cайлауова,  К.Жүнісова, 

Д.І.Жангелдина т.б.  ғалымдардың зерттеулері айрықша орын алады. Ғылыми-зерттеу 

жұмыстарында жеке адамның бойында экологиялық білім мен тәрбиені 

қалыптастыратын, құқық нормалары мен моральдық ұстанымдарды сақтаудың 

міндеттері мен мақсаттарын анықтаудың педагогикалық әдістері, жолдары 

зерттелінген. Педагог-ғалымдардың көпшілігі жастарға берілетін білімнің 

сабақтастықта, өзара байланыста болуының тиімді үрдіс екендігін айтады. Бізде өз 

зерттеуімізде осы қағидаларға көңіл бөліп, негізге алдық.  

Қазақстанда жоғары білімді эколог маман даярлауда Ж.Шілдебаев пен 

Ә.Бейсеновалардың алатын орны ерекше. Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық 

университетінінің профессорлары «Республика Жоғары оқу орындарында эколог 

мамандар даярлау және мектеп оқушыларына экологиялық білім беру концепциясын» 

жасады. Ал 1987 жылы университетте «География-экология» факультеті ашылып, 

жоғары оқу орындарында эколог мамандар даярлана бастады. Өмірдің жаңа 

талаптарына сәйкес экологияны оқытуда жалпы білім беретін орта мектептің оқыту 

стандартын, оқу жоспарын дайындап, экологиялық білім мен тәрбие берудің ғылыми-

теориялық және әдіснамалық негізін салды. 

Көпсатылы оқу жүйесінде экологиялық білім мен тәрбие беру мәселесі бойынша «ҚР 

Конституциясы» мен «Білім туралы» Заңында бірқатар ұсыныстар көрсетіліп, 

«Экологиялық кодексте» мемлекеттік экологиялық саясатты дәйектілікпен жүзеге 

асырудың механизмі берілген:  

1) экологиялық бiлiм берудiң мазмұнын өзектi ету, бiлiм беру ұйымдарын қазiргi 

заманғы оқу-әдiстемелiк материалдармен қамтамасыз ету, оқытушы кадрлардың 

69



экологиялық бiлiктiлiгiн арттыру арқылы, экологиялық бiлiм берудiң сапасын 

жақсарту;  

2) қоғам мен отбасында экологиялық ағарту жөнiндегi ұйымдастыру жұмыстарын, 

бағдарламалар мен iс-шараларды дамыту;  

3) қоршаған ортаны қорғау саласындағы мiндеттердi iске асыру үшiн кәсiби 

кадрлар даярлауды қамтиды. [3]  

Осы міндеттер экологиялық ой-сананың қалыптасуы мен оны тәрбиелеу мәселесіне 

шынайы көзқарасты оятады. Демек өзі тіршілік етіп отырған ортаға және оның 

игіліктеріне деген жауапкершілік алмай, болашақ ұрпақ үшін жауапкершілік алу 

мүмкін емес.  

Қазіргі білім беру жүйесінің мақсаты - бәсекеге қабілетті маман дайындау. Нарық 

жағдайындағы болашақ педагог маманына қойылатын талаптар: бәсекеге қабілеттілігі, 

білім беру сапасының жоғары болуы, кәсіби шеберлігі мен әдістемелік жұмыстағы 

шығармашылығы.  

Дәстүрлі білім беру жүйесінде білікті мамандар даярлаушы кәсіби білім беретін оқу 

орындарының басты мақсаты – мамандықтарды игерту ғана болса, ал қазіргі әлемдік 

білім кеңестігіне сай басекеге қабілетті тұлға дайындау үшін, адамның құзырлылық 

қабілетіне сүйену арқылы нәтижелі іс-әрекетке бағдарланған білім беру жүйесін ұсыну 

– қазіргі таңда негізгі өзекті мәселелердің бірі. Жалпы алғанда «құзырлылық» ұғымы 

жайлы К.Құдайбергенова «Құзырлылық ұғымы – соңғы жылдары педагогика 

саласында тұлғаның субъектілік тәжірибесіне ерекше көңіл аудару нәтижесінде 

ендіріліп отырған ұғым» деп түсіндірме берсе [4],  бұл жайлы Б.Тұрғанбаева «... өзінің 

практикалық іс-әрекеті арқылы алған білімдерін өз өмірлік мәселелерін шешуде 

қолдана алуын – құзырлылықтар деп атаймыз » деп анықтайды.  

Экологиялық-педагогикалық міндеттерді шешуде жинақталған тәжірибе негізінде 

болашақ маманының кәсіби саладағы белсенді практикалық қызметін ұйымдастыруда, 

біз «Мектепке дейінгі оқыту мен тәрбиелеу» мамандығының студенттері үшін 

педагогикалық практика кезеңінде арнайы тапсырмаларды әзірлеуге және енгізуге 

қызығушылық таныттық. Мәселен, «Табиғат тағдыры біздің қолымызда» арнайы 

ұсынылған жоспар бойынша дамыту ортасын әзірлеу; «Сумен эксперимент» табиғатты 

тану экспериментін жүргізу; экологиялық соқпақ құру және оны ұйымдастыру; мектеп 

жасына дейінгі балаларға экологиялық білім беру мәселелері бойынша ғылыми-

әдістемелік әдебиеттер картотекалары және жоба тақырыбы бойынша жұмыс жасау.  

Студенттік жобаларды қорғау кезінде мектепке дейінгі балалардың экологиялық білім 

беру саласындағы өзекті жағдайды талдау, проблемаларды анықтау және оларды 

жеңудің мүмкін жолдарын қарастыра алу қабілеті, абстрактілі идеяны нақты 

материалға бейімдеу және оны ұйымдастыруды іс-әрекет түрінде ұсыну, студенттердің 
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жаңа экологиялық-педагогикалық технологиялар саласындағы білімін, сондай-ақ, 

жобаларды рәсімдеу жұмысы бойынша бағаланды.  

Қарастырылған жұмыстардың ішінде студенттердің дайындаған «Қазақстанның 

экологиялық проблемалары» тақырыбы бойынша өткізілген дәріс-конференцияны 

бөліп көрсетуге болады. Әрбір  баяндаушы студент оқытушыдан алдын ала берілген 

жоспар шеңберінде түрлі баяндамалар оқыды. Онда келесідей тақырыптар 

қарастырылды: «Адамның әрекеті негізінде табиғи кешендердің өзгеруі», «Семей 

ядролық полигоны», «Аралдың экологиялық проблемасы», «Балқаш проблемасы», 

«Каспий теңізінің экологиялық проблемасы», «Үлкен қалалар мен өндіріс 

орындарындағы қоршаған ортаның ластануы» және т.б. Ұсынылған баяндамалардың 

жиынтығы мәселені жан-жақты түсіндіруге мүмкіндік берді.  

Сонымен бірге адам мен табиғаттың өзара қарым-қатынасы мәселелерін зерттеу кезінде 

студенттерге оқытушы Батыс, Шығыс мәдениеттеріндегі және отандық философтардың 

еңбектеріндегі ежелгі ойшылдардың, жазушылардың, саясаткерлердің, ғалымдардың 

табиғат және оның заңдары, табиғат және адам туралы ой-пікірлерінің дәйексөздерін 

таңдап оны баяндамаған сәйкестендіріп жазуға жеке тапсырма алды. Студенттердің 

өзіндік ізденістерінің нәтижесі ретінде сабақ барысында Д. Бруно, И. Гете, Д. Дидро, 

У.Шекспир, Әл-Фараби, А.Құнанбаев, Ш.Құдайбердіұлы, Ш.Уалиханов, М. 

Ломоносов, А. Радищев, Г. Плеханов, Қ.Сәтбаевтың және т.б. табиғат туралы қанатты 

сөздері айтылды. Бұл қанатты сөздер ұжымдық талдаудың объектісі болды. Әр сабақ 

өңірдегі, елдегі және әлемдегі табиғат қорғау қызметімен байланысты жаңалықтарды 

шолудан басталды. 

Студенттер еліміздегі «Жасыл ел» бағдарламасы бойынша табиғатты қорғау акцияға 

қатысты және осы проблемамен айналысатын мемлекеттік мекемелер жүйесімен, 

ұйымдастырушылармен өзара байланыс орнатып, әртүрлі экологиялық ұйымдар 

туралы ақпаратты алдын ала дайындады.  Жұмыстың мұндай тәсілі студенттердің 

танымдық белсенділігін ынталандыруға, іздеу және ең бастысы, экологиялық ойлау 

мен табиғатты қорғау қызметіне қызығушылықты қалыптастыруға ықпал етті.  

Кәсіби-тұлғалық дайындық болашақ педагогтың әлеуметтік-тұлғалық экологиялық 

құзыреттілігін: жұмысқа қабілеттілігін, коммуникабельдігін, шығармашылыққа және 

өзін-өзі басқаруға қабілеттілігін меңгеруге қажетті кәсіби маңызды қасиеттерін 

дамытуды көздейді. Бұл бағыт педагогикалық практикумның құралдарымен жүзеге 

асырылады, оның негізгі міндеті студенттердің кәсіби өзін-өзі дамытуы үшін жағдай 

жасау, яғни мамандық талаптарына сәйкес өз тұлғасын жетілдіруге бағытталған саналы 

практикалық іс-әрекет. Білім беру жүйесінде педагогтардың оқу қажеттіліктері нақты 

экологиялық білімнің мәнін түсінуге, соның нәтижесінде өзіндік іс- әрекетке енуге 

және жеке өміріндегі тәжірибені жетілдіру мақсаттарына байланысты қалыптасады. 

Білім беру жүйесінде білім берудің сапасын арттыру тек білімнің тұрақты қасиеттерінің 

жиынтығы ретінде ғана емес, сонымен қатар біліктілік, түрткі, белсенділік, яғни 
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маманның ішкі ұйымдастыру іс-әркетіне қажеттіліктерді қалыптастыру үшін 

экологиялық білім сапасын арттырудың белсенді әдістері ретінде сипаттаймыз. 
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ABSTRACT 

The abbreviation is an integral part of the dictionary of modern technical terminology, since 

the modern stage of the development of science and technology requires the use of shorter 

names in communication. Most new applications are multicomponent, so they are 

inconvenient to translate or use alternatives. 

This article discusses abbreviations with the help of which new lexical innovations in the field 

of geodesy are considered. 

 Despite certain difficulties in understanding, abbreviations are more effective, but with the 

widespread distribution of abbreviations in any field, barriers to understanding abbreviations 

gradually disappear. For example, the abbreviations "CP" - "space photography", "SC" - 

"spacecraft", "OC" - "orbital complex", "RSE" - "remote sensing of the Earth", which began 

to be used in space geodesy at the end of the twentieth century are now clear to everyone. 

In geology, complex word-formation methods are productive because they meet the 

requirements of compactness and holistic formatting. Commonly used terms are 

multicomponent words consisting of three, four or more components, such as: (RS) Rapid 

Static - Static execution of accelerated differential satellites; Real-Time Kinematik GPS (RTK 

GPS) is the kinematic stage of measuring and processing satellites in real time, etc. such 

multicomponent terms are most convenient from the point of view of conveying the most 

important features of the term. However, the initials of four or more components are 

significantly smaller than the three-component abbreviations. For example, SRNS - satellite 

radio navigation system, SSNS - satellite space navigation system. This is because such 

abbreviations are inconvenient for pronunciation and perception. 

In the process of language communication, original complex terms are more often used and 

abbreviated, and then they become more familiar to specialists. However, an abbreviated 

version of each compound name may be a new term if its semantic unity is maintained. There 
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are many compound words in the form of letters and syllables such as SOS, IGS, GPS, DOP, 

etc. They are often used in geodesy in the form of Russian or English letters. 

Many abbreviations in the lexicology of the geodetic industry in Kazakh language come from 

full English names, for example, LGS (International GPS Service) - International GPS 

Service for Geodynamics, GPS (Global Positioning System) - OTF (Disambiguation on the 

fly) and others are given in the form of abbreviations. Such abbreviations are derived from 

English abbreviations for space geodesy, which are indicated by the letters of the English 

alphabet: LGS - "eljies", GPS - "jpies", OTF - "outief". 

Summing up, we can say that the use of the abbreviated form of the new use in English in 

practice indicates, firstly, that it is more suitable for communicating with specialists, and, 

secondly, abbreviated lexical innovations contribute to the further development and 

refinement of terms in the field surveying. Similar situations that were presented during the 

study indicate new opportunities for the terminological potential of Kazakh language in the 

process of lexical updating. 

Keywords: abbreviation, hybrid words, abbreviations, complex terms, economy. 

АҢДАТПА  

Аббревиатуралық лексика қазіргі техникалық сала терминологиясының сөздік 

құрамының ажырамас бөлігі болып табылады, өйткені ғылым мен техниканы 

дамытудың қазіргі кезеңі қарым-қатынаста барынша қысқартылған атаулардың 

қолданылуын талап етеді. Жаңа қолданыстардың көпшілігі көп компонентті 

болғандықтан оны аудару, баламасын табу және қолдану да ыңғайсыз. 

Ұсынып отырған мақалада аббревиатуралық терминдердің геодезия саласы бойынша 

лексикалық жаңа инновациялар жасау тәсілінің бірі екендігі жайы сөз болады. 

Түсінудегі белгілі қиындықтарға қарамастан, қысқартылған сөздер шын мәнінде 

үнемді, бірақ кез келген салада аббревиатуралар тәжірибеде кеңінен қолданылған 

сайын түсінудегі қиындықтар біртіндеп жоғалатыны сөзсіз. Мысалы: ғарыштық 

геодезияда жиырмасыншы ғасырдың аяғында қолданыла бастаған «ҒС» – «ғарыштық 

сурет», «ҒК» – «ғарыштық кеме»,  «ОК» – «орбиталық кешен», «ЖҚЗ» – «Жерді 

қашықтан зондтау» аббревиатуралары қазір бәрімізге түсінікті.  

Геологияда  сөзжасам жасаудың күрделі қысқартулар тәсілі өнімді болып табылады, 

өйткені терминдерге қойылатын компактілік пен тұтас форматтылық талаптарына 

жауап береді. Мұнда көбіне терминдер ретінде үш, төрт, кейде көп компоненттен 

тұратын күрделі сөздер қолданылады, мысалы: (RS) Rapid Static – дифференциалдық 

жерсеріктік бақылауларды үдете отырып, статикалық орындау; Real-Time Kinematik 

GPS (RTK GPS) – нақты уақыттағы жерсеріктік өлшеу және өндеудің кинематикалық 

кезеңі және т.б. мұндай көп компонентті терминдер терминделетін ұғымдардың ең 

маңызды белгілерін беру тұрғысынан ыңғайлы. Алайда, төрт және одан да көп 

компонентті бастапқы әріппен қысқартулар үш компонентті қысқартулардан едәуір 
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аз. Мысалы, ЖРНЖ – Жерсеріктік радионавигациялық жүйелер, ҒНЖСЖ – ғарыштық 

навигациялық жерсеріктік жүйе. Бұл мұндай қысқартулардың айтылу және қабылдау 

үшін қолайсыз екендігімен түсіндіріледі.  

Тілдік қатынас барысында бастапқы күрделі терминдер неғұрлым қысқартылып 

қолданыла келе, кейін мамандар арасында үйреншікті болып кетеді. Дегенмен, әрбір 

күрделі атаудан қысқартылған нұсқа оның мағыналық тұтастығы, семантикалық бірлігі 

сақталғанда ғана жаңа термин болуға қабілетті. Мұндай  көп сөзден тұратын құрама 

атауларды әріп, буын түрінде беру де  SOS, IGS, GPS, DOP т.б. кездеседі. Олар 

геодезияда көбінесе орыс немесе ағылшын тіліндегі тұлғасында айтылып қолданылады.  

Қазақ  тілінің геодезия саласы лексикасындағы көптеген аббревиатуралар ағылшын 

тіліндегі толық атаулардан шыққан, мысалы, LGS  ( International GPS Service ) – 

геодинамикаға арналған GPS халықаралық қызметі,  GPS(Global Position System) – 

жаһандық позициялау жүйесі, OTF   ( Ambiguity fixing on the fly ) – ұшудағы арнайы 

жылдам істеуші әдіс және т. б. аббревиатуралар түрінде алынған. Мұндай қысқартулар 

геодезияның ғарыштық геодезия саласындағы ағылшын тілінен алынған әріптік 

аббревиатуралар, олар тәжірибеде ағылшын әліпбиінің әріптерінің атаулары бойынша 

оқылады: LGS – «лджиэс», GPS –  «джпиэс» , OTF – «өутиэф».  

Ойымызды қорыта келе, тәжірибеде жаңа қолданыстардың ағылшын тіліндегі 

қысқартылған түрін алу біріншіден, мамандар арасындағы қарым-қатынаста қолайлы 

екенін айқындайды, екіншіден, аббревиатуралық лексикалық инновациялар геодезия 

терминдерінің одан әрі дамып, толығуына ықпал етеді. Зерттеу барысында көрініс 

берген мұндай жағдайлар лексикалық жаңару үрдісіндегі қазақ тілінің терминжасамдық 

әлеуетінің жаңа мүмкіндіктерінің ашылғанын байқатады. 

Кілт сөздер: аббревиация, гибрид сөздер, қысқартулар, күрделі терминдер, үнемдеу. 

АННОТАЦИЯ. 

Аббревиатурная лексика является неотъемлемой частью словарного состава 

терминологии современной технической сферы, так как современный этап развития 

науки и техники требует применения наиболее сокращенных названий в общении. 

Большинство новых лексических инновации являются многокомпонентными, поэтому 

их  перевод или  найти им эквиваленты, также использование неудобно. 

В предлагаемой статье рассматриваются вопросы о том, что аббревиатурные термины 

являются одним из способов создания новых лексических инноваций в области 

геодезии. 

Несмотря на определенные трудности в понимании, сокращенные слова действительно 

экономичны, но, чем широко используются в практике аббревиатуры в любой области, 

тем безусловно, постепенно теряются трудности в понимании,. Например: 

аббревиатуры «КС» - «космическая картинка», «КС» - «космическое корабль», «ОК» - 

«орбитальный комплекс», «ДЗЗ» - «дистанционное зондирование Земли», которые 
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начали использоваться в космической геодезии в конце двадцатого века, сейчас всем 

понятны. 

В геологии сложный способ сокращения словообразований является продуктивным, 

так как отвечает требованиям компактности и целостности, предъявляемым к 

терминам. В качестве терминов чаще всего используются сложные слова, состоящие из 

трех, четырех и иногда более компонентов, например: (RS) Rapid Static – статическое 

выполнение дифференциальных спутниковых наблюдений с ускорением ; Real-Time 

Kinematik GPS (RTK GPS) – спутниковая мера в реальном времени и кинематическая 

стадия обработки и др. Однако сокращения с четырьмя и более компонентами 

начальной буквы значительно меньше, чем трехкомпонентные сокращений. Например, 

СРНС-спутниковая радионавигационная система, КНСС-космическая навигационная 

спутниковая система. Это объясняется тем, что такие сокращения неприемлемы для 

произношения и принятия. 

В процессе языкового общения сложные исходные термины, использованные в 

сокращенной форме,  затем становятся более привычными среди специалистов. Однако 

сокращенный вариант каждого сложного наименования способен стать новым 

термином только при сохранении его смысловой целостности, семантического 

единства. Такие комбинированные наименования, состоящие из нескольких слов, такие 

как SOS, IGS, GPS, DOP и др,  представленные в виде звуко-буквенных формах также 

встречаются. Они используются в геодезии в основном в русском или английском 

языке. 

Многие аббревиатуры в лексике геодезии казахского языка имеют полное название на 

английском языке, например, LGS (International GPS Service ) - международная услуга 

GPS для геодинамики, GPS(Global Position System) – глобальная система 

позиционирования, OTF                          ( Ambiguity fixing on the fly) - специальный 

скоростной способ в полете и др. Такие сокращения означают буквенные 

аббревиатуры, полученные от английского языка в области космической геодезии 

геодезии, которые на практике читаются по наименованиям букв английского 

алфавита: LGS - "лджиэс«, GPS - » джпиэс«, OTF - »өутиэф". 

В заключении можно прийти к выводу, что использование на практике сокращенной 

формы аббревиатурных новых применении на исходном английском языке, во-первых, 

способствуют благоприятным отношениям и взаимопониманию между специалистами,                            

во - вторых , аббревиатурные новые лексические инновации способствуют 

дальнейшему развитию и наполнению терминов геодезии. Такие явления, отраженные 

в исследовании, свидетельствуют о появлении новых возможностей для 

терминообразовательного потенциала казахского языка в процессе лексического 

обновления. 

Ключевые слова: аббревиатура, гибридные слова, сокращения, сложные термины, 

экономия. 
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THE CURRENT STATE AND PURPOSE OF THE PROBLEM  

A distinctive feature of modern terminological systems is the large number of abbreviations. 

One of the ways to complement the geodesic terminology system with new lexical 

innovations is abbreviations. In accordance with the social and economic changes taking 

place in the country, with the tendency of globalization, the present stage of development of 

science and technology requires the use of the simplest nominations in communication. In 

various technical fields, including geodesy, terms consist of two, three, sometimes more 

components, most of which are difficult and inconvenient to use in language 

communication.experience shows that the use of abbreviated vocabulary is advisable in 

practice. 

In sectoral scientific and technical terminology, they form a way to shorten a productive 

group of words (abbreviation). Due to the legitimacy of decorating words in the language, 

abbreviated use of words in the Kazakh language is an ancient approach. At the same time, it 

is a phenomenon that is characteristic of all languages of the world. Of course, this pattern of 

language in different fields of science is manifested in different languages. The origin of 

abbreviations in the language is also directly related to the regularity of this simplification. In 

other words, an abbreviation is one of the ways to make the language more efficient. 

In the context of the word class, abbreviations mainly represent nouns that denote subject 

concepts. The names of the various concepts made up of several words and their combination 

are reduced or shortened and it is based on the emergence of new lexical innovations. 

Scientist R. Syzdykova believes that " abbreviations, which are a significant source of new 

applications, are certainly a phenomenon of a new word-formation character in the technical 

sphere, this is a method that arose under the direct influence of the Russian language in the 

Kazakh language, namely, the manifestation of the calque phenomenon.» [1, 251] 

A feature of modern terminology systems is that there are more abbreviations. However, the 

intensity of development of various abbreviations is one of the specific features of the 

development of Kazakh geodesic terms at the present stage. 

Therefore, one of the ways to optimize this phenomenon is to strive to save language 

resources when transmitting information in the communication process. Here, 

multicomponent terms are significantly reduced, and as a result, new lexical innovations 

appear. To ensure efficient, cost-effective communication, part of the sectorial terms will be 

shortened. However, there are also negative consequences of this process. For example, this 

may result in difficulties in understanding and translating an abbreviated term. Therefore, to 

ensure the correct understanding of the abbreviation, to prevent inaccuracies or 

misunderstandings in the communication process, for the correct translation, it is necessary to 

carefully study this phenomenon. 
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Scientist Sh. Kurmanbayuly noted that " the specificity of terms used in the combination of 

words in our terminological vocabulary is not yet statistically accurate. However, research on 

the terminology system of some specialized fields shows that there is still a lot of complex 

terms in Kazakh terminology"[2, 134].     

This article discusses the issue of creating a new innovative vocabulary using abbreviations 

from multidimensional terms in the field of geodesy. The scientific and technical term-

formation contains a large number of terms made from combined words, phrases, and 

multiple phrases.  At the same time, there are terms in two or three root combinations in the 

Kazakh language. Duplication, which is widely used in the term-formation, is an existing 

method in the Kazakh language. Also, in the scientific and technical terminology there is a 

way to reduce some groups of words (abbreviations). 

A number of articles and papers have also been published on the problem of word-formation 

using the abbreviation. For example, the scientist N. Aldashev in his research divides the 

abbreviations into: group abbreviations by external figure; group abbreviations by lines; 

group abbreviations by location in the literary language [3, 14–16 б.].  

According to the classification of the scientist-terminologist Sh. Kurmanbayuly " abbreviated 

nouns in the modern Kazakh language are divided into four groups by their structure: 

Alphabetical abbreviations. Abbreviations of the supersonic sounds of complex names 

consisting of two or more words. For example, JSC (joint stock company).2. Syllabic 

abbreviations. Abbreviations that are formed mainly from the first syllables of complex 

names: for example, Termcom - terminological commission. 3. Mixed abbreviations. 

Abbreviations consisting of the initial syllables and initial sounds of the complex names. That 

is, in this case of word formation, two different forms of abbreviated word formation are used, 

as well as alphabetic and syllabic abbreviations. For example, KazNU-Kazakh National 

University.  4. Partial or partitive abbreviations. This row includes the words from the 

conjugation of the syllables and the words to the full. A compound noun is a type of 

abbreviation in which all words that fall into a complex noun are not shortened, but partially 

or partially abbreviated. For example, the state program is a state program» [4, 13].   

In practice, the names of complex scientific terms consisting of two, three, four or five 

components, and language-specific expressions of the industry, are most likely to be used 

repeatedly in the scientific text where the subject of a particular field is concerned, with the 

professional involvement of scholars and specialists. Thus, repeated use of the full name of 

complex concepts makes it difficult to understand both the scientific text and scientific 

communication.  Therefore, there is reason to believe that in the general scientific language, 

in the metalanguage of every branch of science and technology, the simplified variants of 

complex names, and their frequent use, is caused by the need to ensure the flexibility of the 

scientific language. In the modern literature, textbooks, and terminological dictionaries, there 

are many abbreviated names. For example, the ISS is International Space Services. 
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Modern geodesic terms, being one of the most mobile, flexible and rapidly changing plan 

languages of the general literary language, combine a lot of new terms and terms created by 

shortening new concepts in their content (ISS – international space station), as well as 

concepts existing in the language (DB – database). The intensity of development of various 

abbreviations is one of the specific features of the development of Kazakh geodesic terms at 

the present stage. Therefore, the purpose of the work is to prove that the abbreviation is one of 

the most effective ways to supplement the terminology system of the geodesic industry with 

new lexical innovations. 

MATERIALS AND METHODS 

Studying dictionaries and textbooks in the field of geodesy and related space geodesy, 

cartography, the total of 1981 terms was accumulated and differentiated, including 534 of the 

original terms (including personal words and phrases), 203 of equivalent non-competetive 

foreign terms and the two components of phrasal terms consisting of foreign words is 213, 

and the total share of hybrid terms is 778 words. One of the most common terms used in the 

technical industry is hybrid terms, which are combinations of two, three, or four words and 

are combined and presented as complex words. Therefore, among the 778-word hybrid terms, 

the number of two-word combination terms is 302, the one-word and two-word combination 

terms are 236, the three-word combination term is 236, and the word length consists of four 

words, one or two syllables combined terms - 240. In addition, the abbreviation and previous 

words, such as Aero -, Cosmo -, geo -, photo -, stereo -, iso-in the amount of 253 new units, 

compiled together with Kazakh words. For example, the previous lines Aero - - - 49 words, 

Cosmo - - 10, geo - - - 71 words, photo - - 34, iso- - - 8 words, stereo - - 34, and the number 

of abbreviations 47 terms [5 – 11].    

The proposed article is a comprehensive way to create new lexical innovations in the field of 

geodesy, defined above by abbreviated terms (it is 2.4% of the total term). Many works and 

scientific articles about new names and abbreviations of the Kazakh language and their 

classification have been published in the Kazakh language. However, the results of the 

analysis of these works show that the general technical fields, including the new lexical 

innovations in geodesy, have not been addressed by the reduction of words.This situation 

calls for a comprehensive scientific study of this problem. 

Based on the works and conclusions of the above-mentioned scientists on the issues of 

abbreviations, the terms on geodesy and related sciences of space geodesy, topography, 

cartography with an abbreviation have been collected and systematized.  The study and 

analysis of special texts on geodesy, space geodesy, topography, cartography have shown that 

the most common forms of abbreviations in the field of lexical innovations are: 

1. Initial letter abbreviations of two-or three-component letters:  

As practice shows, the initial letter abbreviations of two or three components are 

characteristic of lexical innovation of geodesy terms. This can be explained partly, one and 
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two-component terms in the language of tolerant and do not require drastic reduction. 

However, a small group of abbreviations with a new two-component initial letter is firmly 

included in the dictionary of terms of Kazakh geodesy: SG– space geodesy, SP – space 

picture, SМ-space vehicle, OK-orbiting complex, SC-spacecraft, etc. The most productive 

forms of primary letter abbreviations are three-component abbreviations: WMO - World 

Meteorological Organization, AES - Artificial Earth Satellites, ERS -Earth Remote Sensing, 

NNC – National Nuclear Center, ISS-International Space Station, etc. 

2. Initial letter abbreviations with four or more components: abbreviations with four or 

more components with the initial letter are significantly less than two or three-component 

abbreviations. For example, SRNS-Satellite Radio Navigation System, SNSS - Space 

Navigation Satellite System. This is because such abbreviations are unacceptable for 

pronunciation and acceptance. Abbreviations from such multicomponent terms are convenient 

from the point of view of separating the most important features of terminable concepts, 

however, as the letter combinations become too complicated, it is difficult to use them in oral 

conversations of specialists. 

3. Initial letters of a foreign language name, abbreviations in the form of syllables: 

Analysis of the collected materials showed that in geodesy, abbreviations from other 

languages are significant among the new initial letter abbreviations. In industry or production, 

in the process of professional language communication, complex terms that entered a foreign 

language were shortened and then became familiar among specialists. The collected language 

materials in the field of geodesy show that the vast majority of abbreviated names are made 

up mainly on the model of the foreign version. For example, NАCА – National Advisory 

Committee for Aeronautics, ENRC – Eurasian Natural Resources Corporation.  In this case, 

we see that combined names consisting of many words lead to the use of the donor's language 

letter, syllable VDOP, EUREF, SOS, IGS, GPS, DOP, etc.they are used in geodesy mainly in 

Russian or English. However, the abbreviated version of each complex name can become a 

new term only if its semantic integrity and semantic unit are preserved. 

Many abbreviations in the vocabulary of the geodesic branch of the Kazakh language have a 

full name in English, for example, DOP - Delution of Precision, EUREF - 

European Reference Frame, HDOP - Horizontal Dilution of Precision, GDOP – Geometric 

Dilution of Precision, GPS - Global Position System, LGS - International GPS Service, GPS - 

Global Position System, OTF -  Ambiguity fixing on the fly are given as abbreviations. Such 

abbreviations mean letter abbreviations derived from the English language in the field of 

space geodesy, which in practice are read by the names of letters of the English alphabet: 

LGS – «лджиэс», GPS – «джпиэс», OTF – «өутиэф» and etc. These abbreviations are 

usually short names for systems, organizations, and institutions. 

RESULTS 

In particular, such cases, shown in the course of the study, indicate the opening of new 

opportunities for the term-forming potential of the Kazakh language in the process of lexical 
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updating. In addition, abbreviations considered as separate morphemes preserve the semantic 

motivation of the first complex nouns and phrases. The collected specific research materials 

allow us to conclude that there are no abbreviated terminological structures between lexical 

innovations in the field of geodesy, the meaning of which differs from the meaning of their 

full forms. As a result, as practice shows, getting an abbreviated form of new applications in 

English shows that, first, it is easier to communicate between specialists, and secondly, 

abbreviated lexical innovations contribute to the further development and content of geodesic 

terms. Thus, abbreviations of the Kazakh language in the field of geodesy clearly show that 

the term can save the means of language communication, while maintaining information 

weight and defines what in the modern Kazakh language can be a material for creating new 

lexical innovations in other branches of science. 

As a result of studying new terms created by means of abbreviations in geodesy and related 

industries, it is necessary: first, to consider the reasons for the emergence of new abbreviated 

lexical innovations through an abbreviation in the language, to note the intensive development 

of modern science and technology, an excessive excess of information in the language sign, 

the rationality of saving time and means of speech. On the other hand, abbreviation is the 

opposite process, aimed at complicating the structure of a word, language unity, and creating 

complex structures. Undoubtedly, this type of formation of new abbreviations in the field of 

geodesy of the Kazakh language is widely spread in the terminological subsystem of general 

technical industries and will become one of the most productive types of word formation in 

the future. 

CONCLUSION 

Systematizing the above ideas, we can draw the following conclusions:  

1. How new lexical innovations are formed in the field of geodesy, in its formation 

will be the mainstay of the lexical meaning of the word; 

2. The creation and introduction of new approaches by means of the abbreviation 

makes it easy to implement relationships between professionals.; 

3. Creating and implementing new applications using abbreviations allows you to 

quickly and easily read and write information transmitted in the text.; 

3.Industry terms, including the terms of geodetic integral part of the common lexical 

fund. Therefore, the presence of abbreviations in the terminology system in the creation of 

new applications is a natural phenomenon.  
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ABSTRACT 

Highly productive barley agrocenosis is formed when plants are preserved before harvesting 

240-260pcs/m2, formation of productive stems 640-680pcs/m2, with bushiness of 2.70-

2.85pcs/plant, the proportion of lateral shoots in crop formation was 62.4-64.8%. This 

contributed to an increase in grain yield to 33.1-36.7kg/ha, the yield increase was 17.7-

21.3kg/ha. Such a high-yielding agrocenosis (crop) is formed in commercial conditions when 

5mln. viable seeds are sown and N90P90 kg/ha is added prior to sowing and additional 

fertilizing with nitrogen fertilizer N30kg/ha in the beginning of tillering period, irrigation 

mode 70-75-70% of the total field moisture-holding capacity (MHC) and in the course of 

other agronomic techniques of due quality in due time.       

Keywords. Barley, dosages and ways of fertilization, growth of internodes, main stalk leaves 

and lateral shoots area.  

 

АҢДАТПА 

Арпаның жоғары өнімді агроценозының (егістігінің) қалыпта-суы өсімдіктер саны ору 

алдында 240-260 дана/м2болғанда, масақты (өнімді) сабақтар саны 640-680 дана/м2, 

өнім құраудағы жанама сабақтар масақтарының үлесі 62,4-64,8% болғанда жүзеге 

асады. Бұл арпа өнімділігін 33,1-36,7 ц/га деңгейіне дейін өсірді. Қосымша өніи 17,7-

21,3 ц/га болды. Өндірістік жағдайда мұндай егістік (агроценоз) 4-5 млн. шығымды 

тұқым себіліп, себу алдында егістікке N90З90 кг/га тыңайтқыш енгізгенде және де 

түптену фазасы басталғанда азот тыңайтқышымен N30 кг/га үстеп қоректендіру 

берілгенде қалыптасады; суару режимі далалық су сиымдылығының 70-75-70% 

болғанда,және басқада агротехникалық шараларды уақтылы әрі сапалы жүргізгенде 

жоғары өнім алынады.       

Кілттік сөздер. Арпа, минералды тыңайқыштар енгізу дозасы және тәсілдері, 

буынаралықтардың ұзындығы, сабақтардағы жапырақ алаңының қалыптасуы. 
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АННОТАЦИЯ 

Высокопродуктивный агроценоз ячменя формируется при сохранении растений перед 

уборкой 240-260 шт/м2, образовании продуктивных стеблей 640-680 шт/м2, при 

кустистости 2,70-2,85 шт/растение, доля боковых побегов в формировании урожая 

составил 62,4-64,8%. Это способствовал повышению урожайности зерна до 33,1-36,7 

ц/га, прибавка урожая составлял 17,7-21,3 ц/га. Такой высокопродуктивный агроценоз 

(посев) в производственных условиях формируется при посеве 5 млн. всхожих семян, 

при внесении N90P90 кг/га перед посевом и при подкормке в начале кущения азотным 

удобрением N30 кг/га, режим орошения 70-75-70% от полной полевой влагоемкости 

(ППВ), а также при выполнении других агротехнических приемов в срок и качественно.  

Ключевые слова. Ячмень, дозы и способы вненсения удобрений, рост междоузлий, 

площадь листьев главного стебля и боковых побегов.    

Results of photosynthetic plants activity is realized in the crop through a complex chain of 

vital processes depending of the plants’ properties and the degree of agroecological factors 

availability in the environment. Dosages and methods of fertilizer treatment are the efficient 

and controlled factors having both direct and indirect effect on growth and photosynthetic 

productivity of plants [1,2,3]. Different organs of cereal crops play different parts in the 

process of crops photosynthesis and bulking. Thus, 70 to 80% of the whole crop fall at heads, 

top internodes, top leaves and their sheathes [1,2,4]. Therefore, knowledge of particular 

features of leaves and internodes formation depending on the growing dosages and techniques 

of fertilizer treatment contributes to development and improvement of barley cultivation.  

 

Research method 

Tests were conducted over the period of 2001-2015 at the experimental base of the Kazakh 

Rice Cultivation Research Institute named after I. Zhakhayev (Karaul-Tyube experimental 

farm). Research item – Rosava and Asem barley varieties. The experimental plot soil is old-

irrigated, carbonate, meadow-swamp and hydromorphic. Rice was the predecessor; the plot 

area is 50m2; the experiment was repeated four times. Ammonium sulfate was used as 

nitrogen fertilizer; granular superphosphate was used as phosphate fertilizer. Fertilizers were 

introduced before sowing and in the form of top dressing at the phase of tillering and heading 

beginning. Morphophysiological features of barley phytomer were determined in accordance 

with [5,6] and leaf area was determined in accordance with [7]. The generally accepted 

methods were used in the field experiments [8,9]. 

 

Results and discussions 

Based on the results of research and generalization of experimental materials on the 

morphogenesis of cereals, T.I. Serebryakova [5], N.A. Laman and others [6] substantiated the 

concept of cereal phytomers as a growth unit. Phytomers or growth units are leaf primordia 

periodically isolated on the cone of cereal growth instead of corresponding to its axis, due to 

the independent growth of which, subsequently, there is a tiered growth of the stem and 

shoots of the cereal. The development of the phytomeres is carried out as a result of the 

successive growth of the leaf plate, leaf sheath, stem internodes, which are singled out by the 

tab of the tongue [6]. Therefore, improvement of the agroecological growth conditions and 
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barley development (feeding area, dosages and methods of fertilization, irrigation techniques, 

and plant population, etc.) has effect on formation of cereal crops phytomers [4]. 

Our experiments revealed (Fig. 1,2,3) that internodes of the barley main stalk elongate 

significantly with increase in the fertilizer dosage. The same patterns are observed with the 

lateral shoots. Thus, the length of the main stalk’s first internode length of the non-fertilized 

(control) crop was equal to 19.3cm and that of the second internode was 10.7cm, while those 

of the corps treated with nitrogen fertilizers were 27.0cm and 13.8cm correspondingly. The 

same consistent pattern was noted for the lateral shoots (Figure 1). Fertilization splitting 

resulted in biological life prolongation and boosting photosynthetic activity of barley leaves 

thus having significant effect on the crops formation (figure 2,3).      

        

 
Figure 1. Length of barley internodes (cm) depending on dosages and methods of mineral 

fertilizers treatment. Legend: stalk internodes (from to downwards); Experiment options: 1-

N0P0; 2-P90; 4-N90P90; 7-N90P90+N30+N30; 9-N120P90+0+N30; 10-N120P90. 

  

Barley cropping capacity depends to a large degree on the area of the leaves assimilating area 

[4,10]. Thus, fertilization splitting increases barley tilling capacity, number of yielding stalks 

and leaves area on every stalk, especially 2nd and 4th leaves on top (table 1 and figure 2,3). 

Area of the second and the fourth leaves of the main stalk of the control crops was 7.4-

8.5cm2, and those of the lateral shoot – 5.8-8.0cm2 and partial nitrogen fertilization  

application resulted in the main stalk’s second and fourth leaves area of 11.2-11.5cm2, i.e. 

increase by 35.4-51.4% and those of the lateral shooting – 8.5-10.2cm2, i.e. increase by 27.5-

46.6%. This contributed to formation of the high cropping capacity (Table 1, Figure 2,3).  

Main stem 

Rosava cultivar 

1st side shoot 
2nd side shoot 

Asem cultivar 

Trial variants 
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Table 1. Effect of Dosages and Methods of Mineral Fertilizers Application to Formation of 

Barley Crops Agrocoenosis and Yielding Capacity 

Mineral Fertilizer 

Application Dosages 

and Methods, kg/ha 

Number of 

Plants 

before 

Harvesting, 

pcs./m2 

Number of 

Productive 

Stalks, 

pcs./m2 

Tilling 

Capacity, 

pcs./plant 

Share of 

Lateral 

Shoots in 

Crop 

Formation, 

% 

Gran 

Yield, 

hundr. 

kg/ha 

Rossava Cultivar 

1. N0P0 (control) 241 308 1.28 21.8 14.1 

2. P90 245 326 1.33 24.8 15.8 

3. N60P60 255 490 1.92 48.0 19.0 

4. N90P90 248 513 2.07 51.7 23.6 

5. N60P60+N30+N30 257 637 2.48 59.7 30.8 

6. N90P60+N30+N30 252 645 2.58 60.8 32.3 

7. N90P90+N30+N30 249 672 2.70 62.9 35.4 

8. N90P90+0+N30 251 565 2.25 55.6 26.8 

9. N120P90+0+N30 253 633 2.50 60.0 30.7 

10. N120P90 246 615 2.50 60.0 30.0 

HCP05 – pcs./m2 or 

hundr.kg/ha 
12.3 15.4 - - 3.05 

Assem Cultivar 

1. N0P0 (bakylau) 225 277 1.23 18.8 12.8 

2. P90 231 300 1.30 23.0 14.1 

3. N60P60 236 432 1.83 45.4 16.0 

4. N90P90 232 464 2.00 50.0 19.5 

5. N60P60+N30+N30 241 605 2.51 60.2 26.4 

6. N90P60+N30+N30 238 638 2.68 62.7 29.5 

7. N90P90+N30+N30 243 634 2.69 62.9 33.1 

8. N90P90+0+N30 237 548 2.31 56.8 22.0 

9. N120P90+0+N30 240 614 2.56 60.9 26.1 

10. N120P90 235 611 2.60 61.5 25.8 

HCP05 – pcs./m2 or 

hundr.kg/ha 
14.8 13.1 -  - 2.91 

Note: N30 – additional fertilizing in the beginning of the tillering period; 

          N30 – additoinal fertilizing in the beginning of the ear formation period.  
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Figure 2. Barley main stalk (A, cm2) and 1st lateral shoot (Rosava cultivar) leaves area dependng on dosages 

and means of mineral fertilizer treatment 

Experiment options: 1-N0P0; 2-P90; 4-N90P90; 7-N90P90+N30+N30; 9-N120P90+0+N30; 

 10-N120P90.  

 

The highest yielding capacigty of barley grain was formed by the method of mineral 

fertilizers applying N90P90 + N30 + N30 kg / ha a.a. Fractional fertilizer application resulted 

in increase in plants tilling capacity from 1.27 to 1.30 pcs/plant to 2.73 to 2.83 pcs/plant (i.e. 

times 2.1) and increase in the number of productive stems from 277 to 308 pcs/m2 up to 638 

to 672 pcs/m2, i.e. 2.3-2.5 times (Table 1). 

 
Figure 3. Area of leaves (A, cm2) of the main stalk and the 1st lateral shoot (B, cm2) of barley (Assem cultivar) 

depending on the dosage and means of mineral fertilizers application 

A – Leaves of main stem 

A – Leaves of main stem 

1st flag leaf from top 

1st flag leaf from top 

2nd leaf 

2nd leaf 

2nd leaf 

B – Leaves of the 1st side shoot 

1st flag leaf from top 

3d leaf 4th leaf 

3d leaf 4th leaf 

3d leaf 

3d leaf 

4th leaf 

4th leaf 

B – Leaves of the 1st side shoot 

2nd leaf 
1st flag leaf from top 
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Types of experiments: 1-N0P0; 2-P90; 4-N90P90; 7-N90P90+N30+N30; 9-N120P90+0+N30; 

 10-N120P90. 

Therefore, when barley is cultivated on saline and nutrient-poor soils of rice crop rotation 

system, application of fertilizers N90P90 and N60P60 kg/ha prior to sowing and additional 

treatment with nitrogen fertilizers at the dosage of N30kg/ha in the beginning of tillering 

stimulates plants tillering. As a result, number of productive stalks increases same as the total 

area of the leaves on each stalk resulting in increase in the grain yielding capacity (yield 

increase of 17.7-21.3 h.kg/ha). Additional fertilization (N30 kg/ha) in the beginning of ear 

emergence does not lead to increase in productivity but contributes to good grain formation. 

To find this out, research (experiments)was conducted in reduced form (table 2) in 2007-

2010. Results of the research (table 2) revealed that split application of nitrogen fertilizer 

(option 4, N90P90+N30 kg/ha) contributed to the greatest grain yield (36.7 h.kg/ha) but 

additional fertilizer application in the beginning of ear emergence period (option 5) did not 

contribute to increase in the crop yield.  

Formation of the barley crop goes on in interaction of genotype and morphophysiological 

features of plants with soil-and-ameliorative, engineering-and-technical and agroecological 

conditions. In this connection, based on the generalization of one’s own research results and 

those of other scientific research organizations and the leading experience, ecological, 

agroecological, technological and morphological factors having effect on formation of high 

and quality barley grain crop were determined (table 3). 

  

Table 2. Effect of Dosages and Methods of Mineral Fertilizers Application on Barley Grains 

Agrocoenosis Formation and Yield Capacity 

Dosages and 

Methods of 

Mineral 

Fertilizers 

Application, kg/ha  

Number of 

Plants before 

Harvesting, 

pcs./m2 

Number of 

Productive 

Stalks, 

pcs./m2 

Tilling 

Capacity, 

pcs./plant 

Share of 

Lateral 

Shoots in 

Formation of 

Crops, % 

Grain 

Yield, 

h.kg/ha 

Rossava Cultivar 

1. N0P0 (control) 245 315 1.28 22.2 13.5 

2. Р90 251 366 1.46 31.4 17.3 

3. N90P90 240 448 1.87 46.4 22.2 

4. N90P90+N30 253 651 2.57 61.2 36.7 

5. N90P90 + 0 

+N30 

247 588 2.38 58.0 31.4 

6. N120P90 238 591 2.48 59.7 32.3 

НСР05- pcs/m2 or 

h.kg/ha 

12.3 13.7 - - 3.14 

Note: N30 – additional fertilization in the beginning of tillering period; 

          N30 – additional fertilization in the beginning of ear formation period.  
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Table 3. Ecological, Agroecological, Technological and Morphophysiological Factors having 

Effect on Barley High Crop Formation 

Factors having effect on production of high-yielding and ecologically clean barley crop 

in Aral Sea area  

 

 

Ecological 

Factors 

Agroecological 

Factors 

Technological  

Factors 

Morphophysiological 

Factors 

1. Soil and climate 

particular 

features of the 

region;  

2. Aral sea 

parameters 

dynamics;  

3. Water and salt 

inflow in sea; 

4. Great and little 

Aral mode 

dynamics; 

5. Surface water 

level and its 

mineralization; 

6. Humus content 

and soil 

productive 

capacity.  

1. Agroecological 

changes in the 

region;  

2. Irrigated land 

suitability;  

3. Morphological 

and physical 

properties of soil; 

4. Agrochemical 

parameters and 

nutrients content in 

soil;  

5. Soil secondary 

salinization degree. 

 

1. Rice and other 

cultures productivity;  

2. Crop position 

rotation; 

3. Soil processing, 

sowing and crop 

tending; 

4. Optimization of 

dosages, time and 

methods of fertilizers 

application;  

5. Irrigation mode 

optimization; 

6. Growth stimulants 

application; 

7. Agriculture and 

cultivation 

biologizing. 

1. Formation of 

phytomers as growth 

units; 

2. Formation of 

photosynthetic 

system and storage 

organs (grains);  

3. Morphophysiological 

features of plants 

growth, tilling 

capacity, formation 

of main and lateral 

shoots, heads and 

root systems; 

4. Formation of highly-

productive 

agrocenosis.  

 

Highly productive agrocenosis of barley: number of plants before harvesting - 240-260 

pcs./m2; number of productive stalks – 640-680 pcs/m2; tilling capacity – 2.70-2.85 pcs./plant; 

share of lateral offshoots in crop formation – 62.4-64.8%; yield capacity – 33.1-36.7 h.kg/ha; 

increase in output yield -17.7-21.3 h.kg/ha.  

 

Application of N90Р90 h.kg/ha prior to sowing; additional application of nitrogen fertilizer 

N30 kg/ha in the tilling phase beginning. Irrigation mode - 70-75-70% of MHC.  

 

Conclusions. Highly-productive barley agrocenosis is formed in the period of plants 

preservation prior to harvesting 240-260pcs./m2 formation of productive stalks 640-680 

pcs/m2, tilling capacity of 2.70-2.85pcs./plant, share of lateral offshoots in formation of crop 

was 62.4-64.8%, which contributed to increase in the yield of grain to 33.1-36.7 h.kg/ha and 

increase in the crop by 17.7-21.3 h.kg/ha. This highly productive agrocenosis (sowing) in 

production conditions is formed when 4-5 mln. germinable seeds when N90P90 kg/ha is 

added prior to sowing and additional application of nitrogen fertilizer N30 kg/ha in the 
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beginning of tilling period, irrigation mode 70-75-70% of the full field water capacity 

(FFWC) as well as in the course of other agronomical methods application in due time and of 

due quality.  
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АННОТАЦИЯ 

Бұл мақалада мектепке дейінгі білім беру ұйымының тəрбиешісін дайындаудың 

ерекшеліктері қарастырған. Қоғамды дамытатын өндіргіш күштердің ішіндегі негізгі 

тұлға – адам, сондықтан адам факторына ерекше мəн беру лазым. Қоғам дамуы мен 

адамның дамуы бір-бірімен байланысты. Қоғам адамды қаншалықты дəрежеде 

дамытады. Өйткені өмірге  материалдық, рухани байлық жасайтын  адамдар, ал оларды 

сəби шақтан баулитын, аға ұрпақтың жасаған байлығын жас буынның бойына 

күнделікті там-тұмдапүздіксіз тəрбие арқылы дарытатын, көзін ашып, көңілін оятатын, 

ізгілікке, азаматтыққа, əдемілікке баулитын тəрбиешілер. Мектепке дейінгі білім 

берудің негізгі бағыты — бұл балаларды мектепте оқуға дайындау, салауатты, дамыған, 

еркін тұлғаны қалыптастыру, қабілеттерін ашу, жүйелі оқуға тарту. Мектепке дейінгі 

ұйымның заманауи педагогы мынадай талаптарға жауап беруі тиіс: рухани, кəсіби, 

жалпы мəдени жəне дене бітімін жетілдіруге ұмтылған дамыған тұлға. балаларды 

тəрбиелеу мен оқытудың тиімді құралдары мен технологияларын меңгеруі жəне 

қолдануы тиіс. Осы мақсатта ол үнемі кəсіби құзыреттілігін арттырып, өз бетімен білім 

алуға тиіс. Педагог мектепке дейінгі педагогика мен психологияны, мектепке дейінгі 

білім беру саласындағы халықаралық жəне отандық нормативтік құқықтық құжаттарды 

білуі тиіс. Бүгінгі күннің талаптарына сəйкес педагог баланың дамуын диагностикалау 

əдістерін меңгеруі тиіс. 

Балабақша тəрбиешісі жас ұрпақты жан-жақты дамыту үшін баланың күнделікті 

өміріне дұрыс басшылық етіп, күн тəртібін ұйымдастыру арқылы ақыл-ойын, мінез 

құлқын, эстетикалық талғамын, адамдық сапа-қасиеттерін, еқбекке, құрбы достарына 

жанашар қарым-қатынасын, ниеттестігін қалыптасыруға міндетті. 

 

ANNOTATION  

This article discusses the features of preparing a preschool educator. The main among the 

driving forces of the development of society is - person, so it is important to pay special 

attention to the human factor. The development of society and human development are 

interconnected. To what extent does society develop a person? Because those who bring 

material and spiritual wealth to life, educate them from infancy, educate the wealth of older 
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generation through daily upbringing, open eyes, and uplifting, and cultivate goodness, civility, 

and beauty. The main focus of preschool education is to prepare children for school, to 

develop a healthy, developed, free personality, to develop their abilities and to involve them 

in regular schooling. The modern preschool teacher must meet the following requirements: 

spiritual, professional, general cultural and developed personality seeking to improve. To 

acquire and use effective means and technologies of upbringing and education of children. To 

that end, he must constantly improve his professional skills and self-education. The teacher 

should know preschool pedagogy and psychology, international and national regulatory 

documents in the field of preschool education. In accordance with the requirements of today, 

the teacher must know the methods of diagnosing the development of the child. The 

kindergarten teacher is obliged to develop the thinking, behavior, aesthetic tastes, human 

qualities, compassionate attitude towards friends and peers through proper organization of the 

day and routine in order to guide the full development of the younger generation. 

Қазақстан Республикасында білім беруді жəне ғылымды дамытудың 2020 – 2025 

жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында мектепке дейінгі ұйымдарға білікті 

кадрлардың келуін қамтамасыз етуді қарастырған. Осылайша, педагогикалық 

кадрларды даярлау жəне дамыту жүйесіндегі оң өзгерістерге қарамастан, білікті 

педагог кадрларды дайындауды қарастырған. Осыған байланысты бағдарламада елдің 

педагогикалық əлеуетін дамытуға кедергі келтіретін проблемаларды шешу жөнінде 

шаралар көзделген[1]. 

"Өткен ғасырдың 90-шы жылдары Қазақстандағы білім беру жүйесі ескі əдіснамалық 

база жағдайында дамыды. ЮНЕСКО жүргізген зерттеулер Қазақстандағы білім беру 

сапасының төмендеу тенденциясын көрсетті. Қазақстан Республикасындағы білім беру 

жүйесі оқушыларды дербес өмірге дайындауға жəне олардың болашаққа нақты 

жоспарларын қалыптастыруға бағытталмаған. Нəтижесінде түлектердің тек 30% - ы 

болашақта мамандықты саналы түрде таңдады. Мектепке дейінгі білім берудің 

жоқтығы балалардың мектепке дайындығына кері əсерін тигізді."[2] 

Мектепке дейінгі ұйымның барлық қызметкерлері Қазақстан Республикасының 

заңнамасына сəйкес балаларды тəрбиелеу мен дамыту үшін салауатты жəне қауіпсіз 

жағдайлар жасау үшін дербес жауапты болады.Тəрбиеші  ұстаздың адам өміріндегі 

орны туралы  қазақтың жазушылары  мен ақындары, педагогтары А.Құнанбаев, 

Ы.Алтынсарин,Ш. Құдайбердиев, М.Жұмабаев құнды пікірлер айтқан.Халқымыздың 

классик ақыны Абай: 

Ақырын жүріп анық бас, 

Еңбегің кетпес далаға, 

Ұстаздық қылған жалықпас, 

Үйретуден балаға,  десе балалар əдебиетінің атасы Ы.Алтынсарин[3]. 

92



Тəрбиеші мектепке дейінгі білім беру ұйымында баланы  күнделікті өмірін 

ұйымдастырып, жанын тəрбиелейді, ата аналарға, отбасына көмектеседі.Тəрбиеші 

үнемі алға талпынып жас ұрпақ тəрбиесіне  белсенді араласуға, балалар арасында 

беделді болуға міндетті. 

Елдің экономикалық дамуы, білім беру деңгейіне  назар аударды. Мемлекеттің 

қажеттілігіне сəйкес білім беру сапасын жақсарту жəне жоғары дамыған шет елдердің 

тəжірибесін енгізу мақсатында реформалар қабылданды. 

"Қазақстан Үкіметі мектепке дейінгі білім беру мəселесіне байыпты қарады. Мектепке 

дейінгі білім беру ұйымдарын қаржыландыруды ұлғайтып жəне жеке инвестицияларды 

тарта отырып, мемлекет мекемелер санының қарқынды өсуіне ықпал етті" [4] 

Қоғамды дамытатын өндіргіш күштердің ішіндегі негізгі тұлға – адам, сондықтан адам 

факторына ерекше мəн беру лазым. Қоғам дамуы мен адамның дамуы бір-бірімен 

байланысты. Қоғам адамды қаншалықты дəрежеде дамытады. Өйткені өмірге  

материалдық, рухани байлық жасайтын  адамдар, ал оларды сəби шақтан баулитын, аға 

ұрпақтың жасаған байлығын жас буынның бойына күнделікті там-тұмдапүздіксіз 

тəрбие арқылы дарытатын, көзін ашып, көңілін оятатын, ізгілікке, азаматтыққа, 

əдемілікке баулитын тəрбиешілер. 

Мектепке дейінгі білім берудің негізгі бағыты — бұл балаларды мектепте оқуға 

дайындау, салауатты, дамыған, еркін тұлғаны қалыптастыру, қабілеттерін ашу, жүйелі 

оқуға тарту. Мектепке дейінгі білім беру Қазақстан Республикасының жалпы білім 

беру жүйесінің құрамдас бөлігі ретінде маңызды рөл атқарады, өйткені оның 

шеңберінде баланың ерекшеліктері анықталады, олардың даму жағдайлары қамтамасыз 

етіледі, баланың мектепке дайындығының кең ауқымды бағдарламасы жүзеге 

асырылады. Қазіргі кезеңде əлемде мектепке дайындық екі құрамдас бөлік ретінде 

түсіндіріледі: оқуға дайындық жəне мектепке дайындық. 

Мектепке дейінгі ұйымдардың барлық түрлерінің педагогтары, мамандары жəне 

қызметкерлері меншік нысанына қарамастан өз қызметін Қазақстан Республикасының 

"Білім туралы" Заңын жəне мектепке дейінгі білім беру саласындағы басқа да 

нормативтік құқықтық құжаттарды басшылыққа ала отырып жүзеге асырады[5].  

Тәрбиешінің міндеттері. Балабақша тəрбиешісі жас ұрпақты жан-жақты дамыту үшін 

баланың күнделікті өміріне дұрыс басшылық етіп, күн тəртібін ұйымдастыру арқылы 

ақыл-ойын, мінез құлқын, эстетикалық талғамын, адамдық сапа-қасиеттерін, еқбекке, 

құрбы достарына жанашар қарым-қатынасын, ниеттестігін қалыптасыруға міндетті.Жас 

ұрпақ бойына тəрбиенің алғашқы негізін қалыптастыратын тəрбиеші адамгершілігі 

жоғары, мəдениетті, өз ісіне сенімді, қоғамның идеясы мен ғылыми жетістіктерін дұрыс 

бағалай алатын, əдебиет пен өнердің жəне өзге ғылым салаларының дамуын жақсы 

түсініп, оны балаларға түсіндіре алатын болу керек. Өйткені «Ғылым мен өнер 

адамның қос қанаты». Тəрбиеші баланы мəдениеттілікке баулуды, сауаттылыққа 
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үйретуден əлде қайда бұрын бастауы керек. Сондықтан тəрбиешінің мəдениеттілігінің 

көрсеткіші айналасындағы адамдарға /үлкендерге,балаларға/ сый құрметпен қарауы, тіл 

табысуы, сөйлеу мəдениеті, кішіпейілдігі, əдептілігі, білімділігі, ата-аналарға 

ілтифатпен қарауы, мəдени-гигиеналық дағдысының қалаптасқандығы, қоғамдық 

орындарда өзін сыпайы, еркін, қоршаған ортаға лайықты ұстай біліуі, өнегелі тəртібі, 

сүйкімділігі, адамдармен өзара сыйластыққа, адалдыққа,негізделген қарым-қатынасы. 

Мектепке дейінгі ұйымның заманауи педагогы мынадай талаптарға жауап беруі тиіс: 

рухани, кəсіби, жалпы мəдени жəне дене бітімін жетілдіруге ұмтылған дамыған тұлға. 

Типтік бағдарламада белгіленген міндеттерді табысты іске асыру үшін педагог 

балаларды тəрбиелеу мен оқытудың тиімді құралдары мен технологияларын меңгеруі 

жəне қолдануы тиіс. Осы мақсатта ол үнемі кəсіби құзыреттілігін арттырып, өз бетімен 

білім алуға тиіс. Педагог мектепке дейінгі педагогика мен психологияны, мектепке 

дейінгі білім беру саласындағы халықаралық жəне отандық нормативтік құқықтық 

құжаттарды білуі тиіс. Бүгінгі күннің талаптарына сəйкес педагог баланың дамуын 

диагностикалау əдістерін меңгеруі тиіс. Мамандармен бірге қысқа мерзімді жəне ұзақ 

мерзімді перспективаға арналған жеке жоспарлар. 

Тəрбиешінің жеке басының үлгісі – жас ұрпақ тəрбиесінде ең əсерлі əдістердің бірі, 

балалар тəрбиешіге барлық жағынан еліктейді. Өйткені еліктегіштік, тез 

қабылдағыштық  балаға тəн ерекшілік. Ол үнемі жинақы, таза, ұқыпты жүруге, 

сөйлеген сөзі мəнді, ойлы, əдемі, байыпты болуға міндетті.Тәрбиеші қызметінің 

ерекшілігі. Жас ұрпақ тəрбиесі – заманымыздың «Ұлы ісі». Бұл іс тəрбиешіден 

балалардың күн санап өсуін, ақыл-ойының дамуын, психологиясының, дене 

құрылысының жетілуін, мінез-құлқының қалыптасуын, дүние танымның кеңеюін үнемі 

көріп, сезіп отыруды талап етеді.Тəрбиеші əрбір тəрбие сағаты сайын балаларға 

«Жұмбақ дүниенің» құпия сырын ашады, алғашқы білім сатысына жетелеп, қиялын 

дамытады. Әрқашанда білуге құштар, көңілі шат, електегіш, елгезек балалардың  

талабы мен мүддесінен шығып, дұрыс басшылық етіп, бағыт беруі үшін тəрбиеші өз 

ісінің шебері болуға тиіс.Білім беру жүйесі барлық кезенде қоғамның ішкі құрылымы 

мен келбетін, оның ұлттық ерекшеліктерін, тарихи-мəдени жетістіктері мен дəстүрін 

көрсетеді. Білім берудің əлеуметтік моделіне өндірістік күштердің даму деңгейімен 

тікілей байланысты ғылымның, техниканың, технологияның даму деңгейі үлкен ықпал 

етеді[6].  

Осыған орай Қоғамның дамуына, оның өндірісі мен өндірістік қатынасының дамуына 

сəйкес білім беруді жүзеге асыру ілгеріден қолға алынғаны белгілі. Осы тұрғыдан 

қарастырғанда тəрбие үдеріс ретінде білім беру жүйесін өмірге əкелді.  Тəрбиешінің өзі 

тəрбиелі болуы керек. Тəрбиешілердің мамандығын жетілдіру. Қазір  талантты 

тəрбиешілер өз білімін жетілдіруге,өз саласын жан жақты зерттеп,ғылыми үлес 

қосуына мүмкіндіктер туып отыр.Тəрбиешілер курстарға ,семинарларға қатысу арқылы 

да білімін,шеберлігін,іскерлігін арттырады.Тəрбиешілерге əдістемелік көмек берудің 
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негізгі формасы республиканың барлық облыс орталықтарында ұйымдастырылған 

əдістемелік бірлестіктер болды.Әдетте əдісттемелік бірлестіктерде тəрбие жұмысының 

əдістемесі талқыланып, пікір алмасады. 

Демек, мектепке дейінгі білім беру ұйымының тəрбиешісін дайындауда төмендегі 

қағидаларды ескеру қажет: 

- педагогтер үнемі ата-аналармен  жақсы қарым-қатынас  жасау; 

- тəрбие мен оқытудың инновациялық технологияларын меңгеру; 

- мақалалар, сөз сөйлеу арқылы озық педагогикалық тəжірибені көрсету, 

-конференцияларға, семинарларға қатысу. 

- біліктілікті арттыру курстарынан тұрақты өту; 

- өз біліктілігін беру жəне растау үшін аттестаттаудан уақытында өту; 
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