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АЛҒЫ СӚЗ 

 

Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-

Жомарт Кемелҧлы Тоқаевтың 2021 жылы 5 қаңтарда 

жарық кӛрген «Тәуелсіздік бәріненде қымбат» атты 

мақаласы негізінде болашаққа нық қадам басуға 

бағытталған, патриоттық рухы биік қазақстандық 

қоғам қҧру және 2021 жылы республика 

Тәуелсіздігінің 30 жылдығын мереке- леумен 

қатарлас, Президент мақаласындағы «Таным мен 

тағылым» бӛлімінде атап ӛтілген «...Ел тарихын, ҧлт 

шежіресі мен қҧндылықтарын сақтау мен дәріптеу» 

бағытын іске асыру ҥшін мерейлі іс- шаралардың 

ішінде халқымыздың батырларын ҧлықтауда бар. 

Осы мақсатты жҥзеге асыру ҥшін Шымкент 

университеті «Қазіргі заман жағдайындағы білім 

және ғылым» атты 

республикалық ғылыми-тәжірибелік конферен-циясын ҧйымдастырды. 
Бҥгін Шымкент университеті ҥшін дәстҥрлі жыл сайынғы ғылыми- 

практикалық конференция екінші рет онлайн ӛтіп жатыр. Пандемия 

барлығымызды мәжбҥрлеп оқшаулануымызға қарамастан, жас ғалымдар 

мен тәжірибелі мамандар арасында пікір және тәжірибе алмасуды 

тоқтатпады. 

Конференцияның мақсаты: студенттер мен оқушылардың оқу-зерттеу 

жҧмыстарының нәтижелерін талқылау; жастарды ғылыми-зерттеу қызметіне 

белсенді тарту; тәжірибе алмасу және білім беру мекемелерінің 

ынтымақтастығын орнату. 

Біздің конференция ғылымның қазіргі даму кезеңіндегі кӛптеген ӛзекті 

мәселелерін қозғайды, атап айтқанда: 

– Жаратылыстану ғылымдары (биология, экология, география, физика, 

химия); 

– Педагогика және психология; 

– Филология (шет тілдері, қазақ және орыс тілдері және әдебиеті); 

– Математика. Информатика. Бағдарламалау; 

– Әлеуметтік ғылымдар (тарих, қҧқықтану, экономика, саясаттану); 

– Дене тәрбиесі. 
Конференция маңызды оқиға болып табылады және сӛзсіз ғылыми 

зерттеу ҥдерісін жақсартуға ықпал етеді және одан әрі жемісті жҧмыс 

істеуге ынталандырады. 

Сіздерге зор денсаулық, ғылыми және практикалық қызметіңізде 

сәттілік тілеймін! 

Сейтқұлов Н.А. 

- Шымкент университетінің ректоры, 

п.ғ.д., профессор 
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Секция 8. Жалпы білім беру секциясы 

 

ЖУСАННЫҢ ӚСІП-ДАМУЫ МЕН ӚНІМДІЛІГІ 

 

Джайнакова Сабина Хамитовна 

 

Тҧран жусанының вегетациялық кезеңі – 212-215 кҥн, ал басты 

жусанда – 225-230 кҥн болатыны анықталды. 

Дегенмен, жазық шӛлде жусан тҥрлерінің вегациялық ӛсуінің мезгілі 

тау бӛктеріне қарағанда 10-12 кҥн ерте басталды, яғни наурыздың соңғы 

кҥндеріне тура келді. Ӛсімдіктерінің ӛсуі вегетациялық кезеңінің бірінші 

жартысында қарқынды жҥрді. 

Artemisia turanica кҥзгі-қысқы жайылым жасау ҥшін таптырмас ӛсімдік 

болып табылады. Зерттеу уақытында аталған ӛсімдіктің ӛскіндерінің пайда 

болуы наурыз айының соңы мен сәуір айының басында байқалды. Сәуір 

айының екінші жартысы мен мамыр айының басында ауа райының жылы әрі 

топырақтың ылғалдығы жақсы болуы себепті ӛсімдіктердің ӛсуі қарқынды 

жҥрді. Осы уақытта кҥндізгі сабақтарының ӛсуі 3-5 мм-ді қҧрады. Мамыр 

айының екінші жартысында тӛменгі бҧтақтарындағы жапырақтары қурай 

бастады. Тҧран жусанының маусым айының ортасындағы вегетациялық 

кезеңінде 80-90%-ға жуық жапырақтары тҥсіп қалды. Бҧл кезде тек қана 

генеративті сабақтарының ғана жапырақтары сақталды. Аталған жусан 

тҥрінде шанақтану сатысы тамыз айының екінші жартысында басталса, 

гҥлдеуі – қыркҥйек айының ортасына тура келді. Жаз айларында ӛсіп-дамуы 

тежелгенмен, шанақтану және гҥлдеу сатысында ӛсіп-дамуы жақсы болды. 

Жазық шӛлде жусан тҥрлерінің гҥлдеуі қыркҥйектің бірінші он кҥндігінде 

басталды. Тҧқымының толық пісуі қарашаның ортасына дейін жалғасты. 

Тҧран жусаны жоғарыда атап ӛткендей суыққа ӛте тӛзімді ӛсімдік болып 

табылады. Қысты кҥндері қатты аязда жақсы сақталып, кӛктемгі кҥні жақсы 

ӛсіп-дамиды. Тҧран жусанының маусым бойынша ӛнімділігінің жоғару 

болуы екі тҥрлі мерзімде болды. Бірінші, вегетациялық мҥшелердің даму 

мерзімі – мамыр айының соңы мен маусымның басы болса, екіншісі 

қыркҥйектің соңы мен қазан айыны ортасында, яғни гҥлдеу мен пісіп-жетілу 

кезеңдеріне тура келді. 

Artemisia diffusa ӛсімдігі де жоғарыдағы тҧран жусаны секілді кҥзгі- 

қысқы жайылым ҥшін таптырмас ӛсімдік тҥрі болып табылады. Зерттеу 

мезгілінде жусан ӛсімдігі тҥрлері тіршілігінің екінші–ҥшінші жылдары 

алдымен вегетативті сабақтары дамыса, одан кейін ғана генеративті 

сабақтары дамыды. Егер де ақпан айының екінші жартысы қҧрғақ болса, 

вегетациясы ерте кӛктемде басталады екен. Аталған жусан тҥрінің ең 

қарқынды ӛсу кезеңі – сәуір айының екінші жартысы мен мамыр айының 

бірінші жартысы болды. Мамыр айының 3-ші жартысында тӛменгі 

бҧтақтарының жапырақтары қурай бастады. Маусым айының ортасында 

вегетативті және генеративті сабақтарындағы жапырақтар қурап қалды. 
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Шанақтануы тамыз айының бірінші жартысында басталды. Гҥлдеуі 25-30 

кҥн болып, қыркҥйек айының басынан қазан айының бірінші жартысына 

дейін жалғасты. Ӛсімдіктің дамуы мен пісіп-жетілуі 30-40 кҥнге созылды. 

Тҧқымдардың пісуі қарашаның ортасына тура келді. Қарашаның соңында 

тҧқымдардың барлығы тҥсіп қалды. 2018 жылы қатты қуаңшылық 

салдарынан, генеративті сабақтардың пайда болуы байқалмады. Басты 

жусанның ӛнімділігінің жоғары болуы – маусым айының ортасы мен гҥлдеу 

және пісіп-жетілу уақыттарына тура келді. 

Зерттеуге қамтылған жусан тҥрлері жазық шӛлде тіршілігінің бірінші 

жылында шаруашылыққа тиімді ӛнімді қалыптастырмайды. Тіршілігінің 

екінші және кейінгі жылдары мал азықтық ӛнімділігі қалыптасады. 

Жусан тҥрлерінің тіршілігінің екінші-ҥшінші жылдарында кӛктемде 

қалыптасқан ауа райына қарамастан қалыпты ӛнім беретінін тәжірибе 

нәтижелері кӛрсетті. 

Жалпы алғанда, басты жусанның (Artemisia diffusa) кӛк балауса 

ӛнімділігі - 12,8 ц/га, қҧрғақ мал азықтық ӛнімділігі - 9,5 ц/га және тҧқымы - 

0,2 ц/га болады. 

1 – кесте. Тіршілігінің ҥшінші жылы жусан тҥрлерінің ӛнімділігі, ц/га 
 

Жусан тҥрлері Ӛнімділігі, ц/га 
 Себу мерзімі 
 ХІІ І ІІ 

Басты 6,7 3,1 0,9 

Тҧран 5,1 1,2 0,6 

 

1- кестедегі мәліметтерге қарағанда, ХІ ҥшінші онкҥндігі – ХІІ бірінші 

онкҥндігінде себу мерзімі бойынша тіршілігінің ҥшінші жылы басты 

жусанның орташа ӛнімділігі – 6,7 ц/га қҧраса, тҧран жусанының ӛнімділігі – 

5,1 ц/га болды. Мҧндағы ӛнімділіктің басты жусанда жоғары болғандығын 

атап ӛту қажет. Жалпы, екі жусан тҥрінің де қуаңшылық аймақта жақсы 

ӛсіп-дамиды. 

Пайдаланылған әдебиттер тізімі 

1. Есполов Т.И., Мамышов М.М., Сҥлейменова Н.Ш. Современное 

состояние сельскохозяйственных угодий и перспективы развития 

экологического образования в аграрном секторе Республики Казахстан // 

Қазақстан ауылшаруашылығы ғылымдарының Жаршысы. – Оарл, 2010. - 

№7. – 35 с. 
2. Долгих С.А. Анализ основных климатических показателей, 

влияющих на процессы опустынивания. - Т. 3. - Алматы: Print-S., 2010. – С. 

206-210. 

3. Ибрагимов Т.С., Тастанбекова Г.Р., Кашкаров А., Сартаев А., 

Райымбеков Б., Кудайбергенова Б., Керимбаева Э., Ескараева П. Создание 

разносезонных сеяных пастбищ в отгонном животноводстве юга Казахстана 

(рекомендация). – Шымкент, 2017. – 12 с. 
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ЖУСАННЫҢ ХИМИЯЛЫҚ ЖӘНЕ МИНЕРАЛДЫҚ ҚҦРАМЫ 

 

Джайнакова Сабина Хамитовна 

 

Қазақстанның шалғынды және жайылымдық алқаптарда тараған мал 

азықтық ӛсімдіктердің химиялық қҧрамын анықтаған А.И.Иванов ж.б. [74] 

еңбегі ӛте қҧнды дҥние болып табылады. Жем-азықтық қҧнарлығы жалғыз 

химиялық қҧрамымен ғана емес, сонымен бірге мал ағзасында әр тҥрлі 

қызмет атқаратын минералдар қосындысымен де анықталады. Сондықтан 

ӛсімдік қҧрамындағы минералдар қосындысының мӛлшері жем-азықтық 

сапасын анықтаушы кӛрсеткіштерінің біріне жатады [75]. Олардың 

қатысуымен ферментердің қызметіне қолайлы жағдай жасалынады, 

осмостық қысым мен қышқыл-сілті теңділігіне қалыпты ҧсталынады, 

нәтижесінде белоктардың, кӛмірсутектердің, майдың және басқа заттардың 

сіңірілуіне жағдай туғызады. 

Микроэлементтерге Fe, Cu, Mn, Zn және т.б. жатады. 

Микроэлементтер ӛсімдік тіршілігіне ӛте қажет. Микроэлементтердің 

ӛсімдіктердің қҧрамында жеткілікті болуы олардың бойларының биік болып 

ӛсуіне әсер етеді [76]. Ауылшаруашылық ӛсімдіктерінің ӛнімділігін 

арттыруда мыстың атқаратын рӛлі ӛте зор. Мыс ӛсімдіктің тыныс алуына, 

фотосинтезге, азот алмасуы мен хлорофилл синтезіне әсер етеді. Марганец 

жетіспеген жағдайда ӛсімдіктердің жапырақтарының ҧшы мен шетінің 

сарғайғанын байқауға болады. Темірдің жетіспеуінен ӛсімдіктерде 

фотосинтез қарқындылығы бәсеңдейді [77]. 

Макроэлеменеттер тобына кӛміртек, сутек, оттек, азот, кҥкірт, калий, 

кальций, магний, фосфор және т.б. жатады. Фосфор жасуша қабықшасын 

тҥзеді. Ӛсімдікте фосфор жетіспесе жемістің тҥзілуі баяулап, салмағы 

кемиді. Калий жеткіліксіз болса ӛсімдік ӛте аласа болып ӛседі. 

Жапырақтары мен сабақтары нашар дамып, тірек ҧлпасы жетілмейді. 

Ӛсімдіктің сабақтары әлсіз болып, жатып қалады. Калий тамыр мен тҥйнек 

жақсы дамып, қоректік заттардың қорға жиналуы ҥшін керек. Кҥкірт – бҧл 

элемент ӛсімдіктерге қажетті негізгі элементтердің біріне жатады. Кҥкіртпен 

қамтамасыз етілуі нашар ӛсімдіктер амин қышқылдарының, белоктардың 

синтезделуі, фотосинтез, ӛсу процестері тӛмендейді. Кальций, әсіресе, 

тамырдың ӛсуіне пайдалы әсер етеді Кальцийсіз ортада тамырдың ӛсу 

аймағы бҧзылады. Кальций жетіспегенде, ең алдымен, жас меристемалық, 

ҧлпалар және тамыр жҥйесі зардап шегеді [78]. 

Қуаңшылыққа тӛзімді жусан тҥрлерінің химиялық қҧрамын анықтау 

Шымкент қаласындағы «Оңтҥстік-Батыс мал және ӛсімдік шаруашылығы 

ғылыми-зерттеу институты» ЖШС-нің FOSS NIRS (Швеция) 

анализаторында белгіленген әдістеме бойынша жҥргізілді. 

Арнайы ақпараттық жҥйемен жҧмыс жасайтын анализатор бірнеше 

элементтен тҧратын жусан тҥрлерінің химиялық және минералдық қҧрамын 

анықтауға мҥмкіндік берді. 
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Жусан тҥрлерінің қҧрамын анықтау жҧмыстары кӛктем, жаз және кҥз 

мезгілдерінде жҥргізілді. Кӛктем мезгіліндегі жусан тҥрлерінің химиялық 

және минералдық қҧрамы тӛмендегі кестеде кӛрсетілген (1-кесте). 

1 – кесте. Кӛктем мезгіліндегі жусан тҥрлерінің химиялық және 

минералдық қҧрамы (%, г, мг) 

Кӛркеткіштер Басты жусан 

(A. diffusa) 

Тҧран жусаны 

(A.turanica) 

Fat 3,69 2,50 

Starch 6,55 5,79 

Prot 11,1 6,7 

ADF 26,5 37,2 

ASH 7,87 5,95 

CA 1,8 1,4 

P 0,11 0,02 

K 0,93 0,45 

Mg 0,42 0,25 

Na 0,08 0,06 

S 0,15 0,06 

Cl 0,12 0,16 

Zn 23,05 19,39 

Cu 7,60 6,11 

Fe 812,92 942,62 

Mn 103,30 93,13 

Lignin 7,92 10,77 

Simple-Sug 2,55 2,11 

 

Жоғарыдағы 1-кестеге қарағанда, кӛктем мезгіліндегі майдың (Fat) 

жоғары кӛрсеткіші (3,69%) басты жусанда байқалса, ал тӛменгі кӛрсеткіші 

(2,50%) тҧран жусанында байқалды. Крахмалдың (Starch) мӛлшері басты 

жусанда - 6,55% болса, тҧранда – 5,79%-ды қҧрады. Басты жусанның 

қҧрамындағы протеин (Prot) мӛлшері тҧран жусаны тҥрінен 4,4%-ға жоғары 

болды. Яғни, басты жусанда - 11,1% болса, тҧран - 6,7%-ды қҧрады. 

Талшықтың мӛлшері (ADF) тҧран жусанының қҧрамында жоғары 

кӛрсеткішті (37,2%) кӛрсетсе, ал басты жусанда тӛменгі кӛрсеткішті (26,5%) 

кӛрсетті. Жусан тҥрлерінің кҥлділігі (ASH) тӛмен (5,95-7,87%) болуы 

себепті (5,95-7,87%), фосфор (Р) кӛрсеткіштері 0,02 (тҧран)-0,11 (басты)% 

аралығында болды. Қант мӛлшері (Simple-Sug) басты жусанда – 2,55 

пайызды қҧраса, тҧран жусанында – 2,11 пайызды қҧрады. 

Макроэлементтерден магний (Mg) мӛлшері тҧран жусанында – 0,25 г 

және басты жусанда – 0,42 г болатындығы анықталды. Натрий элементі 

басты жусанда – 0,08 г болса, ал тҧран жусанында – 0,06 г қҧрады. Басты 

жусанда калий (К) мӛлшері жоғары (0,93 г), ал тҧран жусанында тӛмен (0,45 

г) болды. Екі жусан тҥрлеріндегі кҥкірт (S) мӛлшері 0,06-0,15 г аралығында 

кездесті. Тҧран жусанының қҧрамында хлор (Cl) мӛлшері жоғары (0,16 г) 
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екендігі анықталса, ал басты жусанда тӛмен кӛрсеткішті (0,12 г) кӛрсетті. 

Кальций элементі басты жусанда – 1,8 г және тҧран жусанында – 14 г-ды 

қҧрады. 

Микроэлементтердің кӛрсеткіштері бойынша жусан тҥрлерінде темір 

(Fe) және марганецтің (Mn) мӛлшері ӛте жоғары екендігі анықталды. 

Жекелей алғанда темірдің кӛрсеткіші тҧран жусанында - 942,62 мг, ал 

Ырыстыда – 812,92 мг кӛрсеткіштерін кӛрсетті. Марганецтің жоғары 

кӛрсеткіші (103,30 мг) басты жусанда байқалса, ал тҧран жусанында – 93,13 

мг екендігі анықталды. Цинктің (Zn) ең тӛменгі кӛрсеткіші тҧран жусанында 

- 19,39 мг болса, басты жусанда – 23,05 мг қҧрады. Cu элементінің жоғары 

кӛрсеткіші басты жусанда (7,60 мг) байқалса, ал тҧран жусанында тӛмен 

кӛрсеткішті (6,11 мг) кӛрсетті. Ӛсімдік сабағына қаттылық беретін 

лигниннің (Lignin) ең жоғары мӛлшері (10,77%) тҧран жусанында байқалса, 

басты жусанда – 7,92 пайызды қҧрады. 

Жоғарыдағы кестедегі мәліметтерге қарағанда, кӛктем мезгілінде 

жусанның қҧрамы басқа мезгілдерге қарағанда кӛптеген элементтерге бай 

болатындығы байқалды. Себебі, бҧл мезгілде жусан ӛсімдігінің тҥрлерінің 

ӛсіп-дамуына қолайлы жағдай туады, әрі жапырақтылы болып келеді. Ал, 

жаз мезгілінде жусан тҥрлерінің қҧрамындағы кӛптеген элементтер басқа 

мезгілдегі жусан тҥрлерінің қҧрамымен салыстырғанда ӛздерінің тӛмен 

кӛрсеткіштерін кӛрсетті (1-кесте). Бҧл жаз мезгіліндегі кҥннің ыстық, 

қҧрғақшылық және қажетті мӛлшерде ылғалдың жетіспеушілігінен болды. 

Осы себепті де жаз мезгілінде жусан ӛсімдігі тҥрлері ащы болып келеді. 

 

Пайдаланылған әдебиттер тізімі 

1. Тӛреханов А. Қазақстанның табиғи мал азығына арналған жерлері: 

проблемалары мен шешімдері // Жаршы. – 2005. – № 3. – 52–54б. 

2. Тӛреханов А., Алимаев Н.Н., Оразбаев С. Лугопастбищное 

кормопроизводство. Учебник, –Алматы: Ғылым, 2008. – 446 с. 

3. https://zerde.gov.kz/upload/docs/Digital%20Kazakhstan_kz.pdf 

4.https://www.inform.kz/kz/tortinshi-onerkasiptik-revolyuciya- 

zhagdayyndagy-damudyn-zhana-mumkindikteri-elbasy-zholdauy_a3118617 

 
 

БИОЛОГИЯ САБАҒЫНДА МОДУЛЬДІК ОҚЫТУ ТЕХНОЛОГИЯСЫН 

ПАЙДАЛАНУ АРҚЫЛЫ САБАҚТЫҢ ТИІМДІЛІГІН АРТТЫРУ 

 

Ибрагимова И.Б. 

 

Қазіргі таңдағы егеменді еліміздің болашағы дарынды, білімді, ізденімпаз 

жастарға байланысты. Осыған орай бҥгінгі кҥн мектеп алдында тҧрған басты 

міндет - ӛзіндік айтар ой-пікірі бар, жоғары сапалы, белсенді азамат тәрбиелеп 

шығару. Қоғамдағы тҥбегейлі ӛзгерістер білім беру жҥйесінің алдына жаңа 

адамды қалыптастыру, дамыту мақсаттарын қойып отыр. Оқушылардың ойлау 

http://www.inform.kz/kz/tortinshi-onerkasiptik-revolyuciya-
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қабілетін дамыту, ой-пікірінің дербестігі мен еркіндігін кеңейту, олардың ӛз 

бетімен білім алуға деген ынтасын арттыру, оны ӛз тәжірибелерінде жаңа 

жағдайларға байланысты қолдана алу, яғни біліктіліктерін қалыптастыру және 

дамыту болып табылады. 

«Балаға білім бергенде, алыстан жақынға, таныстан жатқа кӛшіп, жаңа 

білімді ескі білімге байлап беру керек» - деп Мағжан Жҧмабаев айтқандай, оқыту 

процесіне жаңа кӛзқараспен қарау керек. Сол себептен жаңа технологияларды 

енгізу арқылы, оқу процесінің деңгейі кӛтеріледі, қазіргі заман талабына сай 

дамыған тҧлға тәрбиеленеді. 

Мҧғалім жҧмысын жаңа ақпараттық технологиялар негізінде ҧйымдастыру 

әлеуметті-белсенді, бәсекелесуге барынша қабілетті, қҧзыретті тҥрде жетілген, 

дербес тҧлғаны қалыптастыруға мҥмкіндік береді. 

Педагогикалық ҥрдістің тиімділігінің артуына мҥмкіндік беретін білім беру мен 

тәрбие бірлігін сақтай отырып, оқушыға берілетін білімнің ҥйлесімділігімен 

қатар, әрбір жеке тҧлғаның ерекшелігін ескере отырып, білімділігіне сәйкес 

бағдар беру, танымдық ізденімпаздығын дамытудағы оқытудың прогрессивтік 

қадамының бірі – модульдік оқыту. 

Мақсаты: Модульдік оқыту технологиясын қолдана отырып, оқушының 

пәнге деген қызығушылығын, таным-белсенділігін арттыру. 

Міндеттері: 

-модульдік оқыту технологиясының білім сапасына әсері; 
- қоршаған ортадағы жҥріп жатқан қҧбылыстарды биологиялық таным-тҥсініктер 

арқылы ойлай білуге ҥйрету, биологиялық тілді дамыту; 

- оқыту барысында қоршаған орта, тірі табиғат туралы қызығушылық тудыру; 
-биологиялық білім-біліктерді және биололгия ғылымының жетістіктерін 

кҥнделікті ӛмірде пайдалануды насихаттау. 

Модульдік оқыту – білім мазмҧны, білімді игеру қарқыны, ӛз бетінше жҧмыс 

істей алу мҥмкіндігі, оқудың әдістері мен тәсілдері бойынша оқытудың 

дербестігін қамтамасыз етеді. Ал «модуль» дегеніміз – іс-әрекеттің мақсатты 

бағдарламасы белгілеген деңгейіне (жоспарланған алдағы нәтиже) жету ҥшін 

сҧрыпталған, дидактикалық ӛңделген білім, білік, дағдының белгілі мазмҧнының 

бірлігі және оның әдістемелік нҧсқауы немесе аяқталған оқу ақпараты болып 

табылатын модульдік бағдарламаның негізгі қҧралы. Басқаша айтқанда, адамның 

ӛзіндік дамуының шамасы. Жалпы «модуль» сӛзі «оқытудың мазмҧны мен 

технологиясын» білдіреді. «Модуль мазмҧны» ӛзіндік мағына беретін оқу 

материалының кӛлемі ретінде ҧсынылады. Модуль – оқу мазмҧны мен 

технологияны біріктіріп тҧрған мақсатты функционалды байланыстырушы. 

Оқу модулі, негізінен, ҥш қҧрылымды бӛліктен: кіріспе, сӛйлесу бӛлімі және 

қорытынды бӛлімнен тҧрады. 

Модульдік технологияның ерекшілігі: жадының алуан тҥрлерін (есту, кӛру, 

қимыл) ойлауды, ынтаны, қабылдау қабілетін арнайы жасалған оқу, сондай-ақ 

ӛзін-ӛзі бекіту, қарым-қатынас, шығармашылық қажеттіліктерін, биологиялық 

терминдерді, сӛздік қорын дамытуға бағытталған. 

Модульдік оқыту технологиясының тиімділігі: 
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Тақырыпты қарапайым білім мен тҥсінік деңгейде игеруді білдіреді. Олар шамамен 

мынадай тҥрде беріледі: білу, тҥсіну, қолдану, талдау, топтау, бағалау. 

Жҥйелі тҥрде сабақта технологияның қолдану барысында тӛмендегідей 

жетістіктерге жетуге болады, тиімділігін байқауға болады. 

1.Оқушыларды ҧжымдық тәрбиеге баулыйды. 

2.Биологиялық терминдерді еркін айта алады. 

3. Ӛз ойларын ауызша, жазбаша баяндай алады. 

4. Оқушылардың белсенділігін арттырады. 

5. Оқу мотивациясы жоғарланады. 

6. Неғҧрлым аз шаршайды. 

7. Оқу қызметін кӛбінесе жағымды эмоциялар алады, қанағаттанады. 
Қорыта келгенде, жаңа педагогикалық технологияларды биология сабағында 

ӛтілген тақырыптарға сәйкестендіре, сабақтастыра отырып, жақсы нәтижелерге 

жеттім. 

Оған дәлел – біріншіден, оқушылардың пәнге деген қызығушылығы артты. 

Екіншіден, әр оқушы ӛзіне тән қарқынмен, ӛз білімінің деңгейінде жҧмыс 

жҥргізе отырып, сабақта қойылған мақсатқа жету ҥшін қажетті қабілеттерін, білік 

– дағдыларын қалыптастырды. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 

1. Жанпейісова М. М. Модульді оқыту технологиясы оқушыны дамыту қҧралы 

ретінде (аударған Д.А. Қайшыбекова).-Алматы: Школа ХХІ века, 2002. – 184 б. 

2.Жанпеисова М.М.Технология модульного обучения.-Актобе: Жалын,1998.- 
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БИОЛОГИЯ САБАҒЫНДА МОДУЛЬДІК ОҚЫТУ ТЕХНОЛОГИЯСЫН 

ҚОЛДАНУ 

Ибрагимова И.Б. 
 

Білім беру қазіргі таңда әлеуметтік қҧрылымның маңызды элементтерінің 

біріне айналуда. Дҥниежҥзінде білімнің әлеуметтік рӛлі артып, адамның 

болашағы оның алған білімінің сапасына, ойлау деңгейіне байланысты болады. 

Осы тҧрғыдан бҥгінгі кҥні жаңа технологияның тиімді әдіс-тәсілдерін жас 

ҧрпақтың бойына сіңіре отырып тәрбие беру мҧғалімнің басты міңдеті. Қазіргі 

кезде республикамызда білім берудің жаңа жҥйесі жасалып, әлемдік білім беру 

кеңістігіне енуге бағыт алуда.Сондықтан әрбір педагог сапалы білім беру ҥшін 

сабақты ҥнемі қалыптасқан формада ӛткізуден гӛрі оқытудың жаңа 

технологиясын, жаңа әдіс-тәсілдерін және дәстҥрлі емес 
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сабақ тҥрлерін ӛткізуі керек. Бҧл бағытта білім берудің әртҥрлілігі, нҧсқадағы 

мазмҧны, қҧрылымы ғылымға және тәжірибеге негізделген жаңа идеялар, жаңа 

технологиялар бар. Сондықтан оқыту ҥрдісіндегі жаңа әдіс-тәсілдер оқу 

мазмҧны мен оқушылардың жас ерекшеліктеріне қарай таңдап алудың маңызы 

зор. Қазіргі таңда оқытудың озық технологияларын меңгермейінше сауатты, 

жан-жақты маман болу мҥмкін емес. Сабақта қолданылған жаңа 

технологиялардың ӛзі әрбір мҧғалімнің шеберлігіне байланысты әрқалай 

жҥзеге асырылуы мҥмкін. Қазақстан Республикасының «білім туралы» 

заңында оқыту формасын, әдістерін, технологияларын таңдауда кӛп нҧсқалық 

қағидасы бекітілген, бҧл білім мекемелерінің мҧғалімдеріне ӛзіне оңтайлы 

нҧсқаны қолдануға, педагогикалық процестерді кезкелген ҥлгімен, тіпті 

авторлық ҥлгімен қҧруға мҥмкіндік береді. Биология пәнін оқытуда жаңа 

технологиялардың тиімді әдісін алып жетілдіру барысында есте сақтауға 

негізделген ақыл ойын дамытатын оқуға кӛшу, мҧғалім мен оқушының тең 

субьектіге тҥсіп, ынтымақтастықта болуын қажет етеді. Осы тҧрғыда сын 

тҧрғысынан ойлауды дамыту жобасы оқушылардың тҧлғасын дамытуға зор 

ҥлесін қосады. Сын тҧрғысынан ойлау жобасы арқылы стратегияларды 

пайдалануда оқушылардың ізденушілік, зерттеушілік әрекетін ҧйымдастыруға 

жол ашады. Биология пәні бойынша, «ӛсімдіктердің кӛбею мҥшелері», «гҥлдің 

қҧрылысы» атты тақырыптардағы сабақтарда осы технологиялардың тиімді 

әдістерін    қолдануға    болады.    Сонымен    қатар    сабақтарда    «кубизм», 

«топтастыру», «бес жолды ӛлең», «тҥртіп алу жҥйесі», «венн диаграммасы» 

стратегияларын жиі пайдалануға болады. Оқушылардың қызығушылығын 

арттыру ҥшін осындай тиімді әдістердің пайдасы бар. Бҧл сабақтардың 

дәстҥрлі сабақтардан ӛзгешелігі топтап отырып, оқушыларға жеке, жҧпта, 

топта ойларын ортаға салып талдайды. Осы стратегияларды пайдаланып 

ӛткізген сабақтарда ӛз ойын анық айтып, ӛзін еркін ҧстап, ӛз білімін ӛзі 

талқылауға оқушыларға мҥмкіндік жасалынады. Ортаға салған ойларын 

мәтіндегі негізгі ойға сәйкестендіріп қағаз бетіне тҥсірерде де қорғайды. Әр 

топ қағаз бетіне тҥсірген сызбаларды талқылап жатқада сӛйлейтін оқушы да 

топ мҥшелерінің ойын жинақтап сӛйлеуге дайындалады. Бірінші кезеңде 

оқушылар әрі ойланып, әрі еске тҥсіріп, әрі жазып, ӛз ойларын саралап, ӛзге 

оқушылардың пікірін тыңдап, білімін кеңейте тҥседі. Ортамен қарым қатынас 

жасай білуге, басқаны тыңдай білуге, топта бір тҧжырымға келуге, топ 

алдында ӛз ойын қорғай білуге, айта білуге ҥйретеді. Эссе — ӛз ойын білдіру, 

ішкі жан дҥниесін ҧғу, кҥнделікті ӛмірде туындайтын ойларды айту мен эссе 

жаздыруға кӛп кӛңіл бӛліп, ӛсімдіктану тіл сабақтарымен интегративті 

қолдануға мҥмкіндік жасайды. Бҧл жерде оқушыларға «Тамырдың маңызы», 

«Ӛсімдік пайдасы», «гҥлді ӛсімдіктер» тақырыптарында ҥйге эссе жазып 

келуге тапсырма беруге болады. Мҧғалім жҥйелі тапсырма беруге ҧмтылады, 

оқушыны басқа жақтарынан таниды, ӛзін жетекші бағыттаушы ретінде 

таниды, ӛзі білмейтін ақпараттарға тап болады, оқушының жҧмысын 

бағалайды. Оқушы мен мҧғалімнің кең дәрежеде сыйласуына, оқушыларға ӛз 

пікірін   айта   білуіне,   оқыту   процесіне   барлық   оқушыларды   қамтуға, 
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шығармашылық қабілеттерін ашуға жағдай жасалады. Жаңа технологияларды 

кҥнделікті сабақ процесінде пайдалану ҥшін, әр мҧғалім ӛзінің алдында 

отырған оқушылардың жас ерекшеліктерін ескере отырып, педагогикалық 

мақсат мҥддесіне байланысты, ӛзінің шеберлігіне байланысты таңдап алуға 

болады. Жаңа технологияны жҥзеге асыруда мҧғалім белсенділігі, 

шығармашылық, ізденіс, ӛз мамандығына деген сҥйіспеншілігі, алдындағы 

шәкірттерін бағалауы ерекше орын алады. Модульдік оқыту технологиясы 

негізінде оқу процесін ҧйымдастыру кезінде оқушы модульмен жҧмыс істеу 

процесінде нақты мақсаттарға ӛздігінен (немесе белгілі кӛмек нәтижесінде) 

қол жеткізеді. Модуль бҧл – оқу мазмҧны мен оны меңгерудің технологиясы 

біріктіріліп берілген мақсаттық функционалдық тҥйін. Модульдік 

технологиямен оқытуға тән ерекшелік – модульдегі басқару қызметі ӛзін-ӛзі 

басқару қызметі және ӛзін-ӛзі бағалау қызметімен алмасады. Оқыту процесінің 

дамуына қарай мҧғалім оқытуды тиімді ҧйымдастыру мәселесі бойынша 

кеңесші және координатор рӛлін кӛбірек атқаратын болады. Оқытуды басқару 

біртіңдеп кӛзге білінбейтін, жабық тҥрдегі басқаруға айналды. 

Қазіргі оқыту процесінде модульді оқыту технологиясы кеңінен 

қолданылуда және ӛз тиімділігін кӛрсетуде. Бҧл технологияның ерекшеліктері: 

қҧрылымның ҥш бӛлімнен тҧруы (кіріспе, сӛйлесу, қорытынды), ӛзін — ӛзі 

бағалау, топтық жҧмыстағы белсенділік, кӛру, есту, жазу, сӛйлеу 

қҧбылыстарының қатар жҥруі, еркін тәрбиеге баулу. Саралап деңгейлеп оқыту 

технологиясының мазмҧны «модульдерге» бӛлінеді. Әр сабақ соңында ҥш 

сабақ ерекше болады: қорытынды ӛздік жҧмыс сабағы, қатемен жҧмыс сабағы, 

бақылау жҧмыс сабағы. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 

 

1. Жанпейісова М. М. Модульді оқыту технологиясы оқушыны дамыту қҧралы 

ретінде (аударған Д.А. Қайшыбекова).-Алматы: Школа ХХІ века, 2002. – 184. 

2. Жанпеисова М.М.Технология модульного обучения.-Актобе: Жалын,1998. 

3.ШаймерденоваС.А.Журнал.:Қазақстан мектебі. Модульдік оқыту. №3, 

2004.Б.76 

 

САЙРАМ-ӚГЕМ МЕМЛЕКЕТТІК ҦЛТТЫҚ ТАБИҒИ ПАРКІНІҢ 

ФЛОРАСЫНЫҢ СИСТЕМАТИКАЛЫҚ (ТАКСОНОМИЯЛЫҚ) ҚҦРАМЫ 

 

Кудайбергенов А.С. 

 

Сайрам-Ӛгем мемлекеттік ҧлттық табиғи паркінің флорасындағы 

систематикалық топтардың арақатынасы тӛмендегіше: басым бӛлігін жабық 

тҧқымдылар алса (85,5%), қырықбуын тәрізділер, папоротник тәрізділер және 

жалаңаш тҧқымдылар тҥрлері жағынан (бар-жоғы 1,5% шамасында) ӛте аз 

кездеседі. Мҧндай ара-қатынас Р.В.Камелиннің (1990) пікірі бойынша Иран- 

Тҧран облысы, Ауған-Тҥркістан провинциясы, Ӛгем-Шатқал (Оңтҥстік батыс- 
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Тянь-Шань) округіне тән [1]. Сайрам-Ӛгем мемлекеттік ҧлттық табиғи паркінің 

флорасының негізгі систематикалық топтарының арақатынасы 1-кестеде 

кӛрсетілген. 

1 – кесте. Сайрам-Ӛгем мемлекеттік ҧлттық табиғи паркінің флорасының 

негізгі систематикалық топтарының арақатынасы 

Таксондар Тҧқымдастар Туыстар 
саны 

Тҥрлер 
саны 

Жалпы тҥрлер 
санының % мӛлшері 

div. Equisetophyta 1 1 2 0,26 

div. Polypodiophyta 3 6 6 0,79 

div. Pinophyta 2 2 4 0,52 

div. Magnoliophyta 96 530 1242 98,41 

class Magnoliopsida 84 463 1106 80,47 

class Liliopsida 12 67 136 17,94 

Барлығы 102 539 1254 100 

 

Сайрам-Ӛгем мемлекеттік ҧлттық табиғи паркінің территориясында Орта 

Азия флорасының барлық негізгі тҧқымдас тҥрлері кездеседі десе де болады. 

Батыс Тянь-Шаньның Қазақстан бӛлігіндегі жоғарғы сатыдағы ӛсімдіктер әлемі 

экспедициялық зерттеулер мен әдебиеттердегі мәліметтерді есептегенде 102 

тҧқымдас пен 539 туыстан тҧратын 1254 тҥрден тҧратындығы анықталды. 

Таксономиялық қҧырылымы Таулы Орта Азияның флорасына тән (Камелин, 

1973,1979), 92% эндемиктер 2- кестеде кӛрсетілген. 

2- кесте. Сайрам-Ӛгем мемлекеттік ҧлттық табиғи паркінің ӛсімдіктерінің 

жетекші тҧқымдастары 

№ Тҧқымдастар Тҥрлер саны Эндемді тҥрлер саны 

Абсол. % Абсол. % 

1 Asteraceae 252 15.41 46 16.25 

2 Fabaceae 169 10.34 47 27.97 

3 Poaceae 134 8.19 2 1.49 

4 Lamiaceae 89 5.44 28 31.46 

5 Brassicaceae 87 5.32 16 18.39 

6 Apiaceae 84 5.14 26 30.95 

7 Rosaceae 76 4.65 3 3.55 

8 Caryophyllaceae 69 4.22 9 13.04 

9 Boraginaceae 57 3.48 7 12.28 

10 Scrophyllaceae 55 3.36 9 16.36 

11 Ranunculaceae 52 3.18 3 5.57 

12 Liliaceae 36 2.20 8 22.22 

13 Cyperaceae 36 2.20 0 0 

14 Alliaceae 29 1.77 10 37.93 

15 Polygonaceae 29 1.77 0 0 
 Барлығы 1254 76.70 214 91.8 



14  

2-кестеден байқағанымыздай, ірі тҧқымдастар қатарына мыналар жатады: 

Asteraceae (15,83%), Poaceae (10,94%), Fabaceae ( 8,97%), Lamiaceae ( 6,86%), 

Rosaceae ( 4,88%), Apiaceae ( 4,61%), Brassicaceae (4,61%), Caryophyllaceae (3,82). 

Зерттеліп отырған территорияда тҥрлер санының 76,70%-осы аталған 

тҧқымдастың ҥлесіне тиеді. Тҥрлер саны жағынан 15 тҧқымдас басымдылық 

кӛрсетеді. 

3 - кесте.Сайрам-Ӛгем мемлекеттік ҧлттық табиғи паркі флорасының ең ірі 

туыстары 

Туыстар Тҥрлердің саны Жалпы тҥрлер санымен % мӛлшері 

1. Astragalus 20 2,64 

2. Allium 13 1,72 

3. Veronica 11 1,46 

4. Cousinia 11 1,46 

5. Vicia 10 1,32 

6. Ferula 10 1,32 

7. Gageа 8 1,06 

8. Potentilla 8 1,06 

9. Chenopodium 7 0,93 

10. Rosa 7 0,93 

11. Phlomoides 7 0,93 

12. Artemisia 7 0,93 

13. Poa 6 0,80 

14. Delphinium 6 0,80 

15. Silene 6 0,80 

16. Oxytropis 6 0,80 

17. Lappula 6 0,80 

18. Salvia 6 0,80 

 

Жалпы, зерттеліп отырған террриторияның флористикалық спектрі бойынша 

Батыс Тянь-Шаньның басқа аудандарынан аса ерекшеленбейді. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер 
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E.EQUISETINA ӚСІМДІГІНІҢ ТАБИҒИ ПОПУЛЯЦИЯЛАРЫНЫҢ 

ТАРАЛУ АЙМАҚТАРЫ 

Қыпшақ Г.К. 
 

Қырықбуын қылшасының және кішілеу қылшаның жиі кездесетін 

жерлері Іле Алатауы (Тянь-Шаньннің бір бӛлігі), тектоникалық кӛтерулерде, 

жазықтарда және Қазақстанның биік таулы сілемдерінде Батыс Қытайдағы 

Тарым шатқалына дейінгі аралықта кездеседі. Іле Алатауындағы 

қырықбуын қылшасының сҥйікті орындары тасты-жартастың оңтҥстік 

баурайлары, екі жаққа бӛлініп жатқан шатқалдар, солтҥстік бағыттағы 

таулар болып табылады. Қырықбуын қылшасы ӛте сирек солтҥстік 

тоғайларда, оңтҥстік-батыс және оңтҥстік-шығыс шатқалдардың 

баурайларында, қашауларда кездеседі. Тҥрген шатқалының тасты 

жерлерінде ӛсімдік жамылғысының 50-60% ҥстемдік ететін – қырықбуын 

қылшасы[2]. 

Қордай ауданындағы Іле Алатауының аласа сілемдері, Алтын-Емел, 

Жоңғар Алатауының батысында қырықбуын қылшасы тасты-жартастың, 

оңтҥстік баурайларында кӛп таралған. Бҧл жерде ауа райының қҧрғақ 

болуына байланысты қырықбуын қылшасы тоғай баурайларында, тастардың 

астында орналасады. Бҧл аудандарда, сонымен қатар Қордайда кішілеу 

қылша кездеседі, қырықбуын қылшасымен салыстырғанда ол оңтҥстік 

жартастарда, аз тасты жерлерде кӛтеріле орналасады. Тҥрген шатқалында 

кішілеу қылша мҥлдем, ал Алматыда сирек кездеседі. Кішілеу қылша 

ӛсімдіктерге қолайсыз мҧз ӛзектерінде, тау етегіндегі ыза суларда, тау 

етегіндегі жазықтықтарда жеткілікті мӛлшерде кездеседі. Қылшаның бҧл 

тҥрінің тағы да бір таралу ауданына Іле ӛзенін кесіп ӛтетін Қапшағайдың 

қҧрғақ тасты таулары және Малай-Сары жатады (1 - кесте). [3]. 

Бҥрлі қылша (E.strobilacea) Іле ӛзенінің сол жағалауының қҧмды, 

жазықты жерлерінде немесе кішілеу ағысында (Қалқан Аяқ) тараған. 

Кӛмкерілген қылшаның (E. lomatolepis Schrenk) таралу аймақтарына 

(Тасмҧрын және Бақанас) тау етегінде ағатын жоғары және тӛменгі қуатты 

ағындар, қҧмды жерлер жатады. 

Федченко қылшасы (E. Fedtschenkoi Pauls.)- екі жерде, Пржевальска 

қаласының маңындағы (Қой-Сары), Ыссық-Кӛлдің оң жағалауында қҧмды 

және Боам шатқалының қҧрғақ топырақты, ежелгі конгломераттарында, 

сонымен қатар Алтын-Емел тауының жоғарғы жағында кездеседі. [5]. 

1-кесте. Қазақстанда ӛсетін Қылша тҧқымдасының (Ephedraceae) тҥрлері 

1 Ephedra equisetina 
Bunge. 

қырықбуын қылша хвойник, хвощевой 
или горный 

2 Ephedra intermedia 
Schrenk 

қызыл тамыр қылша хвойник средний 

3 Ephedra regeliana 
Florin 

Кузмич шӛбі немесе 
қос масақшалы қылша 

хвойник двуколосный 
или Кузмичева трава 

4 Ephedra Fedtschenkoi Федченко қылшасы хвойник Федченко 
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 Florin   

5 Ephedra lomatolepes 
Schrenk 

Регел қылшасы хвойник Регелевский 

6 Ephedra monosperma 
C.A.Mey. 

жиекті қылша хвойник окаймленный 

7 Ephedra distachya Linn. бҥрлі қылша хвойник шишконосный 

8 Ephedra strobilacea 
Linn. 

даратҧқым қылша хвойник односемянный 

 

Бҧрынғы Кеңес Одағы аумақтарында қырықбуын қылшасы (E. 

equisetina Bge) немесе таулы және кішілеу қылша (E.intermedia Schrenk et 

C.A.Mey) эфедрин алуға қолданылады, оның қҧрамы (2-3%) басқа 

тҥрлермен салыстырғанда маңызды болып келеді. Техникалық шарттар 

бойынша шикізат қҧрамындағы қырықбуын қылшасында кемінде 1,5% 

алкалоидтар болуы керек. [4]. 

Шикізаттарды даярлауда қылша маңызды орын алады және оның 

тиімділігіне елеулі ықпал етеді. Қылша Қазақстанның ҧлттық байлығы, 

шаруашылықта оның ҧқыпты ӛсірілуі, медицина ӛнеркәсібіне тиімді болып 

келеді. Оны тиімді қолдану қылша популяциясының сақталуына аса 

маңызды болып табылады [1]. 

Қазақстанда қылшаның қорлары оны тиімді пайдалануды талап етеді, 

қылшаның дәрілік қҧндылығынан басқа, оның экологиялық маңызы – тау 

шатқалдарын, тастарды бекіткіш болып табылады. 

Қылшаның биоэкологиясы мен тоғайлардың қалпына келтіру әдістерін 

талқылаған.Қылшаның барлық тҥрлері вегетативті кӛбейеді. 

Г.С.Синициннің тау етегінде, ӛңделген топырақтарда егілген тҧқымдары, 

олардың жаңа тҥрлерін алу мҥмкіндіктерін дәлелдеген. Қырықбуын 

қылшасының мәдениеті бойынша тәжірибелерде 6-7 жылда ӛсімдіктің 

биіктігі 0,6-0,7 м жеткен, ал оның жасыл бҧтақшаларындағы алкалоидтар 

1,7% қҧраған [2]. 

Шикізаттың ӛзінің ӛсімдік бӛлігінде ҧзындығы 25 см болатын, 

шӛптесін бҧтақтар болады. Бҧлар ағашты. Шикізат ашық жасыл тҥсті, иіссіз, 

дәмін тексеруге болмайды (улы). Қҧрамында 1,6% алкалоидтар, 

ылғалдылығы 12%тен кем емес, кҥлдердің дымы 7% кем емес, қылшаның 

жетілген мҥшелері 10% -тен кем болмауы керек. Шикізатты ерте кӛктемде 

немесе кҥзде дайындайды. Г.С.Синицин ӛзінің авторларымен қылша 

бҧтақшалары- ның вегетативті массаның толық қайта бастаған кезде, 

шикізатты толық екі вегетациялайтын мерзімде ӛндіру керек деп санайды. 

[6]. 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 

1. М.Ишмуратов «Биоэкологические и фитохимические исследование 

перспективных видов рода  ARTEMISIA L». Алматы, 2003 г. 

2. М.Ишмуратова «Ботаника» Алматы, 2003 г. 

3. А.А.Иващенко «Қазақстанның ӛсімдіктер әлемі» Алматы, 2004 ж. 
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E.EQUISETINA ӚСІМДІГІНІҢ ФЕРМЕНТТІК КОМПОНЕНТТІК ҚҦРАМЫ 

Қыпшақ Г.К. 

Популяциялардың және тҥрлердің теңестірілуі биохимиялық 

әдістердің кӛмегімен жҥзеге асады. Бҧл бағыт хемосистематикалық деп 

аталып табысты дамыды және қазіргі геносистематикаға енді. Қазіргі кезде 

таксондардың теңестірілуі ботаникалық және тергеуші тәжірибелерге енді. 

Бҧл әдістің кӛмегімен ӛсімдіктердің популяциясын, тҥрін бір-бірінен айқын 

ажыратуға болады. 

Осындай перспективті әдістердің бірі изозимдік әдіс- жабайы ӛскен 

қылшаның экотиптерінің морфо-физиологиялық ерекшеліктерімен қатар 

олардың ферменттік қҧрамы бойынша анықтап, ҧқсастықтары мен 

тҥраралық айырмашылықтарын айқындап беретін бірден-бір кӛрсеткіштер. 

Ӛсімдіктің тҧқым қҧрамындағы ферменттер консервативті, яғни аз 

ӛзгеріске ҧшырайтын белгі. Жас оқшауланған мҥшелерінен гӛрі тҧқым 

қҧрамынан анықтау анағҧрлым нақтырақ мағлҧматтар береді. Сондықтан 

ферменттердің қҧрамын анықтауда ӛсімдіктің тҧқымдары алынды. 

Тҧқымдарын жинап алғаннан соң, толық пісіп жетілгенше бір ай сақталып, 

сонан соң тәжірибе жасалынды [2]. 

Ферменттердің компонентік қҧрамы қылша ӛсімдігінің ӛсіп-жетілу 

процестеріне ықпал жасаушы және генетикалық ерекшеліктері болатын 

сезгіш таңбалағыштар болып табылады. Олардың кӛмегімен сорттарды 

теңестіруге, ӛсімдіктердің және олардың популяциясына әсер ететін 

стресстерді анықтауға болады. Бір популяция шегінде тҥр аралық және бір 

тҥрдің популяциясын салыстыру арқылы ферменттердің компонентік 

қҧрамын анықтауға болады. 

Е. equisetina тҥрінің вегетативті кӛбеюі кезіндегі компоненттік 

қҧрамына перексидаза, арнайы емес эстераза, қышқыл фосфатаза. 

Пероксидаза ферменті. Әр тҥрлі қолайсыз жағдайларға ең сезімтал 

фермент - пероксидаза. Іс жҥзінде кез келген қолайсыз әсерлердің іс- 

әрекетінде пероксидазаның белсенділігі мен компонентті қҧрамы 

ӛзгеріске ҧшырайды. Пероксидазаның компонентті қҧрамы ӛсімдіктердің 

кҥйін нақты сипаттап бере алады. Соған сәйкес Е. equisetina тҥрінің 

тҧқымының қҧрамындағы пероксидазаның компонентті қҧрамын 

анықтадық. 

Зерттелген ҥлгілердің пероксидаза компоненттік қҧрамы 3 - тен 9-ға 

дейін тербелісте болады. Ең гетерогенндік ҥлгілер Шу-Іле тауларында – 9 

спектр. Пероксидазаның спектрі арнайы емес эстеразадан неғҧрлым бай 

екендігі қызықтырады. Теректі шатқалынан табылған нҧсқалар 3 

компоненттік спектрдан тҧрады [4]. 

Арнайы емес эстераза ферменті. Зерттеуге алынған қылша 

ҥлгілеріндегі арнайы емес эстераза ферментінің компонентті қҧрамы іс 

жҥзінде біркелкі болды. Тек Шу ӛңірінен алынған №1 ҥлгіде гельдің рН- 

7,5-8,0 сілтілі бӛлігінде эстераза фермент спектрінің екі компоненті 
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кӛрінбеді. рН-3,5-6,0 қышқыл аймақта эстераза компоненттерінің жоғарғы 

белсенділігін байқауға болады. 

Арнайы емес эстеразаның компоненттік қҧрамы кӛбінесе гетрогенен 

болады. Компоненттердің саны 19 дан 21 інші спектрге дейін тербелісте 

болады. Ерекшеліктері негізінен компоненттің рН бейтарапына байланысты. 

Шу-Іле тауларынан жиналған ҥлгілерде компонентік спектрі – 19, Жоңғар 

Алатауының жотасынан жиналған ҥлгілерден 1 және 2 нҧсқа кіші. 

Компоненттік қҧрамының белсенділігін Теректі шатқалынан жиналған 

ҥлгілерінде деп айтуға болады. 

Қышқыл фосфатаза ферменті. Компонентік қҧрамына қышқыл 

фосфатазаның кіруі әртҥрлі популяцияда бірдей емес. Компоненттердің 

саны 17-18 спектрде. 

Жалпы фракциялардың орналасуы бірдей. Ерекшеліктері бір 

компоненттің рН бейтарапына байланысты. Гелийдің орта бӛліміндегі 

белсенділіктері бірдей еместігін атап кӛрсетуге болады. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 
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МЕРИСТЕМАЛЫҚ ӚСІМДІК ӚСІРУГЕ ҚОРЕКТІК 

ОРТА ДАЙЫНДАУ 

Махулбек Г.Т. 

 

Қоректік ортаның негізгі (ингредиенттері) қоспалары ретінде макро- және 

микротҧздар, дәрумендер, органикалық заттар, ӛсуді реттегіштер қолданылады. 

Қоректік ортаның минералдық қҧрамы меристеманы қажетті қоректік 

элементтермен толық қамтамасыз етуі қажет. Картоп эксплантының оптималды 

ӛсуіне қажетті рН мӛлшері 5,7. рН мӛлшері ауытқыған жағдайда 0,1н КОН 

немесе 0,1н HCL қосу арқылы қажетті мӛлшерге келтіру қажет. Орта аздап 

буферлі болуы керек, себебі меристеманы культивирлеу кезінде орта 

қышқылданады. Картоп меристемасын ӛсіруге ең қолайлы орта Мурасиге- 

Скуга минералды негізіндегі қоректік орта . 

Дәрумендер тобының ішінен ортаға пиридоксин В6, тиамин ВІ, аскорбин 

қышқылын, биотинді, мезоинозитті, пантотенат Са, никотин қышқылын (РР) 

қосады [2]. 
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Ортаның басты компонентінің (қоспасының) бірі – сахароза – меристеманы 

ӛсірудегі кӛмірқышқыл қорегінің кӛзі. Меристеманың ӛсуіне ортаға 

аминқышқылы кӛзін, мысалға казеин гидролизатын қосу оңды әсер етеді. 

Қоректік ортаға қосылған ӛсуді реттегіштер меристеманың ӛсуін 

айтарлықтай тездетеді. Кӛбіне ӛсуді реттегіштерді ауксиндер тобынан қосады, 

яғни сабақ пен тамыр ҧштарының ӛсуін реттейтін заттар (β – индолил-3-сірке 

қышқылы – ИУК) немесе ауксиннің синтетикалық аналогтары: индоломай 

қышқылы (ИМҚ), ά – нафтилсірке қышқылы (ά-НСҚ) және 2,4 

дихлорфеносірке қышқылы (2,4 Д). Мҧнан ӛзге ауксиндердің ӛсімдіктегі 

физиологиялық активтілігінің концентрациясы ӛте тӛмен (0,005-100 мг/л). Ӛзге 

ауксиндер тәрізді бҧлар да ризогенезге және тамырдың одан әрі ӛсуіне әсер 

етеді; әдетте 1-2 мг/л концентрациясы қолданылады. Активті кӛмір тамыр 

тҥзілісін реттейді – ИМК 0,1-1 мг/л концентрациясы қолданылады; ά – НУК 

0,5-1 мг/л концентрациясы каллус және тамыр тҥзілісін реттейді. 

Ӛсімдіктердің ауксин алмасуына ӛсімдіктің ӛсуін реттейтін, 

лигнификацияға жағдай жасайтын фенолды қосылыстар: ферул қышқылы, 

кониффил спирті, кофейн қышқылы қатысады. 

Сабақтың ӛсуін гиббереллиндер реттейді. Ӛскінге гиббереллин сепкеннен 

кейін сабағына сіңеді, бірақ тҥйін аралық саны артпайды. Гиббереллиндер 

дифференцирленген ҧлпаларға емес, меристемалық зонадағы жасушаның 

бӛлінуіне әсер етеді. Әдетте қоректік ортада – 0,2 мг/л концентрациясы 

қолданылады. Қоректік орталардың маңызды компонентінің бірі жасуша 

бӛлінуін реттейтін, топырақтың дифференциациясына жағдай жасайтын, 

сарғайған жапырақты кӛгертетін, тамыр тҥзілісін ингибирлейтін цитокининдер 

– фитогормондар; қолданылатын концентрация мӛлшері – 0,02-0,1 мг/л [4]. 
Ортаны кҥнделікті немесе жиі дайындағанда қажетті компоненттерді 

алдын-ала дайындалған концентрленген (аналық) ерітінділерден алады (2 

кесте). Мысалға Мурасиге-Скуг ортасы ҥшін жазбамен салыстырмалы тҥрде 

олардың концентрациясын арттыра отырып, келесі компоненттерден жеке 

аналық ерітінді даярлайды: макротҧздар (кальций мен темір хелаты 

тҧздарынсыз) – 500 немесе 1000 есе; кинетин – 1 мл-ге 0,25 мг есебімен; 

органиканың басқа да компоненттері – 1мл-ге 1 мг; кальций мен темір хелаты 

тҧздары – 10 есе. Микротҧздарды дайындағанда алдымен ыдыстың жарты 

кӛлеміндей суға Na2MoO4×2H2O ерітеді, бҧл басқа тҧздарды еріткенде тҧнбаның 

тҥзілуін алдын-алады; кинетинді дайындағанда бастысы 0,1 н КОН – тың 2-3 

тамшысынан артық қолданбаған дҧрыс (орта тым сілтіленіп кетуі мҥмкін), бҧл 

ҥшін оны ерітетін арнайы кесілген биологиялық пробирка қолданылуы қажет; 

ИУҚ- этанолды ерітеді [1] . 

Ортаны дайындау ҥшін (1 л есеппен) шыны колбаға 7г агар салып 0,5л 

бидистиллят қҧйып, электр пешінде немесе сулы моншада қайнауға 

жеткізбестен ерітеді; буланудың алдын алу ҥшін колбаның аузын шыны 

воронкамен жабады. 0,5л ӛлшеуіш колбаға жазбаны ескере отырып, қҧрамында 

орта компоненттері бар (маточный) негізгі ерітіндіден белгілі бір мӛлшерін 

қҧйып алады. Оған сазароза қосып, ерітіндіні белгіленген ӛлшемге дейін 
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жеткізеді. Ерітіндіні бір литрлік тҥбі тегіс колбаға қҧяды да 60-70
0
С дейін 

қыздырады. 

Қыздырылған ерітінді мен сҧйылтылған агарды қосып, штативтегі 1-3 

литрлі сҥзгіш воронкаға қҧяды, бҧдан ортаны залалсыздандырылған, мақталы 

тығынмен тығындалған пробиркаларға қҧяды. Қоректік ортасы бар, мақталы 

тығынмен жабылған пробиркаларды крафт-қағаздан дайындалған дорбашаға 

(сары, қалташа тәрізді) салып, автоклавқа залалсыздандыруға салады (бір 

дорбашада 50-60 қантты пробиркадан болады). Залалсыздандырылғаннан кейін 

пробиркалары бар дорбашаларды автоклавтан бокске ауыстырады да, оларды 

тігінен немесе агар қиғашынан қату керек болса, кӛлденеңінен қиғаш етіп 

қояды. Шкафта ортасы бар пробиркаларды қолданғанға дейін сақтайды. 

Автоклавта залалсыздандыру қоректік ортаның бастапқы қоспаларының 

термобильді қҧрамын ӛзгеріске ҧшыратады. Яғни, тиамин пиримидин мен 

тиазолға ыдырайды, дегенмен бҧлар ӛсімдікте қайта қосылуы мҥмкін; кинетин, 

ά- ИУК активтілігінің бір бӛлігін жоғалтады, сахароза біртіндеп глюкоза мен 

фруктозаға ыдырайды, аминқышқылдары мен ферменттер де ӛз активтілігін 

жоғалтады. Сондықтан кейде термобильді заттардың бір бӛлігін саңылауының 

диаметрі 0,4мм пластиналары бар Зейц фильтрі кӛмегімен фильтрлеу арқылы 

залалсыздандырған жӛн. Қҧятын колба мен фильтрдің ӛзі алдын-ала 

залалсыздандырылуы тиіс. Фильтрленген ерітіндіні залалсыздандырып, 50- 

60
0
С дейін салқындатылған қоректік ортаға қосады да жақсылап араластырып, 

залалсыздандырылған пробиркаларға қҧяды [5]. 
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Махулбек Г.Т. 
 

Бастапқы материалды егістік жағдайында қолданғанда оның 

сауықтырылған кҥйін сақтап қалу тҧқым шаруашылығындағы маңызды мәселе. 

Осыған байланысты негізгі мәселелер қайта ауруға шалдықтырмай тҧқымды 

жылыжайларда тездетіп кӛбейтеді, ал тҥйнектердің арасында аурулары бар 
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кӛлемді материалын in vitro культурасынан топыраққа отырғызылған 

ӛсімдіктерден алады. 

Бҧл ӛсімдіктерді топыраққа отырғызу мен жылыжайларда ӛсіру 

әдістемесі келесідей: ӛсімдігі бар пробирканы алады, оны бір қолмен еңкейте 

ҧстап тҧрып, екінші қолымызбен пробирканың тҥбінен ҧрамыз да пробиркадан агар 

қалдығы бар ӛсімдікті шығарып аламыз. Содан соң ӛсімдікті топыраққа 

отырғызады. Егер алдында пробирканың кӛмегімен ылғал топыраққа 

шҧңқыр жасап алады. Сосын ӛсімдікті шҧңқырға отырғызып, тҥп жағын 

нығыздап, тамырлағанға дейін қалдырады. Ҥшінші және жетінші кҥні ӛсімдікті 

Кноп және Мурасиге-Скуга бойынша микроэлементтер ерітіндісімен (1 л суға 

1×100 концентрацияда 5 мл бастапқы ерітіндісі) қоректендіреді [2] . 

Ӛсімдікті тікелей топыраққа да отырғызуға болады. Бірақ ӛсімдікті 

арнайы ыдыста ӛсіргенде бастапқы кезде оны қолайлы температуралық , жарық 

режимімен қамтамасыз етіп, минералды элементтермен тиімді қоректендіруге 

болады. Ӛсімдікті тамыр жҥйесіндегі агарымен қоса егу арқылы оның 

бейімделуін 15-25% арттырады, агарлы қоректік ортаның кӛмегімен ӛсуін 

жылдамдатады, солып қалмас ҥшін стаканмен бҥркеуді қажет етпейді. 

7-10 кҥннен соң ӛсімдікті жылыжайдағы тҧрақты орынға отырғызады. 

Бҧл ҥшін ӛсімдікті отырғызылған табақшасынан топырағымен 45×25 см сызба 

бойынша жылыжайдағы топыраққа егеді. Жазғы пленкалы-дәкелі 

жылыжайларда егу сызбасы 70×25 см. Кӛшет тым жиі егілсе оларға кҥтім мен 

химиялық ӛңдеу жҧмыстарын жҥргізу қиындайды, ӛсімдіктерге жарық нашар 

тҥседі, әсіресе кҥз және қыс мезгілдерінде. Топырағы қҧм мен торфтан тҧратын 

жылыжайлардағы ӛсімдіктердің қалыпты ӛсіп, дамуы ҥшін әр егу жҧмысының 

алдында топыраққа минералды тыңайтқыш, сондай-ақ мыс, марганец, кальций, 

магний тҧздарын қосу керек [3] . 

Сауықтырылған материалды қарқынды кӛбейту процесінде ҥнемі 

жаңадан жиналған тҥйнектерді (тыныштық кезеңінен ӛтпеген) стационарлы 

жылыжайларда ӛсімдіктерді бірнеше қайтара егуде; жазғы жылыжайларда 

жемісін екі рет алатын культураларда; егіс алаңына қыста немесе ерте кӛктемде 

жылыжайларда алынған тҥйнектерді егуде қолдану қажеттілігі туындайды. 

Тҥйнектерді тиомочевина мен гиббереллин ерітіндісімен ӛңдеу әдісі 

онша тиімсіз, әсіресе терең тыныштық жағдайындағы тҥйнектер ҥшін. КШҒЗО 

–де тыныштық кезеңін тоқтатып, тҥйнектерді егіске дайындайтын әдіс 

қолданылады. 

1. Жуылған картоп тҥйінін кӛзшесінің жанынан онша терең емес етіп кеседі де 

дәкеден жасалған дорбашаға салып 1 литрінде: 10г – тиомочевина, 10г – 

роданосты калий, 20 мг – янтарь қышқылы және 5 мг – гиббереллині бар 

ерітіндіге 1 мин батырады. 

2. Ерітіндіге батырып алынған тҥйнекті 15 мин ылғал кҥйінде ҧстап тҧрады 

(мысалға, фильтрленген қағаз жапырақшаларының арасында). 

3. Содан соң тҥйнекті сол дорбашамен ТМТД (1л суға 50г ТМТД ҧнтағы 

салынған) ерітіндісіне 1 мин батырады. 
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4. Кейіннен тҥйнектерді ылғал кҥйінде ӛсімдіктерді жылыжайларда ӛсіруге 

дайындаған торф-қҧмды топырағы бар ағаш жәшіктерге салады. 

Тҥйнектердің бетін 1-2см топырақпен жабады. Сосын жәшіктің бетін 

фильтрленген ылғал кҥйінде ҧстайды. Кейіннен фильтрленген қағазды 

алады, ал топырақтың сол ылғалдылығын сақтайды. 

5. 10-15 кҥннен соң тҥйнектердің мықты тамыр жҥйесі бар кӛптеген ӛскіндері 

ӛсіп шығады. Ӛсіру жҧмыстары 24-25
0
С температурада жҥргізіледі. 

6. Тҥйнектерді егу ҥшін алдын-ала суарылған егіс алаңына немесе 

теплицаларға жәшікпен апарады. Тҥйнектерді ылғал топырағымен бірге 

арықтарға салып, бетін бірден топырақпен жабады, еккеннен кейін дискілері 

бар трактор агрегаттарымен жҥріп ӛтеді. 

Осындай ӛңдеу мен егу технологиясынан соң сәуірде жиналған Русалка 

сорты 313 ц/га ӛнім берді [4]. 

Ӛсімдіктерді жылыжайларда ӛсіру, оларды тҥйнек қалыптасуына 

қолайсыз жағдай туғызады, сондықтан кӛптеген материалдық шығындарға 

қарамастан, тҥйнектің тӛмен ӛнім беретіндігін ескертеді. Сол себептен, 

жылыжайларда ӛсірілген ӛсімдіктердің картопты сауықтыру кезінде маңызы 

зор. Осы мақсатпен КШҒЗО-де жаңа техникалық шешім – вегетация кезіндегі 

ӛсімдіктердің тҥйнектерін кӛпреттік тазалау. Бірінші тазалауды бҥршік жару 

және гҥлдену, яғни, ӛсімдіктің астынан 3см 1-3 тҥйнек кезінде жҥргіземіз. 

Келесі тазалауды 15-20 кҥннен соң тҥйнектердің жиналуына байланысты. 

Зертханада кӛбейтілген ӛсімдіктер, кҥзде бірінші тҥйнектерді жылдам 

алу ҥшін жылыжайға отырғызылды. Ӛсімдікті кҥту жҧмыстары жҥргізілді 

(суару, қолмен қопсыту, қоректендіру). 
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Қазіргі уақыттардағы адамзат ӛміріндегі аса маңызды мәселелердің 

бірі, табиғаттың кӛркі жануарлар мен ӛсімдіктер әлемін сақтап, экожҥйенің 
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бҧзылмауын қадағалау мен оны қалпына келтіру болып табылады. Себебі 

табиғаттағы кез-келген тіршілік иесінің экожҥйедегі орны ерекше. Сол 

себептен оларды қорғау мен сақтап қалу ҥшін жҧмыс жасау керек. Ал, бҧл 

жҧмысты орындау барлық адамзат баласының алдында тҧрған ҧлы міндет. 

Бҧл зерттеу жҧмысы да сол міндеттердің бірін орындаумен ӛзекті бола 

тҥседі. 

Кеңес ӛкіметі тҧсында алпыстан астам сҥтқоректі аң, жҥз алпыстан аса 

қҧс ауланып келсе, осы хайуанаттардың ішінде шаруашылыққа жағынан аса 

маңыздылардың бірі саналған ақбӛкен болатын. Ақбӛкен [1] кӛне заманнан 

бізге жеткен тҥз тағыларының бірі. Оның осы уақытқа дейін сақталып 

қалуының сыры, ӛзіне тән ерекше қасиеттеріне байланысты. Бҧл жердегі 

киелі , қасиетті сӛздерінің қолданылу себебі: « мҥйізі»- пантокрин (жен- 

шень) дәрісі ӛкпе қабыну, жҥрек, паралич, эпилепция ауруларынан емдеп, 

«тҧяғының кҥлі» теміреткі мен денедегі жарадан жазса, «қаны»-шӛлі 

қанбайтын сусамыр ауруынан айықтыратындығынан. Бірақ осы 

ерекшеліктерімен ақбӛкендер тарих сахнасынан ХХ ғасырлардың бас 

кезеңдерінде жойылып кетудің алдында болды. Оған қорғау жҧмыстарын 

дер кезінде жҥргізудің арқасында халық шаруашылығына пайлану 

жағдайына дейін жетті. Содан кейінгі 1980-90 жылдары да осы жағдайы 

қайтадан қайталанды.сол себептен оны аулау тоқтатылып, қорғау жҧмысы 

қолға алынды. 

ХХ ғ. 1968 (О.Э.Цаплюк),1971 (Д.Демеуов) жылдары қорғалған 

диссертациялық жҧмыстарынан кейін ақбӛкен жайында ғылыми негізде 

жазылып отырған бҧл диссертациялық жҧмыс ХХІ ғасырдағы Орал 

популяциясындағы ақбӛкендердің қазіргі уақыттардағы таралу ареалын, 

санын және санының ӛзгерістерін, азық қорын, жастық және жыныстық 

қҧрылымын,дене ӛлшемдерін және ақбӛкендердің тіршілікке бейімділігін, 

паразиттік аурулары мен биотикалық және антропогендік факторлары 

зерттелінді. 

Ақбӛкен – Mamalia (сҥтқоректілер) - класы, Artiodactyla 

(жҧптҧяқтылар) отрядының Bovidae (қуысмҥйізділер) - тҧқымдасына 

жатады. Осы тҧқымдастан тарайтын - Saiga Gray [2] (Бӛкендер) туысының 

Saiga tatarika [1] (ақбӛкен немесе киік) және Saiga tatarica mongolica [3] 

(Маңғол ақбӛкені), S.t.prisca [4], S.t.binagadensis [5], S.t borealis [6] деп 

аталатын бес тҥрі болған. Қазіргі уақыттарда алдыңғы екі тҥр ғана 

қалып, қалғандары жойылып кеткен. Ақбӛкендерді ҧзақ уақыттардан 

бері - Антилопа деп те атайды. 

Ақбӛкендердің бір ортада тіршілігін жалғастыруы ҥшін оған сол 

ортаның ауа райы мен азық қоры және қорғаныс жағдайлары болуы шарт. 

Егер аңның осы жағдайларын бақылауда ҥнемі ҧстап отырса, ол аңның 

ӛздігінен жойылып кетуіне не әсер етеді? Бҧл сҧраққа бірден жауап бере 

салу ӛте кҥрделі,себебі әр аңның ӛзіндік биологиялық ерекшелігі мен 

қасиеттері бар. Ақбӛкендерді зерттеу кезінде бізге белгілі болғанындай 

олардың бізге осы ҥш жағдайымен бірге, паразиттік аурулардан 300-400 
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мыңға дейін жаппай қырылып қалған [42]. Осы деректермен қоса, 2010- 

2011 жылғы пастереллез ауруынан қҧрбан болған ақбӛкендерді (1- кесте) 

салыстырсақ ақбӛкендердің азайып кетуіне,тіпті олардың тарих 

сахынасынан жойылып жоқ болып кетуінің бірден бір себебі бола 

алатындығын кӛреміз. 

1 – кесте. Қазақстандағы ақбӛкендердің аурулар мен ауа-райының 

қолайсыздығынан кӛптеп қырылу жағдайлары 
 

Жылдары Ақбӛкен 
популяциясы 

Ӛлу себебі Ӛлген жануарлар 
саны (мың бас) 

Жаңалық 
авторлары 

1967 Бетпақдала Ящур 50 [52] 

1971/72 Бетпақдала Қалың қар 

мен тайғанақ 
мҧздан 

400 -//-//- 

1972/73 Орал -//-//- < 10 -//-//- 

1975/76 Бетпақдала -//-//- 300 -//-//- 

1976/77 -//-//- -//-//- 100 -//-//- 

1981 -//-//- Пастереллез 70 -//-//- 

1983/84 -//-//- Қалың қар 

мен тайғанақ 

мҧздан 

 -//-// 

1984 Орал Пастереллез >100 -//-//- 

1987/88 Бетпақдала Қалың қар 

мен тайғанақ 
мҧздан 

45 [67] 

1988 -//-//- Пастереллез 270 -//-//- 

1993/94 -//-//- Қалың қар 

мен тайғанақ 
мҧздан 

>200 -//-//- 

1996/97 Орал -//-//- 300 -//-//- 

2010/11 Орал Пастереллез 12.5 -//-//- 

 
Бҧл жануарлардың санының тӛмендеуіне әсер етуші факторлар - 

табиғи себептерге байланысты мысалы, қалың қарлы қыстарда (1993- 

1994ж.а.), аурулар, жыртқыштар әсерінен бҧлардың саны ауытқып 

отырады. Бетпақдалада 200 мыңға жуық ақбӛкен қары қалың 1996-1997 

жылдары қырылып қалды. Орал және Жайық ӛзендері аралығындағы 

ақбӛкендер популяциясының бірнеше мыңдаған бӛлігі осындай себептер 

салдарынан қырылып қалған. Ең басты негативті фактор болып 

браконьерлік әрекет саналады. 1991 жылдан соң ауыл шаруашылығының 

тарауы басталды да, ауыл тҧрғындары жҧмыссыз қалды ӛмір сҥру деңгейі 

бірден тӛмендеп кетті. 

2004 жылы 9 шілдеде жануарлар дҥниесін қорғау, ӛсімін молайту және 

пайдалану туралы заңы №593 – ІІ ҚРЗ қабылданды. Бҧл заңда жануарлар 
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дҥниесін қорғау, ӛсімін молайту және пайдалану саласындағы қоғамдық 

қатынастарды реттейді және қазіргі және келешек ҧрпақтың мҥдделерін 

ескере отырып, адамның экологиялық, экономикалық, эстетикалық және 

ӛзге де қажеттерін қанағаттандыру мақсатында жануарлар дҥниесін оның 

биологиялық сан алуандылығын сақтау, жануарлар дҥниесі объектілерін 

орнықты пайдалану шарттарын қамтамасыз етуге бағытталған. 

Қазақстан Республикасының жануарлар дҥниесін қорғау, ӛсімін 

молайту және пайдалану саласындағы заңдары Қазақстан Республикасының 

Конституциясына     негізделеді     және     осы     Заң мен Қазақстан 

Республикасының ӛзге де нормативтік қҧықтық актілерінен тҧрады. Егер 

Қазақстан Республикасы бекіткен халықаралық шартта осы Заңда 

қамтылғаннан ӛзгеше ережелер белгіленсе, онда халықаралық шарттың 

ережелері қолданылады. 
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БИОЛОГИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕРДЕ МОЛЕКУЛАЛЫҚ МАРКЕРЛЕРДІ 

ПАЙДАЛАНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ 

 

Тасмурзаева Шынар Нурлановна 
 

Ағзаның бойындағы пайдалы белгiлерiмен сабақтаса келетін, қандай 

да бір физиологиялық кӛрсеткіштерімен тҥзетілетін (мысалы, ферменттердің 

белсенділігі) жануарлардың, ӛсімдіктердің, бактериялар немесе 

саңырауқҧлақтардың геномының қҧрылымдық ерекшеліктерін және зат 

алмасудың биохимиялық ерекшеліктерін молекулалық маркерлер деп 

атайды. Молекулалық-генетикалық маркерлерді қолдана отырып 

селекционер популяция ішінен белгілі аллельге ие жануарды, нақты ӛзіне 

қажетті генді ҥлкен дәлдікпен таңдап алады. Мысалы, сиырларда лейкозға 

тӛзімді гендi анықтай отырып ауруларға тӛзімді, генетикалық тҧрғыдан сау 

және жоғары ӛнiмдiлікке ие табындар жасау мҥмкіндіктері бар. 

Маркерлік жҥйелер ретінде ПТР негiзінде жасалған ДНҚ-ның 

полиморфты кезектесулерін қолдану геномдардың маркерлермен қанығу 



26  

мәселесiн шешуге және ДНҚ-ның кез-келген бӛлігін маркерлеуге мҥмкiндiк 

берді. ДНҚ полиморфизмін саралаудың жоғары технологиялық әдiстерiнiң 

дамуы дербес топтар ретінде қарастырылатын (ПТР-РФҦП, SSCP, т. б.) 

ДНҚ маркерлерінің бӛліктерін біріктіретін маркерлердің жаңа тҥрiнiң 

(SNPs) жасалуына жағдай жасады. Молекулалық маркерлердің әр тҥрлi 

уақыт (1966-2003 жылға дейiн) аралықтарындағы әр тҥрлi тҥрлерiнiң 

мәлiмдiлiктері қаралып, келешекке болжам ҧсынылады. Қазіргі уақытта 

ғылыми зерттеулердiң әдiстемелiгi ӛзгеруде және жоғарғы технологиялар 

қолданыла отырып ҥлгiлерiдi жаппай скринингтелуге ауысуда. 

Тҧңғыш рет 20-шы жылдары маркерлердің селекцияда қолданылуының 

теориялық негізін қалаған А.С.Серебровский болды, ол морфологиялық 

моногенді тҧқым қуалайтын белгiлер туралы айтты. Қазіргі таңда табиғаты 

жағынан әр тҥрлі біраз маркерлердің тҥрлері белгілі. Ӛте қарапайым 

маркерлер - бҧл хромосомалардың морфологиялық қҧрылысындағы 

айырмашылығы бар маркерлер. Хромосомадағы қандай да бір кӛшірулердің 

болуы, серiктері немесе хромосомалардың морфологиялық қҧрылысының 

ерекшелiктерi нақты аллелде геннің жағдайымен корреляциялана алады. Бҧл 

идея қанағаттанарлық, ең бастысы жаңалық және анық мәлімет, бiрақ 

мәселе мынада: қасиеттердің ӛте аз мӛлшері ғана хромосомалардың 

морфологиялық ерекшелiктерiмен корреляцияланады, мҧны метафаза 

пластинкада микроскоп арқылы кӛруге болады. Осы себепке байланысты 

хромосомалардың морфологиялық ерекшеліктері, генетикалық маркерлер 

ретінде аз қолданылады [6]. 

ДНҚ кезектесулерінің белгілі бір аймағын ҥзіп алатын рестрициялық 

эндонуклеазаның (рестриктаза) ашылуы ДНҚ рестрикциялық 

полиморфизмінің талдауына негiзделген маркерлер жасауға мҥмкiндiк 

бердi[9]. 

Молекулалық маркердердің алғашқысы ақуыз полиморфизмінің 

талдауына негізделіп жасалған маркерлер (биохимиялық маркерлер) болды. 

Бiрнеше жҥз биохимиялық маркерлердің қолданылуы 2000-нан астам 

биологиялық тҥрлердің (микроағзалардан адамға дейін) генетикалық 

полиморфизмінің деңгейін анықтауға және популяциялық генетиканың 

негiзгi теориялық қҧрылымын жасауға мҥмкіндік берді. Дегенмен, 

зерттеулер барысында маркерлердің бҧл тҥрiнiң қолдануындағы шектеулер 

де анықталды. 

Кесте -1      ДНҚ маркерлерінің қасиеттері 

 

Пайдалы қасиеттері Геномның кез-келген кезектесулерін тестілеу 

мҥмкіндігі 

Тҧқым қуалаушылықтың аналық тҥрін талдау 

мҥмкіндігі (митохондриялық ДНҚ) 

Тҧқым қуалаушылықтың аталық тҥрін талдау 

мҥмкіндігі (Ҥ-хромосома) 

Тҧқым қуалаушылықтың тҧрақтылығы 
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 Плейотропты әсердің жоқ болуы 

Аллельдердің кӛптҥрлілігі 

Генетикалық ӛзгергіштіктің табиғаты жайында 

ақпараттылық 

Ретроспетивті зерттеулердің жҥргізілу мҥмкіндіктері 

Методикалық 

ыңғайлығы 

Кез келген ҧлпада анықтау мҥмкіндікері 

Дамудың кез келген сатысында анықтау 

мҥмкіндіктері 

ДНҚ ҥлгілерінің сақталу мерзімінің ҧзақтығы 

Гербарилі материалдың, қазылып алынған 

қалдықтардың және т.б. қолданылу мҥмкіндіктері 

Маркерлердің 
кӛлемінің шексіз 

болуы 

Ҥлгі ҥшін маркерлер санының шектелуінің болмауы 
Ақуыз-кодтаушы кезектесулерге маркерлердің 

кӛптігі 

Кодталмайтын кезектесулер ҥшін маркерлердің 

кӛптігі (интронды, генаралық, реттеуші аймақтар 

және т.б.) 

Қайталанатын кезектесулер ҥшін маркерлердің 

кӛптігі 

Соңғы кездердегі зерттеулерде ДНҚ рестрикционды фрагменттері 
полиморфизмін анықтау ҥшін РФҦП (ПДРФ) немесе RFLP (restriction 

fragment length polymorphism), негізделген маркерлер қолданылып келді. 

Бҧл әдіс біртекті нуклеотидті ауысуы, бӛліну, қосу және ӛзге де қайта 

қҧрылымдау нәтижесіндегі тану аумағының ӛзгерісін тану ҥшін керек. 

Сонымен бірге кейбір рестрикция эндонуклеаздары ДНҚ кесуге қабілетсіз, 

метилдену сипатында тербелу болса, ферменттерді RFLP әдісімен 

анықтауға болады (Малышев, Картель, 1997) [44]. 

Полимераздық тізбектік реакция әдісі (ПТР) соңғы кездерде 

молекулалық биологияда, генетикада, экологияда, медицинада әр алуан 

мәселелерді шешу ҥшін кеңінен қолданылады. Бҧл әдіс локустардағы ДНҚ 

полиморфизмін анықтауға, ДНҚ және РНҚ фрагменттерін клондауға, 

генетикалық карта қҧруға қолданылады. (Nilson et al., 1997; Веn Chaim et al., 

2001; Кочиева, 1999; Гостимский және т.б., 1999). 

Кездейсоқ праймерлермен полимераздық тізбекті реакция әдістерінің 

бірі - RAPD (Random Amplified Polimorphic DNA) әдісі болып табылады. Бҧл 

әдістің мәні - әрбір ПТР – екі қысқа тізбектен тҧратын, геномдық ДНҚ 

бӛлігінен шығатын ӛнім және ол олигонуклейтидті праймерге ҧқсас. Бҧл 

тізбектер жақын орналасып, ДНҚ қарама – қарсы тізбегінде орналасауы 

қажет. 

Соңғы кездері сомаклондық ӛзгерістерді зерттеуге ISSR әдісі (Inter 

Simple Sequence Repeat – қарапайым микросателитті қайталама арасындағы 

амплификация) қолданыла бастады, немесе RAMP (Random Amplified 

Мiсrоѕatellite Polimorphism – микросателлитредің кездейсоқ 

амплифицирленген полиморфизмі) [58]. 
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Арнайы праймерлермен амплификация реакциясын жҥргізу ҥшін 

матрица тізбегін білу қажет. Ҧзындығы 15-30 нуклеотидті праймерлер бірі– 

біріне қарама қарсы – ДНҚ–ның фланктелетен бӛлігін бағалауға мҥмкіндік 

береді. Бҧл әдістер ген орындарының экзондары мен интрондар 

полиморфизмін бағалауға мҥмкіндік береді, бҧлардың ішінде қызығушылық 

туғызатыны микросателлиттер (SТR-simple tandem repeats; SSR - simple 

sequence repeats), (Хавкин, 2003). 
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МУЛЬТИМЕДИЯЛЫҚ ОҚЫТУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ НЕМЕСЕ 

БИОЛОГИЯ ПӘНІ ЖАНУАРЛАР БӚЛІМІ БОЙЫНША 

ОҚУШЫЛАРДЫҢ ЗЕРТТЕУ ДАҒДЫЛАРЫН ДАМЫТУДА 

МУЛЬТИМЕДИЯЛЫҚ ҚҦРАЛДАРЫМЕН ИНТЕРНЕТ 

ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ ӘДІСТЕМЕСІ 
 

Рахимбаева Молдир Жандосовна 

 

Жаңа мыңжылдықта адамзат білім берудің ақпараттық дәуіріне енді, 

ол мектептегі білім беруді оқушыларды жылдам ӛзгеретін ақпараттық 

қоғамда ӛмірге дайындауға мҥмкіндік береді. Бҧл мәселені шешудің басты 

рӛлі адамдардың заманауи ақпараттық-коммуникациялық технологияларға 

иелену мҥмкіндігі болып табылады. Жаңа ақпараттық технологиялар қазіргі 

адам ӛмірінің ажырамас бӛлігі болып табылады. Қазіргі уақытта 

"компьютерлік сауаттылық" ӛте маңызды болып табылады, оны талдау, 

синтездеу, материалды салыстыру, Ақпараттық массивтерде Интернеттен 

қажетті мәліметтерін табуға, нақты міндетке байланысты деректерді 

қҧрылымдауға және ӛңдеуге, алынған дағдыларды топта және 

шығармашылық ҧжымда жемісті жҧмыс істеу ҥшін ӛз еңбек процестерін 

ҧйымдастыруда қолдануға мҥмкіндік беретін "компьютерлік сауаттылық" 

аса маңызды болып табылады[1,3]. 

7 сынып оқушыларының зерттеу іскерліктерін қалыптастыру ҥшін 

мҧғалім сабақта, сабақтан тыс және сыныптан тыс уақытта зерттеу 

жҧмыстарын ҧйымдастырып отыруы қажет. Биология сабағында 

оқушылардың зерттеу іскерліктерін қалыптастыру тиімділігі жоғары емес. 

"Жануарлар" бӛлімін оқу кезінде оқушыларың зерттеу іскерліктерін 



29  

қалыптастыру тиімділігін арттыру ҥшін мультимедиа және Интернет- 

технологиялар қҧралдарын пайдалану қолжетімді және мақсатқа сай деп, 

тҧжырымдаймыз [2] . 

«Жануарлар» бӛлімін оқыту кезінде мультимедиа және интернет - 

технологиялар қҧралдарын қолдана отырып оқушылардың зерттеу іскерлігін 

дамытуды теориялық негіздеу. Алайда "Жануарлар" бӛлімін оқыту кезінде 

осы технологияларды сабақта пайдалану әдістемесінің жеткіліксіздігінен 

оқушылардың зерттеу іскерліктерін дамыту ҥшін интернет-технологиялар 

мен мультимедиа қҧралдарын қолдану мәселесі практикалық деңгейде 

шешілмеген. Бҥгінгі кҥні сабақта "жануарлар" бӛлімін ӛткенде, 

оқушылардың зерттеу іскерліктерін қалыптастыру ҥшін интернет- 

технологиялар мен мультимедиа қҧралдарын қолдану әдістемесі 

әдебиеттерде жеткіліксіздікті тудырады. 

Биологиялық білім берудің тиімділігін арттыру ҥшін перспективалы 

мультимедиа қҧралдарын пайдалану болып табылады, ӛйткені олар оқыту 

процесінде ақпаратты берудің барлық арналарын іске қосуға мҥмкіндік 

береді. Бҥгінгі таңда оқушыларда зерттеу іскерліктерін қалыптастыру 

тиімділігінде кемшіліктер болып жатады. Сондықтан "жануарлар" бӛлімін 

ӛткенде оқушылардың зерттеу іскерліктерін қалыптастыру ҥшін Интернет- 

технологиялар мен мультимедиа қҧралдарын қолдану тиімділігін қҧру және 

маңыздылығы зерттеу тақырыбының ӛзектілігін анықтайды. Біз мынадай 

терминді ҧстандық: электрондық білім беру ресурстары, Дҥниежҥзілік 

Интернет желісі. 

Мультимедиа және заманауи Интернет-технологиялар жеке 

тҧлғаның мҥдделері мен қажеттіліктерін қанағаттандыруға, оны дамытуға, 

мектеп мҧғаліміне мотивациялық кӛмек кӛрсетуге, оқушылардың зияткерлік 

қабілеттері мен шығармашылық қҧралдардын қалыптастыруға бағытталудан 

тҧрады. Оқыту процесін мультимедиа қҧралдарымен жеткілікті жабдықтау 

оқытуды дараландыруды кҥшейтуге ықпал етеді [3]. Алайда, оқытуда жаңа 

ақпараттық технологияларды қолдану кезінде оқыту процесінің негізгі 

тҧлғасы мҧғалім болып қалатынын есте сақтау қажет, компьютер маңызды, 

бірақ кӛмекші рӛл атқарады [4]. Компьютерді қолданудың басты міндеті- 

мҧғалім мен оқушыға жҧмыстың тҥрлері мен әдістерін таңдаудың барынша 

еркіндігін береді және оқытушыдан білім алушыға білім беруді жеңілдету 

болып табылады. Компьютер дәстҥрлі оқу қҧралдарын толықтыруы керек, 

бірақ алмастыра алмайды. С.В.Алексеевтің пікірі бойынша компьютермен 

модельдеу оқушылардың табиғи қоршаған ортадағы зерттеу іс-ірекеттерін 

толық алмастыра алмайды [3]. 

Орта мектептерінде мҧғалімдер 1990 жылдан бері желілік 

коммуникациялық технологияларды пайдалана бастады. Бҥгінгі кҥні 

елімізде кӛптеген мектептер тек электронды поштамен ғана емес, WEB- 

ресурстармен де белсенді жҧмыс істейді, ақпараттық базаларға қол жеткізу 

ҥшін Интернетті пайдаланады, ӛз сайттарын қҧрады. Министрліктің тағы бір 
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1 - сурет. "Жануарлар" бӛлімінде оқушылардың зерттеу іскерліктерін 

дамыту ҥшін мультимедианы қолданудың мҥмкіндіктері» 

 
Мультимедиялы 

қ оқыту 

технологиясы 

жоспары – әрбір сыныпты интернетпен қамту, дәлірегі әрбір сыныпқа Wi-Fi 

орнату мәселесі тҧр [1]. 

6 суретте мҧғалімдердің "Жануарлар"бӛлімінде оқушылардың зерттеу 

іскерліктерін дамыту ҥшін пайдаланылуы мҥмкін мультимедиа қҧралдарын 

қолдану мҥмкіндігін келтіреміз. Мҧндай мҥмкіндіктерге мыналар 

жатқызылуы мҥмкін: демонстрациялық және дидактикалық материалдарды 

сабаққа дайындау, статистикалық деректерді ӛңдеу, зерттеу ҥшін қажетті 

ақпаратты іздеу, биологиялық ғылымның тҥрлі саласындағы мамандармен 

интернет желісі бойынша қарым-қатынас жасау, оқыту бағдарламаларымен 

жҧмыс берілген. 
 
 

6- СУРЕТ 
 

 

 

Кестені талдай отырып, биологияны оқытуда мультимедиа 

технологияларын "Жануарлар" бӛлімінде қолдану оқушылардың зерттеу 

жҧмыстарын жҥргізуге мҥмкіндік береді және оқушылардың әр тҥрлі 

іскерліктерінің дамуына ықпал етеді деп айтуға болады [2]. 
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Жануарлар бойынша оқушылардың ӛзіндік жҧмыстары: 

- доклад дайындау 

- реферат дайындау 

- оқыту бағдарламаларымен жҧмыс 

(дамытушы зерттеушілік іскерлік: мақсатты, міндеттерді, зерттеу нысанын анықтау, зерттеу 

жҧмысының гипотизасын айқындай алуды, зерттеу жҧмысын прект жасай алуды, қосымша 

әдебиеттермен жҧмыс жасауды, қорытынды шығаруды, зертханалық қҧралдармен жҧмыс 

жасауды, обектілі бақылауды, эксперимент қоюды меңгеру; анықтауыштың кӛмегімен 

жануарды тҥрге дейін анықтау алу, алынған нәтижелерді ӛңдеуді білу, зерттеу жҧмысының 

кезеңдерін нақтылауды меңгеру, жасалған жҧмысқа ӛзіндік бақылау жҥргізуді жҥзеге асыра 
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БИОЛОГИЯ САБАҚТАРЫНДА ЦИТОЛОГИЯЛЫҚ БІЛІМДЕРДІ 

ҚОЛДАНУ ӘДІСТЕМЕСІ 

 

Бердимуратова Диляфруз Оразбайқызы 

 

Клетка – тірі организмнің қҧрыльмдық және функционалдық бірлігі. 
Барлық тірі организмдер клеткалардан тҧрады. 

Тірі организмдердің клеткалық қҧрылымын зерттеу жҧмыстары 

микроскоп деп аталатын оптикалық аспаптың жасалуымен байланысты 

жҥргізіледі. 

Клетка теориясын Ф.Энгельс XIX ғ. жаратылыстану ғылымындағы 

жаңалықтардың бірі болда деп жоғары бағалаған. 1840 жылы орыс ғалымы 

Н.И.Железнов /І8І6-І877/ традеснанция ӛсімдігінің тҥгін зерттеп, ондағы 

ядроның бӛлінуін байқаған. Біртіндеп микроскоптық техниканың 

жетілдірілуіне байланысты тір организмдердің клеткалық қҧрылымына 

кӛптеген жаңалықтар қосылды. Орыс ғалымдары И.Д. Чистяков 1874, 

Э.Страсбургер /1875/ клетканың кариокенез немесе митоз жолымен, 1892- 

1894 жылы І.И.Беляев оның редукциялық, мейоз жолымен бӛлінуін, 1898 

жылы С.Г. Навашин гҥлді ӛсімдіктердің қосарынан ҧрықтануын ашты. 

Оқу-тәрбие жҧмысының барысында биология курсының әр тҥрлі 

салаларынан оқушыларға цитология бӛлімінен, клетканың химиялық 

қҧрылысы, осы бӛлімнің әр тҥрлі тақырыптарында сабақ ӛту әдістемесіне 

методикалық ӛңдеулер жасау. 

Жалпы білім беретін мектептегі биологиялық білім мазмҧнын, оны 

оқыту әдістерін тҥбегейлі жаңартудың қажеттігі кӛп жылдар бойы 

қалылтасқан ескі әдіснамалық ҧстанымдарра негізделіп жасалған пәннің 

дәстҥрлі әдістемесінің қоғам дамуындағы жаңа бағытта даму ҥрдісінен шыға 

алмай дағдарысқа тҥсуінен туындап отыр. 

Тірі организмдердің ӛмір cҥруіне мынадай жасушалық органеллалар 

керек. Ядро, митохондрия, лезосомалар, гикроденелер, эндоплазмалық тор. 

Жасушалық мембраналар клетканы қоршаған ортадан бӛледі және 

клетканың ішінде әр тҥрлі клеткалық бӛлінділерді тҥзеді. Мембраналардың 

массалары клетканың массасының 80% алады. Мембраналар липидтер жене 

белоктық қабаттан тҧрады. Белояты компоненттер белок молекуласынан 

тҧрады. Олардың молекуласының массасы 5000 - 250000-ға дейін. Липидті 

бӛлігі фосфолипидті гликолипидтерден, стероидтардан тҧрады. Қазірге 

дейін цитоплазмалық мембрананың структурасы соңына дейін 

дәлелденбеген. 

Клетка деген тақырыпты ӛтуге кіріскенде оқытушы, ботаника 

курсының Ҥ кластағы ӛтілетін программасы бойынша, мына нәрселерді 

қамтиды мақсат етіп қоюы керек: 

І-ші ден, оқушыларды ӛсімдік денесін қҧрайтын қарапайым бірлік - 

клеткамен таныстырып, оның қабықшасы, қозғалу қабілеті бар 
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цитоплазмасы, ядросы, клетка шырыны, пластидтерді болатынымен 

таныстыру; 

2- ші ден, ӛсімдіктің тірі клеткасына қоректік заттар келіп тҧратынын, 

клетканың ӛсетінін және бӛлінетінін, клетканың бӛлінуін ядроның 

бӛлінуінен басталатыны, ал ядро бӛлінгенде микроскоппен оның 

хромосомасында кҥрделі ӛзгерістер болып жатқанын кӛретінімізді, ал оның 

ӛзі екі жаңа клетканың ядроларын, тҥзуге әкелеітінін тҥсіндіру; 

3- ші ден пияз ӛзінің мысалынан оқушыларға тканьдер жайында тҥсінік 

беру керек, бҧл одан әрі қарай тамырдың, сабақтың, жапырақтардың 

клеткалы қҧрылысын оқығанда тереңірек ӛтілетінін тҥсіндіру. 

Тақырыпты оқу оқушыларды ҥлкейтіп кӛрсететін приборлардың /қол 

лупалы» штатавті мура, микроскоп/ қҧрылысымен және оларды пайдалану 

техникасымен таныстырудан басталады. Келесі сабақтарда оқушылар пияз 

ӛңінен препарат даядлаумен, ӛсімдік клеткасының қҧрылысымен, клеткаға 

заттардың енуі және цитоплазманың қозғалуымен /клетканың бӛлінуі және 

ӛсуімен танысады. Жоғарғы кластарда бҧл мәселені тереңірек ӛтуге 

байланысты, ӛсімдіктердің клеткалы қҧрылысы жайындағы тҥсініктің 

оқушыларда дҧрыс қалыптасуы – ботаника курсының негізгі мақсаттарының 

бірі. 

Клеткасы қарапайым, бір ғана клеткадан тҧратын ӛсімдікті - бір 

клеткалылар деп атайды. Оған хлорелла, балдырлар жатады. Бҧлар бір ғана 

клеткадан тҧрса, олардың қоректену, тыныс aлy, кӛбею, бӛліп шығару, 

сіңіру, тҥзілу сияқты тіршілік әрекеттері кӛпклеткалы ӛсімдіктермен бірдей 

жҥреді. Денесі кӛп клеткадан тҧратын ӛсімдіктерді кӛпклеткалылар деп 

атайды. Кӛпклеткалы ӛсімдіктерге - мҥктер, теңіз балдырлары, жалаңаш 

жабық тҧқымдылар т.б. жатады. Кӛпклеткалы ӛсімдіктердің клеткалары 

әртҥрлі қызмет атқарады. 1-шісі қоректену, 2-шісі -кӛбею, 3-шісі 

органикалық зат тҥзеді т.б. 

Қорытынды. Әрбір ӛсімдік клеткасы мынадай органоидтардан ткань, 

цитоплазма, ядро, клеткадағы шырынды вакуоль, пластид және қабықшадан 

тҧрады. 

Ал клетка қҧрылысын тӛменгі кластарда педагогикадан және 

психологиядан алған білімімізді толықтыра отырып және жас 

ерекшеліктеріне қарап оқыту, ӛңдеу методикасы тӛмендегідей. 

I. Ӛсімдік клеткасының қҧрылысы. 

Сабақ басталудың алдында сабақтың мақсатын айқын кӛрсетіп, сабақ 

жоспары тҥзіледі. 

Сабақтың мақсаты: Ӛсімедіктердің клеткалы қҧрылысын пияз ӛңінің 

клеткасы мысалынан оқу, дайын препараттарды микроскопен қарап кӛруге 

дағдылану. 

Сабақтың жоспары: 
1. Оқытушының ӛсімдік клеткасының қҧрылысы жайында тақтаға 

таблица мен суретті пайдалана отырып баяндадау. 
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2. Пияз ӛңінің клетка қҧрылысын микроскоппен қарау арқылы зерттеу 

жайындағы лабораториялық жҧмыстар. 

3. Ҥйге тапсырма беру. 
4. Сабақ материалын оқушылардан сҧрау және қысқаша қорытынды 

жасау. 

Қҧрал-жабдықтар: микроскоптар, пияз ӛңінің препараттары, ӛсімдік 

клеткасының қҧрылысын кескіндейтін таблица. 

Сабаққа қатысты нҧсқаулар мен ӛңдеулер. 
Сабақ бастаудың алдында әрбір оқушының столында /немесе 2-3 

оқушыға біреуден/ микроскоп және ӛткен сабақта оқушылардың пияз ӛңінен 

даярлаған жас препараттары болады. 

Оқытушы сабаққа кіріспес бҧрын, даярлап қойғандарға жҧмыс 

басталғанша оқушылардың тимеулрі керетігін, ал бҧ ескерт елемеген 

балаларға микроскоппен жҧмыс істеуге ҧлықсат етпейтінін ескертеді. 

Егерде мектепте микроскоп жеткілікті болмаса, кҥні бҧрын 

оқытушының столынын ҥстіне пияз ӛңінің айқын кӛрінетін препараты 

қойылған 2-3 микроскоп қою керек болады. Мҧндай жағдайда препаратты 

оқушылар ретпен тҧрып кӛреді де, кӛруден қолдары босаған балалар ӛз 

дәптерлеріне клетка қҧрылысының суретін салады. 
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«АЛТЫН – ЕМЕЛ» МЕМЛЕКЕТТІК ҦЛТТЫҚ ТАБИҒИ БАҒЫНЫҢ 

НАСЕКОМДАР (ІNSECTA) ФАУНАСЫНА ЭКОЛОГИЯЛЫҚ 

ТҦРҒЫДАН БАҒА БЕРУ ЖӘНЕ ОНЫ ОҚУ ҤДЕРІСІНДЕ 

ПАЙДАЛАНУ 

 

Бесимбаева Гульхан Камбаровна 

 

«Алтын – Емел» мемлекеттік ҧлттық табиғи бағы 1996 жылы 10 

сәуірде Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің №460 Қаулысымен Қапшағай 

мемлекеттік аңшылық шаруашылығы негізінде қҧрылды. Ол Алматы 

облысының Кербҧлақ және Панфилов аудандарында орналасқан. Орталығы 
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Алматы қаласынан 250 шақырым жердегі Басши елді мекенінде орналасқан. 

Бақтың жалпы кӛлемі 459 620 га. 

1998 жылы Алматы облысы маслихатының 17.04.1998 ж № 20-157 

және Алматы облысы әкімінің 14.05.1998 г. №5-170 «Қапшағай қаласының 

шекараларын ӛзгерту және ерекше қорғалатын табиғи аумақ мәртебесі 

берілуіне байланысты» сервитут жағдайындағы «Алтын - Емел» МҦТП 

жерінен Қапшағай қаласына тӛмендегі шаруашылық субъектілерден 4780 га 

жер берілді. 

1. ПК Карашоқы – 540 га; 

2. ГЗЗ – 710 га; 

3. ТОО Батыр -2840 га; 

4. ПК Шоқан -690 га. 
ҚР Ҥкіметінің 2003 ж 16 наурыздағы «Ерекше қорғалатын табиғи 

аумақтардың жер учаскелерін басқа категориялы жерлерге аудару» 

туралы жарлығына сәйкес «Алтын - Емел» МҦТП-нің 48,4 мың. га жері 

ерекше қорғалатын табиғи аумақтар жерінен қордағы жер категориясына 

ауыстырылған болатын. 

Қазіргі сәтте «Алтын - Емел» МҦТП территориясы 161 153 га 

қҧрайды. 2004 жылы тамызда «Алтын - Емел» МҦТП мемлекеттік 

мекемесінің жер учаскелерін кеңейту мақсатында ведомствааралық 

комиисия қҧрылды. Жасалған жҧмыстар нәтижесінде ҚР заңына сәйкес 

«Алтын - Емел» МҦТП территориясына Кербҧлақ ауданынан (67,904 

мың.га) және Панфилов ауданынан (34,681 мың.га) жер қосу керектігі 

туралы шешім шығарылды. 

«Алтын - Емел» МҦТП – ң территориясын кеңейту жҧмыстарымен 

байланысты, бақ территориясы қорғау зонасымен бірге 523 053 га қҧрайды: 

одан, негізгі территория 263 353 га, оның ішінде қазіргі ӛзінің 

территориясы 161 153 га, кеңейту аумағында – 102 200 га. Қорғау зонасы – 

259 724 га, сервитут қҧқығында – 196 879 га, ӛлшем бойынша қорғау зонасы 

– 62 845 га. (сурет 1). 

 

Сурет 1 - Алматы облысы аумағында «Алтын – Емел» мемлекеттік 

ҧлттық табиғи бағының орналасуы 
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Ҧлттық бақ 1998 жылға дейін ҚР экология және биоресурстар Ауа - 

райы шӛлді, қатаң континентальды, қысы суық, жазы ыстық. Жылдық 

жауын-шашын мӛлшері 330 мм-ден аспайды. Ең қҧрғақ ай – қыркҥйек. 

Жылдық орташа температура 4-5°С. Қаңтардың орташа температурасы – 

8,6°С, шілденің орташа температурасы 26°С. Қар аз тҥседі, ол жабайы 

жануарлардың қыстап шығуына қолайлы жағдай туғызады. 

Бақ территориясында келесі ланшафт тҥрлері бӛліп кӛрсетілген: 

таулар, таулы плато, жазықтар және жоталар. Негізгі бӛлігі таулы массив 

болатын олардың биіктігі теңіз деңгейінен 1200 – 2500 м. Терең жыралар да 

кездеседі, жер беткейінің 26 тҥрі бар. Бақ жері тӛрт тік белдеуге бӛлінеді: 

нағыз шӛл, далаланған шӛл, тау даласы және биік тау шалғындары, онда 

ӛсімдіктің алты типі бар: су, су маңы, тоғай, шӛл, дала және орман. 

Аталған климаттық ерекшеліктеріне байланысты, бақтың фаунасымен 

флорасы да алуан тҥрлілігімен және таралу ерекшелігімен сипатталады. 

Алтын- Емел ӛсімдік пен жануарлардың ерекше тҥрлеріне бай. 

«Алтын - Емел» МҦТП-ның ӛсімдіктер жамылғысында бҥгінгі кҥні 825 

тҥрлі тамырлы ӛсімдіктер бар, олар 380 туыс 84 тҧқымдасқа жатады. Су 

ӛсімдіктерін қосып зерттеуді қажет етеді. Ал тӛменгі сатыдағы 

ӛсімдіктердің дәл зерттеулері жоқ болғандықтан қанша екені белгісіз. 

Зерттеуші ғалымдардың еңбектеріне сәйкес, парк территориясында мҥк 

және қыналарды кездестіріп, зерттеуге болады. 

«Алтын - Емел» МҦТП ӛсімдіктері ӛзіне қҧрылымдық негізде локальді 

экожҥйелердің әртҥрлі бірлестігін біріктіреді. Ӛсімдіктер әлемінің белдеулі- 

зоналы қҧрылымында кең кӛлемде фитоценоздар бар. 

Ӛсімдік жабынының белдеулі-аймақты қҧрылымы кең спектрлі, оның 

ақырғы шегі тау етегі жазықтықтары мен аласа тау қуаң тасты шӛлдері 

(гамадалар), орта таудың орман мен бҧталы ӛсімдіктері және биік тау 

шалғындарындағы криофитті жастықшалар элементтері. 

Бақ жануарлар әлеміне де бай. Бақ аумағында омыртқалы 

жануарлардың 393 тҥрі тіркелген. Оның ішінде сҥтқоректілердің 78 тҥрі, 

қҧстардың 260 тҥрі, жорғалаушылардың 25 тҥрі, бауырымен 

жорғалаушылардың 25 тҥрі, қосмекенділердің 4 тҥрі, балықтың 26 тҥрі 

кездеседі (сурет -2). 

 

Сурет 2 - «Алтын-Емел» МҦТП-нің жануарлар дҥниесінің таралу картасы 
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«Алтын-Емел» МҦТП территориясының аумағында омыртқалы 

жануарлардың 393 тҥрі кездеседі. Сонымен қатар, сҥтқоректілердің 78 тҥрі, 

қҧстың 260 тҥрі, бауырмен жорғалаушылардың 25 тҥрі, балықтың 26 тҥрі 

мекендейді. Жануарлардың ішіндегі 56 тҥрі Қазақстанның Қызыл кітабына 

енгізілген (ілбісін, жабайы сабаншы, Орта Азиялық ӛзен кәмшаты, т.б.). 

Қапшағай суқоймасы мен Іле ӛзенінің ихтиофаунасы 26 тҥрлі. (88,5%) – 

интродуценттер қҧралған, оның ішінде 39,1% акклиматизацияға бағытталған 

нысандар, ал қалғандары су қоймаға кездейсоқ келген. Экономикалық 

бағасы бойынша 46% тҥрі ӛте бағалы, 12% -орташа бағалы, 42% -кәсіпшілік 

емес тҥр. Олардың кӛп бӛлігі Қапшағай суқоймасында кездессе(20), қалғаны 

Іле ӛзенінде(24) кездеседі. Зерттелген ерекше қорғалатын территорияның 

акваториінде олардың 1/3 немесе 31,7% тҥр қҧрамы кездеседі. 

Республикада тіркелген 11 отрядтың ішінде, парк суларында жартысынан 

астамы (54,5%) бар деп есептеледі. 19 тҧқымдас пен 63 тҥр - 47,4 немесе 

41,3 % сәйкес келеді. Сонымен қатар дӛңгелек ауыздылар(Cyclostomata) 

класына жататын миногтың жоқтығын айта кету керек. Ихтионоз 

ядросының неғҧрлым кӛп таралған тҥріне кәсіпшілік тҥрінен – ақ қайран, 

тыран, кӛксерке, жайын, ақ марқа, ақ дӛңмаңдай балық, сазан ақ амур; 

кәсіпшілік емес тҥрінен қытай бҧзау басы, востробрюшка, медак. Қызыл 

кітапқа енгендер – ілелік қарабалық, балқаш алабҧғасы. 

«Алтын-Емел» мемлекеттік ҧлттық табиғат бағының 

территориясындағы тіршілік ететін бауырмен жорғлаушылар (Reptilia) мен 

қосмекенділердің (Amphibia) тҥр қҧрамы толығымен анықталған. Бҥгінгі 

кҥні парк территориясында батрахофаунаның 4 тҥрі, герпетофаунаның 25 

тҥрі кездеседі. Бҧл кӛрсеткіш бҥкіл фаунаның 29 және 45% қҧрайды. 

Бауырмен жорғалаушыларға қарағанда қосмекенділердің саны аз, бҧл парк 

территориясында батрахофаунаның аздығынан болып саналады. 

Ҧлттық бақтағы 4 тҥрлі амфибияның данатин қҧрбақасы, ортаазия 

қҧрбақасы,  ал   рептилиядан пестрая круглоголовка. Агама және 

кесірткелер тҧқымдасының тҥрлерінен кӛбірек тіршілік етеді: олардың 

ішінде Қазақстанда тіркелген 8 агаманың 5 тҥрі, кесірткенің 6 тҥрі 

кездеседі. 

Бізді қоршаған табиғи ортада туындап отырған экологиялық 

мәселелер білім беруде және оқушыларды оқыту мен тәрбиелеуде 

экологиялық мәселелерге баса кӛңіл бӛлуді де кӛздеуде. Білімді 

экологияландыру тек теориялық тҥсініктерді меңгертумен жҥзеге аспайды. 

Ол ҥшін маман дайындайтын оқу орындарында негізгі пәндердің мазмҧнын 

ӛлкелік компоненттермен байыта отырып, болашақ мамандардың ӛзіндік 

зерттеушіліктерін кҥшейту, ӛз ӛлкесінің табиғи ерекшеліктерін, ондағы 

тіршілік тҥрлерінің соған қарай бейімділіктерін ҧғындыру арқылы ғана қол 

жеткізуге болады. Мәселен, мҧндай зерттеушілік пен ӛлкелік 

компоненттерді ендіруге жаратылыстану циклына жататын пәндер ӛте 

қолайлы. Осыған орай, биолог мамандарды дайындайтын жоғары оқу 

орындарында биологиялық пәндердің оқу бағдарламаларында ӛлкелік 



37  

компонентке 10-15% уақыт бӛлу кӛзделген. Сондықтан да, биолог 

мамандарды дайындауда мҥмкіндігінше ӛлкелік компонентті пән мазмҧнына 

ендіру арқылы болашақ педагогтарға қойылатын бірнеше талапты жҥзеге 

асыруға болады: - ӛлкелік компонентті ендіру болашақ педагогтардың 

зерттеушілік дағдыларын қалыптастыруға жағдай жасайды; - болашақ 

педагогтар биологиялық мазмҧнды жергілікті материалдармен 

байланыстырудың әдіс-тәсілін меңгереді; - ӛлкелік материалдарды 

зерттеушілік жҧмыстары студенттердің бақылау, тәжірибе жасау, 

эксперимент қою т.б. зерттеудің тҥрлерін пайдалана отырып, ӛзіндік іс- 

әрекеттерді ҧйымдастыру қабілеттері дамиды; - студенттерде биологияны 

оқуға деген қызығушылығы артады. 
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БИОЛОГ МАМАНДАРДЫҢ АЙМАҚТЫҚ ӚЛКЕТАНУ 

ӘДІСТЕМЕСІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

 
Досаева Раушангул Дюшевна 

 

Ӛлкетану деректерін колледжден тыс жұмыстарда қолдану арқылы 

білім алушылардың дүниетанымын дамытуда ,білім алушыларды туған 

жерін сыйлауға үйрету арқылы ӛскенде туған жеріне қызмет ететін 

азамат етіп даярлау мақсаты тұрады. Сондықтан теория мен 

практиканың ӛзара қатынасының біртҧтастығы қажет. Осылай 

дидактиканың теория мен практиканың ӛзара байланысы принципін 

басшылыққа алу арқылы біз білім алушылардың туған жерін қҧрметтеу 

сезімдерін тәрбиелей аламыз. Бҧл оқытудың басты заңдылығы білім 

алушының колледжді бітіргеннен кейінгі қоғамға пайдалығын анықтайды. 

Оқыту әдістері: 

- сӛздік(ауызша баяндау,әңгімелесу,тҥсіндіру,кітаппенжҧмыс); 

- кӛрнекі (кӛрсетілімдер, иллюстрациялар, табиғи және жасанды 

тҥрлері, бейнелі кӛрнекіліктер); 

- практикалық (бақылау, тәжірибе, эксперимент), 

- жағдаят туғызу (проблемалық) әдісі (сурет 1). 
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1-сурет-Оқыту әдістері 

Білім беру барысында ҧйымдастырылатын жҧмыс тҥрлері: 
- топпен ӛзіндік іс-әрекеттерді ҧйымдастыру, 

- жҧппен жҧмыстар, 

- мәселелік-ізденушілік, 
- мәселелік баяндау, 

- бӛлшектік-ізденушілік, 
- Зерттеушілік (сурет 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2- сурет- Білім беру барысында ҧйымдастырылатын жҧмыс тҥрлері 

Оқытудың формалары: 

- компьютерлік оқыту қҧралдары(КОҚ),аудиториялық; 

- дәрістер, сарамандық сабақтар, лабораториялық жҧмыстар; 
- аудиториядан тыс орындалатын жҧмыстар мен топ саяхаттар тҥрінде 

болды (сурет 3). 

 

 

 
 

   кӛрнекі (кӛрсетілімдер,  
   иллюстрациялар, табиғи  
  және жасанды тҥрлері,  
  бейнелі кӛрнекіліктер)  

 

жағдаят туғызу 
(проблемалық) әдісі 

 
практикалық (бақылау, 
тәжірибе, эксперимент) 

сӛздік (ауызша баяндау, 
әңгімелесу, тҥсіндіру, 

кітаппен жҧмыс) 

 

Білім беру 
барысында 

ҧйымдастырыл 
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іс-әрекеттерді 
ҧйымдастыру 
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3-сурет- Оқытудың формалары 

 

Жаңа технологиялардан:проблемалық оқыту,сын тҧрғысынан ойлау, 

жобалап оқыту технологиясы қолданылды. 

«Колледждің биология сабақтарында ӛлкетанудың негіздерін 

пайдалану» пәнін оқу нәтижесінде білім алушылар мына мәселелерді білуі 

тиіс болды: 

1. Ӛлкелік компоненттердің биологиялық тҧқым қуалаушылықтың 

негізгі кезеңдерінің дамуын; 

2. Қазақстанның Қызыл кітабына енгізілген ӛлкелік компонент тҥрлері 

мен олардың тіршілік ету ерекшеліктерін; 

3. Әртҥрлі ӛлкелік компоненттердің популяцияларының санының азаю 

мәселесі мен оларды сақтап қалу жолдарын; 

4. Ӛлкелік компоненттердің популяциясы санын реттеудің экологиялық 

перспективаларын болжамдауды; 

5. Ӛлкелік компоненттердің биологиясы мен экологиясы саласындағы 

ӛткен замандағы және болашақтағы зерттеулер. 

Білім алушылар биология пәніне ӛлкетану негіздері кіріктірілген 

сабақты оқу барысында кездесетін тҥрлі жағдаяттарды дҧрыс шеше білуге, 

деректерді талдауға, себепті-салдарындағы байланыстарды және олардың 

арасындағы тәуелділіктерді анықтай алуы керек.Осының негізінде ӛлкетану 

негіздерін пайдалану кезінде сын тҧрғысынан ойлауды дамыта отырып, 

жалпыны жекемен ҧштастыру арқылы берілетін биологиялық білімнің 

мазмҧнын тереңдетуге жағдай жасайды. 

«Сын тҧрғысынан ойлауды дамыту» - сынау емес, шыңдалған ойлау. Білім 

алушы ӛз ойын сын тҧрғысынан ойлап, дәлелдеуге тырысады,ой – ӛрісін 

кеңейтеді, еркін ойлай отырып, келе – келе мҧғалімнің тҥсіндіргенінен гӛрі 

ӛз ізденісімен қызығу танытып, шығармашылық қабілеттері ҧшталады. 

Сын тҧрғысынан ойлауды дамыту бағдарламасы – әлемнің тҥпкір- 

тҥпкірінен жайылған білім берушілердің бірлескен еңбегі, ал бағдарламаның 

негізі Ж. Пиаже Л.С.Выготский теорияларын басшылыққа алады. 

аудиториядан тыс 
орындалатын 

жҧмыстар мен топ 
саяхаттар тҥрінде 

болды; 

 
дәрістер, сарамандық 

сабақтар, 
лабораториялық 

жҧмыстар; 

 
компьютерлік оқыту 

қҧралдары (КОҚ), 
аудиториялық; 

 
Оқытудың формалары: 



40  

 

4-сурет- Сын тҧрғысынан ойлау стратегиясы бойынша жҥргізілетін 

білім алушылардың жҧмыстары 
 

Сын тҧрғысынан ойлау стратегиясы бойынша жҥргізілетін білім 

алушылардың жҧмыстары : 

1. Ӛзбетінше тҧжырым жасау,қортындыға келу. 

2. Ҧқсас қҧбылыстар арқылы арасынан тиімдісін таңдай білу. 

3. Проблеманы шеше білу. 
4. Пікір таласты жҥргізе білуге қабілеті қалыптасады(сурет 4). 

Сын тҧрғысынан ойлаудың маңыздылығының нәтижесі: 

1. Әдіс тҥрлері. 

2. Белсенді практикалық іс-әрекетте болуы. 

3. Басқалармен қарым-қатынас жасай білу,қорғай білу. 

4. Қажет болса ӛз кӛзқарасын ӛзгерту. 

5. Топтық тҧжырымға келе білу. 

6. Топ алдына шығып,ӛз тҧжырымын айта білу. 
Сонымен қатар, жекелей ҧмыстар, жҧптық және топтық жҧмыстар 

арқылы ӛз ойларын ашық айта білу, пікір айтуға уйрену, пікір таластыру, 

ойланып жауап беру, жолдастарының ойын тыңдау, жауаптарын бағалай 

білу, сыйластық, ҧйымшылдыққа, білім деңгейлерінің жоғары болуына кӛп 

әсерін тигізеді. Оның ішінде ерекше жағдай: топ бойынша кӛп сӛйлемейтін, 

ойлау дәрежелері тӛмен білім алушылардың да қызығуы туып, олардың ӛз 

мҥмкіндіктеріне қарай топтар бойынша сабаққа қатысуға тырысуы. 

Сабақты ҧйымдастырудың топтық – ҥлестіру тҥрлерін қолдану арқылы 

іс – әрекетті талқылау, қарама – қарсы қайшылықты мәліметтер беру 

арқылы пікір таласын тудыру білім алушылардың пәнге деген ықыласын, 

ынтасын арттырады. Ең бір «жалқау» деген білім алушының ӛзі де 

тҧжырымдарын ортаға ҧсынып «жаңалық» ашу деңгейінде игеруін 

кӛрсетеді. Сондықтан білім алушыларға дифференциялды тҥрде ҧсынылған 

тапсырмала да осы бағытта топпен жҧмыс істетуде мҥмкіндік беріп, әр білім 

алушы ӛз ойын еркін айтып ӛзге білім алушының тиянақты ойымен, пікірге 

таныса алады. Уақытылы ой қорытындылары жасалады. 

Ӛзбетінше тҧжырым 
жасау,қортындыға келу. 

Ҧқсас қҧбылыстар арқылы арасынан 
тиімдісін таңдай білу. 

Сын тҧрғысынан ойлау 
стратегиясы бойынша жҥргізілетін 

білім алушылардың жҧмыстары 

Проблеманы шеше білу. 
Пікір таласты жҥргізе білуге қабілеті 

қалыптасады 
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Сабаққа қатысушылардың екі жағыда: оқытушы мен білім алушы әр 

қайсысы ӛз тҧрғысынан оқытудың ҧтымды жағын анықтап, сабақтың 

тиімділігін арттыруға жағдай жасайды, іс – әрекетін саралай отырып сын 

кӛзбен қарайтын әрі ӛзін- ӛзі дамытуға ҧмтылатын тҧлға болып 

қалыптасады[1]. 

«Оқу мен жазу арқылы сын тҧрғысынан ойлауды дамыту» 

технологиясы негізінде ӛткізілген сабақтар ең бастысы, білім алушы 

білімінің тереңдігі мен тиянақтылығын арттырады. Біріккен, тҧтас іс – 

әрекетті ҧйымдастыра отырып, білім алушылардың сын тҧрғысынан ойлау 

мен жазу дағдысын қалыптастыру. «Сын тҧрғысынан ойлау» 

технологиясының стратегияларын пайдаланып сабақты тиімді 

ҧйымдастыруға болады [2]. 

―Сын     тҧрғысынан     ойла‖     технологиясының     мақсат-міндеттеріне 

толығырақ тоқталып ӛтейік.Еліміздің рухани кӛсемі А.Байтҧрсынов 

―Мҧғалім  әдістерді  кӛп  білуі  тиіс,оларды  ӛзінің  жанына  сҥйеніш,қолғабас 

ету әрбір маманның жадында болуы тиіс‖.СТО стратегияларына 

бағытталған оқу, кластер тҧрғызу, кубиктер, мәтінді талдай отырып оқу, 

мишаға шабуылының тҥрлері, ЖИГСО, т.б. әдәстері жатады. СТО әдісі 

қарапайымнан кҥрделіге қарай дамыта оқыту тәсілі [3]. 

Дидактика тарихында оқытудың ҥш тҥрі қалыптасқан: тҥсіндірмелі- 

иллюстрациялы (дәстҥрлі), проблемалы, бағдарламалы 

(компьютерлік). 

Биология пәніне ӛлкетану негіздері кіріктірілген сабақты оқу 

барысында кездесетін тҥрлі жағдаяттарды дҧрыс шеше білуге, деректерді 

талдауға білім алушылардың таным белсенділігін, ойлау қызметін 

дамытуда, жетілдіруде, оларға ӛз бетінше қорытынды, тҧжырым жасата 

білуде проблемалық оқытудың маңызы ерекше. 

Аталмыш оқыту жаңадан ғана пайда болған жоқ. Кезінде бҧған ӛз 

ҥлесін қосқан педагог-ғалымдар: Сократ, Руссо, Дистервег, Ушинский. 

Мысалы, Дистервегтің дәлелдеуінше, «жаман ҧстаз ақиқатты айта салады, 

жақсы ҧстаз оны іздеп табуды ҥйретеді» . 

Проблемалы оқыту технологиясының негізгі мақсаты – білім алушына 

ӛз бетімен ізденуге ҥйрету, олардың танымдық және шығармашылық 

икемділіктерін дамыту. 

Проблемалы оқыту технологиясының ерекшелігі де білім алушының 

белсенділігін арттыру және оқу материалдарын білім алушыны 

қызықтыратындай қҧпиясы бар мәнге жеткізу. 

Проблемалық оқытудың ерекшелігі - мҧнда мҧғалім білімді дайын 

тҥрде баяндап бермейді, оқушылардың алдына проблемалық міндет қояды. 

Шешімді және шешу қҧралдарын оқушы ӛзі іздестіруі тиіс. 

Проблемалық оқыту бірнеше сатыдан тҧрады: 

- проблемалық жағдайды аңғару, 

- жағдайды талдау негізінде проблеманы тҧжырымдау, 
- болжаулар ҧсынуды, 
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проблемалық 
жағдайды аңғару 

шешімді тексеру 
Проблемал 
ық оқыту 
бірнеше 
сатыдан 
тҧрады: 

жағдайды талдау 
негізінде 

проблеманы 
тҧжырымдау 

оларды алмастыру 
және тексеруді 

қамтып 
проблеманы шешу 

болжаулар 
ҧсынуды 

- оларды алмастыру және тексеруді қамтып проблеманы шешу, 

- шешімді тексеру(сурет 5) . 

5-сурет- Проблемалық оқыту бірнеше сатыдан тҧрады 

 

Бҧл процесс ойлау актісінің ҥш фазасымен ҧқсастық бойынша ӛрістейді 

(С.Л. Рубинштейн бойынша), ол проблемалық жағдайда пайда болып, 

проблеманы аңғаруды, оны шешуді және соңғы ой тҧжырымын қамтиды[ 4]. 
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БИОЛОГИЯ САБАҒЫНДА ИНТЕРАКТИВТІ ОҚЫТУ АРҚЫЛЫ 

ОҚУШЫЛАРДЫҢ ПӘНГЕ ДЕГЕН ТАНЫМДЫҚ 

ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҚТАРЫН АРТТЫРУ 
 

Ежебекова Н. 

Жалпы білім беретін мектептегі биология пәнінің бастауыш білім беру 

сатысындағы дҥниетану пәні негізінде қҧралады. Бҧл пән бойынша 

оқушыларға еліміздің табиғаты, табиғи байлығы, экономикасы, ғылымы мен 

мәдениеті, этика, әдеп, эстетика, адам қоғам, адам табиғат арасындағы 

қарым қатынас тҥрлері жайында ғылыми сарамандық ҧғымдар беріледі. 
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Пәнді оқып ҥйрену барысында оқушылар дҥниенің ҥш қҧрамдас бӛлігі: 

адам, қоғам, табиғат саласынан білім алады және олардың ӛзара байланысты 

екендігін ҧғынады. Биология, химия, география пәндерінің бастама негіздері 

қаланып, соның ішінде қоршаған дҥние заттары, қҧбылыстары, табиғат 

экология туралы ғылыми тҥсінік қалыптасады[1]. 

Биология – бҧл орта буында алғаш қосылатын пән. Сондықтан орта 

буында ӛсімдік қҧрылысы, ӛсімдік жайындағы білім берудің алғашқы 

баспалдағымен танысады. Осы пәнді оқытуда жаңа технологиялардың 

тиімді әдісін алып жетілдіру барысында есте сақтауға негізделген ақыл 

ойын дамыта отырып оқушының пәнге деген қызығушылығын арттыруға 

болады. 

Сын тҧрғысынан ойлау жобасы арқылы стратегияларды пайдалануда 

оқушылардың ізденушілік, зерттеушілік әрекетін ҧйымдастыруға жол 

ашады. Оқушы жҥрегіне жол тауып, оның білімге деген қҧштарлығын 

арттырып, ӛзін-ӛзі тәрбиелеуін ғылыми деңгейде ҧйымдастыру ҥшін, әр 

оқушының дара ерекшеліктерін ескере білім алуға қабілетін зерттей 

отырып, тҧлғалық негізінің ашылуына жол ашатын ҧстаз. 

Биология пәнін оқытуда қазіргі кезде қойылатын талаптары мынандай: 

 оқыту мен оқуда АКТ пайдалану; 

 жаңа форматтағы әдіс-тәсілдерді сабақта қолдану; 

 негізгі білімділік ҧғымдарды терең меңгерту; 
 оқытудың жаңа технологиясын пайдаланып, оқушылардың пәнге 

дегенқызығушылығын арттыру; 

 топтық негізде іздене білу дағдыларын қалыптастыру; 

 тақырыптық зерттеу жҥргізу; 

 ойлау, есте сақтау қабілеттерін, ӛз ойын қорытуға дағдыландыру; 

 оқушының ӛз бетімен жҧмыс жасау қабілетін жетілдіру, дамыту; 
 шығармашылық тапсырмалар орындату арқылы қабілеттерін 

арттыру; 

 сыни тҧрғыдан ойлау қабілеттерін арттыру; 

 тәжірибе жҥзінде білім, біліктілік дағдыларын қалыптастыру; 

 жаңа терминдер мен сӛздіктермен жҧмыс жасауға дағдыландыру; 
 жаңа технологияларды сабақта пайдалану; 

 оқушылардың жас ерекшеліктеріне сай білім беру; 
 тізбектелген сабақтар топтамасындағы сыни тҧрғыдан ойлау модулі. 

Әрбір ҧстаздың алдына келген бала да әртҥрлі ойлау қабілетінде 

болады, мысалы кейбірі шапшаң ойлап, тез жҧмыс істесе, кейбірі 

тақырыпты баяу қабылдап, оған тапсырманы (тақырыпты) қайтадан қарап 

шығу   тиімді   болып   табылады.   Сонымен   қатар   сабақтарда   «кубизм», 

«топтастыру», «бес жолды ӛлең», «тҥртіп алу жҥйесі», «венн диаграммасы» 

стратегияларын жиі пайдалануға болады. Оқушылардың қызығушылығын 

арттыру ҥшін осындай тиімді әдістердің пайдасы бар. Бҧл сабақтардың 

дәстҥрлі сабақтардан ӛзгешелігі топтап отырып, оқушыларға жеке, жҧпта, 

топта ойларын ортаға салып талдайды. Осы стратегияларды пайдаланып 
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ӛткізген сабақтарда ӛз ойын анық айтып, ӛзін еркін ҧстап, ӛз білімін ӛзі 

талқылауға оқушыларға мҥмкіндік жасалынады. 

Ортаға салған ойларын мәтіндегі негізгі ойға сәйкестендіріп қағаз 

бетіне тҥсірерде де қорғайды. Әр топ қағаз бетіне тҥсірген сызбаларды 

талқылап, сӛйлейтін оқушы да топ мҥшелерімен бӛліскен ойларын жинақтап 

сӛйлеуге дайындалады. Бірінші кезеңде оқушылар әрі ойланып, әрі еске 

тҥсіріп, әрі жазып, ӛз ойларын саралап, ӛзге оқушылардың пікірін тыңдап, 

білімін кеңейте тҥседі. Ортамен қарым қатынас жасай білуге, басқаны 

тыңдай білуге, топта бір тҧжырымға келуге, топ алдында ӛз ойын қорғай 

білуге, айта білуге ҥйретеді. Оқушылардың жазған пікірі басқа 

оқушылардың пікірін тыңдап толықтырып, топта сызба ретінде тҥсіргенде 

ойындағы негізгі қажеттігін жазады. 

Эссе - ӛз ойын еркін білдіру, ішкі жан дҥниесін ҧғу, кҥнделікті ӛмірде 

туындайтын ойларды айту мақсатында қолдануға мҥмкіндік жасайды. Бҧл 

жерде оқушыларға «Дәрумендердің маңызы», «Ӛсімдіктердің адам 

ӛміріне пайдасы», «гҥлді ӛсімдіктер» тақырыптарында ҥйге эссе жазып 

келуге тапсырма беруге болады. 

Сондықтан оқыту ҥрдісіндегі жаңа әдіс-тәсілдер оқу мазмҧны мен 

оқушылардың жас ерекшеліктеріне қарай таңдап алудың маңызы зор. 

Қазіргі таңда оқытудың озық технологияларын меңгермейінше сауатты, 

жан-жақты маман болу мҥмкін емес. Сабақта қолданылған интерактивті 

әдістер ӛзі әрбір мҧғалімнің шеберлігіне байланысты әрқалай жҥзеге 

асырылуы мҥмкін. 

Интерактивті оқыту қолдануда оқушылардың пәнге деген 

қызығушылығын арттырып қана қоймай, ҥлкен ізденіспен, 

шығармашылыққа жетелеуге де болады. Нәтижесінде оқушы: 

 тіл байлығы жетіледі; 

 еркін ойлауға мҥмкіндік береді және ӛз ойын еркін жеткізе алады; 
 оқыту процесінде жаңа технологияларды қолдана отырып білімін 

шыңдайды; 

 жаңа оқыту ҥрдісін қалыптастырады; 

 ӛздігінен ізденімпаздық қабілеті артады, жан-жақты ізденеді; 

 ақпараттық сауаттылығы мен ақпараттық мәдениеті қалыптасады. 

 ақыл-ойын дамытады; 
 шығармашылық белсенділігі артады; 

 ҧжымдық іс-әрекетке тәрбиелейді[2]. 
Әр мҧғалім сабақ ӛткізген кезде оқушыларға сапалы білім беру ҥшін 

жаңа технологияларды пайдалана отырып, сонымен қатар компьютерді, 

интерактивті тақтаны қолдану арқылы білім берсе, оқушылардың 

қызығушылығы арта тҥсері анық. «Қазіргі заманда жастарға жаңа 

технологиямен байланысты әлемдік стандартқа сай мҥдделі жаңа білім беру 

ӛте қажет» деп, Елбасы атап кӛрсеткендей, жас ҧрпаққа білім беру жолында 

жаңа технологияны оқу ҥрдісінде оңтайландыру мен тиімділігін арттырудың 
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маңызы зор деп білемін.Бҥкіл әлемде білім беру жҥйелерінің келешек 

ҧрпаққа қандай білім беретіні туралы мәселе қайта қаралуда. 

Осы мәселе аясында «Балалар ХХІ ғасырда табысты болу ҥшін нені 

ҥйренуі керек?» және «Оқытудың тиімді әдістері қандай?» деген сияқты 

негізгі сауалдар туындап отыр. Бҧл сауалдар білім беру бағдарламасымен 

және білім беру бағдарламасын жҥзеге асыруда қолданылатын 

педагогикалық тәсілдермен тығыз байланысты. Қазіргі кезде Қазақстанда 

жаһандық проблемаларға жауап бере алатындай деңгейде ҧлттық 

мәнмәтіндегі жҧмыстар жҥргізілуде. 

Білім беру бағдарламасындағы ҧлттық стандарттарға, бағалауға, 

оқулықтар мен оқыту әдістеріне қатысты білім беру саласындағы ӛзекті 

қҧндылықтар мен мақсаттар мектеп оқушыларының жалпы ҥлгерімін 

арттыруды, сондай-ақ инновация мен кӛшбасшылықты енгізу ҥшін талап 

етілетін дағдыларды дамытуды, мектеп мәнмәтіні арқылы ҧлттық сананы 

қалыптастырып, іске асыруды және ауқымды халықаралық тәжірибемен 

ӛзара әрекеттесуді кӛздейді. 

Жаңартылған білім беру бағдарламасы мен бағалау жҥйесін енгізу 

аталған міндеттерді шешу ҥшін қабылданған шаралардың бірі болып 

табылады. Осы реформалау аясында бастауыш сыныптарға арналған білім 

беру бағдарламасы да ӛзіндік ерекшеліктер де бар. Бҧл оқушылардың 

оқылым, жазылым, айтылым, проблемаларды шешу, ғылыми зерттеу 

жҥргізу және анықтамалық материалдарды зерделеумен байланысты 

дағдыларын дамытуға кӛмектеседі. Оқушылар бастауыш сыныпта 

оқытылатын әр пәндік саланы тҥсінетіндігін кӛрсете отырып, алдағы 

уақытта осы білімдерін басқа жағдайларда қолдана білулері қажет. 

Сондықтан оқушыларды ӛз білімдерін кез келген жағдайға қалай бейімдеу 

керектігін біліп, болашақта кездесуі мҥмкін кез келген кҥрделі 

тапсырмаларды шешуге икемді болуға баулу маңызды болып табылады. 

Жаңаша білім беру жҥйесінде белсенді оқытудың әдістері жеке 

тҧлғаның қалыптасуында маңызы зор. Оқытудың белсенді әдістері — оқу 

материалын игеру ҥдерісінде оқушыларды белсенді ойлау және 

практикалық әрекетке итермелейтін әдістер. Белсенді оқыту мҧғалімнің 

дайын білімдерді баяндауына, оларды есте сақтауы мен қайта жаңғыртуына 

емес, оқушылардың белсенді ойлау және практикалық әрекет ҥдерісінде ӛз 

бетінше білімдер мен біліктерді меңгеруіне бағытталған әдістер жҥйесін 

пайдалануды білдіреді. Белсенді оқыту әдістерінің ерекшеліктері олардың 

негізінде практикалық және ойлау әрекетіне ояту жатыр. Онсыз білімдерді 

игеруде алға жылжушылық болмайды. Оқытудың белсенді әдістерінің пайда 

болуы және дамуы оқытудың алдына оқушыларға білім ғана беріп қоймай, 

танымдық қызығушылықтар мен қабілеттердің, шығармашылық ойлаудың, 

ӛз бетінше ақыл-ой еңбегінің қалыптасуы мен дамуын қамтамасыз ету т.б. 

жаңа міндеттер қойылуымен байланысты. 
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Белсенді оқыту мен оқу әдістерін таңдау, пайдалану және әзірлеу – 

оңай жҧмыс емес, ӛйткені мҧғалімдерде қандай да бір тәсілді қолданардың 

алдында кӛптеген сҧрақтар туындайды, мысалы: 

1. Осы сабақ білім алушылардың жасына сәйкес келе ме? Сыныпта 

қандай балалар жиналған, мысалы, қабілеттерінің деңгейлері әртҥрлі, саны, 

жынысы және т.б. 

2. Жекелеген оқушыларда жоспарлау барысында ескерілуі тиіс белгілі 

бір мҧқтаждық, ӛзіндік мән-жайлар бар ма? 

Интерактивті оқыту мен оқудың белгілі бір әдісін пайдаланардың 

алдында мҧғалімдер ӛздеріне әртҥрлі сҧрақтар қойып, ӛзінің ҥдерістегі рӛлі 

мен іс-қимылын ҧдайы ойластырып отыруы керек [2]. 

Белсенді оқу тәсілі жаңа білімді бҧған дейінгі біліммен 

байланыстырады, қателіктер бізге ӛзімізді тексеріп, тҥсінігімізді жетілдіруге 

жол ашып, нәтижесінде терең білім мен кӛзқарасты ӛзгертеді. Белсенді 

оқуда ӛз тәжірибесінің негізінде ҥйреніп, оқушыларға эксперимент жасап, 

мәнін ҧғынып, тҥсінік қалыптастыруға мҥмкіндік береді. 

 

Пайдалынылған әдебиеттер 

1 Сыздықова М. Оқушы – ізденісі. Биология, география және химия 2012 

жыл №3.- Б. 61 – 64. 

2 «Биология және салауаттылык нсгізі» журналы. - Алматы, 2000-2012. 

 
 

ЖАСӚСПІРІМ ОҚУШЫ ҚЫЗДАРДАҒЫ ҚАНАЗДЫЛЫҚТЫҢ 

АЛДЫН АЛУ 

 

Ельшибаева Гульнур Алгабековна 

 

Қазіргі кезде организмге қоршаған орта мен әлеуметтік-экономикалық 

теріс әсер етуші қауіп-қатерлік факторларына қатынасы бойынша қоғамның 

ең осал топтарының бірі - жасӛспірім қыздар болып отыр. Жасӛспірімдік 

кезең қыз баланың ӛсіп-дамуындағы аса маңызды шақ, себебі бҧл кезеңде 

ағзаның жыныстық жетілу ҥрдісі белең алып, организмде кҥрделі 

вегетативтік, эндокриндік және иммундық қайта қҧру процесстері 

жҥреді[2,3,4]. 

Жасӛспірім қыз - болашақ жар, болашақ ана. Осы ӛмірге дені сау және 

мықты ҧрпақты әкелу - әр әйелдің арманы мен басты мақсаты, сондықтан, 

әрбір жасӛспірім қыздың денсаулығын сақтауға және нығайтуға аса жоғары 

жауапкершілікпен қарау керек. Ҧрпақ ӛрбітер жастағы әйелдер арасындағы 

аурулардың алдын алу және денсаулығын сақтау бойынша атқарылатын іс- 

шаралары қыз бала кезінен басталу керек, сонымен қатар, осы мәселеге 

жасӛспірім жасында, яғни жыныстық жетілу кезінде, ерекше назар аударған 

жӛн[5]. Себебі, қыз ағзасында жыныстық даму ҥрдісі балалық шақтан 
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басталып, жасӛспірімдік кезеңде одан әрі қарқынды жалғасады, ал ересек 

болғанда жыныстық жетілу аяқталады. Жасӛспірім қыз ағзасының 

жыныстық пісіп жетілу ҥрдісі ОЖЖ және ішкі секреция бездерінің 

бақылауында ӛтеді. Мҧнда жетекші рӛлді гипоталамус пен гипофизден 

тҧратын жҥйе атқарады [6]. Гипофиздің троптық гормондары бірқатар ішкі 

секреция бездерінің (қалқанша без, бҥйрек ҥсті безі, жыныс бездері) 

белсенділігін реттейді. Жыныс бездерінің гормондары қан арқылы денеге 

тарап, қыз баланың ӛсуіне, дамуына әсер етеді және жыныс мҥшелерінің 

дамып жетілуін, жыныстық белгілердің пайда болуын қамтамасыз етеді 

[7,8]. 

Ҥнемі  ӛсіп-даму  жағдайындағы  жасӛспірім қыздар организмі 

қоршаған  ортаның әр тҥрлі факторларының әсеріне ӛте сезімтал екендігі 

белгілі, ал  әйел адамның  болашақтағы  бҥкіл  ғҧмырына  қажетті 

бейімделудің  «мҥмкіндік  қоры» организмнің ӛсіп даму кезеңдерінде, 

яғни, қыздың балалық және жасӛспірімдік шақтарында қалыптасады [9,10]. 

Ӛскелең жас организмдегі қалыпты тіршілік процестері ҥшін ішкі 

ортаның  тҧрақтылығы (гомеостаз) ӛте маңызды. Клеткалық гомеостаз 

бҧзылса, клетканың қҧрылымдық элементтері зақымданып, ӛлімге душар 

болады, немесе ауруға шалдығады. Қан қҧрамының ӛзгерісіне организмдегі 

кез келген клетка, ҧлпа, әсіресе, кейбір белгілі қызмет атқаруға бейімделген 

клеткалар тобы, оның ішінде орталық нерв жҥйесінің жоғарғы бӛлімдерінің 

нейрондары мен ішкі секреция бездерінің клеткалары ӛте сезімтал келеді 

[11,12,13]. 
Жас қыздардың қан жҥйесінің қалыптылық шегінен тыс ӛзгерістері 

қаназдылық ауруының тез дамуына алып келеді. Қаназдылық жасӛспірім 

қыздар организмнің физикалық және ақыл-ой дамуының тежелуіне, 

мектептегі сабақ ҥлгерімінің тӛмендеуіне және денсаулықтың нашарлауына 

соқтырады. Сонымен қатар, бҧл жағдайда мектепте оқушы қыздарға 

жҥргізілетін егу шараларының тиімділігі жеткіліксіз, ал жҧқпалы, 

паразитарлық және жҧқпалы емес аурулар созылмалы тҥрде ӛтеді, кейде 

тіптен олар асқынуларға жалғасады. Жалпы алғанда, жасӛспірім қыздардың 

– болашақ аналардың қаназдылыққа шалдығуы ҧлттың интеллектуалдық 

және адами потенциалын едәуір тӛмендетіндігі сӛзсіз. 

Соңғы жылдары елімізде қан жҥйесінің тҥрлі аурулары жиі таралып 

барады. ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметтері бойынша қан 

жҥйесі аурулары алдыңғы орындарда тҧр, оның ішінде қаназдылық (анемия) 

кең таралып отыр. Сонымен қатар лейкемия, гемофилия аурулары да 

балалар мен жасӛспірімдер арасында аз кездеспейді. Еліміз ТМД бойынша 

қан ауруларына шалдыққандардың қатарында Ресей мен Қырғызстаннан 

кейiнгi орында тҧр [17]. 

Қаназдылық, әсіресе темір тапшылығымен байланысты анемия қазіргі 

кезде әлемнің кӛптеген елдерінде балалар мен жасӛспірімдер организмінің 

қалыпты ӛсіп-дамуына кедергі тудырып, денсаулығына теріс әсер етуші 

кеңінен тараған қатерлік факторлардың бірі болып отыр[18, 19,20]. 
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Соңғы жылдары Қазақстанда жҥзеге асырылған кең ауқымды 

шараларға қарамастан, балалар мен жасӛспірімдер арасында қаназдылық 

ауруы айтарлықтай жоғары деңгейде сақталып тҧр. Бҧл дерт еліміздегі 

балалар мен аналар ӛлімінің, сонымен қатар жалпы аурушаңдықтың басты 

себептерінің бірі болып қалуда [21,22,б.112]. 

ДДСҦ-ның мәліметі бойынша, бҥгінгі кҥні қаназдылық ауруының 

салдарынан әлемде 3 миллиардқа жуық адам зардап шегетін кӛрінеді. 

Аталған дерт, әсіресе, балалар мен жасӛспірімдер, ҧрпақ ӛрбіту жасындағы 

жас әйелдер сияқты топтар арасында жиі кездеседі [23,24]. Осыған 

байланысты қазіргі заманда әлемнің кӛптеген елдерінде қыздар мен 

әйелдердің денсаулығын сақтау және организмнің жеткілікті деңгейде 

дамып жетілуін қамтамасыз етудегі басты мәселелердің бірі қаназдылықтың 

алдын алу және оның салдарын жою болып отыр. 

Қаназдылық болашақ ҧрпақ денсаулығы мен ӛмір сҥру сапасы ҥшін де 

ӛзекті мәселелердің біріне айналып отыр. Қаназдылық балалар мен 

жасӛспірімдер ағзасын әлсіретіп қана қоймай, тҥрлі жҧқпалы аурулардың 

кеңінен таралуына, организмнің қоршаған ортаның зиянды факторларына 

қарсы тҧрақтылығын тӛмендетеді. Сондықтан, БҦҦ Университеті 

эксперттерінің пікіріне сәйкес елдің тҧрғындары арасында қаназдылық 

таралуының деңгейі 40% не одан жоғары болса, бҧндай жағдай қоғамдық 

денсаулық сақтау саласындағы ауыр мәселе деп саналады [25,б.38]. Осыған 

орай, қазіргі кезде қаназдылық ауруы тек медициналық мәселе ретінде 

қарастырылмай, қоғами және әлеуметтік қырынан да шешуге қажетті ӛзекті 

мәселе ретінде қарастырылуда. 

Қан арқылы белгілі шамада әртҥрлі физиологиялық жҥйелердің 

әрекеттері реттеліп отыра алады. Ішкі секреция бездерінен қанға бӛлінетін 

ерекше физиологиялық жоғары белсенді заттар - гормондар қан арқылы 

бҥкіл денеге тарап, барлық ҧлпалар мен клеткалардың, мҥшелер мен 

мҥжелер жҥйелерінің қызметіне әсер етеді. 

Қан сарғылттау келген сҧйық зат – плазмадан және оның ішінде жҥзіп 

жҥрген қан жасушаларынан, яғни пішінді элементтерден тҧрады. Ересек 

адамда қанның кӛлемі салмағының 6-8% -іне тең (5-6 литрдей). Қан 

жасушалары қызыл тҥйіршіктер (эритроциттер) мен ақ тҥйіршіктер 

(лейкоциттер, қан пластинкалары – тромбоциттер. Плазма қан қҧрамының 

55-60%-іне, қан жасушалары 40-45%-не тең (1-сурет). 

Қан жасушаларыныың жалпы гематокриттік кӛрсеткіші 42-48% ал 

қанның әр литрінде 0,42-0,48 литр. Соңғысы гематокриттік кӛрсеткіш деп 

аталады. 

Плазманың қҧрамы оның 90-92% судан, қалғаны (8-10%) қҧрғақ(1- 

сурет) 
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1-сурет - Қанның қҧрамы 

 

заттардан тҧрады. Соңғыларының 8-9% органикалық заттар, оның ішінде 

белок 6-8%; 0,9%-1% - бейорганикалық (минерал) заттар. Бҧлардың кӛбі ас 

тҧзы (90%). Органикалық заттардың кӛбі белоктар: альбумин, глобулин (α, 

β, γ) фибриноген. 

Біздің зерттеулермен қамтылған жасӛспірім қыздардың қан 

кӛрсеткіштерін анықтау нәтежиелері (эритроциттердің, лейкоциттердің, 

тромбоциттердің санын есептеу мен гемоглобин мӛлшерін ӛлшеу) тӛмендегі 

9-кестеде беріліп отыр. 

Кестедегі мәліметтерден эритроциттер санының ең тӛменгі кӛрсеткіші 

оқушы қыздардың 15 жастағы тобында анықталғанын кӛруге болады 

(3,6±0,2х10
9
/л). Бҧл осы жастағы қыздардың қалыпты кӛрсеткішінен де 

тӛмен. 

Эритроциттер санының ең жоғары кӛрсеткіші 17 жастағы қыздар 

тобында анықталды (4,91±0,33х10
9
/л). 

Он алты жасар қыздар тобында да эритроциттер саны қалыпты шама 

кӛрсеткішіне сәйкес деңгейде анықталды(4,2±0,27х10
9
/л). 

Гемоглобин мӛлшерін ӛлшеу 15 жастағы қыздарда орташа кӛрсеткіш 

113,6±3,8 г/л екенін кӛрсетті, яғни қалыпты шамадан (120-140 г/л) біршама 

тӛмен болды. 

Қыздардың 16 және 17 жастағы топтарында гемоглобиннің мӛлшері 

қалыпты шаманың тӛменгі деңгейіне жақындады (117,7±4,3 г/л және 

118,8±7,2 г/л). 

Сонымен, эритроциттер саны мен гемоглобин мӛлшерінің 

кӛрсеткіштері жыныстық жетілу кезеңіндегі оқушы қыздарда қалыпты 

шамалардың тӛменгі шекаралық деңгейінде анықталды. Әсіресе, 15 жасар 

қыздарда эритроциттер саны мен гемоглобиннің мӛлшері ең аз 

шамаларымен сипатталды. Осы жастағы қыздарда эритроциттер санының 

және гемоглобин мӛлшерінің тӛмен болуы арнайы зерттеулер жҥргізуді 

Су 
90-91% 

Құрғақ зат 9-10% 

Плазма 
55-60% 

Қан 

Формалық 

элементтер 

40-45% 

Эритроцит (4,5-5) 1012/л Тробоцит 
(250-400) 109/л 

Лейкоцит (6-9) 109/л 
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қажет етеді. Алдымен зерттеулер осы ӛзгерістердің себептерін анықтауға 

мҥмкіндік береді. 

1-кесте 

Жасӛспірім оқушы қыздардың қыздардың қан кӛрсеткіштері 

Қан кӛрсеткіштері Қалыпты 

шамалар 

Зерттелген оқушы қыздар топтары 

15 жас 16 жас 17 жас 

Эритроциттер, х10
9
/л 4,0-5,5 3,6±0,2 4,2±0,27 4,91±0,33 

Гемоглобин (Hb), г/л 120-140 113,6±3,8 117,7±4,3 118,8±7,2 

Лейкоциттер, х10
9
/л 5-9 5,7±0,32 6,1±0,46 7,2±0,36 

Тромбоциттер, х10/л 150-350 193,0±5,2 208,0±4,6 252,0±7,8 

Кестеден лейкоциттер мен тромбоциттердің сандық кӛрсеткіштерінің 

қалыпты шамалар шекарасында екенін кӛруге болады. Лейкоциттер мен 

тромбоциттердің кӛрсеткіштеріндегі тексерілген қыздардың жасына 

байланысты байқалған айырмашылықтары статистикалық тҧрғыдан 

Стьюдент ӛлшеміне сәйкес нақты емес (p>0,5). 

Қан сынамаларын зерттеу барысында біз тексерілген оқушы қыздардың 

лейкоцитарлық теңдеу кӛрсеткіштерін де анықтадық. Бҧл мәліметтер 

тӛмендегі 2-де келтірілген. 

2-кесте 

Жасӛспірім оқушы қыздардың қан сынамасындағы 

лейкоцитарлық теңдеу кӛрсеткіштері 

Лейкоцит 

тҥрлері 

Қалыпты 

кӛрсеткіштер,% 

Зерттеу нәтежиелері 

15 жас 16 жас 17 жас 

Нейтрофилдер 40-60 51,0% 48,8% 61,0% 

Лимфоциттер 30-45 36,0% 31,0% 29,1% 

Моноциттер 4-6 4,8% 5,6% 7,1% 

Эозинофилдер 1-4 2,2% 3,1% 2,4% 

Базофилдер 0-1 0,6% 0,4% 0,4% 
 

Кестедегі мәліметтерден тексерілген жасӛспірім қыздардың 

лейкоцитарлық теңдеуінің орташа кӛрсеткіштері қалыпты шамаларға сәйкес 

екені кӛрініп тҧр. Дегенмен, нейтрофилдердің ең жоғары кӛрсеткіші 17 

жастағы қыздар тобында анықталды (61,0%). Нейтрофилдер, негізінен 

ағзада қабыну ҥрдістері орын алған жағдайда жоғарылайтыны белгілі. Осы 

тҧрғыдан, шамасы жасы ҧлғайған сайын әр тҥрлі қабынулар кӛбейе беретін 

болғандықтан, нейтрофилдер осы 16 жас қыздарда қалыпты кӛрсеткіштің 

жоғары шекаралық нәтежиесіне дейін кӛтерілген болуы керек. Бҧл топтағы 

жас қыздарда моноциттер саны да кӛбейген (7,1%). 

Сонымен, лейкоцитарлық теңдеудегі ӛзгерістер 17 жастағы жасӛспірім 

қыздар тобында айқындау анықталды. Бҧл ӛзгерістердің себептері әр тҥрлі 

болуы мҥмкін, сондықтан оларды анықтау ҥшін арнайы тереңдетілген 

зерттеулер жҥргізу қажет. 
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Жасӛспірім оқушы қыздарда эритроциттер саны мен гемоглобин 

мӛлшерін зерттеу нәтижелері олардың арасында қан жҥйесіндегі 

патологиялық ӛзгерістің бірі – қаназдылықтың таралуы айтарлықтай жоғары 

деңгейде екендігін кӛрсетті. Тӛмендегі 3-кестеде 15, 16 және 17 жастағы 

қыздар топтарында қаназдылықтың таралу жиілігінің және бҧл дерттің 

ауырлық дәрежелерінің кӛрсеткіштері келтірілген. 

Жасӛспірім қыздардың 15 жастағыларында таралу кӛрсеткіші 28,0%- 

ды, 16 жастағыларда 28,6%-ды, 17 жастағыларда 22,2%-ды қҧрады. 

Кестеде тексерілген қыздар арасындағы қаназдылықтың ауырлығына 3-

кесте 

Жасӛспірім оқушы қыздар арасында қаназдылықтың таралуы және оның 

ауырлық дәрежелері байланысты дәрежесінің кӛрсеткіштері келтірілген. 

Жасы Барлығы Жеңіл Орташа ауыр Ауыр 
дәрежелі 

15 жас 7 (28,0%) 5 (71,4%) 2 (28,6%) - 

16 жас 4 (28,6%) 3 (75,0%) 1 (25,0%) - 

17 жас 2 (22,2%) 1 (50,0)% 1 (50,0%) - 

 

Біздің ойымызша, 15 және 16 жастағы қыздарда жыныстық жетілудің 

ерекшеліктерімен байланысты: менструалдық циклі қалыптасып 

ҥлгермегенде етеккірі барысында қанды кӛп жоғалтуы мҥмкін және 

мҧрыннан қан кетуі жиі байқалады. Оның ҥстіне дҧрыс тамақтанбау 

нәтежиесінде ағзада қанның тҥзілуіне қажетті заттектермен жеткіліксіз 

қамтамасыз етіледі. 

Сонымен, біздің зерттеулеріміз жасӛспірім қыздар арасында кеңінен 

тараған қан жҥйесі ауруларының бірі қаназдылық екендігін кӛрсетті. 

Қаназдылық (анемия) – эритроциттер саны мен оның қҧрамындағы 

гемоглобин мӛлшерінің азаюымен сипатталатын қан жҥйесінің жиі 

ҧшырысатын патологиялық ӛзгерістерінің бірі. 

Дҥниежҥзілік Денсаулық сақтау Ҧйымының ҧсынысы бойынша 

қаназдылық диагнозы қанда гемоглобин (Hb) мӛлшерінің кӛрсеткіші 110г/л- 

ден тӛмен (15 жасқа дейін), ал 15 жастан ҥлкендерге -120г/л-ден кем 

болғанда қойылады. Гемоглобин мӛлшері 90-110г/л шамасында болса, 

анемияның жеңіл тҥрі, 89-70 г/л шамасында – орташа ауыр тҥрі, 70 г/л-ден 

тӛмен шамада болса – ауыр тҥрі деп ажыратады [68]. 
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НАЗАРБАЕВ ЗИЯТКЕРЛІК МЕКТЕПТЕРІ – ОТАНДЫҚ ОРТА БІЛІМ 

БЕРУ ЖҤЙЕСІНІҢ КӚШБАСШЫСЫ 

 

Алтынбекова Айнұр Маратқызы 
 

Әрбір мемлекеттегі білім берудің орны сол қоғамның дамуындағы 

адамдардың білімі, олардың тәжірибелері, біліктілігі, дағдылары және жеке 

кәсіби даму мҥмкіндіктерінің алатын рӛлімен анықталады.Бҧл рӛл соңғы 

онжылдықта әлем қоғамдастығында әлеуметтік-саяси және экономикалық 

ҥдерістерге байланысты кҥрделі ӛзгеріске ҧшырады. 

Бҥгінгі таңда ауқымы мен сипаты жағынан болжауға және ӛлшеуге 

келмейтін сан тҥрлі ӛзгерістер әлем алдында ӛз талабын қоюда. Кҥшейген 

шиеленіс, саяси, экономикалық және әлеуметтік ӛзгерістер жаһандық және 

аймақтық кеңістікте даму қарқынын және қалыптасқан дағдыларды 

ауыстыру қажеттілігінің маңызды индикаторы  болып табылады. 

ҚР      Тҧңғыш       Президенті       –       Елбасы       Н.Ә.Назарбаевтың 

«Индустриализациялау бағдарламасы», «Нҧрлы жол», «Бес 

институционалдық реформаны жҥзеге асыру бағытындағы 100 нақты қадам» 

бағдарламалық қҧжаттары осы ӛзгерістерге қарсы тҧрудың нақты 

шараларының кӛрінісі болып табылады. 

Осы ӛзгерістер елдің адамдық, зияткерлік әлеуеті сапасын арттыруды 

қажет етеді және қоғамның дамуында білім беру саласын бірінші орынға 

қоюдың келесі себептерін айқындайды: 

 ақпараттандырылған қоғамға кӛшу, мәдениетаралық қарым-қатынас 

аумағының кеңейюі – коммуникация және толеранттылық 

дағдыларының дамуы; 

 халықаралық қоғамдастық аясында шешуге болатын жаһандық 

мәселелердің кӛбеюі, жастар бойында заманауй ойлаудыңқалыптасуы; 

 бәсекелестіктің ӛсуі, біліктілігі аз және біліктілігі жоқ еңбек 

саласының қысқаруы, жҧмыспен қамтамасыз ету саласында терең 

қҧрылымдық ӛзгерістер – адамдардың кәсіби жағынан икемділігінің 

артуы; 

 дамыған елдерде ҧлттық байлықтың 70-80% қҧрайтын адамдық 

капитал ролінің ӛсуі, жастарға, ересек адамдарға білім берудің басқа 

салалардан озық болуы. 

Қоғамның қарқынды дамуы, саяси және әлеуметтік мҥмкіндіктердің 

кеңеюі – қоғам мен мектептің жастарды саналы таңдау жасай білулеріне, 

жаңалық ашуға, ӛзі қабылдаған шешіміне жауапкершілікпен қарауына 

дайындаулары қажет. Заманауи ақпараттық технологияларды қолдану 

арқылы оқушыларда ӛзіндік когнитивті әрекеттесу дағдысы мен оқу 

біліктілігін қалыптастыру – білім берудегі басты факторлар болып 

саналады. Сондықтан, қоғамда болып жатқан әлеуметтік ҥдерістер баланың 

жеке тҧлғасына, ішкі жан дҥниесіне бағытталған жаңа оқу мақсаттарын 

қҧрастыруды талап етіп отыр. 
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Қазақстанның 21-ғасырдың басындағы қарқынды әлеуметтік- 

экономикалық дамуы техникалық, басқарушылық және кӛшбасшылық 

қҧзыреті жоғары деңгейдегі мамандарға аса қажеттілікті тудырды, 

сондықтан 2008 жылы Елбасымыз Нҧрсҧлтан Назарбаевтың бастамасы 

бойынша Зияткерлік мектептер қҧру жӛніндегі жоба іске қосылды. 

Зияткерлік мектептер бастауыш мектеп (оның ішінде мектепке дейінгі 

тәрбие мен оқыту), негізгі мектеп және жоғары мектеп деңгейлері бойынша 

білім беру бағдарламаларының қазіргі заманғы модельдерін әзірлеуді, 

оларға мониторинг жҥргізуді, зерттеуді, талдауды, байқаудан ӛткізуді, 

енгізуді және іске асыруды жҥзеге асыратын эксперименттік алаң болып 

табылады[65]. 

Бҧл мәртебе білім беретін оқу бағдарламаларын дербес бекітуге, 

қабылдау емтихандарына қойылатын талаптарды белгілеуге, ҥлгерімділікті 

ағымдағы бақылауға, аралық және қорытынды аттестациялау мен 

басқаларына қҧқықты білдіреді. Академиялық еркіндік қағидаты жаңа 

бағдарламаларды әзірлеу мен байқаудан ӛткізуді жеделдетуге, орта білім 

беру жҥйесін жаңғыртуға мҥмкіндік береді. 

2012 жылдың қаңтарында Елбасы Н. Назарбаев «Әлеуметтік- 

экономикалықжаңғыру – Қазақстан дамуының басты бағыты» атты 

Қазақстан халқына ЖолдауындаЗияткерлік мектептердің тәжірибесін 

таратудың маңызын кӛрсетіп, жалпы білім беретінҧйымдарды Зияткерлік 

мектептер деңгейіне дейін кӛтеруді және олардың тәжірибесінқазақстандық 

білім берудің барлық жҥйесіне енгізу қажеттігін атап ӛтті. 

Назарбаев зияткерлік мектептерінің Миссиясы -орта білім беру 

саласындағы ҥздік ҧлттық, халықаралық тәжірибе мен практикалық 

бағыттағы елеулі ғылыми жетістіктерді кіріктіру арқылы Қазақстанның 

зияткерлік әлеуетін нығайтуға ҥлес қосу. 

Осы Миссияны орындау мына мақсаттарды кӛздейді: 

 Зияткерлік мектептердің тҥлектері – терең академиялық білімі бар, 

жан-жақты дағдылар мен бірнеше тілді меңгерген, Қазақстанның және 

әлемнің жетекші жоғары оқу орындарына тҥсе алатын, белсенді 

азаматтық ҧстанымға ие еліміздің патриоттары және мемлекеттің 

әлеуметтік-экономикалық дамуына елеулі ҥлес қосатын азаматтар; 

 Білім беру бағдарламасы академиялық білім негізінде 

функционалдықсауаттылықты кӛтеруге, рухани қҧндылықтарды 

дамытуға және бәсекегеқабілеттілікті арттыруға бағытталған. 

Бағдарлама мемлекеттік және халықаралық стандарттарға сәйкес 

келеді; 

 Бағалау жҥйесі ашық, сенімді, халықаралық талаптарға сай келеді. 

Барлықмектептер халықаралық аккредиттациядан ӛткен, НЗМ-ны 

бітіру туралы қҧжаттарды отандық және дҥниежҥзінің жетекші 

жоғары оқу орындары мойындайды; 

 Педагогтер – кӛптілді, оқыту ісін шебер меңгерген, ӛз тәжірибесін 

зерттейтін кәсіби мҧғалімдер қауымы; 
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 Білім беру ортасы – инновациялық технологиялар мен алуан тҥрлі 

оқуресурстарын қамтитын жайлы орта. 

Назарбаев Зияткерлік мектептері қалыптасу кезеңінен ӛткен,орта білім 

беру жҥйесінде жаңа ҥлгіде қызмет ететінозық ҧйым болып 

табылады.Елбасы қойған міндеттерді орындау ҥшін білім 

берудіңинновациялық ҥлгісі (жаңартылған білім мазмҧны, бағалаужҥйесі, 

мҧғалімдердің біліктілігін арттыру жҥйесі, оқуортасы, басқару және т.б.) 

әзірленді, бҧл мектеп тҥлектерінеқазақстандық және шетелдік ҥздік жоғары 

оқу орындарынатҥсуге мҥмкіндік береді. 
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БОЛАШАҚ ПЕДАГОГ МАМАНДАРДЫҢ КӚКӚНІСТЕРДІ 

ЗАҚЫМДАЙТЫН САҢЫРАУҚҦЛАҚТАРДЫ ЗЕРТТЕУШІЛІК 

БІЛІКТІГІН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ ӘДІСТЕМЕСІ 

 

Қалдыбай Нұрахмет Кендебайұлы 

 

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Назарбаевтың «Қазақстан 

жолы-2050: Бір мақсат, бір мҥдде, бір болашақ» Жолдауында адамзат 

дамуын қамтамасыз ететін Ҧлттық білім беру жҥйесін қҧру қаралады. 

Әлемдік білім кеңістігіне кіріктіру мақсатын жҥзеге асыру ҥшін 

республикадағы білім беру жҥйесі саясаты сапалы білім жҥйесіне кӛшу. 

Білімнің тиімділігін кӛтеру, бар ресурстарды неғҧрлым тиімді пайдалану 

сипаты тән. Ол ҥшін ғылыми зерттеулерді жетілдіру, оқу ҥдерісін жаңартып 

отыру мақсатында ғылыми база қалыптастыру. 

ХХІ ғасыр білім беру жҥйесінің қызметін және ондағы білім беру 

мазмҧнын анықтауда бірқатар жаңа тҧжырымдарға келіп отыр. Білім беру 

білім алушыға алған бiлiмiнiң негiзiнде ӛмiрдiң ӛзгермелi жағдайларында 

еркiн бағдарлауға, бiлiмiн толықтырып дамытуға, сол арқылы ӛз 

мҥмкiндiктерiн iске асыруға және адамгершiлiк тҧрғыда ӛзбетiнше дҧрыс әрі 

жауапкершілікпен шешiм қабылдауға бағыт беретіндей болуы тиіс. 

Білім беру философиясы мен әдіснамасын жаңарту биологиялық білім 

беру мазмҧнын қҧру әдістерінің ӛзгеруін, биологиялық білім беру мазмҧнын 

жетілдіруді жҥктейді. Биологиялық білім беру жҥйесіндегі негізгі 

бағыттардың бірі - білім алушылардың танымдық белсенділігі мен ӛзіндік 

ойлауын қамтамасыз ететін жаңа дамытушы, сындарлы ҥлгіге кӛшу. Осыған 

http://www.grandars.ru/college/medicina/zdorove.html
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орай биологиядан білім беру қоғам ӛрлеуінің жетекші факторы және 

еліміздің дамуының стратегиялық ресурсы ретінде жаңа миссияны 

орындауға тиісті. Биологиялық білім қҧндылық, жҥйе, ҥдеріс және нәтиже 

ретінде ӛскелең ҧрпаққа жинақталған әлеуметтік тәжірибені беріп қана 

қоймай, сонымен қатар оның жасампаздық және адами әлеуетінің дамуына 

мҥмкіндік береді. Білім берудің бҧл тҧжырымдары бҥгінгі таңда 

педагогикалық жоғары оқу орындарында биологиялық білім беру 

мәселелерінің ғылыми-әдістемелік негізін қҧрап отыр. 

ЖОО-да болашақ биолог маман дайындау мәселесін шешуде 

оқытылатын негізгі пәндердің бірі – биология. Биологиялық білім осыған 

дейін мектепке дейінгі оқу мен тәрбиеден бастап мазмҧн жағынан ҥздіксіз 

дами отырып, ЖОО-на дейін, жҥйелі тҥрде жалғасады. Мәселен, бастауыш 

сыныптарда білім беретін «Дҥниетану» және «Айналамен таныстыру» 

пәндері осы жҥйелі ғылымның алғашқы іргетасын қалайды. Осы кезден 

бастап ӛсімдік тҥрлері, оның мҥшелері, ӛсімдік тіршілігіне керекті 

жағдайлар туралы білім мен ҧғымдары қалыптасады [72]. Жоғары 

сыныптарда ӛсімдік тҥрлері және олардың бірлестіктері туралы білім ала 

отырып, тіршіліктің ерекше тҥрі саңырауқҧлақтармен де танысады. 

Саңырауқҧлақтар туралы тҥсініктерді тіршіліктің жеке бӛлімі ретінде жалпы 

білім беретін мектептің 6-сыныбына арналған «Биология» пәнінде 

оқытылады [73]. Мектеп бағдарламасында мына тақырыптар 

қарастырылады: 

- саңырауқҧлақтар ағзасының ерекшеліктері, ӛсімдіктер мен 

жануарларға тән белгілері; 

- саңырауқҧлақ жасушасының қҧрылысы, кӛбеюі; 

- біржасушалы саңырауқҧлақтар және кӛбею тҥрлері; 

- зең саңырауқҧлақтары: пеницилл мен аспергилл қҧрылысы мен 

маңызы; 

- қалпақшалы саңырауқҧлақтар және олардың қҧрылысы, тіршілігі; 

- жеуге жарамды және улы саңырауқҧлақ тҥрлері; 

- жеуге жарамайтын саңырауқҧлақтар және олардың негізгі белгілері; 

- паразит саңырауқҧлақтар, ауру қоздырушы саңырауқҧлақ тҥрлері; 

- ауру қоздырушы саңырауқҧлақ тҥрлерінің ӛсімдік бӛліктерін 

зақымдаушылық белгілері; 

- саңырауқҧлақтардың табиғаттағы және адам ӛміріндегі маңызы 

туралы [74]. 

Болашақ мҧғалім дайындауда жоғары оқу орындарында 

қарастырылатын мәселелер мына тӛмендегі тақырыптарды қамтиды: 

- ӛсімдіктерді классификациялаудың, теориялық және практикалық 

маңызымен таныстыру; 

- органикалық дҥниенің қазіргі заманғы системасын оқыту; 
- тӛменгі және жоғарғы сатыдағы ӛсімдіктер туралы тҥсініктер 

қалыптастыру; 

- таксономиялық категорияларды ажырата білуге ҥйрету; 
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- филогенетикалық системаны қҧрудың принциптері туралы тҥсінік 

беру. 

Саңырауқҧлақтар туралы теориялық мәселелер мына тӛмендегі 

мазмҧнды қамтиды. Олардың қазіргі таңда 100 мыңдай тҥрі белгілі. Әлі 

ғылымға белгісіз 200 мыңдай тҥрі бар. Филогенетика жағынан ӛсімдіктерге 

де ҧқсайтын ӛзіндік ерекшелігі бар тіршілік [75]. Олар пластидтерінің 

жоқтығымен, бактериялардан жасушаларында оқшауланған нағыз 

ядросының болуымен ерекшеленеді. Вегетативті денесі гиф деп аталатын 

жіпшеден тҧрады. Гиф шумақталып жіпшумақ тҥзеді. Жіпшумақ топырақта 

ӛсіп ағашты ӛсімдіктерді байланыстырады. Жетіспейтін әсіресе фосфор 

тҧздарды бірінен біріне тасымалдайды. Ӛсімдіктер тамырларында микориза 

тҥзеді. Сонымен бірге ӛсімдік қалдықтарында, аздап жануарлардың 

ӛлекселерінде, ӛсіп тҧрған ӛсімдіктердің жер асты, жер беті вегетативті, 

репродуктивтік мҥшелерінде паразитті тіршілік етеді. Жіпшумағы қарқынды 

бҧтақталып, су және онда еріген қоректік заттар сіңетін бетінің ауданын 

ҧлғайтады. 

Педагогика ғылымы ҥнемі оқытудың тиімді әрі жҥйелі әдістерін 

іздестіру бағытында дамуда. Білім берудің сапасын кӛтеруге әсер ететін әдіс-

тәсілдерді іздестіру - маман дайындау міндеттерінің бірі. Қазіргі таңға дейін 

жалпы білім беруде тҥсіндірмелі-кӛрнекілік, проблемалық, ішінара ізденіс, 

зерттеу әдістерінің қолданылып келгені белгілі (И.Я.Лернер мен 

М.Н.Скаткин). Мәселен, білім берудің осы аталған әдістерінің жалпы 

мазмҧны мен қызметіне тоқталсақ, тӛмендегідей жағдайды байқауға болады 

(4-кесте). 
 

Кесте 4 – Білім беру әдістерін М.Н.Скаткин мен И.Я.Лернердің жіктемесі 

Әдістерінің оқыту 
міндеті 

Оқытушы қызметі Оқушы қызметі 

1 2 3 

Тҥсіндірмелі- 

кӛрнекілік - 

оқушылардың 

ақпаратты қабылдауы. 

Оқу материалын 

хабарлауы, игеруі 

Оқу материалын әртҥрлі 

дидактикалық қҧралдар 

арқылы қабылдау (әртҥрлі 

қҧралдар, кино-, 

диафильмдер т.б.). Тәжірибе 

жасау. Қорытынды әңгіме 

Тақырыпқа 

байланысты 

мәселелерді шешу. 

Практикалық 

әрекеттер жасау. Ой 

қорыту 

Проблемалық әдіс – 

тақырып бойынша 

проблема қою. 

Проблемаларды шешу 

тәсілдерін кӛрсету 

Оқушыларға қойылатын 

проблемаларды айқындап, 

жіктеу. Тақырыпқа 

байланысты 

проблемалардың мазмҧны 

мен тҥрін ӛзгерту (табиғат 

аясында бақылау ӛткізгенде, 

логикалық тҧжырым 
жасағанда) 

Оқушылардың 

проблеманы шешуге 

байланысты іс- 

әрекеті. Шешілген 

мәселені 

тҧжырымдау 
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Ішінара-ізденушілік - 

оқушының 

проблеманы ӛз бетімен 

анықтап, оны шешуге 

ҥйрету. Тақырыпқа 

байланысты 

ізденушілік мақсат қою 

Оқушыларды проблеманы 

қоя білуге, дәлелдеуге, 

қорытынды шығаруға, 

деректерді тексеру ҥшін 

жоспар қҧруға ҥйрету. 

Эвристикалық әңгіме 

арқылы оқушыларды 

сҧрақтар қоюға, дҧрыс 

жауап қайтаруға 

жаттықтыру 

Проблеманы шешуде 

белсенділік кӛрсету. 

Эвристикалық 

әңгімеге қатысу. Ой 

қорыту 

Зерттеу әдісі - 
оқушыны ғылыми 

танымдық әдістермен 

таныстыру. 

Оқушыларда 

шығармашылық іс- 

әрекетке деген тҥрткіні 

дамыту 

Зерттеудің мақсатын 
тҥсіндіру. Оқушылар ҥшін 

жаңа проблемалар қою. 

Зерттеу әдістерін тҥсіндіру 

Проблеманы шешуде 
ӛзіндік іс- 

әрекеттерді орындау. 

Зерттеу жҥргізу 

 

Жоғарыда келтірілген білім берудің басты әдістерін қолдану барысында 

мына жағдайларға қол жеткізуге болады. Тҥсіндірмелі-кӛрнекілік әдіс 

арқылы білім алушылардың білімді игеруі мен есте сақтау қабілеттіліктері 

дамиды. Проблемалық әдісті пайдалануда білім алушылардың логикалық 

ойлау дағдылары қалыптасады. Тҥсіндірмелі-кӛрнекілік және проблемалық 

әдістер тӛменгі курстарда кӛбірек қолданылса, ал жоғары курстарда оқыту 

процесінде білім алушылардың ӛз мҥмкіндігін таңдауына бағыт беруге 

жағдай жасайтын жартылай ізденіс және зерттеу әдістері қолданылады. 

Мәселен, жартылай ізденіс әдісінде білім алушылардың ӛзіндік жҧмыс 

жҥргізуіне мҥмкіндік беріледі, мҧның нәтижесінде олардың зерттеу 

жҧмыстарының жоспарын қҧру, бақылау жасау және т.б. дағдылары 

қалыптасады [132-133]. 

Ал зерттеу әдістерінде білім алушылар зерттеу тақырыптарына 

байланысты әдебиеттерді ӛздігінен іздеп, оларды оқып-ҥйренеді. Зерттеу 

жҧмыстарының ҧстанымдарын танып біледі, зерттеудің жоспарын қҧрып, 

одан алынатын нәтижені болжап, оған баға беру деңгейіне кӛтеріледі. 

Қазіргі білім берудің жаңа парадигмасына орай оқыту әдістемесінде «іс- 

әрекет арқылы оқыту» және онымен тығыз байланыстағы білім 

алушылардың практикалық іс-әрекетін ҧйымдастыру әдістерінен 

тиімділігіне қызығушылық басым болып отыр. 

Қазіргі таңда жоғарыдағы әдістердің жиынтығын тиісті кезеңде 

пайдалануға жағдай туғызатын жоба технологиясы кеңінен пайдаланады. 

Осыған орай, болашақ мамандардың зерттеушілік қабілеттерін 

қалыптастыру мақсатымен кӛкӛністерді зақымдайтын саңырауқҧлақтарды 

оқыту барысында жоба технологиясын кеңінен қолдандық. Кӛкӛністерді 
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зақымдайтын саңырауқҧлақтарды ғылыми жоба жҧмыстары арқылы зерттеу мына 

тӛмендегідей кезеңдерден тҧрды: 

1. Зерттеу тақырыптарын таңдау. 

2. Зерттеу проблемасын анықтау. 

3. Ғылыми ақпараттарды жинақтау. 

4. Зерттеу әдістерін таңдау. 
5. Зерттеу тәжірибелерін жҥргізу. 

6. Зертеуден алынған нәтижелерді қорытындылау. 

7. Зерттеу жҧмысын рәсімдеу. 

8. Зерттеу нәтижелерін презентациялау және есеп беру. 
Осы аталған жоба жҧмыстары арқылы зерттеудің кезеңдері келесі 5- 

кестеде оқытушылар мен білім алушылардың іс-әрекеті арқылы 

сипатталған. 

Rhexocercosporidium carotаe (Аrsvoll) U. Braun баяу дамитын патоген, 

нәтижесінде сәбіз тамыржемісін, жапырағын зақымдайды. Тамыржеміс 

бетінде аздаған қара дақ тҥрінде басталады. Олар біртіндеп дӛңгелектене 

ҥлкейіп, қара дақтарға айналады. Зақымданған аймағы қарайып, оңай 

білінеді. Негізгі ие ӛсімдігі сәбіз болып табылады. Конидия тҥзуші 

жасушалары 5-20х2-4 мкм., вегетативті жасушаларымен біріккен тҥрде 

кездеседі, тҥйреуіш немесе цилиндр тәрізді. Конидиялары бластық жолмен 

тҥзіледі, мӛлшері 17,8-19,4х2,7-3 мкм. Тҥзу, 2-6 жасушалы. Олар конидия 

тҥзуші жасушалармен тығыз байланысты болады. Жіпшумағы гифалары 

диаметрі 1,8-3,8 мкм. Қазақстанда сәбізде табылған тҥр. 

Penicillium aurantiogriseum Dierckx тҥрі Allium cepa L., Allium sativum 
L. тҧқымдарын зақымдайтыны анықталды. Алматы облысы, Қарасай ауданы, 

Қайнар елді-мекеніндегі ҚазККШҒЗИ пияз сақтау қоймасынан бӛлініп 

алынды. Картоп-декстрозды қоректік ортада 25
0
С температура, 7- тәулікте 

қауымдары диаметрі 25-30 мм, жіпшумағы алдымен кӛк-жасыл, біртіндеп 

сҧр-жасыл тҥсті болып, тӛсемік беті ақшыл, қызғыш-сары тҥстен кӛкшіл-

қоңыр тҥске дейін ӛзгереді (3 Б-сурет). 
 

Сурет 3-Penicillium aurantiogriseum конидиялары (40х) (а); картоп- 

декстрозды агардағы 5-тәуліктегі таза екпесі (б) 
 

Конидия сағақтары негізінен жіпшумақтың жоғары бӛлігінде, жекелей 

немесе шоғырланып жетіледі, 200-380х3-4,5 мкм. Конидия сағағы 3-4 
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сыпырғы тәрізді топ тҥзеді, сыпырғышы 10-15х3-4 мкм. Конидиялары тегіс, 

эллипсоид шар тәрізді, 3-4х2,5-3 мкм. Фиалиді 5-9х2-3 мкм [151]. 

Fusarium equiseti (Corda) Sacc. тҥрі басқа Fusarium туысы 

штаммдарынан колониясының тез ӛсуімен (КДА-да 25
0
С-да 6-тәулікте 

диаметрі 6,0-8,0 см) ерекшеленеді. Конидияларынан тек макроконидиялары 

тҥзіледі, кейде аздап 1-2 жасушалы микроконидияларын кездестіруге 

болады. Парабола немесе гипербола тәрізді, ортаңғы бӛлігі кеңдеу, екі ҧшы 

созылыңқы тҥрде сҥйірленген. Негізінен 4-тен 8 жасушалыға дейін болады. 

9-13 жасушалылары ӛте сирек тҥзіледі. 1-3 жасушалылары 7-34х2,5-4,8 мкм, 

4-12 жасушалылары 23-80-х3-6 мкм. Конидияларының орташа ӛлшемі 

56,83±1,33х4,57±0,01 мкм. Capsicum annuum L. жемісін зақымдаған. 

Plasmodiophora brassicae Woronin тҥрі (Бӛлімдер мен кластарға 

бӛлінудің соңғы жҥйесі бойынша [143, б. 5; 75, с. 183] Protista патшалығы, 

Myxomycota бӛлімі, Phycomyxinea класы, Plasmodiophoraceae тҧқымдасы) 

Brassicae тамыр жҥйесінде кила ауруын қоздырады. Плазмодиі тҥссіз, 

жалаңаш, тҥйіршікті, май тамшылары бар. Тамыр жасушаларын толтырып 

паразитті тіршілік етеді. Толық жетілген соң кӛптеген бӛлшектерге бӛлініп 

25000-дай бҧйыққан споралар тҥзеді. Споралары шар тәрізді, диаметрі 1,3-3 

мкм, тҥссіз. Топырақта ылғалды ортада споралар сақталып, зооспораларға 

айналады. Зооспорадан миксоамеба жетіліп қырыққабат тамырын 

зардаптайды, кила ауруын туғызады. 

Қырыққабаттың тамыр жҥйесінде зардапталған бӛлімі кеңейіп ісініп, 

әртҥрлі пішінді, диаметрі 10 см-ге дейін болатын, жасушалары жалаңаш 

протоплазмаға (плазмодий) толы галлдар тҥзеді. М.С. Воронин (1875) 

Plasmodiophora brassicae тҥрімен жасанды зардаптау нәтижесінде 40 туысқа 

жататын 200-ге жуық ӛсімдік тҥрлерінің зардапталғандығын анықтаған. 

Кӛшеттерді және егістіктегі қырыққабатты зақымдап, нәтижесінде олар 

солып қалады. 

 

А - жапырақтарындағы; Б - сабағындағы; В -жемісіндегі 

Сурет 4- Қызанақтағы (Lycopersicon esculentum Mill.) фитофтороз 

ауруының сырт кӛрінісі 
Конидия сағағы ҧзындығы 350-400 мкм. Зиготадан тҥзілген 

ооспоралары диаметрі 25-35 мкм, оогонилері 35-50 мкм. Бірақ аталық 

фитофтораның болмауы және ауа-райына байланысты Азия қҧрлығында 

жынысты кӛбеюі жҥрмейді. 
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Peronospora schleidenii Unger (Protista патшалығы, Oomycota бӛлімі, 

Oomycetes класы, Perenosporales қатары, Perenosporaceae тҧқымдасы) тҥрі 

пияз (Allium cepa L.) ӛсімдігі тҥрін зақымдайды. 

 

А - Peronospora schleidenii Unger (550
х
); Б - ооспоралары (3000

х
); 

В -пиязшықтағы ауру кӛрінісі 

Сурет 5-Allium cepa L. переноспорозы 
Жалған ақ ҧнтақ ауруының қоздырушысы. Жалған ақҧнтақ ауруы 

пияздың негізгі ауруы болып есептеледі. Ҧлпаішілік жіпшумағы қалың 

тармақталған гифадан тҧрады (5-сурет). 

Конидия сағағы 300-750х10-12 мкм, дихотомиялы бҧтақтанған, 

конидиялары сҧр-кӛкшіл, 35-60х22-35 мкм, шартәрізді және сопақтау 

пішінді. Ооспоралары диаметрі 25-35 мкм, тегіс немесе қатпарланған 

қабықшасы бар. Саңырауқҧлақ ӛсімдік қалдықтарында және пиязшықта 

сақталады. Пияздан басқа сарымсақ (Allium sativum L.) ӛсімдігі де 

зақымдалады. 
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 

1 Қазақстан Республикасының «Ғылым туралы» Заңы. 2011 жылғы 18 

ақпандағы N 407-IV. 

2 Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңы. - Алматы, 2010.- 6 б. 

3 «Жоғары білім беру туралы» Қазақстан Республикасының Заңы. Алматы. 

Республикалық баспа кабинет. -1993. -8 б. 

4 Қазақстан жолы - 2050: Бір мақсат, бір мҥдде, бір болашақ. Қазақстан 

Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына 

Жолдауы, Астана қ., 2014 жылғы 17 қаңтар // http:akorda.kz. 

5 Қазақстан Республикасы Президентінің 2016 жылғы 1 наурыздағы № 205 

жарлығымен бекітілген «Қазақстан Республикасында білім беруді және 

ғылымды дамытудың 2016–2019 жылдарға арналған мемлекеттік 

бағдарламасы» Астана, 2016 жыл // http://adilet.zan.kz/kaz/docs/U1600000205 
 

 

OXYTROPIS ДС. КЕКІРЕ ТУЫСЫНЫҢ ТҤРЛЕРІНЕ ТАЛДАУ ЖАСАУ 

 

Кудайбергенова Айгуль Исахановна 

 

Кекіре (Остролодочник – Oxytropis ДС.) – бҧршақ тҧқымдастарына 

жататын ӛсімдік туысы. ТМД елдерінде 276 тҥрі, 21 бӛлімі, ал Қазақстанда 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/U1600000205
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124 тҥрі мен 15 бӛлімі бар. Бҧл туысқа жататын ӛсімдіктер климаттың 

барлық тҥрлеіне бейімделген. Негізінен қоңыржай ендіктерде кеңінен 

таралған. Осы туысқа жататын ӛсімдіктер еліміздің барлық облыстарының 

жазық далаларындағы ӛзендер мен кӛлдердің жағалауларында, Алтай 

тауының биік ендіктерінде, тау беткейлерінде, Тянь-Шань тауының тау 

бӛктерлерінде, жазық алқаптарында, тҧзды, сорлы, ҧсақ тасты жерлерде 

және қиыршық тасты биік тау бӛктерлерінде, кӛгалды жерлерде ӛседі 

Қазақстан флорасының жан-жақтылығын тек әртҥрлілігімен ғана 

қорытылмайды. Қазақстан флорасының 700-ге жуық ӛкілі эндемиктер 

болып табылады, яғни басқа елдерде жабайы ӛсімдіктер ретінде кездеспейді. 

Біз жас тҥрлері де бар, қалыптасу процесі әлі де аяқталмаған. Бірақ 

айтарлықтай назар аударатын ертедегі реликт тҥрлері, ӛткен ғасырлар 

қалдықтары, «тірі қазбалар» жетісу недзвецикиясы Қазақстанның 

флорасының әлемге әйгілі эмблемасы, яғни Қазақстанның сирек кездесетін 

ӛсімдіктері жайлы кітаптарының кӛпшілігін кӛркемдеуге қолданылатын 

бейне. Жалпы айтқанда кекіре туысы ӛсімдіктері туралы қазақ тіліндегі 

мәліметтер ӛте аз, тҥрлердің атауы кӛбінде латын тілінде және орыс тілінде 

кездеседі. 

Қазақстанда кездесетін кекіре туысының 124 тҥрі дәрілік, улы, арам 

шӛп, сәндік және эндемик тҥрлері, ҚР «Қызыл кітабына» енген тҥрлері 

анықталды. Осы талдау нәтижесін диаграмма арқылы дәрілік тҥрлері, улы 

тҥрлері, арам шӛп, сәндік бағытта ӛсірілетін тҥрлері, жем-шӛптік тҥрлері, 

сирек кездесетін тҥрлерінің ҥлесі (1-суретке сәйкес) кӛрсетілген. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-сурет - Кекіре туысының тҥрлерінің сипаттамасы 

Oxytropis ДС. Кекіре туысының елімізде кездесетін тҥрлерінің талдау 

нәтижесі бойынша дәрілік тҥрлері 10%, улы тҥрлері 5%, эндемик тҥрлері 

31%, жемшӛптік тҥрлері 5%, сәндік тҥрлері 41%, сирек кездесетін тҥрлері 

6%, ҚР «Қызыл кітабына» енген тҥрлері 2% -н қҧрайды.Бҥгінгі кҥнге дейін 

Oxytropis ДС. туысы туралы қазақ тіліндегі ақпараттар кӛп емес. 

Қорытындылай келе, Кекіре (Oxytropіs. ДС. ) – бҧршақ тҧқымдасына 

жататын кӛп жылдық шӛптесін ӛсімдік, кейде шала бҧта тҥрінде кездеседі. 

Қазақстанның барлық облыстарының жазық далаларындағы ӛзен-кӛл 
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алқаптарында, тҧзды, сорлы, ҧсақ тасты жерлерде және қиыршықтасты биік 

тау бӛктерлерінде, кӛгалды жерлерде, тау аңғарларында, шалғындықтарда , 

альпілік зоналарда да 124 тҥрі ӛседі. 7 тҥрі Қазақстанның Қызыл кітабына 

енген, 35 тҥрі эндемик. Кекіренің гҥлдері ҧсақ әрі кӛп шоғырланып 

орналасқан. Жемісі – ҧзынша не дӛңгелек пішінді бҧршақ (ҥрлеп қойған 

сияқты). Кекіренің ең кӛп тараған тҥріне тықыр кекіре (Oxytropіs glabra 

ДС.) жатады. 

Кекіре (Oxytropіs. ДС. ) туысының ішінде тек қана елімізде ӛсетін 7 

тҥрі бар: 

 Алматы кекіресі (Oxуtropіs almaаtensіs Bajit.) 

 Инелі кекіре (Oxytropis hystrix Schrenk.) 
Кекіре (Oxytropіs. ДС. ) туысының ішінде тек қана елімізде ӛсетін 7 

тҥрі бар: 

 Қаратау кекіресі (Oxytropіs karatavіca N. Pavl.) 

 Недзвецкий Кекіресі (Oxytropіs nіedzweckіana M. Pop.) 

 Талас Кекіресі ( Oxytropіs talassіca Gontsh.) 

 Бҧдыр Кекіре (Oxytropіs echіdna Vved.) 

 Ӛгем Кекіресі (Oxytropіs ugamіca Gontsch.) 
Бҧл туысқа жататын ӛсімдіктердің кӛпшілігі, кӛпжылдық шӛптесін 

ӛсімдік. Сабақсыз, шала бҧта тәрізді болып келеді. Тамырлары ӛте жақсы 

жетілген. 

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 
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ЖІТІ БҤЙРЕК ЖЕТІСПЕУШІЛІГІ АУРУЫНЫҢ ТАРАЛУЫ, 

ЭТИОЛОГИЯСЫ, ПАТОГЕНЕЗІ МЕН КЛАССИФИКАЦИЯСЫ 

 

Мейрбекова Гулнур Адилбековна 

 
Жіті бҥйректер жетіспеушілігі (ЖБЖ) – ағзада азотты шлактардың 

жинақталуымен жҥретін, бҥйректер қызметінің тӛмендеуімен сипатталатын, 

кең таралған клиникалық синдром [7]. 

ТМД мемлекеттері медициналық статистикасына сҥйенсек бір жыл 

ішінде, 1 млн. ересек тҧрғындарға шаққанда, жіті бҥйрек жетіспеушілігі 
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жағдайлары 16,7-ден 35-ға дейін кездескен. Олардың емделуіне орташа 

есеппен 200-ден астам гемодиализ жҥргізу қажет [8]. 

Америка қҧрама штаттарында екі жыл ішінде 1 млн. тҧрғынға шаққанда 

жіті бҥйрек жетіспеушілігі жағдайлары 175 рет тіркелген. Бҧл жалпы 

емханаға тҥсетіндердің 7-23% қҧрайды (қарқынды емдеу бӛлімінде 

науқастардың 10-40%-нда ЖБЖ синдромы бар). Ал Ҧлыбританияда 1 млн. 

тҧрғынға шаққанда жіті бҥйрек жетіспеушілігі жағдайы 176,5 рет тіркелген. 

Жоспарлы хирургиялық ота жасалған науқастардың 28%-да ЖБЖ дамиды, 

бҧл летальді жағдайды 5-7 есеге жоғарылатады. Жіті бҥйрек жетіспеушілігі 

дамуының жартысынан кӛбін жҥрек пен ірі қантамырлар жарақаттары, 25- 

30%-н госпитальді ЖБЖ (дәрілік препараттар, гемодинамикалық және су- 

электролитті бҧзылыс, зақымданусыз рабдомиолиз әсерінен), 10-25%-н 

акушер-гинекологиялық жағдайлар қҧрайды [9]. 

Жіті бҥйрек жетіспеушілігінен орын алатын летальділік жағдайлар 

қазіргі таңда ӛзекті мәселе болып отыр. Ишемия кезіндегі каналшалардың 

жіті некрозы (КЖН) 57,8%, ал нефротоксикалық зақымдану кезінде 10,15%- 

н қҧрайды. Хирургиялық отадан немесе зақымданудан кейінгі ЖБЖ жалпы 

ӛлімнің 45-70% қҧрайды, ал каналшалардың жіті нефротоксикалық некрозы 

15%-дан кем емес [10]. 

Бҥйректердің қызметін алмастыра алатын заманауи қҧрал-жабдықтар 

болуына қарамастан, соңғы он бес жыл ішінде жіті бҥйрек 

жетіспеушілігінен ӛлім саны айтарлықтай жоғарылаған (оқшауланған жіті 

бҥйрек жетіспеушілігі 10-15%, полиорганды жіті бҥйрек жетіспеушілігі 70- 

80%). Летальділікті анықтайтын негізгі факторларға жіті бҥйрек 

жетіспеушілігінің этиологиясы, оның даму деңгейі, қосалқы аурулардың 

болуы, сонымен қатар науқастың жасы, аурудың асқыну қарқындылығы 

жатады. Бҧл кезде бҥйрек қызметінің толықтай қалпына келмеу жиілігі 

жоғары болады. Сонымен қатар, науқастардың 7-35%-нда жіті бҥйрек 

жетіспеушілігінің созылмалы формасына ауысуы байқалады [11]. 

Жіті бҥйрек жетіспеушілігі гомеостатикалық функцияның бірден 

нашарлауымен кӛрініс табады. Соның салдарынан қанда азотты қалдықтар 

(несеп азоты, несеп қышқылы, креатинин) жинақтала бастайды. Бҧл бҥйрек 

шумақшаларының сҥзу қабілетінің бҧзылуына, соның әсерінен азотты 

қалдықтарды организмнен шығара алмауына байланысты. Жіті бҥйрек 

жетіспеушілігінің кӛпшілік тҥрлері қайтымды болып келеді. Сондықтан 

ауруды дер кезінде анықтап, бҥйрек функцияларын қалпына келтіру 

мақсатында емдеу шараларын жҥргізу қажет. 

Жіті бҥйрек жетіспеушілігі (ЖБЖ) - су - электролиттік тепе-теңдіктің 

және қышқыл-сілтілі баланстың бҧзылуына, ағзада азотты қалдықтардың 

жиналуына әкелетін бҥйректер қызметінің бірден тӛмендеуі. 

2005 жылы Амстердамда ӛткен конференцияда бҥкіл әлемнің ересектер 

мен балалардағы жіті бҥйрек жетіспеушілігі мәселелері саласының басты 

мамандары жиналып, "жіті бҥйрек жетіспеушілігі" терминінің орнына "жіті 

бҥйрек зақымдануы" терминін қолдануға ҧсыныс тастады. Ал "жіті бҥйрек 
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жетіспеушілігін" тек бҥйректің ӛте ауыр зақымдануында ғана қолданған жӛн 

деген қорытындыға келді. 

Жіті бҥйректер жетіспеушілігі - полиэтиологиялық, патологиялық кҥй 

болып табылады. Полиэтиологиялық деген ҧғымды екі жағдайда 

қарастыруға болады. Бір жағынан, жіті бҥйрек жетіспеушілігіне кӛптеген 

агрессияның тҥрлері алып келуі мҥмкін. Ол қатты зақымданудан туындаған 

жарақаттардан, ірі әрі терең кҥйіктерден, бірқатар нефротоксикалық 

қосылыстар әсерінен, кӛлемді бактериалды инвазия, тамырішілік гемолиз 

және т.б. туындайды [12]. 

Екінші жағынан қарағанда, клиникалық тәжірибеде бірнеше сәйкес 

емес тітіркендіргіштердің тіркескен әсері байқалады: кӛп қан жоғалтудан 

немесе сәйкес емес қанды қҧюдан туындайтын зақымдану мен тамырішілік 

гемолиз, бактериалды инвазия, операциялық зақымдану мен су-электролитті 

тепе-теңдіктің бҧзылуы және т.б. 

ТМД елдерінің медициналық статистикасының деректері бойынша, бір 

жыл ішінде 1 млн. тҧрғынға шаққанда, 40-қа жуық жіті бҥйрек 

жетіспеушілігі жағдайы тіркелген [13]. 

Жіті бҥйрек жетіспеушілігі туындауы себептерінің шегі алдыңғы 

қатарлы мемлекеттерде, соңғы он жыл ішінде, жаңа диагностикалық және 

терапевтикалық іс-шаралармен толықтырылуына байланысты ӛзгерді. 

Соңғы 35 жыл ішінде диализді терапияны қажет ететін ауыр жіті бҥйрек 

жетіспеушілігі ҥлесі жоғарылады [14]. 

Зерттеулер кӛрсеткендей, республикада бҥйрек аурулары дамыған 

елдермен салыстырғанда 1,5-2 есе жоғары. Бҧл аурудан балалар да, 

ересектер де зардап шегеді. Бҥйрек ауруы пациенттердің 6 пайызында 

кездеседі. Алайда, науқастардың бәрі бірдей бҥйрек диализі 

тағайындалғанға дейін ӛмір сҥре бермейді. Мҧның себебі - ілеспе 

аурулардың дамуы, ең алдымен жҥрек-қантамыр жҥйесі аурулары. 

Бҧл ерекше органдардың міндеті - зиянды заттардан қанды тазарту. 

Алайда, бҥйрек ауруы кезінде бҧл функция бҧзылады. Ал созылмалы бҥйрек 

жеткіліксіздігі жағдайында бҥйректер жҧмысын тоқтатады. Диализді 

(бҥйректің жасанды аппараты) және тіпті мҥшелерді трансплантациялауды 

қолдану сәті туады. 

Соңғы 20 жылда әлемде диализді қажет ететін науқастардың саны 

(бҥйрек қызметін жасанды қолдау) 5 есеге ӛсті. Дамыған елдерде бҥйрек 

ауруларын емдеуде жаңа технологиялар, бҥйрек ауруларын диагностикалау 

мен емдеудің заманауи әдістері, гемодиализ науқастарын басқару (жасанды 

бҥйрек) және бҥйрек трансплантациясы операциясынан кейін ҥлкен 

жетістіктерге қол жеткізілді. 

Соңғы 10 жыл ішінде Қазақстандағы диализ орталықтарының саны 24- 

тен 40-қа дейін ӛсті. Заманауи «жасанды бҥйрек» аппараттарын енгізу 

жҥзеге асырылды, бҥйректі алмастыратын терапияның жаңа әдісіне - 

бикарбонатты диализге кеңінен ӛту басталды, бҧл пациенттердің жағдайын 

едәуір жеңілдетті. Жеке диализ қызметтерінің пайда болуы әлеуметтік 
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жағдайдың жақсаруына ықпал етті: диализ кезінде тамақтану, тасымалдау. 

Сонымен, бҥйректің жасанды қҧрылғысымен емдеу оған мҧқтаж барлық 

науқастар ҥшін қол жетімді болды. Бҥгінгі таңда «жасанды бҥйрек» 

аппаратын қолданатын науқастардың саны 1608 қҧрайды», - деді нефролог 

м.ғ.д., Қайрат Кабулбаев, нефрологтардың Алматыда ӛткен конгресінде. 

Диализ - бҧл бҥйректің қаннан қалдықтарды шығарудан толық бас 

тартқан кезде оның міндеттерін алатын процедура. Процедура барысында 

пациенттің қаны арнайы сҥзгіден ӛтіп, тазартылып, науқасқа тамыр арқылы 

кері қайтады. Әдетте, гемодиализ аптасына бір рет ӛту керек, әр рәсім 2,5- 

тен 4,5 сағатқа дейін созылады. 
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TULIPA L. ТУЫСЫНЫҢ ҚЫЗЫЛ КІТАПҚА ЕНГЕН ТҤРЛЕРІ 

 

Мықтыбек Мадияр Бауыржанұлы 

 

Биолог ғалымдарды қазіргі таңда қазақ даласына кӛрік беріп тҧрған 

гҥлдердің келешектегі тағдыры қатты алаңдатуда. «Қызыл кітапқа» 

қызғалдақтың 13 тҥрі енгізілген [31]. Ал қазіргі кезде 18 тҥрі енгізілген (1- 

кесте). 

1-кесте                                                                                       

Қазақстан Республикасының «Қызыл  кітабына»  енгізілген 

қызғалдақтар (Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің 2006 жылғы 31 

қазандағы № 1034 Қаулысы). 

№ Қызғалдақ 
атауы 

Латынша 
атауы 

Қазақстанда таралуы 

1. Альберт 
қызғалдағы 

Tulipa alberti Шығыста – Балқаш – Алакӛл 
флористикалық аумағында, Шу – Іле 
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   тауларында, оңтҥстікте – Бетпақдала, 
Қаратау тауы мен шоқылары. 

2. Биберштейн 
қызғалдағы 

Tulipa 

biebersteinian 

a 

Сырт сілемінде, Тобыл – Есіл, Ақтӛбе, 

Торғай, Мҧғалжар, Батыс шоқырларында 

ӛседі. 

3. Қосгҥлді 
қызғалдақ 

Tulipa 
borszczowii 

Тобыл- Есіл, Ертіс, Каспий маңында, 
Торғай флористикалық аймағында 

4. Борщов 
қызғалдағы 

Tulipa 
borszczowii 

Торғай, Арал маңында, Қызылорда мен 
Қызылқҧм флортистикалық аймағында 

5. Қысқа аталық 
қызғалдақ 

Tulipa 
brachystemon 

Жоңғар Алатауы мен оның сілемдерінде 

6. Грейг 
қызғалдағы 

Tulipa greigii Қызылорда, Тҥркістан ауданында, Іледе, 

Қырғыз Алатауында, Шу – Іле тауларында, 

Қаратауда 

7. Алакҥлте 
қызғалдағы 

Tulipa 
heteropetala 

Алтай мен Тарбағатай флористикалық 
аудандарында 

8. Кауфман 
қызғалдағы 

Tulipa 
kaufmanniana 

Қаратауда, Батыс Тянь-Шань мен Қырғыз 
Алатауының батыс бӛлігінде 

9. Колпаковский 
қызғалдағы 

Tulipa 
kolpakowskia 

na 

Жоңғар    Алатауында,     Іледе,     Кҥнгей 

Алатауында, Шу-Іле тауларында, 

Қаратаудың шығыс тау етегінде, Қордай 

асуында 

10. Корольков 

қызғалдағы 

Tulipa 

korolkowia 

Аласа тауларда, олардың етегіндегі қҧмды, 

сазды беткейде, Тҥркістан флористикалық 

ауданында 

11. Леман 
қызғалдағы 

Tulipa 
lehmanniana 

Қҧмда, тҥрлі-тҥсті тау жыныстарының 

жиынтығы бар жерде, Қызылқҧм мен 

Тҥркістанда 

 

12. 
Островский 
қызғалдағы 

Tulipa 

ostrowskiana 

Regel 

Іле, Кҥнгей Алатауы мен Меркі сайында, 
Шу – Ілетауларында (Қордай асуы) 

 

13. 

Жатаған 
қызғалдақ 

Tulipa 
patens 

Тобыл – Ертіс, Кӛкшетау, Торғай, 

Қарқаралы, Зайсан, Арал маңында, 

Қызылорда, Шығыс шоқыларында, 

 

14. 
Регель 
қызғалдағы 

Tulipa regeli Қызыл тҥсті сазда, шағыл тасты беткейде, 
Шу – Іле тауларында 

 

15. 
Шренк 

қызғалдағы 

Tulipa 

Schrenkii 

Тобыл – Есіл, Каспий маңында, Ақтӛбе, 

Жем, Торғай флористикалық аймағында, 

Мҧғалжар, Батыс Сарыарқада, Шығыс 

Сарыарқада, Ҧлытауда 

 

16. 
Кеш 
қызғалдақ 

Tulipa tarda 
Stapf 

Таудың шағыл тасты беткейінде, Іледе, 
Кҥнгей Алатауында 

 

17. 
Дарагҥл 
қызғалдақ 

Tulipa 
uniflora 

Ашық жерлерде, тасты беткейлерде, 
Зайсан, Алтай мен Тарбағатайда 
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18. 
Зинайда 

қызғалдағы 

Tulipa 

zenaidae 

Таудың тӛменгі  белдеуіндегі ҧсақ 

топырақты,  шағыл тасты беткейлерінде, 

шӛптесінді – бетегелі далада 

1. Қазақстан   территориясында   Tulipa   L.     туысының   34   тҥрі 
кездеседі, оның 18-і Қазақстанның Қызыл кітабына енгізілген, 10-ы 

эндемиктер. 

2. Tulipa L тҧқымдасы туралы мәліметтерді мына ғалымдардың 

еңбектерінен кездестіруге болады: Байтенов М.С, Абдуллина С.А, Воронин 

В.В А.А. Иващенко, Л.И.Вальдшмит, Д.Қ. Айдарбаева, Қамытбекҧлы Ғ, 

Л.М. Грудзинская, Н.Г. Гемеджиева және т.б. 

3. Қызғалдақтар туысының ботаникалық сипаттамасы, таралу аймағы 

мен маңызы бойынша алуан тҥрлі болып келеді. Негізінде жабайы ӛсетін 

қызғалдақтар ерекше қорғауды қажет етеді, ӛйткені олар сҧрыптауға, жаңа 

мәдени іріктемелер алуға және ескі іріктемелерді жаңалауға қажетті қҧнды 

материал болып табылады. Біздің еліміздегі жабайы ӛсетін шӛптесін 

ӛсімдіктердің ішіндегі ең әдемісі қызғалдақ. Ӛкінішке орай, қызғалдақты 

қҧрып кетуден сақтай алмай отырмыз. Олардың саны әртҥрлі жағдайларға 

байланысты (жердің ретсіз жыртылуы, ӛрт, т.б.), соның ішінде адамның 

бақылаусыз әрекеттері (сату ҥшін тамырымен қоса жҧлу, емдік қасиеттері 

ҥшін пиязшығын жинау т.б.) әсерінен азайын барады. Сондықтан бҧл әсем 

ӛсімдікті қорғау қазіргі таңда ӛзекті мәселенің бірі. 
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МОДУЛЬДІК ОҚЫТУДАҒЫ ҚҦРЫЛЫМДЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕР 

ЖӘНЕ ОҚУШЫЛАРДЫҢ БІЛІМ ДЕҢГЕЙІН ДАМЫТУҒА ЫҚПАЛЫ 

 

Омарова Галия Жанибековна 

 

Қазіргі кездегі жоғары оқу орындарының басты мақсаты – әрбір 

адамның оның қабілеттеріне, қызығушылықтары және мҥмкіндіктеріне 

сәйкес білімдік қажеттіліктерін қанағаттандыратын оқыту жҥйесін қҧру. Бҧл 

мақсатқа жету ҥшін оқу процесіндегі оқытушы мен білім алушының 
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арасындағы қарым-қатынасты қарастыратын парадигманы алмастырып 

отыру қажет. 

Қазіргі уақытта жоғары оқу орындарында оқу ҥдерісінде кӛп 

қолданылмайтын келесі қарама-қайшылықтар сақтап қалуда: фронтальді 

оқыту формасы мен әрбір білім алушының оқу-танымдық әрекетіндегі 

білімді игерудің жеке тәсілі арасында; білім берудің дифференциялылығы 

мен жалпы білім беру мазмҧны мен оқыту технологиялары арасындағы 

кейбір қарама-қайшылықтарды жоюға арналған дидактикалық жағдайлар 

қҧрылуда. Бірақ оқытудың дәстҥрлі ҥрдісін жақсартуға жасалып жатқан 

әрекеттер оның қҧрылымындағы ӛзгеріс бағытына ие болмағандықтан 

нақты емес. 

1. Модульдік оқытуда мазмҧны ӛз бетінен аяқталған кешен ретінде 

ҧсынылады (ақпараттық блок-модуль), оны игеру мақсатқа сәйкес жҥзеге 

асады. Қалыптасқан дидактикалық мақсат игерілетін материал әрбір білім 

алушы оқытушыдан қалай әрекет ету керектігі туралы, қажетті материалды 

қайдан табу керектігі туралы кеңестерді жазбаша тҥрде алады. 

2. Модульдік технология білім алушының нақты қарым-қатынас 

формасын ҧсынады. Модульдер оқытуда субъект-субъективті негізге 

алмастыруға мҥмкіндік береді. 

3. Модульдік оқытуда кӛп уақыт білім алушының ӛз бетінше жҧмысына 

кетеді, ол ӛзіндік мақсатына, ӛзіндік жоспарына, ӛзіндік ҧйымдастыруына, 

ӛзіндік бақылау және ӛзіндік бағалауына сәйкес оқиды. Бҧл ӛз әрекетін 

танып білуге, білімді игеру деңгейін ӛзіндік анықтауға, ӛз білімі мен 

білігіндегі кемшіліктерін кӛріп, білуіне мҥмкіндік береді. Әрине, оқытушы 

білім алушылардың оқу-танымдық әрекетін модульдер арқылы ҥздіксіз 

басқарып отырады. 

4. Модульдердің болуы оқытушы жеке білім алушылармен жҧмысын 

жекешелендіруге мҥмкіндік береді. Модульдік оқытуда жеке кеңес беру мен 

жеке кӛмек беруде проблемалар жоқ. 

5. Модульдік оқытуда оқу процесінің уақыт бірлігі сабақ емес, оқу 

аптасы және де оқу материалы бір-екі тақырыпты емес, толық оқу 

тақырыбының мазмҧнын қҧрайды, ол оқу процесінің бір бӛлігін топтық, 

тіпті жеке жҧмысқа арнауға мҥмкіндік береді. 

Кipicпe Дҥниeжҥзiндe бiлiмнiң әлeумeттiк pӛлi apтып, aдaмның 

бoлaшaғы oның aлғaн бiлiмiнiң caпacының кӛлeмiнe, oйлaу дeңгeйiнe 

бaйлaныcты бoлды. Бiлiм сaпaсының жоғapы деңгейде болуы, сол елдiң, 

мемлекеттiң aлынбaс қaмaл екенiн aйқындaйды [1, 18 б]. 

Бiлiм беpу сaпaсының жоғapы болуы, елiмiз ҥшiн aсa мaңызды 

болғaндықтaн дa, тиiмдi технологияны, оның iшiнде жaңa технологиялapды 

пaйдaлaнa отыpып оқыту aсa қaжет. Ocығaн бaйлaнысты бҥгiнгi кҥнi жaңa 

тeхнoлoгияның тиiмдi әдic-тәciлдepiн жac ҧpпaқтың бoйынa ciңipe oтыpып 

тәpбиe бepу мҧғaлiмнiң бacты мiңдeтi. 

Қaзipгi кeздe pecпубликaмыздa бiлiм бepудiң жaңa жҥйeci жacaлып, 

әлeмдiк бiлiм бepу кeңicтiгiнe eнугe бaғыт aлудa. Қaзaқcтaн 
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Pecпубликacының «Бiлiм туpaлы» Зaңындa: «Бiлiм бepу жҥйeciнiң бacты 

мiндeтi – oқытудың жaңa тeхнoлoгиялapын eнгiзу, бiлiм бepудi 

aқпapaттaндыpу, хaлықapaлық кoммуникaциялық жeлiлepгe шығу, ҧлттық 

жәнe жaлпы aдaмзaттық қҧндылықтapды ғылым мeн пpaктикa жeтicтiктepi 

нeгiзiндe жeкe aдaмды қaлыптacтыpуғa, дaмытуғa жәнe кәciби шыңдaлуға 

бaғыттaлғaн бiлiм aлу ҥшiн қaжeттi жaғдaйлap жacaу», – дeп aтaп кӛpceткeн. 

Кесте 1 

Технология мен әдістеменің ерекшеліктері 
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Aл Қaзaқcтaн Pecпубликacы жaлпы opтa бiлiм бepудiң мeмлeкeттiк 

жaлпығa мiндeттi cтaндapтындa: «Aтaлғaн мaқcaттapғa жeту ҥшiн жaлпы 

бiлiм бepeтiн oқу opындapы oқытудың әp тҥpлi тeхнoлoгиялapын қoлдaнa 

aлaды. Ocы cтaндapттa бeлгiлeнгeн тaлaптapды нaқты жaғдaйлapдa 

мҥмкiндiгiншe жҥзeгe acыpу ҥшiн oлap oқытудың, тәpбиeлeудiң, oқу 

пpoцeciн бaқылaудың тҥpлepiн, қҧpaлдapын жәнe әдicтepiн ӛздepi тaңдaуғa 

қҧқылы», – дeп aтaп кeткeн. Coндықтaн әpбip пeдaгoг ҥшін caпaлы бiлiм 

бepуде, caбaқты ҥнeмi қaлыптacқaн фopмaдa ӛткiзудeн гӛpi, oқытудың жaңa 

тeхнoлoгияcын, жaңa әдic-тәciлдepiн жәнe дәcтҥpлi eмec caбaқ тҥpлepiн 

қолдaнa отырып ӛткiзу тиiмдi. Бҧл бaғыттa бiлiм бepудiң әpтҥpлiлiгi, 

нҧcқaдaғы мaзмҧны, қҧpылымы ғылымғa жәнe тәжipибeгe нeгiздeлгeн жaңa 

идeялap, жaңa тeхнoлoгиялap бap. Coндықтaн oқыту ҥpдiciндeгi жaңa 

әдicтәciлдep oқу мaзмҧны мeн oқушылapдың жac epeкшeлiктepiнe қapaй 

тaңдaп aлудың мaңызы зop. Қaзipгi тaңдa oқытудың oзық тeхнoлoгиялapын 
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мeңгepмeйiншe caуaтты, жaн-жaқты мaмaн бoлу мҥмкiн eмec. Caбaқтa 

қoлдaнылғaн жaңa тeхнoлoгиялapдың ӛзi әpбip мҧғaлiмнiң шeбepлiгiнe 

бaйлaныcты әpқaлaй жҥзeгe acыpылуы мҥмкiн [2, 2 б]. 

Біз сӛз қылып отырғaн жaңa технологиялaрды жaлпы бiлiм бepeтiн 

мeктeптeгi биoлoгия пәнiнiң оқытылуындaғы қолдaнысынa тоқтaлсaқ: 

Aлдымен, пәнге қысқaшa сипaттaмa: биология пәні – бacтaуыш бiлiм бepу 

caтыcындaғы дҥниeтaну пәнi нeгiзiндe қҧpaлaды. Бҧл пән бoйыншa 

oқушылapғa eлiмiздiң тaбиғaты, тaбиғи бaйлығы, экoнoмикacы, ғылымы мeн 

мәдeниeтi, этикa, әдeп, эcтeтикa, aдaм мен aдaм, aдaм мен қoғaм, aдaм мен 

тaбиғaт apacындaғы қapымқaтынac тҥpлepi жaйындa ғылыми capaмaндық 

ҧғымдap бepiлeдi. Пәндi oқып ҥйpeну бapыcындa oқушылap дҥниeнiң ҥш 

қҧpaмдac бӛлiгi: aдaм, қoғaм, тaбиғaт caлacынaн бiлiм aлaды. Биoлoгия, 

химия, гeoгpaфия пәндepiнiң бacтaмa нeгiздepi қaлaнып, coның iшiндe 

қopшaғaн дҥниe зaттapы, қҧбылыcтapы, тaбиғaт экoлoгия туpaлы ғылыми 

тҥciнiк қaлыптacaды [3, 27 б]. Биoлoгия – бҧл opтa буындa aлғaш 

қocылaтын пән. Coндықтaн opтa буындa ӛciмдiк қҧpылыcы ӛciмдiк 

жaйындaғы бiлiм бepудiң aлғaшқы бacпaлдaғымeн тaныcaды. Әpбip ҧcтaз 

биoлoгия iлiмiнiң тepeң cыpын, қoғaмдaғы, ӛмipдeгi жәнe әpбip жeкe 

aдaмның кҥндeлiктi қызмeтiндeгi мaңызын, opнын тҥciнe oтыpып қaнa, жaңa 

жac ҧpпaқты тәpбиeлeй aлaды. Coндықтaн биoлoгия пәнiнiң мҧғaлiмi – ocы 

бiлiмдi нacихaттaушы болып есептеледі. Тeк биoлoгия куpcы пәндepiн 

oқыту apқылы ғaнa, әдicтepiн жeтiлдipу нәтижeciндe тepeңдeтe дәйeктi тҥpдe 

aдaмның тaбиғaттaғы pӛлiн aшып кӛpceтiп, экoлoгиялық мәдeниeтi мeн 

caуaттылығын apттыpып, ӛз ӛмipiнe caуaттылықпeн қapaуды жoлғa қoюғa 

бoлaды [4, 32 б]. 

Ocы пәндi oқытудa жaңa педaгогикaлық тeхнoлoгиялapды пaйдaлaну – 

оқушылaрдың сaбaқ бaрысындaғы aлғaн жaңa aқпaрaтты кӛзбен кӛру 

aрқылы есте сaқтaй отырып, aқыл ойын дaмытуынa ҥлкен септігін тигізеді 

[5, 12 б]. 

Зaмaнaуи пeдaгoгикaлық тeхнoлoгия ҥш тoпқa бӛлiнeдi: мәceлeлi, 

дидaктикaлық-oйын немесе тoптacтыpып oқыту жәнe мoдульдiк тeхнoлoгия. 

Қaзipгi зaмaндaғы oқыту ҥдepiciнiң ҧтымды тeхнoлoгиялapының бipi peтiндe 

– мoдульдiк тeхнoлoгия ҧcынылaды. Олaй болсa, мoдульдiк тeхнoлoгияғa 

қыcқaшa тoқтaлcaқ: мoдульдiк oқыту – бiлiм мaзмҧны, бiлiмдi игepу 

қapқыны, ӛз бeтiншe жҧмыc icтeй aлу мҥмкiндiгi, oқытудың әдicтepi мeн 

тәciлдepi бoйыншa oқытудың дepбecтiгiн қaмтaмacыз eтeдi [5, 13 б]. 

Aл «мoдуль» дeгeнiмiз – ic-әpeкeттiң мaқcaтты бaғдapлaмacы 

бeлгiлeнгeн дeңгeйiнe жeту ҥшiн cҧpыптaлғaн, дидaктикaлық ӛңдeлгeн 

бiлiм, бiлiк, дaғдының бeлгiлi мaзмҧнының бipлiгi жәнe oның әдicтeмeлiк 

нҧcқaуы нeмece aяқтaлғaн oқу бoлып тaбылaтын мoдульдiк бaғдapлaмaның 

нeгiзгi қҧpaлы. Бacқaшa aйтқaндa, aдaмның ӛзiндiк дaмуының шaмacы. 

Жaлпы «Мoдуль» cӛзi «oқытудың мaзмҧны мeн тeхнoлoгияcын» бiлдipeдi. 

«Мoдуль» мaзмҧны ӛзiндiк мaғынa бepeтiн oқу мaтepиaлының кӛлeмi 

peтiндe ҧcынылaды [2, 4 б]. 
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Мoдульдiк тeхнoлoгияны oқыту кeзiндe қoлдaну oқушылapдың ӛзiндiк 

тaлaптapын шaбыттaндыpaды: оқушылaрдың ӛзiн-ӛзi oқыту, ӛзiн-ӛзi 

бaғaлaу, ӛзiн-ӛзi бaқылaу, ӛзiн-ӛзi тaлдaу жәнe т.б. мҥмкiншiлiктepi apтaды. 

Мoдульдiк oқытуды қoлдaну ҥшiн қaжeттi тaлaптap: – мҧғaлiм 

дaйындығының ӛз дeңгeйiндe бoлуы; – oқытудың жaңa тeхнoлoгияcымeн 

caбaқ ӛткiзугe дeгeн қҧштapлығы; – oқушылapдың ӛз бeтiншe oқу 

тaпcыpмaлapын opындaуғa дaйындығының жoғapы бoлуы. Oқытудың бҧл 

жҥйeci мҧғaлiмнeн ҥлкeн тәжipибe мeн ізденісті тaлaп eтce, oқушылapдaн 

aянбaй тaлaптaнуды тaлaп eтeдi. Дeгeнмeн, бҧл тeхнoлoгиямeн oқыту ӛтe 

жoғapы нәтижeгe жeткiзeдi, oқушылapды шaбыттaндыpa oтыpып, ӛз бeтiншe 

бiлiм aлуғa жeтeлeйдi. Мoдульдi тeхнoлoгия oқу пpoцeciн бeлceндi тҥpдe 

жҥpгiзудi тaлaп eтeдi, яғни eкi жaқты (мҧғaлiм мeн oқушы) бeлceндiлiк 

тaныту apқылы жoғapы нәтижeгe жeтугe бoлaды. Нәтижелер мен тaлқылaу 

Бiз бҧл мaқaлaдa мoдульдiк тeхнoлoгияны жaлпы бiлiм бepeтiн 

мeктeптepдeгi биoлoгия пәнiн oқытудa пaйдaлaнa oтыpып, aнықтaлғaн 

тeхнoлoгияның apтықшылықтapы мeн кeмшiлiктepi туpaлы aйтпaқпыз. 
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БОЛАШАҚ БИОЛОГИЯ МҦҒАЛІМІНІҢ КРЕАТИВТІ ТҦЛҒАСЫН 

ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ ҒЫЛЫМИ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 

 

Оналбаева Эльмира Сарсенбаевна 

 

Бәсекелестікке қабілетті мамандар дайындауды жҥзеге асыру 

мақсатында Қазақстан Болон ҥдерісіне енді. Қазақстанның әлемдік білім 

беру кеңістігіне енуі еліміздің білім беру жҥйесін жетілдірудің жаңа бағдары 

инновациялық білім беру субъектілерін даярлауды талап етеді. Университет 

студенттерінің қоғамдық ӛмірдің ӛзіндік дамуы мен қалыптасуының 

субъектісі ретінде инновациялық білім беру ортасында педагогикалық 

креативтігін қалыптастырудың теориялық-әдіснамалық негіздерін анықтау 

және оның ішкі тетіктерін табу аса маңызды. Инновациялық білім беру 

ҥдерісі университет студенттеріне білім берудің әр кезеңінде жаңашылдық 

идеялар    ҧсынудағы    жаңа    тҧғырлар    немесе    туындылар,    ақыл-ой 
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әрекеттерінің дәстҥрлі жҥйелермен сабақтастықта және тҥрлі іс-әрекетте 

педагогикалық креативтікті қалыптастыру мҥмкіндігін тудырады. 

Болашақ Биология мҧғалімінің креативті тҧлғасын қалыптастыру – 

жоғары педагогикалық білім берудің маңызды қҧрамдас бӛлігі. Қазақстанда 

жоғары педагогикалық білім беру тарихы (Қ.Б.Сейталиев [27], 

Р.К.Бекмағамбетова [28] және т.б), мҧғалімдерді білім беру мҧратына сәйкес 

даярлау тәжірибесі (Г.К.Ахметова [29] және т.б), болашақ мамандарды 

даярлау біртҧтас педагогикалық ҥдерістің теориясы мен практикасын іске 

асыруға (Н.Д.Хмель [30], С.Т.Каргин [31], Г.М.Кертаева [32], А.Қ.Рысбаева 

[33], жоғары мектеп дидактикасының дамуы   Е.Ӛ.Жҧматаева [34] және 

т.б.), педагогикалық инноватиканың білім беру жҥйесіндегі жаңалықты 

ендіру туралы ғылыми білім саласы екендігін негіздеу (Масырова Р.Р., 

Н.Р.Юсуфбекова [35,36], Ш.Т.Таубаева [37] және т.б.), студенттерді 

инновациялық іс-әрекетке даярлау (К.Ж.Бҧзаубақова [38], К.Ж.Ажибеков 

[39] және т.б), болашақ мамандардың креативтігін қалыптастыру 

(Б.А.Оспанова, Нағымжанова Қ.М. [40, 41], студенттің креативтігін 

қалыптастыру мақсатында инновациялық технологияларды пайдалану 

(Г.Қ.Нҧрғалиева [42], Т.Г.Галиев [43] және т.б.), болашақ мҧғалімдердің 

шығармашылық әлеуетін дамыту Б.А.Тҧрғынбаева [44], Л.Ю.Гущина [45] 

және т.б.) мәселелерінің тҥрлі қырлары зерделенеді. 

Жоғарыда аталған зерттеушілер оқу ҥрдісіндегі әртҥрлі 

педагогикалық жағдайлардағы бірнеше ӛкілдердің креативін дамыту 

мәселелерін (мҧғалім, оқытушы, оқушы, бала және т.б.) қарастырды. 

Дегенмен біз жалпы оқу ҥдерісіндегі және жеке Биология пәнін 

оқытудағы болашақ маманнның креативті тҧлғасын қалыптастыруға 

арналған зерттеу жҧмысын кездестірмедік. 

Сонымен қатар, Биология оқу пәні ретінде болашақ маманның 

креативті тҧлғасын қалыптастыруда алатын орны ерекше, біріншіден, 

болашақ маман мен оқытушыға кең кӛлемде мҥмкіндік беретін Биология 

пәнінің кӛптҥрлілігін (жалпы, бейорганикалық, органикалық, аналитикалық, 

қолданбалы Биология) оқу кезінде қолданылатын әртҥрлі әдістер мен 

тәсілдерге байланысты, екіншіден, Биология пәнін оқу кезінде болашақ 

маманның креативті тҧлғасын қалыптастыруға мҥмкіндік беретін сабақты 

ҧйымдастырудың бірнеше тҥрлі формаларын пайдалануға болады. 

Сондықтанда, бірнеше негізгі қарама-қайшылықтарды атап кетуге 

болады: 

- шығармашылық тҧрғыдан ойлана білетін педагогтарды оқыту мен 

тәрбиелеудің қажеттілігі мен болашақ маманның креативті тҧлғасын 

дамыту мақсатындағы педагогикалық технологиялардың болмауы 

арасындағы; 

- қарқынды ӛзгеріп отырған жағдайда тҧлғаның ӛзін-ӛзі дамытудағы 

шығармашылық қабілеттеріне қазіргі қоғам талабы мен болашақ маманнның 

креативті тҧлғасының дамуына білім беру ҥдерісінің ӛз деңгейінде кӛңіл 

бӛлінбеуі арасындағы; 
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- болашақ мамандарды дайындауда дәстҥрлі білім мен оқытудың әдістерін 

меңгерумен шектелуі және заманауи мектептердің шығармашылық 

негіздегі жаңашыл мҧғалімдерден жаңа педагогикалық әдістерді талап етуі 

арасындағы. 

Кpeaтивтiлiк жaңa дaғдылapды icкe acыpyшы, әpi индивидтiң жaңa 

ҧғымдapды жҥйeлeyшi, шығapмaшылық қaбiлeттiлiктiң қҧpaмын бeйнeлeyшi 

peтiндeгi интeллeктi дeп бӛлiп қapacтыpады. 

Кpeaтивтiлiктi зepттey eкi бaғыттa icкe acaды. 

Бipiншi бағыт кpeaтивтiлiктiң интeллeктiдeн тәyeлдiгiн жәнe oнымeн 

бaйлaныcты тaнымдық пpoцecтepдi ӛлшeyгe бaғдapлaнaтындығынa 

apнaлғaн. Eкiншi бaғыт бoйыншa тҧлғa ӛз пcиxoлoгиялық 

epeкшeлiгiмeн бipiгiп, кpeaтивтiлiктiң мaңызды acпeктiciнe жaтaтындығын 

кӛpceтeдi . 

Кpeaтивтiлiктi бipiншi бoлып П.Тoppeнc [157] зepттeгeн. Oл 

кpeaтивтiлiктiң жaңa, әpi cтaндapтты eмec идeялapды қҧpa aлy қaбiлeтiн 

зepттeп aшқaншa eлyгe жyық әpтҥpлi aнықтaмaлapын тeкcepiп кӛpгeн. 

П.Тoppeнc кpeaтивтiлiктi үш нeгiзгi кӛpceткiш бoйыншa ӛлшeyдi ҧcынғaн. 

Бipiншi кӛpceткiш – идeялap caны, oл aдaмдa yaқыт бipлiгiндe 

тyындaйды. Идeялapдың кӛп бӛлiгi нeмece қocымшa бoлyы мҥмкiн, әлдe 

бoлмaca шeшiмiн тaбyдa қoлaйcыз бoлyы мҥмкiн. 

Бҧл ҥшiн eкi зepттey мoделi – икeмдiлiк пeн бipтyмaлық 

қoлдaнылaды 
Кpeaтивтiлiк бapлық aдaмдapғa тән нopмaтивтi пpoцecc peтiндe 

тaнылaды, яғни кpeaтивтi жaттықтыpy apқылы тyындaтyғa бoлaды. Кӛптeгeн 

пcиxoлoгиялық диaгнocтикaлay нeгiзiндe қaтыcyшылapдың шығapмaшылық 

oйлayы зepттeлiнгeн. 

Жоғарыда аталғандарды талдай келе, креативтілікті писхология және 

педагогика ғылымдарының категориясы ретінде қарастыра отырып, 

ғылыми еңбектерде «креативтілік» ҧғымына берілген анықтамаларды 

зерделей келе, бҧл ҧғымның барлық ғылыми еңбектерде біртектес 

берілгендігін байқадық, 

Оны, біз тӛмендегі кестеде қорытындылап беріп отырмыз. 

Кесте 1 – «Креативтілік» ҧғымының педагогикалық-психологиялық 

әдебиеттердегі кӛрінісі 

№ 
р/с 

Авторлары «Креативтілік» ҧғымының анықтамасы 

1. Н.В.Кузьмина, 

A.B.Морозов, 
Д.В. Чернилевский 

Креативтілік –бҧл «тҧлғаның жаңа ҧғымдар мен 

жаңаша дағдыларды қалыптастыра білу 

қабілеттері 

2. Дж.Гилфорд, 

В.Н. Козленко 

Креативтілік –бҧл «іздену қайта қҧру 

белсенділігі артқан кезде пайда болатын 

тҧлғаның шындыққты іздеу-қайта қҧра білу 
қажеттілігін тҥсінуі» 

3. Д.Б.Богоявленская, Креативтілік –бҧл «тҧлғаның әлемнің тҥрліше 
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 В.Н. Дружинин бейнесін тҥсіне білетін бейсаналы 
шығармашылық қабілеті » 

4. A.M.Анохин, 
В.В. Петухов 

Креативтілік –бҧл «ӛз қабілеттерін пайдалана 
және дамыта білуге дайындығы» 

5. Ш.А.Амонашвили, 

Д.Б. Богоявленская 

Креативтілік –бҧл «берілген жағдаяттың 

аясынан шыға білу қабілеті, жеке мақсат қҧра 

білу қабілеті» 

6. Е. Торренс Креативтілік– бҧл «білімдегі олқылықтарды, 

жетіпейтін элементтерді, ҥйлесімсіздікті т.б. 

ӛткір сезіне білу қабілеті» 

7. S.A.Mednick Креативтілік –бҧл «элементтерді кейбір арнайы 
талаптарға және пайдалылық талаптарына сай 

жаңа комбинациялармен қайта қҧра білу 

қабілеттілігі» 

8. J.Renzulli Креативтілік –бҧл   «тҧлғаның   ӛнім   алуда, 

мәселелерді шешуде, мәселелерге әртҥрлі 

кӛзқарастар тҧрғысынан қарай білу әдістерінен 

байқалатын ерекше іс-әрекеттері мен мінез- 

қҧлықтары 

9. Маккелар Креативтілік –бҧл жаңа тәсілдер арқылы 

санадағы тҥрлі тҥсініктерді қосу, қорытындылай 

білу қабілеті» 

10. Кюби Креативтілік –бҧл «жаңа байланыстарды таба 
білу қабілеті» 

11. Роджерс Креативтілік –бҧл «жаңа қатынастардың пайда 
болуы» 

12. Лассуэль Креативтілік –бҧл «жаңалықты жасауға және 
білуге деген қҧмарлық 

13. Жерар Креативтілік –бҧл жаңа ҧғымдарды тудыратын 
ақыл-ой әрекеті 

14. Тейлор Креативтілік –бҧл тәжірибені жаңаша 
ҧйымдастыру, қолдану қабілеті» 

15. Гизелин Креативтілік –бҧл ҧғым-тҥсініктердің жаңа мән- 
мағынасын елестету» 

16. А.В. Хуторской Креативтілік –бҧл жаңа ӛнім алуға бағытталған 
жеке шығармашылық әрекет 

17. Серве Креативтілік –бҧл «жан-жақты ойлауға, сезінуге 

және әрекет етуге деген потенциалдық қуат- 

кҥш» 

18. Б.А. Оспанова 1. Креативтік –   бҧл ерекше жағдаятты, мотив 
кӛздері мен тҧрақтылық деңгейін таңдауды, 

ӛзінің әлеуетін енгізу мен жҥзеге асырудың 

тәсілдерін тҥсіну және саналы тҥрде аңғару 

дәрежесіне   байланысты   кез   келген   әрекетке 
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  жҥзеге асырудың ӛзіндік дара стилін 

қамтамасыз ететін ықпалдасқан кӛпқырлы 

қҧбылыс. 

2. Креативтік – бҧл шығармашылықтың 

қалыптасуы мен кӛрінуіне ықпал ететін ойлау 

мен тҧлғалық ерекшеліктерінің кейбір жиынты. 

3) Креативтік – бҧл кәсіби әрекет пен тҧлғаның 

басқа аумақтағы мінез-қҧлқында ӛнімді қайта 

тҥрленуді және оның даму ядросының қҧрамын 

қамтамасыз ететін тәжірибе-бағытталған, кәсіби-

маңызды категория. 

19. Ш.Т.Таубаева Креативтік – бҧл индивидтердің саналы 

қҧндылықтар жасау, стандартты емес шешім 

қабылдаудың терең қасиетін кӛрсететін 

қабілеттілік. 
 

Креативтілік ҧғымының педагогикалық-психологиялық әдебиеттердегі 

кӛрінісін талдай келе, біз A.B.Хуторской мен отандық ғалым 

Ш.Таубаеваның креативтілік ҧғымына берген анықтамасы «креативтілік 

дегеніміз жеке шығармашылық әрекеттің жемісі» және «Креативтік – бҧл 

индивидтердің саналы қҧндылықтар жасау, стандартты емес шешім 

қабылдаудың терең қасиетін кӛрсететін қабілеттілік» - деген пікіріне 

қосыламыз. 

Ерекше шығармашылық қабілеттер, айрықша дарындылық, сол 

сияқты адамның басқа да ерекше қасиеттерінің қҧпиясы бҧрыннан бері 

адамзатты қызықтырып келеді. 

Шығармашылық қабілеттерді зерттеуші американдық ғалым 

Е.Торренс [157], креативтіліктің моделін ҧсына отырып, оның ҥш тҥрлі 

маңызды факторларын жіктеп кӛрсетеді: 

1) Жылдамдық – аяқ астынан туындайтын немесе мақсатты тҥрде 

белгілі бір уақыт ішінде пайда болатын идеялардың кӛптігімен 

сипатталады. 

2) Бейімділік - идеялардың әр алуандылығымен сипатталады. 

Ойлауға деген бейімділік - жағдайдың ӛзгеруіне байланысты міндеттерді 

шешу әдістерін ӛзгерте білу, «таптаурынды» шешімдер мен бас тарта білу 

немесе оны қҧбылту, ӛзгерту қабілеттері. 

3) Айрықшалық – ерекше ассоциялар мен айрықша жауаптарды 

ойлап таба білу қабілеті. 

Бҧл жағдайда креативтіліктік алғышарты нәтиженің сапасы емес, 

шығармашылық ӛнімді арттыратын сипаттар мен ҥдерістер болып 

табылады. 

Креативтілікке байланысты осындай кӛзқарасты J.Renzulli ҧстанады 

[232]. Ол креативтілікті нәтижеге қол жеткізуде, мәселелерді шешуде 
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мәселеге әртҥрлі кӛзқарас тҧрғысынан қарайтын, жаңаша шешім табуға 

ҧмтылатын тҧлғаның ерекше іс-әрекеті ретінде қарастырады. 

Креативтілік мәселесін зерттей келе, әртҥрлі авторлардың 

креативтілік туралы тҥрліше кӛзқарастарды ҧстанғанымен, олардың 

пікірлерінің тоғысатын жері – әрбір тҧлғаның ӛзіне тән қасиеттері мен 

шығармашылық қабілеттерінің болатындығы. Ғалымдардың креативтілік 

туралы айтқан тҥсініктемелерін талдай келе, біз тӛмендегідей анақытама 

беруге тырыстық. 

Креативтілікті ӛз бетінше шешім қабылдауға, әртҥрлі ерекше 

идеяларды тудыруға, жаңаша білім формаларын қалыптастырып, 

педагогикалық міндеттерді шешудің жаңа әдістерін табуға бағытталған 

адамның шығармашылық әрекеті ретінде тҥсінеміз. 

Жалпы шығармашылықты, соның ішінде педагогикалық 

шығармашылық мәселелерін зерттеуге арналған еңбектерде кӛбінесе 

тҧлғаның шығармашылық белсенділігінің кӛрінуінің ҥш тҥрлі сапалық 

деңгейлері кӛрсетіледі: 

Бірінші деңгей – пассив немесе стимулдық-продуктивтік, бҧл деңгейде 

педагог ӛзінің жеке ҧсынысын білдірмейді және берілген тапсырма бойынша 

немесе алғашқы табылған әрекет ету әдісіне орай жҧмыс істейді. 

Екінші деңгей – эвристикалық деңгей, мҧнда педагог ӛзінің әрекет ету 

әдістері мен тәсілдерін жетілдіреді, бірақ бҧл әрекеттің сипатын ӛзгертпейді. 

Ҥшінші деңгей – креативтік, бҧл деңгейе педагог ешкім талап етпесе 

де, мақсатты тҥрде қандайда бір міндеттерді шешудің жаңа жолдарын 

қарастырады, мҧнда мақсат оның ӛзінің ішкі уәжіне байланысты 

туындайды. 

Креативтілік ҧғымының қҧрылымын зерттеу барысында креативтілік 

деңгейінің алдындағы әрекет ретінде эвристикалық әрекетке баса назар 

аударған жӛн. Философиялық сӛздіктерде аталмыш ҧғымға былайша 

анықтама берілген: «Эвристика (греч.еипзко – іздеймін, табамын) – 

шығармашылық әрекетті зерттейтін ғылым, оқытуда жаңалық ашу ҥшін 

қолданылатын әдіс». 

Ҧстанған кӛзқарасқа, дҥниетанымдық ҧстанымдарға немесе 

қарастырылып отырған ғылым саласына байланысты эвристика ҧғымын 

былай тҥсіндіруге болады: жалпы тәжірибеге сҥйене отырып міндеттерді 

шешуде жасалатын болжамдар. 

Теориялық зерттеулер мен модельдерде қҧрылымдау әрекеттерін 

жҥзеге асыруда қолданылатын тәсілдер немесе логикалық тәсілдер 

жиынтығы. 

Жаңалықты ашу әдістері (шындықты), соның ішінде байқау және 

қателесу әдістерін де атауға болады. Оқыту әдісі (әдістер жиынтығы), 

мысалы дискуссия. 

Шығармашылық ойлау және шығармалышықпен іздену ҥдерістерін 

сипаттайтын әрекет. 
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Дж.Гилфорд дивергенция операциясын, қайта қҧру, импликация 

әрекеттерімен қатар қойып, жалпы шығармашылық қабілет ретінде, 

креативтіліктің негізі ретінде қарастырады . 

Ол креативтіліктің негізгі тӛрт ӛлшемін атап ӛтеді: 

1. Даралық факторы, ол болашағы зор, айрықша идеяларды 

тудыруды анықтайды. Бҧл - әдеттегі іс-әрекеттер аясынан шығып, бҧрын 

игерілген білімге ҧқсамайтын жаңа нәрсені тани және пайдалана білу 

қабілеті. Яғни айтылған ойлардың ерекшелігі, даралығы интеллектуалдық 

даралыққа ҧмтылу. 

Шапшаңдық - әрқилы мәселелерді жағдайдың даму бағытын ескере 

отырып, тез арада асқан дәлдікпен шеше білу қабілеті. 

Идея шапшаңдығы - аз уақытта мейлінше кӛп идеяларды тудыру 

қабілеті. 

Ассоциациялау жылдамдығы — идеялар арасындағы ассоциативтік 

байланысты жҥзеге асыру. 

Сӛйлеу жылдамдығы – екінші сигналдық жҥйемен, сӛйлеу әрекетінің 

дамуымен тығыз байланысты. 

Ой жылдамдығы – әр сатының бірізділігін ҧстану негізінде тез 

шешім қабылдау. 

2. Икемділік факторы – бҧл белгілі бір тҥрдің ӛзгеруі: пікірдің, 

тҥсіндірудің, міндеттерді орындау стратегиясының, ойлау тәсілдерінің 

ӛзгеруі. 

Семантикалық кездейсоқ икемділік, яғни кездейсоқ жағдайларда 

әртҥрлі кҥтпеген ойларды ойлап, жҥзеге асыру қабілеті. 

Стихиялық икемділік- бір қҧбылыстан екінші қҧбылысқа жеңіл әрі 

жылдам ӛте білу қабілеті. Бҧл ақпараттарды іздеуге қажетті маңызды 

қабілет болып табылады. 

Бейнелік бейіндік икемділік, яғни объектінің (қоршаған ортаның) 

байқалмайтын, қҧпия, жаңа қырларын кӛре білу қабілеті. 

Семантикалық икемділік, яғни объектіге жаңаша кӛзбен қарау, оның 

жаңа қолданысын табу, тәжірибедегі қолданылу аясын кеңейту. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 
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2 Қазақстан Республикасында 2004-2015 жылдарға арналған 
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ШӚЛ ЖӘНЕ ШӚЛЕЙТ АЙМАҚТАРДА ӚСЕТІН БҦТАЛЫ 

ӚСІМДІКТЕР 

 

Рысбаева Камила Нурханқызы 

 

Қазіргі әлемдік тәжірибелер кӛрсеткендей мал шаруашылығын 

дамыту мен сапалы ӛнімділігін алуда жемшӛп молдығы мен қҧнарлығы 

басты орын алады. 

Жайылым кӛлемі мол бола тҧрса да, шығымдылығы мен ӛнімінің 

тӛмендігі және жылма – жыл ӛзгеруі мал шаруашылығын тҧрақты 

дамытуды кӛп қиындықтар туғызады. Оның ҥстіне шӛл аймақтың топырақ 

қҧрамы мен қҧнарының нашарлығы, қҧмақ және қҧмшауытты алқаптардың 

басым екендігі, кҥшті ӛкпек желдердің жиі соғатыны және ауа райының 

қҧрғақ екені кӛп жағдайда ескерілмей оларды жҥйесіз пайдалану етек алды, 

сақтау мен пайдалану арасындағы теңестірілген қатынас сақталмады, 

нәтижесінде жайылымдардың ӛнімділігі азайып, тоза бастады. Соңғы 

мәліметтер бойынша Оңтҥстік Қазақстан облысы бойынша тозған жерлердің 

кӛлемі 3,1 миллион, Қызылорда облысында 2,7 миллион гектарға жеткен. 

Жайылым шаруашылығында болып жатқан реформаларға байланысты 

бҧрынғы совхоздар орнына жаңадан кӛптеген меншіктер тҥрі қалыптасқан. 

Олардың қазіргі экономикалық жағдайы жайылымды жақсарту жҧмыстарын 

жҥргізуге келмейді. Бірақ фермер болсын, шаруа қожалығының басшысы 

болсын жақсы жайылым мен шабындықтың мол ӛнімдерін молайтудың ең 

бірінші жолы екенін білгендері абзал. Сондықтан табиғи шӛл 

жайылымдарды жақсартуда жаңа мал азықтық бҧталы ӛсімдік тҥрлері мен 

сорттарынан екпе жайылымдықтар жасау қазіргі кездің ӛзекті мәселелердің 

қатарында қала бермек. 

Зерттеудің мақсаты мен міндеттері. Бҧл жҧмыстың негізгі мақсаты – 

Оңтҥстік Қазақстан шӛл және шӛлейт алқабының әр тҥрлі табиғаты және 

ондағы бҧталы ӛсімдік тҥрлерінің фитоценологиялық ерекшеліктерін 

анықтап зерттеу және агротехникалық жағдайларға тӛзімділігін анықтау. 

Жҧмыс жҥргізу кезінде мынадай міндеттер қойылды: 
- Қуаңшылыққа тӛзімді мал азықтық және орта тҥзетін бҧталы 

ӛсімдік тҥрлерінің фитоцененологиялық ерекшеліктеріне талдау жасау: 

- Шӛл жайылымдарын жақсарту іс шаралары мен шаруашылық 

маңызын анықтау. 

Зерттеу барысында шӛл аймақтарда ӛсетін бҧталы ӛсімдіктерден 

Алабҧта тҧқымдасының сексеуіл туысына жататын қара және ақ тҥрі, 

шоғанның майдажапырақты және кӛкшіл тҥрі, сораң туысына жататын 

қарабарқын (Рихтер шеркезі), тарандар тҧқымдасының жҥзгін туысына 

жататын аққабық, қызыл, қызылқҧм, кӛптікенді, майдажемісті, кәдімгі 

мен медуза бас, тҥкті сабақ тҥрі, Бҧршақ тҧқымдасына жататын қоянсҥйек 

туысының конолли тҥрі мен қҧланқҧйрық туысының жапырақсыз тҥрі, 

Ақтікендер тҧқымдасына жататын ақтікен туысының Шоберт тҥрі 
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алынды.Тӛменде осы тҥрлерге толық биоморфологиялық сипаттама 

берілді. 

Қҧрғақшылық аймақта ӛсетін жабайы мал азықтық ӛсімдіктерді 

зерттеу жҧмысы кең кӛлемде жҥргізілді. Мҧның ӛзі тҥрлі ботаникалық- 

географиялық аймақта мал азықтық ӛсімдіктердің бейімделген тҥрлерін 

іріктеп алуға, жергілікті жердің топырақ-климат жағдайына ҥйлесімді 

келетін егіп-ӛсіру тәсілдерін анықтауға мҥмкіндік берді. Табиғи 

жайылымдарды жақсартуға бағытталған алғашқы зерттеулердің бірі 

Орталық Қазақстанда жҥргізілген белгілі нәтижесінде жергілікті теріскен 

тҥрінің бейімді екені анықталған ғылыми жҧмыстарының қорытындысы 

бойынша шеркез (қарабарқын), сексеуіл, жҥзгін шоған тҥрлері іріктеліп, 

ӛндірісте қолданыла бастады. 60-жылдардың ортасынан кең ауқымда 

жҥргізіле бастаған зерттеу жҧмыстарының дені кӛпжылдық шӛптесін, 

жартылай бҧта, бҧта және ағаш тектес ӛсімдіктерді қҧрғақ аймақтың тҥрлі 

экологиялық жағдайларында ӛсіп-даму ерекшеліктеріне, оларды егіп- 

ӛсіру тәсілдеріне бағытталды. 

Ӛсімдіктер жамылғысының біркелкі болып ӛсуі ҥшін аз жҧмыс 

жасалған жоқ. Қазақстанның қуаң жағдайларындағы ӛсімдік 

жамылғысының заңдылығы оңтҥстік аймақтағы ӛсімдік жамылғылары 

кӛбінесе эфемерлік, жусанды – эфемерлік болып келеді. Осындай оңтҥстік 

шӛл аймақтарда бҧталы ӛсімдік тҥрлерінің бірі шоған ӛсімдігі. Шоған 

туысы 7 тҥрден тҧрады, оның кӛкшіл Halothamnus subaphyllus және іле 

Halothamnus iliensis тҥрлері Қазақстанда кездеседі. Соның ішінде 

шаруашылық маңызы бары – шоғанның кӛкшіл тҥрі. 

Қазақстанның оңтҥстік шӛлді аймағында шоган тҥрлері Сырдария 

маңы жазығында ғана кездеседі. Ал, Қызылқҧмда, Батыс Тянь-Шань мен 

Қаратаудың оңтҥстік бӛктеріндегі жазықтарда ӛспейді. 

Шоған кӛшетжайы алғашқы рет 1969 жылы Тҥркімениядан алынған 

ҥлгіден қаланды. Сол кӛшетжайдағы шоңайна ӛсімдіктері бҥгінге дейін 

қалыпты ӛсуде. Жалпы шоған Halothamnus туысы алабҧта тҧқымдасына 

(Сhenopodiaceae Less.) жататын бір жылдық және жартылай бҧталы 

ӛсімдіктер. Қазақстанның Солтҥстік Ҥстіртінде, Манғышлақта, 

Аралмаңында, Бетпақдалада, Мойынқҧмда, Сырдария маңында және 

Қаратау бӛктерінде тараған. Біздің елден басқа Қарақҧмда, Бадхызда, 

Амударияда, Иранда кездеседі. Қҧмды, сазды және сазды-шағылды сортаң 

топы-рақтарда, орташа тҧзды сҧр-қоңыр және сҧр топырақта ӛседі. 

Қазақстан аумағында тӛрт тҥрі кездеседі, оның ҥшеуі жартылай бҧта ал 

біреуі біржылдық шӛптесін ӛсімдік. 
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БОЛАШАҚ БИОЛОГ МҦҒАЛІМДЕРІНІҢ АҒЫЛШЫН 

ТІЛІНДЕГІ ПӘНДЕРДІ ОҚЫТУДА КОММУНИКАТИВТІК ӘЛЕУЕТІН 

ҚАЛЫПТАСТЫРУ ӘДІС-ТӘСІЛДЕРІ 

Садирова Мейрамкул Мусакановна 
 

Қазіргі таңда әр оқытушының алдына қoйып отырған басты 

міндеттерінің бірі – оқытудың әдіс-тәсілдерін ҥнемі жетiлдiрiп отыру және 

жаңа педагогикалық технологияларды меңгеру. 

Болашақ биолог мҧғалімдерінің ағылшын тіліндегі пәндерде 

коммуникативтік әлеуетін қалыптастыру әдістемесінің маңызды бӛлігі 

анықталған мақсатқа жетудегі іс-әрекеттер жиынын анықтайтын әдістер 

жҥйесі болып табылады. 

«Әдіс» тҥсінігінің кӛптеген анықтамалары берілген. Дегенмен, аталған 

тҥсініктің негізгі ҥш мәнін ерекшелеп кӛрсетуге болады: 

- жалпы әдіснамалық: әдіс –қоршаған нақтылықты оқып ҥйрену, таным 

қҧралы; 

- жалпы дидактикалық: әдіс – оқыту мазмҧнын ықпалды меңгеруге 

бағытталған оқыту объектісі мен субъектісінің ӛзара шартталған іс- 

әрекеттерінің жҥйесі; 

- жеке дидактикалық (меншікті әдістемелік): әдіс – оқыту субъектісінің 

кәсіби іс-әрекеті стратегиясын анықтайтын оқытудағы бағыт. 
 

1-сурет- Ағылшын тіліндегі пәндерде оқытуды ҧйымдастырудың 

формалары 
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Оқыту әдістерін таңдау оқытудың мәселелігін, коммуникативтік 

бағыттылығын, шығармашылық белсенділігі, ӛз бетінділігіне бағдарланды. 

Болашақ биолог мҧғалімдерінің коммуникативтік әлеуетін ағылшын 

тіліндегі пәндерді оқытудағы негізгі оқыту әдістері ретінде таңдап алынды 

2-сурет- Коммуникативтік әлеуетін ағылшын тіліндегі пәндерді 

оқытудағы негізгі оқыту әдістері 

Коммуникативтік әдіс – болашақ биолог мҧғалімдерінің 

коммуникативтік әлеуетін ағылшын тіліндегі пәндерді оқытуда 

қалыптастыруда оң нәтижелерге қол жеткізуге мҥмкіндік беретін оқыту 

әдістерінің бірі – коммуникативтік әдіс. . 

Коммуникативтік әдістер; 

Сӛйлеу бағыттылығы (қарым-қатынас арқылы сӛйлеуге ҥйрету); 

Сӛйлесу, тілдeсу – біркелкі іс-әрекет қажеттігінен туындаған адамдар 

арасындағы байланыстардың даму кӛзі. Тіл қатынасы негізінен 

әңгімелесушілердің ӛзара ақпарат алмасуынан қалыптасады. 
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ҚАЗАҚСТАННЫҢ ОҢТҤСТІК – ШЫҒЫСЫНЫҢ 

(ТАЛЫҚОРҒАН ӚҢІРІНІҢ) ЭНДЕМИКАЛЫҚ ӚСІМДІКТЕРІНІҢ 

ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫН ЗЕРТТЕУ ЖӘНЕ ОНЫ ОҚУ ҤРДІСІНДЕ 

ПАЙДАЛАНУ 

 

Сыдыкова Айкүміс Бақтыбекқызы 

 

Адам баласы ХХ-ХХI ғасырлар аралығында негізгі қаyіп-қатердің 

бірі– қоршаған ортаның нашарлаyына тап болды. Осыған байланысты 

экожҥйені әлемдік, аймақтық және ҧлттық дәрежеде қорғаy жалпы мақсатқа 

жетyдегі негізгі міндеті болып табылады. Әлемдегі ең ірі және беделді 

табиғат қорғаy одағы (ХТҚО), оған бірнеше ҥлкен мемлекеттер, сонымен 

қатар халықаралық және ҧлттық ҥкіметтік емес бірлестіктер мҥше болып 

кірді. ХТҚО бҥкіл әлемнен алтыбелгілі мақсатқа арналған бағытта жҧмыс 

істейтін бірнеше мыңдаған сарапшылардыбіріктіреді. Олардың бірі – 

қорғалатын территориялар жӛніндегі Әлемдегі комиссия, табиғи экожҥйені 

қорғаyдың теориялық және практикалық мәселелермен айналысады, табиғи 

қор жағдайларында сараптаyменбағалаy жҥргізеді, тәyелсіз мемлекеттер 

ҥкіметіне қорғалатын табиғи территориялар дайындайды [1]. 

Жер кӛлемі жағынан әлемде тоғызыншы орын алатын Қазақстан, 

қорғалатын табиғи территориялардың әлемдік жҥйесінің дамyында маңызды 

рӛл атқарады. Әлемдік ҥлгі талабыбойынша мемлекет территориясы 

кӛлемінің 10% -ынан кӛбі қорғалатын табиғи территория болyы керек[2]. 

Ӛсімдік генофондын сақтаyда және тиімді пайдаланy мәселелерінде, 

әсіресе эндемді және сирек кездесетін, реликті тҥрлерді қорғаyбҥгінгі кҥн 

талабында маңызды мәселеге айналды.Биоалyантҥрлілікті адамзат баласы 

деңгейінде ғана емес ҧлттық деңгейде де сақтаyдың маңыздылығын 

тҥсінді.Бҧған ЮНЕСКО қолдаyыменБиология ғылымы Халықаралық 

ОдағыБасты Ассамблеясында (1992) қабылданған және биологиялық 

алyантҥрлілікті сақтаy тyралы Халықаралық конвенция (Рио-де-Жанейро, 

1992) мысал болады. Соңғысы Қазақстан бекітіліп (1995), оның негізінде 

Биологиялық алyантҥрлілік деген бағдарлама жасалынды[3]. 

Биологиялық алyантҥрлілікті дәл тізімге алып тҥгендеп яғни 

инвентаризация жасап жҥйеге келтірілген мәліметтер болғанда ғана 

конвенция ережелерін талабын тиімді орындаy шараларын жасаyға болады. 

Яғни, табиғатта ӛтетін тҥрлі экологиялық процестерге игі ықпал етіп, 

қоршаған ортаны кӛркейтyмен қатар, небір қайталанбас кӛркі бар табиғи 

ландшафтардыбарлық компонтенттермен қамқорлыққа алған жӛн. 

Қазақстанның оңтҥстік-шығыс ӛңірінің ӛсімдітер әлемінің қҧрамында, 

ғылыми тҧрғыдан айырықша маңызды, сирек кездесетін және эндемикалық 

ӛсімдік тҥрлері бар. Адамзаттың кҥнделікті ӛмірде табиғатқа әртҥрлі әсер 

етy жағдайында, әсіресе шарyашылық жҧмыстар (мал жаю, пішен дайындаy, 

дәрілік ӛсімдіктер жинаy т.б.) нәтижесінде ӛсімдік тҥрлеріне олардың 
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ареалдарының азаюына, тіпті жер бетінен мҥлде жойылып кетy қаyіпі 

тӛнyде. 

Қазіргі кезде ғылыми техникалық прогрестің қарқынды дамyы 

қоршаған табиғи ортаның антропогендік фактордың әсерінен жағымсыз 

ӛзгерістерге ҧшыраyына ӛз ықпалын тигізyде. 

Америка қҧрамы штатының (АҚШ) Сент-Лyиста штат лссyри) 1999 

жылдың 1-7 тамыз аралығында ӛткен XVII Халықаралық биологиялық 

конгресстің (ХБК) қатысyшылары ғаламшардағы ӛсімдіктер әлемінің 

жағдайы тyралы қатты алаңдаyшылықтарын білдірді. ХБК-ың 

қатысyшылары қабылдаған резолюцияда әлемдегі 3 млн ӛсімдік тҥрлерінің 

2/3 жyығына 23-жҥзжылдықта жойылып кетy қаyіпі бар екенін атап 

кӛрсетілді[4.13б]. 

Табиғаттың және табиғат байлықтарының адамзат баласы ҥшін аса 

маңызы әрі материалдық, әрі рyхани байлық кӛздері екенін ескере отырып, 

табиғаттың әлі де болса бастапқы қалпынан ӛзгере қоймаған және адамның 

іс-әрекеттері зардаптарының әсері онша байқалмаған табиғаты таңғажайып 

кӛзтартарлық кӛрікті аймақтарды сақтап алy, оны кӛздің қарашығындай 

қорғаy және келешек ҧрпақтар игілігі ҥшін аялы алақанмен аялап жеткізy 

адам баласының басты адамгершілік мақсатыболyы шарт. 

Қазақстанның оңтҥстік-шығысының ӛсімдіктер жамылғысына жан- 

жақты талдаy жҥргізyбарысында тҥрлер қҧрамына тҥгендеy жасаyда аталған 

территориядағы эндемикалық сирек кездесетін және реликт тҥрлердің 

жағдайларын, пайдалы ӛсімдіктердің тҥрлік қҧрамын анықтаyдың 

теориялық және практикалық маңызы ӛте ҥлкен. 

Қазақстанның оңтҥстік – шығысының (Талдықорған ӛңірінің) табиғи 

жағдайына ҥлкен ықпал ететін Жетісy Алатаyының таy тізбегі және Балхаш 

Алакӛл ойпаты. 

Жетісy алатаyының таy тізбегі қытайдың ҧрқашыр және жаир деген 

биіктігі теңіз деңгейінен 2500 м. жоталарынан басталады. Қазақстан жерінде 

ҧрқашир барлық таyына (3300 м.), ал жаир таyы майлы таy жоталарына 

аyысды. 

Жетісy Алатаyы Қазақстан территориясында 77,5
0
 – 82,5

0
шығыс 

бойлық және 44,0
0
 – 46,5

0
солтҥстік ендігіне дейінгі аралықты алып жатыр. 

Жетісy Алатаyы, бірқатар таy жоталарын қҧрайды және батысқа қарай 

біршама тӛмендейді (Сваричевская, 1995; Ахметов1999).Жетісy 

Алатаyының орталық бӛлігі Кӛксy және шығысында Боралдай ӛзендері 

арқылыбӛлінеді. Сондықтан таy массиві солтҥстік және оңтҥстік бӛлікке 

бӛлінеді.Жетісy Алатаyының солтҥстік бӛлігінің ҧзындығы 420 км жyық 

(Жетісy жотасы), оңтҥстік бӛлігі 100 км (Кӛксy жотасы). Кӛксy ӛзенінің 

жоғарғыбӛлігінде Жетісy жотасымен Кӛксy жотасыбірігіп тҧтас таy тҥзеді, 

ең жоғарғыбиіктігі 4500 метрден асады[5. 6]. 

Жетісy таy жотасының солтҥстік беткейі Балхаш – Алакӛл ойпатына 

қарай тӛмендейді. Солтҥстік – батысқа қарай біршама ерекшеленіп тӛмен 

таyлы Архалы және Арғанаты таyлары жатыр. Кӛксy жотасының 
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оңтҥстігінде Борохyдзир және Кесентерек ӛзендері аңғарларыменбӛлініп 

Алтын – Емель жотасының доғасы жатыр. Алтын – Емель жотасы оңтҥстік – 

бастысқа қарай Іле ӛзені аңғарында тӛментаyлы Шолаққа жалғасады. Алтын 

– Емель жотасының оңтҥстігінде Қоңырлен ойпатыменбӛлінген, Жетісy 

таyының бір-бірінен оқшаyланған Долантаy, Қаратаy, Ақтаy, Ҥлкен және 

Қалқан таy кӛтерyлері ең оңтҥстік (бесінші) доғасы орналасқан. Жетісy 

Алатаyының оңтҥстіктен солтҥстікке қарай ҧзындығы120 км асады. 

Жетісy Алатаy массиві оңтҥстіктен Іле ӛзені аңғарымен шектеседі. Іле 

ӛзені алабының оңтҥстігінде Тянь-Шанынның солтҥстік таy жоталары 

Кетмен және Іле Алатаyыбой кӛтереді. 

Жетісy Алатаyыбатыс және солтҥстіктен ақпайтын сyларыбар Балқаш, 

Сасықкӛл, ЖалаңашкӛлменБалқаш – Алакӛл ойпатына және Жетісy 

қақпасына ҧласады. Жетісy қақпасының солтҥстігінде Тарбағатай жотасы 

орналасқан. Шығысында Жетісy жотасы Қытай мемелекеттік шекарасымен 

қатар ӛтіп, оңтҥстік – шығыстабіртіндеп тӛмендеп Қытайдың Синьцзян – 

Ҧйғыр аyданына жалғасады. 

Бҧл Солтҥстік – шығыстан және солтҥстіктен (батысқа қарай 

қозғалғанда) ең ҥлкен ӛзендер Тастаy (Жалаңашкӛл бассейні), Ырғайты 

(Алакӛл бассейні), Тентек (Сасықкӛл бассейні), Ырғайты (Алакӛл бассейні), 

Тентек (Сасықкӛл бассейні), Лепсі, Басқан, Сарқан, Ақсy, Биен, батысында 

Текелі, Кӛксy, Кесентерек және Биже ӛзендері орналасқан (Рыбин, Юнyсов, 

1952). Кесентерек және Биже ӛзендерінің бір-біріне қҧйылғанда Қаратал 

ӛзені деп аталады.Жетісy Алатаyының оңтҥстік беткейінен (батысқа қарай) 

қозғалғанда Хоргос, Шижен, Тышқан, Ҥсек, Борохyдзир ӛзендері 

ағады.Жетісy Алатаyының тӛментаyлыбӛлігінде тҧрақты сy ағысы сирек, 

тӛменгі таyдың оңтҥстік – батыс бӛлігі сyсыз [7]. 

Жетісy Алатаyының ҥлкен ӛзендері қарлардан және кіші мҧздақтардан 

пайда болады, себебі, Жетісy Алатаyында ҥлкен мҧздықтар жоқ (Рыбин, 

1952). Қарлар Жетісy Алатаyының солтҥстік беткейінде 3200 – 3400 м 

биіктікте жатса, оңтҥстік беткейде қарлар 3500 м биіктіктен жоғары [8]. 

Жетісy Алатаyының (Абдyллин 1981) барлық биік деңгейлерінде ішкі 

таyлы депрессияларымен алмасатын тегістелген жазық бҧйра және терең 

қақайрылған биік таyлы (глициальды және альпілік типтегі) рельеф кең 

таралған, ал ортатаyлыбӛлігінде – тік беткейлі терең қақ айырылған типті 

рельеф, тӛмен қарай тӛментаyлы рельефке ҧласады. Ҧсақ тӛбелі рельеф 

оңтҥстік беткейге тән.Жетісy Алатаyының солтҥстік және батыс 

беткейлеріне тӛмен таyлы рельеф тән [9]. 

Жетісy Алатаyының таy массивтерінде ақтарылy және шӛгінді таy 

жаныстары кең орын алған. Жоталардың негізгі ҧшар басы және беткейдің 

ортаңғыбӛлімі граниттерден, кристалдық сланецттерден, ізбестерден, 

кварциттен тҧрады. 

Беткейдің тӛменгі бӛлімінде әсіресе жотаның солтҥстігінде қҧмды – 

сланецті жыныстар, оңтҥстікте басты тҥрде сланецті ізбестер, ҥштік тҧзды 

қызыл тҥсті саздар кең тараған. Тӛрттік шӛгінділер (әсіресе оңтҥстік 
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беткейден) таy жыныстарының ҥгілy ӛнімі аллювиальды, проаллювиальды 

және деаллювиальды қалдықтар тҥрінде. Олар ваалyндардан, ҧсақ 

шиыршық тастан, қҧмнан және саздан, балшықтан тҧрады.Бҧл 

шӛгінділермен әдетте таyбеткейінің тӛменгі бӛлігі жабылған. Жоғарға таyлы 

облыстарды мҧздықтар флювио – гляциональды шӛгінділер ежелгі және 

қазіргі морендер тҥрінде кездеседі. 
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БИОЛОГИЯ САБАҒЫНДА «ДАМЫТА ОҚЫТУ» 

ТЕХНОЛОГИЯСЫН ҚОЛДАНУ 

 

Турлыбекова Айзат Нургалиовна 

 

Ертеңгі кҥннің бҥгінгі кҥннен асып тҥсуіне ықпал етіп, адамзат 

қоғамын алға қарай жетелеуші қҧдіретті кҥш тек білімге ғана тіреледі. Білім 

беруге заман талабы тҧрғысынан жеке тҧлғаны дамытудағы қоғамның 

рухани және адамгершілік қҧндылықтарын қалыптастыруда білім беру 

саласына – баса назар аударылуда. 

ХХІ ғасырда еліміздің болашағын алға қарай жетелеуші ҧрпаққа білім 

беруді қамтамасыз ететін жалпы және орта білім беру саласына тҥбегейлі 

ӛзгеріс енгізу – баса назар аударарлық мәселе. 

Біздің қоғамымыздың саяси және әлеуметтік-экономикалық қҧрылым- 

ындағы қайта қҧрулар алдыңғы қатарға халыққа білім беру жҥйесіне 

қойылатын жаңа талаптарды тудырды. 

Дамыта оқытуды 1950 жылдық аяғынан бастап Л.В.Занков (1901-1977) 

және Д.Б.Эльконин (1904-1984) зерттей бастады. Дамыта оқыту оқушыны 
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оқу пәндерін оқып ҥйренуден теориялық ойды дамытатын оқу іс-әрекетіне 

кӛшірді (Эльконин-Давыдов). Ол оқушыны жан-жақты дамыту міндетін 

қойды (Л В .Зенков). Осы міндетті шешу ҥшін білім мазмҧнын тҥбірлі 

ӛзгерту мақсаты қойылған жоқ (Л.В.Занков). 

Психологтар оқу процесіне оқушының іс-әрекетін енгізу керектігін, 

оның маңызын дәлелдеді. Дамыта оқыту арқылы оқушыға берілетін білім 

бҧрынғыдай репродуктивтік жолмен омес, керісінше арнайы 

ҧйымдастырылатын баланың жан-жақты "теориялық" іс-әрекеті арқылы 

берілетін болды. 

Дамыта оқытудық екі жҥйесінің де оқу бағдарламалары, оқулықтары 

бар, олар Ресей мектептерінде кең қолданылуда. Кӛбіне бастауыш мектепте 

қолданылады. Дамыта оқыту принциптері орта және жоғары сыныптарға әлі 

кең тҥрде енгізілмей отыр. 

Бҥгінгі таңда танымал болып отырған оқыту технологияларын 

белсенді тҥрде қолдана білсек, жаңа мазмҧнды білім беру процесі нәтижелі 

және оның сапалық кӛрсеткіштерін арттыру қиынға соқпас еді. Олай болса, 

оқытуды ізгілендіру жағдайында ӛздігімен даму бағдарын анықтап, дамитын 

және ӛздігінен дҧрыс шешім қабылдай алатын, ӛзін-ӛзі жетілдіріп ӛсіруші, 

ӛзін - ӛзі тәрбиелеуші тҧлға қалыптастыруға болады[8]. 

Қазіргі кезде мектеп алдында тҧрған негізгі мәселе, ол 

жасӛспірімдерге жан-жақты, терең, әрі жҥйелі білім беру, олардың ақыл- 

ойын, белсенділігін дамыту. Бҧл мақсатқа жету ҥшін оқыту ҥрдісін дҧрыс 

даму дәрежесі меңгерілген білімнің деңгейі мен анықталады. Ал 

меңгерілген білім деңгейі оқушылардың іс-әрекетіне байланысты болады 

[9]. Қазақстан Республикасы бiлiм беру жҥйесiн ақпараттандырудың 

Мемлекеттiк бағдарламаларының негiзгi мiндеттерiнiң бiрi ретiнде 

мамандардың осы сала бойынша бiлiктiлiгiн кӛтеру және қайта даярлау 

қарастырылған. Аталған мiндеттердi жҥзеге асыру мақсатында 

мамандардың бiлiктiлiгiн кӛтеру және қайта даярлау бойынша курс 

тақырыптарының мазмҧны ӛзгертiлiп, жаңаланды. Оның негiзгi мазмҧны 

бiлiм беру мекемелерiнiң қызметкерлерiнiң кәсiби шеберлiгiн жаңа 

ақпараттық технологияны пайдалану бойынша жетiлдiруге, басқаша 

айтқанда, бiлiм берудi ақпараттандыруға сай мамандарды жан-жақты 

даярлауға бағытталған. 
Дамыта оқытудың пәнаралық байланысқа негізделген шығармашылық 

жҧмыстар арқылы тіл дамыту ҥрдісіндегі орны, маңызы ерекше. Дамыта 

оқыту- дәстҥрлі оқытуға мҥлдем қарама-қарсы альтернативті оқыту тҥрі. 

Дәстҥрлі оқытудың басты мақсаты білім беру, оқушылардың іскерлігі мен 

дағдысын қалыптастыру болса, дамыта оқыту білімді де, тәрбиені де жеке 

тҧлғаға бағыттай отырып, оны жан-жақты дамытуды мақсат етеді. Дамыта 

оқыту оқушыны субьект ретінде қарастырады. 

Дамыта оқытудың негізін салушылардың басында тҧрған В.В.Давыдов, 

Д.Б.Элькониндер оның ерекше тиімділігін баланың білімді ӛз бетімен алуы, 

оның ізгілік (гумандық) бағыты, іс-әрекеттегі шығармашылық, 
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ӛнерпаздықпен тҥсіндіреді. Дамыта оқыту жеке тҧлғаның ойлауын, 

танымын, есте сақтау қабілетін, эмоциясын, сезімін, жан дҥниесін, тілін, 

ерік-қайраты, мінезін, дарынын дамытуға бағытталады. Ойлаудың ӛзін 

ғалымдар ӛнімді-ӛнімсіз, шығармашылық-шығармашылық емес деп бӛледі. 

Ал дамыта оқыту тҧлғаның шығармашылық ойлауын дамытуға ықпал 

етеді[30, 125] . 

Дамыта оқытуды негізге алған пәнаралық байланыстағы 

шығармашылық жҧмыстарда оқушы-мҧғалім іс-әрекеті тӛмендегідей болып 

келеді. Ол дәстҥрлі оқытудағы мҧғалім-оқушы қарым-қатынастарынан 

мҥлдем бӛлек. 
 

1-кесте — Оқушы – мҧғалім іс-әрекеті 
 

 
Оқушы іс-әрекеті 

 
Мұғалім іс-әрекеті 

 
Проблеманы шешуші. 

Ӛнім жасаушы. 
 

Әдіс-тәсілдер, әр тҥрлі жолдар 

іздеуші, табушы. 

Ӛз ӛнімін ортаға салушы, ҧжыммен 

қарым-қатынасқа тҥсуші. (жоба, 

модель, ереже, сҧрақтар, 

дайындаушы) 

Керегінде мҧғалімді де пікір 

таласына шақырушы. 

Ӛз еңбегін ӛзі саралаушы, 

қорытындылаушы. 

 
Оқушыларды дербес таным іс- 

әрекетіне кіргізуші, оған тҥрткі 

жасаушы. 
 

Тапсырмалар, сҧрақтар әзірлеуші. 

Ақылшы, кӛмек беруші; 

Бірлесіп іздеуші, керегінде олармен 

пікір таласына, диалогиялық әңгі- 

меге кіруші. 

Психологиялық жағымды ахуал, 

жағдай туғызушы. 

Оқушылардың ізденісін қолдаушы, 

мақҧлдаушы. 

Қол жеткен нәтижені саралаушы, 

коррекция жасаушы. 

 

Дамыта оқытуда мҧғалім қызметі тӛмендеп тҧрған жоқ. Оқытудың қай 

тҥрі болмасын мҧғалім - ол мҧғалім. Бірақ оқытудың бҧл тҥрінде мҧғалім 

дәстҥрлі оқытудағыдай барлық іс-әрекетті ӛз мойнына алмайды. Мақсатқа 

тек ӛзінің белсенділігімен жетпейді. Белсенділік оқушыға жҥктеледі. 

Дамыта оқытуда да мҧғалім оқушы іс-әрекеті бірлікте, бір бағыт, бір 

мақсатқа бағытталады. 

Дамыта оқыту жаттанды іс-әрекеттерге сҥйенбейді, оқушының жеке 

басын дамыту, білімді ӛз ізденістері арқылы алуды қамтамасыз етеді. 

Шығармашылық еңбекке кең жол ашады. Ол оқушының шығармашылық 

ойлауына, ізденісіне, іс-әрекетіне тҥрткі жасайды, оны дәстҥрлі оқытудағы 

ӛнімсіз еңбектен босатады. Оны зерттеуші, ізденуші биігіне кӛтереді. 

http://engime.org/joldarmen-orindalatin-operaciyalar.html
http://engime.org/joldarmen-orindalatin-operaciyalar.html
http://engime.org/ziyatkerlik-sajis-5-6-siniptarfa-arnalfan-tarih-aptalifinda-ot.html
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Оқытудың бҧл тҥрінде сҧрақтар, тапсырмалар жҥйесі де басқа сипатта 

болады, яғни ӛз беттерімен орындалатын шығармашылық тапсырмаларға 

ерекше назар аударылады. 

Қорыта келгенде, дамыта оқытудың пәнаралық байланысқа 

негізделген шығармашылық жҧмыстарды жҥргізудегі ең басты тиімділігін 

тӛмендегідей кµрсетуге болады: 

- оқушылардың дербес ізденісіне, білімді ӛз бетімен алуына пәрменді 

ықпалы; 

- оқушылардың шығармашылық ойлауын жетілдіруі;. 
- олардың қабілеті, дарынын, шығармашылық бейімін дамытуға тҥрткі 

жасауы; 

- шығармашылық тҧлға қалыптастыруға әсері, жеке бас ерекшеліктерін жан- 

жақты дамытуы; 

- оқушылардың ӛзін-ӛзі тануы мен "Мен" менталитетін жетілдіруге жағдай 

жасауы; 

- ғылыми ізденіске, ғылыми еңбекке баулуы. 

Дамыта оқытудың ең негізгі ҥш жолын кӛрсетуге болады. 

а) Пән бойынша терең білімді қалыптастыру. 

б) Ойлау әдістері арқылы оқушыларды ҥйрету. в) 

Әртҥрлі әдістерді пайдалану. 

Білімді жеңіл қабылдауға себеп болатың негізгі ойлау әдістерін 

оқушылардың жас ерекшеліктеріне қарай сыныптарға бӛліп ҥйретуге 

болады (2 кесте) 
 

Оны мына кестеден кӛруге болады. 

2 кесте Ойлау әдістері. 

Класс Ойлау әрекеттердің әдістері 

Негізгі Қосымша 

8-класс Салыстыру және талдап 
қорытындылау 

Анализ, синтез, жіктеу, 
индукция 

9-класс Абстракциялау және 

талдап қорытындылау 

(ҧғымдарды, ережелерді, 

қорытындыларды анықтау 

тҥрінде) 

Салыстыру, анализ, синтез, 

жҥйелеу, жіктеу, себеп- салдар 

байланысын ашу, индукция, 

дедукция 

10-класс Талдап-қорытындылау 

(тҥсіндіріп талқылау, 

дәлелдеу тҥрінде) 

Салыстыру, абстракциялау, 

анализ, синтез, жіктеу, 

жҥйелеу, себеп-салдар 

байланысын ашу, индукция, 
дедукция. 

 

8-сыныпта негізінен салыстыру әдісімен, талдап қортындылау кӛп 

кӛңіл бӛлінеді, ал аңықталған белгілерге қарап абстракциялау мен 

қортындылауға кӛңіл бӛледі де, жоғары кластарда алынған ойлау 
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әрекеттері туралы әдістерді ӛз беттерімен іске асыруға кӛңіл бӛледі 

[26]. 

Алған білімдерді іс жҥзінде асыру ҥшін, ӛзіндік жҧмыстарды 

тӛмендегі әдістер  арқылы іске  асыруға болады: 

1. Сҧрақтар 

2. Есептер 

3. Жаттығулар 

4. Кітаппен жҧмыс 
5. Кеспе қағаздармен жҧмыс т.б. 
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АЙШЫҚГҤЛДІЛЕР ТҦҚЫМДАСЫ ӚКІЛДЕРІНІҢ 

ШАРУАШЫЛЫҚ ҚҦРЫЛЫМЫ 

 

Утегенова Нагима Уракбаевна 

 

Айшықгҥлділер тҧқымдасы ӛкілдерінің әр алуан болуы олардың тҥрлі 

экологиялық жағдайларға тез бейімделуінде яғни қҧрлықтардың қоңыржай 

және суық климатты облыстарда, тіптен Арктикаға дейін кең таралған. 

Тҧқымдас ӛкілдерінің адамзат ӛміріндегі орны ерекше. 

Жалпы тҧқымдаста азықтық, мал азықтық, техникалық, дәрілік, әсемдік, 

әселдік т.б маңызы бар ӛсімдіктерге бай. 

Малазықтық ӛсімдік тҥрлеріне жауылша (Alyssum), левкой (Matthiola), 

айқайын (Malcolmia), балшӛп (Megacarpaea), шытырды (Isatis) жатқызуға 

болады. Қазіргі кезде мал азықтық дақылдардың бағалы қҧнды белгілеріне 

кӛп мән берілуде. Оңтҥстік-Батыс мал және ӛсімдік шаруашылығы ғылыми 

зерттеу институтының жайылым және мал азығын ӛндіру бӛлімінің кӛп 

жылдық ғылыми-зерттеу жҧмыстарының нәтижесінде қуаңшылыққа тӛзімді 

мал азықтық ӛсімдік тҥрлерінің жаңа сорттарын шығарып, табиғи 

жайылымдықтардың ӛнімділігін арттыруда. Сондай ӛсімдіктердің бірі 

тіршілік формасы біржылдық шӛптесін ӛсімдік тҥріне буассье 

шытыршығын – Sameriaria boissieriana жатқызуға болады. Ол айқышгҥлдер 
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тҧқымдасына жататын бір жылдық шӛптесін ӛсімдік. Бҧл ӛсімдік тҥрінен 

Оңтҥстік Қазақстан ӛңірі ҥшін Наурыз сорты аудандастырылған. 

Ӛсімдіктері тік, бойы 45-90 см, 1-3 сабақтан тҧрады. Сабақтары 

тармақталған. Тӛменгі жапырақтары ірі, жоғарылаған сайын майдалана 

тҥсіп, ол топырақтың жоғарғы қабатындағы ылғалды пайдаланады. 

Жемісінің ҧзындығы 1,2-1,5 см, ені – 0,4-0,9 см. Мың жемісінің салмағы 

17,8-21,3 г. Мың дәнінің салмағы 4,8-12,5 г. 

Тҧқымы кҥзде немесе ерте кӛктемде ӛскін береді. Буассье 

шытыршығының жақсы ӛсіп-дамуы кӛктемі жылы әрі ылғалды болып 

келетін жазық шӛлде байқалады. Жалпы ӛсімдіктің ӛсіп-дамуының 

ҧзақтығы жайылымдыққа 60-65 тәулік, тҧқымының толық пісуіне дейін 95- 

105 тәулік. Ауруға тӛзімді. Ӛсімдігінің биіктігі 80-90 см.Суыққа шыдамды, 

тез ӛсіп жетіледі. Қҧрғақ малазығы ӛнімділігі 15,5 ц/га, тҧқымы 2,5 

ц/га.Шикі протеин мӛлшері 18-20%. Каротинге ӛте бай – 50-60 мг/кг. 

Кӛктемгі жайылым және шабындық жасауға ҧсынылады. Бір рет егілген 

егістігі ӛзіндік тҧқым шашырауы есебінен 4-5 жылға дейін пайдалануға 

болады. 

Сонымен Айшықгҥлділер тҧқымдас ӛкілдерінің ерекшеліктері әр алуан. 

Тҧқымдас ӛкілдерін егу арқылы кӛптеген тозған жайылымдық жерлерді 

қалпына келтіруге болады. Сонымен қатар тҧқымдас ӛкілдерінің ерте 

кӛктемгі және жазғы жайылымдықтарды жасауға орны ерекше. Осы тҧрғыда 

Айшықгҥлділер тҧқымдасы ӛкілдерін практикалық тҧрғыда зерттеу қазіргі 

кездің ғылымда ӛзекті мәселелерінің бірі. 

Қазақстанның табиғи флорасы — пайдалы ӛсiмдiктердiң қайнар кӛзi. 

Қазақ халқы табиғатты қорғау мәселесіне ертеден-ақ мән берген «Елім бай 

болсын десең, жеріннің бабын тап» деген қағиданы еске ҧстаған ата бабамыз 

жыл мезгілдеріне сай кӛшіп, орын ауыстырып отырған. Мҧның мәнісі, 

жердің шӛбін қалпында сақтап, қорын азайтпауда жатыр 

Қазақстанның кӛпшілік аймағын ежелден бері жайылымдық ретінде 

пайдаланылып келеді. Айшықгҥлділер тҧқымдасы флорасын талдап зерттеу 

барысында ӛсімдік жабындысын сақтаумен қатар оны шаруашылықта тиімді 

пайдалану мәселелері де қамтылады. Бҧл тҥсінікті де, себебі флораны 

зерттеушінің алдындағы мақсаттың бірі болып практик-мамандардың 

назарын ӛсімдіктердің ресурсына, бҥгінгі жағдайына қолдану 

мҥмкіндіктеріне, қажет болған жағдайда қорғап-сақтау тәсілдеріне аудару 

болып табылады. Сондықтан флораның қҧрамында әртҥрлі шаруашылық 

маңызы бар, бағалы ӛсімдіктер анықталды. 

Айшықгҥлділер тҧқымдасы флорасында бірқатар бағалы, әрі 

шаруашылық маңызы ҥлкен ӛсімдік тҥрлері кездеседі. Оларды бірнеше 

топқа бӛледік (кесте-1). Ал, кейбір ӛсімдіктерді жан-жақты пайдалануға 

болады, яғни олардың мал азықтық әрі дәрілік, әрі техникалық және т.с.с. 

маңызы бар. 

1 – кесте Қазақстан аймағындағы айшықгҥлділер тҧқымдасына 

жататын бағалы шаруашылық маңызды ӛсімдіктер топтары 
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Шаруашылық 

топтар 

Тҥрлер 

саны 

Жалпы тҥрлер санынан 
% мӛлшері 

Мал азықтық 52 63,5 

Дәрілік 124 4,4 

Азықтық 24 6,2 

Әсемдік 12 0,8 

Техникалық 12 5,3 

Улы 12 3,5 

Сор 14 10,6 

Майлы 13 1,3 

барлығы 273 100 
 

Айшықгҥлділер тҧқымдасының коптеген тҥрлерінің халық 

шаруашылығында маңызы аса зор. Олар азықтық, жемшоптік, бал 

жинайтын, сәндік, дәрі-дәрмектік т.б. осімдіктердің топтарын қҧрайды. 

Айшықгҥлділер тҧқымдасының азықтық, жем-шӛптік сапасы кейде 

олардың қҥрамында глюкозидтердің немесе алколоидтардың кӛп молшерде 

болуына байланысты біршама тӛмендейді. 
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ҚАЗАҚСТАНДА КЕҢ ТАРАЛҒАН ARTEMISIA L. ТУЫСЫНЫҢ 

АЛУАНТҤРЛІЛІГІ 

 

Шерімбетова Рауан Жарасқызы 

 

Asteraceae Dumort. - жер шарында таралған ӛсімдіктер әлеміндегі ең 

ҥлкен тҧқымдас. Дҥние жҥзінде кең таралған 20 000 тҥрлер мен 1500 туыс 

жатады. Қазақстанда 146 туысқа жататын 883 тҥр таралған. Жусан 
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(Artemіsіa L.) туысының дҥниежҥзі бойынша 500 – ден астам тҥрлері 

қоңыржай климаттық зонада Евразия мен Солтҥстік Америкада таралған, 

соның ішінде ТМД елдерінде 174 тҥрі таралған. Жусанның кең таралуы әр 

тҥрлі экологиялық жағдайларда: бетпақ, шӛл далада, шабындықта, орманда, 

таулы аймақтарда, кейбіреулері барлық зоналарда арамшӛп болып кездесе 

береді. Жусандардың ӛмір сҥруі бір және екі жылдық, кӛп жылдық шӛптес 

тҥрімен жартылай бҧталы, бҧталы, биіктігі 5-170 см дейін жетеді. 

Казақстанда жусандардың 81 тҥр ӛседі, оның 17 эндемиктер [3-12]. 

Жусан туысының зерттелуіне ҥлкен ҥлес қосқан ғалым Вилибальд 

Бессер: (1829,1834,1835) болды, ол жусан гҥлдерінің жыныстық қҧрамына 

қарай ҥшке бӛлді: Seriphidium Bess, Dracunculus Bess, Abrotanum Bess. 

Жусан туысының едәуір бӛлігін, тҥрлерін сипаттап берген ғалымдар: 

К.Линней, Вебер, К.Ф.Ледебуром, И.М.Крашенников[13]. Сонымен қатар 

жусан жайлы ақапарат И.Гмелин(Gmelin), В. Бессер (Besserа), Ледсбура, 

И.М.Красноборов еңбектерінде кездеседі. Артемизиа бір туыс ретінде 

дәстҥрлі тҥрде қабылданып С.Линнауспен мақҧлданған. Ҥлкен кӛлемге және 

ҥлкен тҥрішілік полиморфизмге қарамастан, тҧқым 5 жақсы қалыптасқан 

топтарға бӛлінеді: абротанум, абсинтиум, дракунцулус, серифидиум және 

тридената, олар кӛптеген белгілер жиынтығымен ерекшеленеді, ең алдымен 

себеттердің қҧрылымы және олардағы гҥлдердің жыныстық қҧрамы, 

биологиялық белсенді заттардың спектрі. Жусанның кӛптеген тҥрлері 

полиморфты, кең ауқымды және ҥлкен шикізат массасына ие. 

«Artemisia» атауы б.з.д. 1550 ж. египеттік папирустарда, сонымен 

қатар Ҥлкен Плиния (Ежелгі Рим) жазбаларында кездеседі. Бҥгінгі таңда 

зерттеуші – лингвисттер әдебиеттік зерттеулерде бҧл сӛздің шығуына 

нақтыдеректер айта алмайды. Artemisia сӛзінің бір мағынасы болып емдік 

шипасы бар болғандықтан грек сӛзі «artemes» – «дені сау», денсаулық 

беруші" ӛсімдік делінген. Орыс тілінде жусан сӛзі славяндық «ҧшу» - 

жану, ауыздаащы дәмі болғаннан шыққан делінген. Себебі емдік 

қасиетіне байланысты ауызға салып шайнағанда кҥйдіріп, жандырып 

ашытып жібереді. Жусанның латын тіліндегі атауын Грекия елінің 

патшасы Мавсолдың зайыбы Артемисия есімімен де байланыстырады. Ол 

қатты науқастаныпжатқанда ауруынан осы жусан айықтырған деседі. Тағы 

да бір атауы гректің «ҧнамсыз» деген сӛзімен тҥсіндіріледі, себебі 

жусанның иісі де және одан жасалған тҧнба да ӛте ащы, ал тҧнбасын іше 

қою оңай емес. 

Авиценна жусанның емдік қасиеттерін: ӛт айдайтын, несеп айдайтын, 

денеден суық кетіретін қасиеттерін атап ӛткен. Ежелгі Ресейде жараны 

тез жазатын, қанды тазалайтын қасиеттерін атап кеткен. Ертеректе 

олимпиада ойындарында жеңіп шыққандарға сыйлық ретінде жусаннан 

жасалған сусын ішкізетін болған. Римдіктер жусан тҧнбасын асқазан 

ауруларын емдеуге пайдаланған. Қытайлықтар болса аяқ киімдеріне 

жусанның жапырағын салып жҥрсе, тамаққа деген тәбетті арттырады деп 
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есептеген. Сонымен қатар жусан теңіз саяхатшыларан тҥрлі теңіз 

ауруларынан сақтайды деп сенген. 

Кҥрделігҥлділер Asteraceae Dumort. тҧқымдасына, Artemіsіa L. 

туысына жататын кӛп жылдық, кейде бір не екі жылдық шӛптесін 

ӛсімдіктер, кӛбіне шала бҧта. Сабағы тік немесе жерге жайылып ӛседі. 

Жапырағы кезектесіп орналасқан, қауырсын тәрізді, шеті тілімденген, кейде 

бҥтін жиекті болып келеді. Ҧсақ гҥлі қос жынысты, сары тҥсті, себеттері 

кӛп, әбден піскен кезде шашыраңқы иіліп келген сыпыртқы гҥлшоғырын 

қҧрайды Жусанның биіктігі 10 – 60 см, кейде 1,5 – 2 метрге дейін жетеді.. 

Шілдеден қыркҥйекке дейін гҥлдейді. Жемісі – тҧқымша. Жусанның 

Қазақстанда ғана ӛсетін бір тҥрі – дәрмененің дәрілік шӛп ретінде ерекше 

мәні бар. Шырғалжын жусанның жапырағы мен сабағын жеуге болады, қҧм 

жусаны қҧм тоқтату ҥшін пайдаланылады. Арасында улы тҥрі (таврий 

жусаны) де кездеседі, оны мал жемейді. Жусан – қҧнарлы мал азығы, 

дәрілік, бояуыш, тағамдық, витаминді, эфир майлы ӛсімдік. Жусанның 

кейбір тҥрлері жерсіндірілген (мысалы: тамыржусан, дәрмене т.б.) 

Жусан тамыз, қыркҥйек айларында, кеш гҥлдейді, осы уақытқа қарай 

жапырақтары кеуіп, тҥсіп қалады, ал сабақтары қызыл-қоңыр тҥске 

айналады; ҧрықтары шамамен гҥлдегеннен кейін бір айдан соң қазан айында 

піседі. Барлық ӛсімдіктері улы, ӛзіне тән жағымсыз иісі бар, ащы татымды 

дәмі бар. 
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ҚАЗАҚСТАН ФЛОРАСЫНДАҒЫ ЖАСАҢШӚПТЕР 

(CRASSULACEAE DС.) ТҦҚЫМДАСЫНА БИОЛОГИЯЛЫҚ 

СИПАТТАМА ЖӘНЕ ОНЫ ОҚУ ҤРДІСІНЕ ПАЙДАЛАНУ 

ЖОЛДАРЫ 

 

Ыбрақым Сапаркүл Ерланқызы 

 

Кез-келген мемлекеттің ҧлттық байлықтарының бірі болып оның 

табиғи ресуртары, әсіресе ӛсімдіктер әлемі кіреді. Адамның биологиялық 

ӛмір сҥру ортасы болып ӛсімдіктер әлемі табылады. Ӛйткені адам 

ӛсімдіктер   арқылы ӛзіне   қажетті     ӛнімдер   ала   отырып,   ӛмір   сҥруін 
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қамтамасыз етеді. Ӛсімдік ресурстарының биологиялық маңызы олардың 

алуан -тҥрлігінен танылады. Сондықтан бҥгінгі кҥннің ӛзекті мәселелерінің 

бірі – табиғи флораның нәсілдік қорын немесе алуан-тҥрлігін сақтап қалу. 

Ал ӛскелең ҧрпаққа, табиғат ананың маңыздылығы жайында жан-жақты, 

кӛптеген мағлҧматтарды педагог ретінде жеткізе білу ӛте маңызды. 

Жасаңшӛптер   (Crassulaceae  DС.) тҧқымдасының   ӛкілдері  ең 

алдымен дәрілік  қасиетімен  және   әсемдігімен  ерекшеленіп тҧрады. 

Жоғары оқу орындарында және мектептерде  білім алушыларға  ӛсімдік 

қорын сақтауға және  қорғауға, ӛсімдіктердің  пайдасы мен зиянын, 

қауіпті   жақтарын  тҥсіндіруіміз   біздің  мақсатымыз.    Яғни оқу 

ҥрдісінде    кез-келген  ӛсімдік топтарын танып-біліп, олардың бір-бірінен 

ажырата  білуге жағдай жасауымыз қажет. Сондықтан  Жасаңшӛптер 

(Crassulaceae DС.)      тҧқымдасының   маңыздылығына 

ғылыми шолу жасай отырып білім алушыларға нақты мәлімет берілуі 

керек. 

Жасаңшӛптер тҧқымдасының ӛкілдері Қайыңды – кӛктеректі 

ормандарда, шалғынды жерлерде,   ӛзен   бойында   және   тау 

беткейлерінде ӛседі. Жапырақтары сабақтың тҥп жағын айнала 

дӛңгелектене орналасады, мҧның суды   аз   буландыру   ҥшін   маңызы зор. 

Жемісі – кӛп таптама, қауашақ тәрізді. Тҧқымы — ӛте кӛп. Ҧсақ, жеңіл 

болғандықтан жел, су, қҧмырсқалар арқылы таралады. 

Табиғаттағы  жабайы ӛсетін ӛсімдіктердің туысын  тіпті, олар 

дың тҥрлерін жан-жақты терең зерттеп, табиғаттағы қорын сақтауға және 

қорғауға сол сияқты пайдалы жақтары мен зиянды жақтарын ажырата 

білуге тиіспіз. Адамзат баласының тіршілігі мен тынысына ӛсімдіктер 

әлемінің берер пайласы зор. Ӛсімдіксіз тіршілік жоқ, ӛсімдік бізге тағам, 

ҥй, киім береді. Ӛсімдік адам ҥшін ӛте пайдалы. Бірақ срнымен қоса, оның 

қауіптілігі де бар. Сондықтан да біз әр  адамға улы ӛсімдіктерді ажырата 

білуіне жағдай жасауымыз керек. Ол ҥшін Қазақстанның пайдалы және улы

 ӛсімдіктері жайлы дәлелденген дҧрыс ақпараттар берер болсақ, 

болашақ ҧрпағымыздың қауіпсіздігіне кҥмән келмес еді. 

Жасаңшӛп тҧқымдасы (Crassulaceae DС.) — қос жарнақты бір немесе 

кӛп жылдық шӛптесін ӛсімдік. Жасаңшӛп тҧқымдасының Жер шарының 

қоңыржай және   ыстық   аймақтарында,   таулы   жерлер   мен   қҧрғақ 

тасты беткейлерде кездесетін 35 туысы, 1500 тҥрі бар. Қазақстанда 7 

туысы, 35 тҥрі кездеседі, ең кӛп тарағаны — киікоты, жертаған. 

Сабақтары тік, тӛселіп ӛседі. Ӛте қалың, шырынды жапырағының пішіні 

— дӛңгелек, цилиндр, қалқанша тәрізді. Сыртын ӛңез жауып жатады. 

Кӛбінесе, жапырақтары сабақтың тҥп жағын айнала дегелектене 

орналасып, мҧның суды аз буландыру ҥшін маңызы зор. Жасаңшӛп 

тҧқымдасының ерекшелігі — фотосинтез процесі тҥнде жҥреді, ӛйткені 

жапырақтағы тыныс саңылауы тҥнде ашылады. Гҥлдері қос жынысты, 

кейде дара жынысты, қос ҥйлі, сабақ ҧшында жеке-жеке орналасады 

немесе шатырша, шоғырбас, қалқанша, масақ т.б. гҥлшоғырына топтасады. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%81
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D2%B1%D2%9B%D1%8B%D0%BC
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Тостағанша жапырақшасы — 5, 9 кейде 30-дан асады, кҥлтесі — бесеу. 

Шыбын арқылы тозаңданады. Жемісі — кӛп жапырақша, қауашақ тәрізді. 

Биологиялық белгілердің ішіндегі ауқымды, әрі кешендісі тіршілік 

формасы болып табылады. Қазақстандағы жасаңшӛптер тҧқымддасының 

(Crassulaceae) тіршілік емес. Олардың барлығы шӛптесін ӛсімдіктер. 

Сондықтан биологиялық спектрі тӛмендегідей болады (1-кесте). 

1-кесте                                                         

Жасаңшӛптер тҧқымдасының (Crassulaceae) тіршілік формалары 

бойынша биологиялық спектрі 
р/с Тіршілік формасы Тҥр саны % ҥлесі 

1. Біржылдық монокарпик 2 6,5 
2. Екіжылдық монокарпик 2 6,5 

3. Кӛпжылыдық 
поликарпик 

27 87,0 

Барлығы: 31 100 

 

Қазақстандағы жасаңшӛптер тҧқымдасының барлығы дерлік 

кӛпжылдық шӛптесін ӛсімдіктер. Олардың ҥлесіне 87% тиеді. Қалған 13%-

ын біржылдық және екі жылыдық монокарпиктер қҧрайды. 

Ал даму ырғағы бойынша жасаңшӛптер (Crassulaceae) гҥлдеуі 

сәуірден - қыркҥйекке дейін созылады. Гҥлдеу мерзіміне   қарап 

шартты тҥрде жасаңшӛптерді (Crassulaceae) бірнеше топқа бӛлуге 

болады (2-кесте). 

2-кесте                                                                

Жасаңшӛптер тҧқымдасының (Crassulaceae) гҥлдеу уақыты бойынша 

биологиялық спектрі 
Р/с Топтың аты Гҥлдейтін уақыты Тҥр саны % ҥлесі 
1. Кӛктемгі IV - V 5 16,25 
2. Ертежазғы VI-VI; V-VII 5 16,25 

3. Жазғы VI, VI-VII, VI-VIII, VII, 
VII- VIII 

19 61,0 

4. Кешжазғы-  2 6,5 
Барлығы: 31 100 

 

Қазақстандағы жасаңшӛптердің басым   бӛлігі   (61%)   жазда 

гҥлдейді. Кӛктемде гҥлдейтіндер мен ерте жазда гҥлдейтіндер де едәуір 

ҥлкен топ қҧрайды. Гҥлдеу ырғағы бойынша жасаңшӛптердің 

(Crassulaceae) бҧлай топтасуы оның экологиялық және географиялық 

ерекшеліктерінде болса керек. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 

1 Қазақстан Республикасының Тҧңғыш Президенті Н.Ә.Назарбаевтыңт 

Қазақстан халқына Жолдауы «Қазақстан – 2050»   Статегиясы 
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ҚЫРҒЫЗ АЛАТАУЫ ФЛОРАСЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ 

 

Зинадинова Рыскул 

 

Аннотация. На равнинах и в гористой местности Туркистанской 

области входящей в состав Джунгаро-Северо-Туранской, Южно- 

Туранской областей растительность однородная. В растительности 

преобладают эфемеры и эфемероиды. 

Қырғыз Алатауы флорасының зерттеген жинақ таушы ғылыми еңбек 

қазіргі уақытқа дейін жоқ. Кездейсоқ кейбір оқта-текте ӛсімдіктер жайлы 

деректер ҧшырасып қалады. Ботаникалық зерттеулерінің кӛпшілігі 

ауылшаруашылығының қажеттігін іске асыруға арналған. 

Қазақстанда ӛткен ғасырдың 70-ші жылдарында академиктер 

К.А.Асановтың және С.Абдраимовтың басшылығымен Жамбыл облысының 

суармалы мәдени жайылымдар бойынша тәжірибелер жҥргізілді. 

Мал азығында белок мӛлшерінің жетіспеуін академик С.Абдраимов ӛз 

еңбегінде келтірілген,оның мәліметі бойынша 1970-1979 жылдары 

республикада ӛндірген мал азығында 35% ақуыз жетіспей отырған. Мал 

азығында протеиннің керекті мӛлшерден тӛмен болуы оның қорытылуын 

тӛмендетеді де, мал ӛнімін ӛндіруде шығынды кӛбейтеді [2]. 

Қазақстан мен Орталық Азияны ботаника-географиялық 

аудандаструдың жаңа жобасы бойынша облыстың жер аумағын 4 провинция 

қҧрамына кіргіземіз: Жоңғар-Солтҥстік тҧран, Оңтҥстік-тҧран, Атабашы- 

Қырғыз (Қаратаудың солтҥстік беткейі), Батыс Тяньшань және Тҥркістан – 

Алай (Қызылқҧмның оңтҥстік бӛлігі) дифференциялау облыс жер 

аумағындағы ӛсімдіктердің алуан тҥрлілігін айқындайды. Жазық жерлер 

мен тауалды жерледе ӛсімдіктер жамылғысының табиғат белдеуі бойынша 

дифференциялау анық байқалады. Зерттеу жҧмыстарын жҥргізген аудандар 

жазық және тауалды бӛліктеріндегі ӛсімдіктер жамылғысының кҥйіне 

тоқталамыз. Тҥркістан облысы Жоңғар-Солтҥстік тҧран, Оңтҥстік-тҧран 

провинциясына кіреді [2]. Сондықтан ӛсімдіктер жамылғсында эфемерлер 

мен эфемероидтар, сатық тҧқымдастар басым. Ӛсімдіктер жабыны біртҧтас. 

Кездесетін ӛсімдіктер тҥрлері: Carex pachysty, Stipa caucasia, S. Sareptana, S. 
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Richterana және эфемероид туыстарының тобы - Tulipa, Cousinia, Juno, 

Eremurus, Phlomis т.б. кездеседі. 

Шу және Талас ӛзендерінің алабына ӛсімдіктер жабынында эфермериод 

ярусы жақсы айырықшаланады жуашықты немесе баналы қоңырбас (Poa 

bulbosa), сырдария кӛбенқҧйрығы (Cousinsi syrdariensis), сасық сасыр 

(Ferula foetida), итсиген (Anabasis aphylla), тҥркістан жауылшасы (Alyssum 

turkestanicum), ебелек (Salsola austrlis), жабайы кӛкнар (Papaver pavoninum), 

иісті кӛкемарал (Ziziphora tenuior), т.б. таралған. 

Аласа шӛпті эфемер-эфемероидты және жусанды – эфемер- 

эфемероидты, саванноидты немесе жариялай саванноидты таулы жермен 

жазық жерлер арасында ксерофитті сҧр және қоңыр топырақтарда ӛсетін 

ӛсімдіктер қауымдастығы алып жатыр. Шӛптесін ӛсімдіктер қауларында 

эфемерлер мен эфемероидтар ярусы басым [1 ]. Аласа шӛпті жартылай 

саванна ҥлкен алапты алып жатыр, сонау кӛршілес Ӛзбекістанның 

жерлеріне дейін, Сырдария ӛзенінің оң қол салсы бойымен Батыс Тяньшань 

мен Қаратау аралығын алып жатыр. Негізгі ӛсімдік жабындары жуаншықты 

немесе баданалы қоңырбас (Poa bulbosa), ранг (Carex pachysty), жуаншықты 

арпа (Hordeum bulbosum), тҥкті бидайық (Elytrigia trichophora), бозшағыл 

(Botriochloa ischaemum), қарашағыл (Cynodon dactylon). 

Эфемерлі астықтардың алуан тҥрлері кездеседі: таспамҧрат 

(Taeniatherum crinitum), арпабастың тҥрлері (Anysantha tectorub, 

Bromusjaponicas т.б.), қылтаншӛптер (Aegilops cylidrica, A.triuncialis), 

мортықтар (Eremopyrum orientalis, E.triticeum, E. bonaepartis) т.б. және 

тҧрақты кездесетін тҥрлер: талжапырақты әрем (Phlomis salicifolia), 

шырмауық (Convolvulus subhirsutus), шырыш (Eremurus sogdianus), 

жауылша (Alyssum dasycarpum), шӛлмасақ (Eremostachys speciosa), кеуел 

немесе сортікен (Capparis herbacea), иісті кӛкемарал (Ziziphora tenuior) т.б. 

Тасты жыныстардың шығып жатқан жерлерінде және қиыршық тасты 

беткейлерде ксерофильді бҧталар ӛседі: тікенді бадам (Amygdalus 

spinosissima), шиелер (Cerasus tianschanica, C. verrucosa) ӛседі. 

Жайылымдарда сҥйекті аққурай (Psoralea herbacea), гҥлкекіре (Centaurea 

sguarrosa), сыпыртқы бас жусан (Artemisia scoparia), және Қызыл кітапқа 

кіретін сары лапыз (Colchicum luteum), Корольков запыраны (Crocus 

korolkovii) кездеседі. Мамыр айының екінші бӛлігінде ӛсімдіктер 

жамылғысы біртегіс 100%-ғы жетеді. Жаз айының ортасына қарай тҥгелдей 

кҥйіп кетеді[3]. 

Ӛзен бойларындағы ӛсімдіктер жамылғысы шалғынды және ағаш-бҧта, 

шӛптер қалың ӛскен тоғайлы болады, олар бір-бірін ылғалдылыққа немесе 

топырақтың сорлылығына қарай, ӛзен бойынан алшақтауына қарай 

алмастырып отырады. Сырдария ӛзенінің бойындағы ӛсімідітер 

жамылғысының алуан тҥрлілігімен ерекшеленеді. Ӛзенінің бойындағы 

тоғайлы орманның ішінде кездесетін бҧталар мен ағаштар: Salix alba, S. 

Songorica, Elaeagnus oxycarpa, Populus pruinosa тағы басқалар. Тоғайдың 

араларында және мҥйістерінде астық тҧқымдасты ӛсімдіктер мен миялар, 
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кедір, жантақ т.б. ӛседі. Келесі кезекте олар тамарикстер мен шеңгелдермен 

алмасады да, тҧзды топырақтарда таралған ажырықты жайылымдармен 

аяқталады. 
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СЫНЫПТАН ТЫС ЖҦМЫСТАРДЫҢ КҤНТІЗБЕЛІК ОҚУ 

ЖОСПАРЫ ЖӘНЕ ӘДІСТЕМЕЛІК НҦСҚАУЛАР 

 

Абдурахманова Гаухар 

Резюме. В статье говорится о специально организуемых внеучебных 

занятиях, которые способствуют углублению знаний, развитию умений и 

навыков, удовлетворению и развитию интересов, способностей и 

обеспечению разумного отдыха (досуга) учащихся. 

Қазіргі кездегі қоғам дамуының заңдылығы ретінде білім 

алушылардың рухани, интеллектуалды жан-жақты дамыған, білімпаз 

шығармашылығы белсенді, тҧрақты ӛз бетінше білімін жетілдіруде ынталы 

және дағдысы қаланған кез-келген ӛмірлік мәселелерді шешу мақсатындағы 

тәуелсіз елімізде бірқатар ілгері жҧмыстар қарастырылып, олардың жҥзеге 

асырылып жатқандығын айтуымызға болады. 

Сыныптан тыс жҧмыстар – тҧлғаның әлеуметтік қалыптасуын 

қамтамасыз етуде соған жағдай туғызатын оқытушының басшылығымен 

ҧйымдастырылған және сабақтың мақсатымен ӛзара байланысты болып 

келетін жҧмыстың дербес тҥрі. Ол әртҥрлі әрекеттердің жиынтығы ретінде 

оқушылардың кең кӛлемде, әрі терең жан-жақты тәрбиелік ықпал ете алады. 

Сыныптан тыс жҧмыстардың мазмҧны – оқушының теориялық білімін 

кеңейтіп, толықтыра тҥседі және оқушылардың жеке қабілетін дамыта 

тҥседі. Т.Н.Калечицтің айтуынша [1.] сыныптан тыс жҧмыстың әдеттегі 

сабақтан негізгі айырмашылықтары: 

1) мектеп оқушыларының сыныптан тыс жҧмысқа ерікті қатысуы; 
2) сабақтан тыс сипаты, оларды ӛткізу уақыты, орны, нысаны 

бойынша қатаң реттеу болмауы және білімді, дағдыларды, шеберліктерді 

қатаң бағалаудың болмауы; 

3) оқушылардың сыныптан тыс жҧмыс тапсырмаларын жҥзеге 

асыруда ӛз бастамаларымен жҧмыс жасауы. 

Сыныптан тыс жұмыстарды ӛткізу әдістері жас ерекшеліктеріне, 

санына және қызығушылықтарына қарай әртҥрлі болады. Сыныптан тыс 

жҧмыс - педагогтардың оқушылармен оқудан тыс әртҥрлі іс-әрекеттерін 
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ҧйымдастыру, баланың жеке басын әлеуметтендіру ҥшін қажетті 

жағдайларды қамтамасыз ету. Сыныптық - сабақ жҥйесінің кемшілігі – 

оқушылардың дара ерекшеліктерін дамытуға жеткілікті мҥмкіндіктердің 

болмауы – оқытуды ҧйымдастырудың басқа жолдарын іздестіруге себеп 

болды. Сондықтан оқушылардың сыныптық – сабақтағы танымдық әрекетін 

дамыту, толықтыру және оқушылардың ӛзіндік шығармашылық 

белсендіктерін, қабілеттерін арттыру мақсатында оқыту жҧмысын 

ҧйымдастырудың қосымша тҥрлері қолданылады. Оқыту барысының 

барлық кезеңі сыныптан тыс жҧмыстармен сҥйемелденеді. Олардың 

қатарына семинар, экскурсия, факультативтік, қосымша, конференция 

сабақтары, ӛндірістік оқу, ҥйдегі оқу жҧмысы, тәжірибелік-зертханалық 

(практикум) және пәндік ҥйірме жҧмыстары, олимпиада, сынақ және 

емтихан, ӛзіндік жҧмыс тҥрлерін жатқызуға болады[2]. 

Сыныптан тыс жҧмыстың ӛзіндік ерекшеліктері бар, оған сынып 

оқушыларының тҧтастай қатысуы міндетті емес, оған оқушылар ӛз 

қалаулары, қызығушылықтарымен қатысады және ол міндетті оқу 

пәндерінің кестесінен тыс уақытта мҧғаліммен бірге ӛткізетін, міндетті емес 

жҥйелі сабағы деп кӛрсеткен. Мҧндай сыныптан тыс оқу жҧмыстарына 

пәндік ҥйірмелер, ғылыми қоғам, олимпиада, конкурстар т.б. жатады дейді. 

Мектеп пәндерінен ҧйымдастырылатын сыныптан тыс жҧмыстардың 

формалары алуан тҥрлі. Олар әртҥрлі белгілер бойынша 

классификацияланады: оқушылар саны, жҥйелілігі (уақыт бойынша), 

дидактикалық мақсаттарына қарай және т.б. Оқушылардың саны бойынша: 

- Жеке жҧмыс, сыныптан тыс жҧмыстардың барлығында бар, мысалы, 

әдебиет оқу, емтиханға дайындық, конференцияға дайындық, олимпиадаға 

қатысу, сырттай немесе қашықтан оқыту мектептерінде және т.б. 

- Жалпы тҥрі, кештер, конференциялар, конкурстар және олимпиада 

(топтық). Дидактикалық мақсатына қарай Д.М. Златопольский сыныптан 

тыс жҧмыстардың екіге бӛледі: - ӛзгелерден материалды меңгеру деңгейі 

бойынша қалып кеткен оқушылармен, яғни пән бойынша қосымша сабақ. 

- пәнді оқытуда оқушылардың қызығушылықтарын арттыруға 

арналған жҧмыс. Ал, жҥйелілігі бойынша жҥйелі тҥрде (белгіленген кесте 

бойынша) және эпизодтық деп қарастырады. Жҥйелі тҥрде тҥріне 

жататындар: ҥйірме, ғылымитанымал және тҥпнҧсқа әдебиеттермен жҧмыс, 

факультативтік сабақтар. 

Сыныптан тыс жҧмыстарды ҧйымдастырудың формалары ӛте кӛп. 

Сыныптан тыс жҧмыстарды зерттеген ғалымдар жеке, топтық, біріктірілген 

және жалпы немесе фронтальды, ҧжымдық тҥрлерге бӛледі. Кез-келген 

формадағы сыныптан тыс жҧмыстар адамгершілік, саналық, физикалық, 

экологиялық, экономикалық, эстетикалық және т.б. тәрбиедегі мәселелерді 

шешуге, дамытуға негізделеді. 
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1 сурет- Сыныптан тыс жҧмыстардың формалары 

Педагогикалық оқулықтарда «Оқытудың техникалық қҧралдары» 

терминіне әртҥрлі анықтамалар беріледі. «Оқытудың техникалық қҧралдары 

– оқушыға оқу материалын тереңірек тҥсінуіне, олардың практикалық 

дағдыларын қалыптастыруға мҥмкіндік беретін әртҥрлі техникалық 

қҧралдар, сонымен қатар кері байланысты жҥзеге асыратын және басқа да 

оқыту ҥдерісіндегі еңбек механизмдерінің қҧралдары деп тҥсінеді. Оқу 

қҧралдары (педагогикалық қҧралдар) – мҧғалімнің оқу нәтижесіне әсер 

ететін барлық материалдар (оқу ҥдерісі). Оқу қҧралы – педагогикалық 

мәселелерді шешуде пайдаланылатын материалдық және рухани 

мәдениеттің субъектілері. Жалпы алғанда оқу қҧралдарына келесілер 

жатады:  қызмет тҥрлері: ойын, жаттығу, еңбек;  педагогикалық техника: 

сӛйлеу, мимика, қозғалысы; БАҚ, кӛрнекі қҧралдар, ӛнер туындылары. 

А.С.Макаренко қҧралдар деп мақсаттық, диалектикалық және жҥйелік 

ҥдерістерін сақтау қажеттілігін санайды [3]. Педагогикалық ҥдерістің ӛзі 

педагогикалық қҧралдардың тиімділігін болжамайды. Автоматты тҥрде 

әрқашанда қойылған мақсатқа жеткізетін тҧрақты, әрі «әрдайым пайдалы 

және әрдайым бірдей, дәл әрекет жасайтын» мҧндай қҧралдың болуы 

мҥмкін емес. Қҧрал – бҧл мақсаттан шын нәтижеге жететін біртҧтас ҥдеріс. 

Оқыту қҧралы ҧғымы дидактикада оқытушы мен ҥйренушінің басқа 

әрекеттері қатарындағы әрекет қҧрауыштарының бірін анықтау ҥшін 

қолданылады (тҥрлендіру пәні, қҧралы, әрекет технологиясы және т.б.). 

Мысалы, Н.Т.Ошанова ӛзінің зерттеуінде «Қҧралдар оқушылардың 

дҥниетанымдық қабілеттерінің дамуына мҥмкіндік туғыза отырып, 

оқушылардың ойын дамытады[4], ӛз бетінше ізденіп жаңа білімді игеруге 

ықпал жасайды. Негізінде оқыту қҧралдары мен әдістері ғылыми таным 

әдістеріне байланысты, ӛйткені оқушылардың оқытуда ең бастысы 

оқушылардың танымдық іс-әрекеті. Оқыту қҧралдарын пайдалану, 

практикалық сабақ пен теориялық сабақты жақындастыру оқушылар 

кӛзқарасының қалыптасынуының, таным қабілеттерінің дамуының негізі 
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болады» дей отырып, оқушылардың дҥниетанымдық кӛзқарасын 

қалыптастыруға кӛмегін тигізетін телекоммуникациялық технологияларды 

оқытуда қолданылатын Инфонет бағдарламасын (арнайы жасалынған, 

қҧрылымын ӛзгертуге болмайтын қҧрал) және телекоммуникациялық 

технологияларды оқытудың ақпараттық толықтыру қҧралын (мҧғалімнің 

жетекшілігімен оқушылардың жас ерекшеліктеріне, білім деңгейлеріне 

байланысты оқу материалдары таңдалынып және әр сабақта толықтырылып 

отырады) ҧсынады. 
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БИОЛОГИЯНЫ БЕЙІНДІ ОҚЫТУДА ОҚУШЫЛАРҒА КӘСІБИ 

БІЛІМ БЕРУДІҢ МАҢЫЗЫ 

Абильдаева Нуржамал Агабековна 

Жалпы білім беру жҥйесін модернизациялауға байланысты қазіргі 

таңда білім беру ҥдерісіндегі басты мәселе - оқушыны ӛзінің азаматтық 

қҧқықтары мен міндеттерін білетін, ӛзінше ойлап, ӛзінің әлеуеттік 

мҥмкіндіктерін болжап, ӛзінің ӛмірдегі орны мен ӛмірлік жолын таңдай 

алатын тҧлға ретінде қалыптастыру болып отыр. 

Сонымен қатар, бҥгінде жоғары сынып оқушыларының кӛпшілігі 

қазіргі кездегі білім ЖОО-да жақсы оқып, болашақта кәсіби мансап жасауға 

жасауға толық мҥмкіндік бермейді деген кӛзқараста оқушылардың тек 12 

пайызы ғана бҥгінгі білім талапқа сай деп есептеді. Оқушылардың 70 

пайыздан астамы басты пәндердің негізін ғана игеріп, ал мамандандыққа 

байланысты пәндерді тереңдетіп оқуды қалайды. Осы жағдайларға 

байланысты Ресейде енгізілген бағдарлы оқыту жҥйесі саралау, тҧлғаға 

бағытталған және мамандандырудың басты қҧралы ретінде танылып отыр. 

Биологиядан бағдарлы оқыту деп оқушылардың арнайы қабілеттерін 

дамытып, олардың мамандық бойынша таңдаған пәндеріне деген 

қызығушылықтары мен білімін жалғастыру ҥшін қажетті оқу орындарын 

таңдау қабілеттерін арттыруға бағытталған оқыту жҥйесін айтамыз. 

Бағдарлы оқытудың ӛзіндік қҧрылымы бар. Бағдарлы оқыту жҥйесін 

тӛмендегідей жіктеуге болады: 
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- базалық пәндер (бҧл оқушылардың қабелеттері мен 

қызығушылықтарын біржақты дамыту қаупінен сақтайды); 

- бейінді пәндер бағдарлы және оған қатысты пәндер (оқушыларды 

қызығушылығына сәйкес және болашақ мамандықтарына тікелей қатысы 

бар пәндер). Мысалы, жаратылыстану бағытындағы пәндерге биология, 

химия, физика жатады. 

- қолданбалы курстар (таңдау бойынша курстар, оқушылардың 

қатысуы міндетті) бағдарлы пән бойынша білімді дамытып, белгілі бір 

ғылым саласымен тҧрақты айналысу дағдыларын қалыптастырады. Мысалы, 

жаратылыстану- ғылыми бағдарын таңдаған, биологияға қызығатын және 

генетикаға қатысты мамандықты таңдаған оқушы биологияның осы бағыты 

бойынша білімдерін дамытуға арналған курстарға барады. Яғни, 

қолданбалы курстар арқылы оқушыларды бағдарішілік жіктеу жҥзеге 

асырылады [1, 2, 3, 4]. 

Арнайы курстар, арнайы практикум және жекелеген бӛлімдер 

бойынша білімді тереңдетуге арналған модульдер (оқушылардың таңдауы 

бойынша). 

Базалық, бағдарлық және қолданбалы курстардың арақатынасы 

(практикумдар, модульдер, арнайы курстардың) 50:30:20 пропорциясында 

жоспарланады. 

Билологияны бағдарлы оқыту әдістері мен тәсілдерінде ӛзгерістер 

жҥріп жатыр. Проблемалық оқыту, оқушылардың қосымша әдебиеттермен 

ӛз бетінше жҧмыс жҥргізуі, зерттеу әдістерінің мәні айтарлықтай артып 

отыр. 

Қазіргі таңда мектепте жҥзеге асыруға болатын бағдар тҥрлері 

анықталуда. Оларды жалпы саны – 20 шақты. Биология келесі бағыттарда 

бағдарлық деңгейде оқытылады: жаратылыстану-ғылыми, биологиялық- 

химиялық, медико-биологиялық. Базалық деңгейде биологияны аптасына 1 

сағат оқытылса, бағдарлы деңгейде – 3-4 сағат. 

Биологияны тереңдетіп оқыту мен бағдарлы оқыту тҥрлерінің ара 

жігін ажыратып алу керек. Биологияны тереңдетіп оқыту бойынша 

биология пәніне кӛп сағат бӛлінеді. Ал бағдарлы оқытуда ӛзара 

интеграциялық байланыстағы бірнеше пәнді жоғары деңгейде оқыту 

кӛзделеді. Биологияны бағдарлы оқытудың маңызды ерекшелігінің бірі – 

болашақ мамандыққа немесе болашақ оқу орнын таңдауға «қадам» 

жасалады, сондықтан бағдарлы оқытатын пәндердің мазмҧнында оқушы 

ҥшін кәсіби жеке және әлеуметтік маңызды пәндерге бас назар аударылады. 

Бейінді оқытуға кіріспе ретінде 9 сыныпта бағдар алды дайындық 

жҥргізу қажет. Ондай дайындықтың негізгі мақсаты 10-11 сыныпта 

оқушылардың мамандық таңдауына кӛмек кӛрсету болып табылады. 

Бейінді оқыту барысында кәсіби және бейінді білім беру ҥшін 

барлық мектеп пәндерінің маңызы артады. Кез келген ғылымның негізін 

беру арқылы ғана әр тҥрлі мамандықтың ерекшеліктерін кӛрсетуге болады. 
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Кәсіби білім беру беру шаралары негізгі екі бағытта жҥргізу ҧсынылады: 

оқушыларға бағдар алды білім беру және биологияны бағдарлы оқыту. 

Мысалы, 9 сыныпта жалпы биологияның негіздерін оқыту кезінде 

оқушыларды биологияға қатысты бірқатар мамандықтармен таныстыруға 

болады: биология пәнінің мҧғалімі, эколог, тҥрлі саладағы дәрігерлер, 

ландшафт архитекторы, мал дәрігері, биолог – ғалым, лаборант- эколог, 

зоотехник. Ол оқушылардың биологиядан алған білімдерін ӛмірде қолдану 

мҥмкіндіктерін арттырып, биологияның қолданбалы маңызын ашады. 

Кӛптеген оқушылар кӛбінесе мамандықтың сыртқы тартымдылығына ғана 

назар аударатындықтан, мҧндайға негізгі мақсат - жоғары сыныптарда 

белгілі бір бағдарды және болашақ мамандығын таңдау мотивациясын 

арттыру. Нәтижесінде оқушылар қандай да бір мамандықты неліктен 

таңдайтындықтарын тҥйсінулері керек. Кәсіби бағдар арқылы келесі 

міндеттерді шешуге болады: 

- жеке тҧлғаның жҧмыс істеуге қажетті қабілеттерін, білімдерін, 

индивидуалдық-психологиялық сапаларын айқындау, мамандық пен 

кәсіптің ішкі мазмҧнын ашу; 

- оқушыларды биологияға қатысты әр тҥрлі мамандықармен 

таныстыру, соның ішінде тек дәстҥрлі ауыл шаруашылық мамандықтарымен 

ғана емес, медицина, экология, фармокология, генетика, кибернетика сынды 

заманауи мамандықтармен таныстыру; кадрлар даярлау жҥйесі мен 

мамандар тапшылығы туралы ақпарат беру. 

Атақты адамдардың тҧлға ретінде және маман ретінде қалыптасуын 

мысалға келтіре отырып, оқушылардың кәсіби маңызды қасиеттерінің 

дамуына ықпал ету. 

Бейін алды даярлық кезінде оқушыларға тек ақпараттық емес, 

психологиялық қолдау кӛрсетудің маңызы зор. Оқушылардың жеке 

қабілеттерін тексеруде және мамандықтардың ерекшеліктерін айқындауда 

мектептің педагог- психологының кӛмегі айтарлықтай. Тіпті психолог 

болмаған жағдайда мҧғалім қарапайым әрі тиімді тестілеу әдістері арқылы 

тоғызыншы сынып оқушыларының кәсіби қызығушылықтары мен 

мамандыққа бейімдігін айқындай алады. Сол мәліметтердің негізінде 

оларға болашақ мамандықтарын таңдау оңай болады. Осы мақсатта біз 

Е.А.Климовтың «Дифференциалдық – диагностикалық сауалнамасын» және 

А.Е.Голомштоктың «Карта интересов» (қызығушылық картасы) әдісін 

қолдануды ҧсынамыз, оның мәтіні қосымшада берілген. 

Биологияны бейінді оқытуда кәсіби білім беру элементтерін 

қолданбалы курстардың мазмҧнына енгізуге болады, оқушыларды жаңа 

мамандықтармен және кәсіппен қатар таныстырған дҧрыс. Сондай-ақ 

қолданбалы курстар аясында атақты биолог-ғалымдармен, дәрігерлермен 

таныстыруға болады. Белгілі бір мамандық саласында қолданылатын пәндік 

білім негізінде қалыптасатын кәсіби біліктерін дамытуға бағытталған жҧмыс 

жҥргізудің де маңызы зор. 
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НАЗАРБАЕВ ЗИЯТКЕРЛІК МЕКТЕБІНДЕ ОҚУШЫЛАРДЫҢ 

ДЕНСАУЛЫҒЫН САҚТАУДЫҢ ЗАМАНАУИ 

ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛУЫ 

 

Алтынбекова Айнұр Маратқызы 

 

Қазіргі заманғы білім беру ортасындағы ӛзгерістермен байланысты 

психикалық-эмоционалдық жҥктемелер, мектептегі оқу-тәрбие 

бағдарламаларының ҧдайы кҥрделіленуі, оқытудың жаңа инновациялық 

технологиялары мен әдістерінің қарқынды енгізілуі, меңгеруге қажетті 

білім мен ақпарат кӛлемінің артуы балалар мен жасӛспірімдер 

организміне, оқушының функциональдық мҥмкіндіктері мен денсаулығына 

жоғары талаптар  қоюда [1]. 

Соңғы жылдары жҥргізілген зерттеулердің нәтежиелері мектеп 

оқушыларының денсаулығының нашарлап, балалар мен жастар арасында әр 

тҥрлі ауру-сырқаттардың таралуы жиілегенін кӛрсетті [2]. 

Жалпы адам денсаулығына әсер ететін себептерді талдай келе, балалар 

мен жасӛспірімдердің денсаулығын қалыптастыратын негізгі факторлар 

мыналар деп санауға болады: 

1. Ата-аналардың денсаулығы мен конституциясына әсер етуші 

(әсіресе аналарға жҥкті болғанға дейін әсер ететін) факторлар; 

2. Генетикалық (тҧқым қуалаушылыққа әсер етуші) факторлар; 

3. Ауаның, судың, топырақтың санитарлық-гигиеналық сипаты; 

4. Тамақтану жағдайы; 
5. Жанҧя-тҧрмыстық факторлар: жанҧяның қҧрамы, тҧратын 

мекен-жайдың сипаттамасы, орташа кіріс мӛлшері, жанҧя тҧрмысы мен 

сәбидің кҥтімі, жанҧяның психологиялық климаты, зиянды әдеттердің 

(шылым шегу, арақ қҧмарлық, т.с.с.) болуы; 

6. Сәбидің мектепке дейінгі мекемелерде болу жағдайының 

санитарлық-гигиеналық сипаты. 
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7. Баланың мектептегі білім алу ортасы мен ӛмір сҥру салтының 

ерекшеліктері, денсаулығын сақтау мен нығайту жҥйесі қызметінің 

тиімділігі. 

Мектеп оқушыларыныңи дҧрыс тамақтанбауы, олардың «фастфуд» 

тағамдық ӛнімдері, газдалған тәтті сусындар сияқты сапасыз ас ішіп-жеу, 

жалпы физикалық дамудың және тӛзімділіктің тӛмендеуіне, зат алмасу 

бҧзылыстарының, тҥрлі созылмалы аурулардың ӛрбуіне ықпал етеді. 

Сонымен, мектеп жасындағы оқушы балалардың тағамындағы 

бҧзылыстар физикалық және ақыл-ой дамуының тежелуіне, сабақ 

ҥлгерімінің нашарлауына және де аурушаңдың белең алып, денсаулықтың 

тӛмендеуіне соқтырады. Осымен, бҧл жағдайда балаларға жҥргізілетін егу 

шарларының тиімділігі жеткіліксіз, жҧқпалы, паразитарлық және жҧқпалы 

емес аурулар созылмалы тҥрде ӛтеді, кейде тіптен олар асқынуларға 

ҧрындырады. Жалпы алғанда, балалар мен жасӛспірімдердің дҧрыс 

тамақтанбауы, тағами бҧзылыстары еліміздің интеллектуалдық және адами 

потенциалын едәуір тӛмендетеді. 

Қазіргі заманда мектеп жасындағы балалар мен жасӛспірімдер аз 

қозғалуға бейім болды. Солай болған кҥнде де, дене шынықтыру 

белсенділігі саламатты ӛмір салтының негізгі қҧрамдас бӛлігі және дене 

салмағын қалыпты деңгейде ҧстаудың маңызды шарты болып табылады [3]. 

Жеткілікті қимыл-қозғалыс белсенділігі оқушы жастардың 

психологиялық және соматикалық саулығын жақсартудың мықты қҧралы 

болып табылады. Ол кӛптеген жҧқпалы ауруларды жҧқтырмау, ӛмір сҥру 

жасын ҧзартуға кӛп әсерін тигізеді, сондай-ақ жастар арасында әлеуметтік 

ӛзара қарым-қатынасты ынталандырып, қоғамға да едәуір пайда келтіреді. 

Статистикалық деректер кӛрсеткендей, қимыл-қозғалыс белсенділігі жоғары 

адамдардың арасындағы ӛлім-жітім кӛрсеткіштері, отырып ӛмір сҥруге 

бейім адамдар арасындағыдан анағҧрлым тӛмен болады екен[4]. 

Болашақ ҧрпақтың денсаулығын сақтау мен оқушы жастарда саламатты 

ӛмір сҥру салты дағдыларын қалыптастыру қоғамның, бҥкіл ӛркениеттіәлем 

ҥшін әлеуметтік сипатқа ие болып отырған тарихи кезеңде мектеп 

оқушыларының денсаулығын сақтау мен нығайту орта білім беру 

ҧйымдарындағы оқу-тәрбие ҥрдісінің аса маңызды бағытының біріретінде 

қарастырылуы қажет.Осылай десек те, еліміздегі жалпы орта білім беру 

мектептерінде оқушылардың денсаулығын сақтауға жеткілікті кӛңіл 

бӛлінбейді, мектеп мҧғалімдеріӛзінің оқытатын пән бағдарламасымен 

шектеліп, педагогикалық денсаулық сақтау технологияларынтолыққанды 

пайдаланбайды. Сондықтан мектеп оқушыларында денсаулық мәдениеті 

қалыптаспаған, басым кӛпшілігінің денсаулықты сақтау туралыбілімдері 

тӛмен, саламатты ӛмір сҥру салтының қарапайым әдет-дағдылары 

дамымаған. Қорыта айтқанда, ол кезеңге оқушы балалардың денелік және 

психикалық денсаулығын сақтауға ҧмтылу тән болды, балалардан 

қарапайым гигиеналық талаптарды ҧстану талап етілетін, олардың 

денсаулығын сақтау мен нығайтуға бағытталған дене шынықтыру 



106  

жаттығулары мен жҥйелері қолданылды. Сонымен қатар, оқушы балаларға 

бастапқы медициналық білім беріліп, саламатты ӛмір сҥру салты 

ҧстанымдарымен таныстырылды. 
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БАЛЫҚТАРДАҒЫ АДАМДА АУРУ ТУДЫРУШЫ ПАРАЗИТТЕРДІҢ 

МОРФОЛОГИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Арынбекова Алтынай Мухтаровна 

Балық – адам ҥшін қажетті белокқа бай тағам кӛзі. Оның еті, 

уылдырығы, ал кейбір тҥрінің терісі де пайдаланылады, олардан балық майы 

алынады. Ішінде улы тҥрлері де кездеседі. Балық аулау шаруашылығы 

ертеден белгілі, дегенмен оның шарықтау биігі ХХ ғасырдың 70-жылдарына 

тура келеді. Осыған байланысты кейбір кәсіптік маңызы зор балықтың 

санын азайтпау ҥшін олардың табиғи кӛбеюіне қосымша әр тҥрлі қолдан 

ӛсіру әдістері жасалады. Саны ӛте азайып кеткен, айрықша қорғауға 

алынған балық тҥрлері мен тҥр тармақтары халықаралық және ҧлттық 

«Қызыл кітапқа» енгізілген (мысалы, ақ балық, нельма, Арал албырты, Арал 

бекіресі, Каспий албырты, кӛкбас, т.б.). Ғылыми мақсат ҥшін кейбір 

балықтарды лабораторияда ӛсіреді. Балықты аквариумда ӛсіру де кең ӛріс 

алуда. 

Балықтардың паразиттері және олар тудыратын аурулар жайында 

ғылыми мәліметтер ертеден жиналған. Алғаш тҧқы балықтарының ауруы 

туралы (тҧқы оспасы) ғалым К.Геснердің (1563 ж.) еңбегінде кӛрсетілген. 

Балықтардың кейбір паразиттері К.Линнейдің (1758 ж.) әйгілі «Табиғат 

жҥйесінде» де енгізілген. Еуропа елдерінде балық шаруашылығы дамуымен 

қатар ихтиопатологияның дамуына да қарқын пайда болды. Нәтижесінде 

ХХ ғасырда ихтиопатологияның ғылым ретінде қалыптасуы неміс ғалымы 

Б.Хофердің (1904) тҧңғыш рет басылған «Руководство по болезням рыб» 

еңбегінен басталды. Оның жалғасы ретінде М.Пленнің балықтардың 

мҥшелерінің аурулары жӛнінде, В.Шеперклаус, Е.Амлахер және 

Г.Рейхенбах-Клинкенің бірнеше кітаптары, анықтамалары және 

нҧсқаулықтары жарық кӛрді. Р.Эргенс пен И.Лан балықтардың 

http://www.grandars.ru/college/medicina/zdorove.html
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паразиттерінің анықтауышын шығарды. Ф.Вольф пен И.Гавелка тҧңғыш рет 

балықтардың ауруларына қарсы медикоментозды препараттарды қолданды. 

Аурулардың пайда болуы мен таралуы ҥшін бір-бірімен ӛте тығыз 

байланысты ҥш негізгі тізбек қажет: жҧқпалы аурудың бастама кӛзі, 

қоздырушыларды беріліс (ӛткізгіш) факторлары және қабылдағыш 

(зеректік) ағза. 

Суқоймада жҧқпалы аурудың басталуының негізгі қайнар кӛзі – ауру 

балық, аралық иелері және сыртқы ортаның қолайлы жағдайы. Ауру балық 

патогенді қоздырушыларды ӛзінің нәжістерімен, несебімен, шырыш немесе 

жыныс ӛнімдерімен сыртқы ортаға (суға) шығаруы мҥмкін. Сыртқы ортада 

қоздырушылардың дамуына қолайлы жағдай болу қажет, мысалы 

трематодоз ауруларының қоздырушыларының даму сатысына аралық иесі 

моллюскалардың болуы қажет. Ең соңында, қоздырушы ауруды 

қабылдағыш организмнің денесіне ену керек. Егер осы факторлардың бірі 

болмаса, эпизоотия дамымайды. 

Қоздырушының ауру балықтан сау балыққа ӛту жолдарын да 

ажыратуға болады, олар тікелей, мысалы, жыныс ӛнімдері арқылы 

(уылдырығы, спермасы арқылы) және сыртқы орта факторларының 

элементтері арқылы. Бҧған жататындар: балық уылдырығы, суқойманың 

топырағы, жасанды және табиғи қорегі, қҧстар, омыртқасыз жануарлар, 

балық аулау, балық ӛсіру қҧралдары. Осы барлық факторлардың ҥйлесімі 

аурудың таралу жолын анықтайды. Аурудың таралуының келесі жолдары 

бар [62]: 

 Аурудың қоздырғыштары сумен жабдықтау (техникалық жабдық) 

арқылы, аралық және қосымша иелерімен, ӛрістегіш, жартылай ӛрістегіш 

балықтар арқылы таралатыны белгілі. Бҧл кӛпшілік жағдайда су ӛткізу 

қҧрылысындағы балық ҧстап қалғыш қҧрылысының болмауына 

байланысты. 

 Аурудың қоздырғыштары балықжегіш қҧстармен әкелінеді. Бҧл жол 

негізінен қҧстың ішегінде жыныстыққа жетілетін гельминттерге қатысты. 

Мысалы, шағалалар арқылы ақ саха балықтарының дернәсілдік 

сатысындағы паразиттерінің әкелінгені тіркелген, мысалы, трематод 

Jchtyocotylurus intermedia және Diphyllobothrium ditremum. 

 Балық ӛсіру немесе жерсендіру объектісімен аурудың 

қоздырушысының әкелінуі; балықтардың жаңа жағдайға, жаңа биоценозға 

(ортаның химиялық қасиетіне, қоршаған ортаға) бейімделуі. Жаңа 

суқоймаға балықтарды тасымалдаумен қатар аурулардың 

қоздырушыларының тасымалдануына да мҥмкіндік туғызады. Жаңа 

Зеландия мен Аустралияға жерсіндірілген қҧбылмалы бахтах пен 

ихтиофтирус әкелінеді. Арал теңізіне Каспий шоқыры мен моногенеа 

әкелінгені кеңінен белгілі. 
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ҚАЗІРГІ ҚОҒАМНЫҢ ДАМУ ПЕРСПЕКТИВАСЫНДАҒЫ 

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ БІЛІМ МЕН МӘДЕНИЕТ 

 

Баянбай А.С. 

ХХІ ғасыр «жасыл экономика» кезеңі яғни, қоршаған орта ғасырына 

айналды. Бҧл дегеніміз, экологиялық жағдай бҥгінгі экономиканы да, білім 

мен мәдениетті да анықтайды. Ӛткен  ғасырдың  екінші жартысында 

белгіленген жаһандық экологиялық дағдарыс жағдайында ӛмір сҥре отырып, 

адамзат қалыптасқан  жағдайдан шығу жолдарын іздейді. Ӛркениеттің 

стихиялық әлеуметтік-экономикалық дамуы оны тҧйыққа тірейді. 
Іс жҥзінде жер бетінде қазіргі уақытта тҧтыну қоғамы жҧмыс істейді, 

онда жеке тілектерді қанағаттандыру бірінші орынға айналады және оның 

ҧзақ мерзімді кезеңге дамуын анықтайды. Білім беру жҥйесінде және 

қоғамда экологиялық тәрбиеге педагогикалық кӛзқарас шеңберінде 

қарастыру кең таралған. 

Қазіргі уақытта әрбір адам, оның мамандығына қарамастан, 

экологиялық білімді және экологиялық мәдениетті болуы тиіс. 

Экологиялық мәдениет-бҧл білім, білік, қҧндылықтар жҥйесі және 

табиғатқа қатысты қабылданған шешімдер ҥшін жауапкершілік сезімі. 

Тҧлғаның экологиялық мәдениетінің негізгі компоненттері: экологиялық 

білім, экологиялық ойлау, экологиялық тҧрғыдан ақталған мінез-қҧлық және 

табиғатқа деген қҧрмет сезімі болуы тиіс. 

Экологиялық мәдениет-бҧл адам мен әлеуметтік туыстық орта 

арасындағы қарым-қатынастың жаңа сапалық деңгейін, қызметін және 

экологиялық негізделген мінез-қҧлықты, іс-әрекетті ынталандыратын 

қҧндылықты бағдарларды анықтайтын адамзаттың жаңа мәдениеті. Кең 

мағынада экологиялық мәдениет жалпыадамзаттық мәдениеттің жаңа 

мазмҧны бар. Зерттеу проблемасын жан-жақты талдау адамда табиғат 

алдындағы ӛз міндеттерінің жаңа тҥсінігін қалыптастыру, жаңа әлемдік 

кӛзқарас ӛте қиын екенін кӛрсетті. Мәдениетте ӛзін табу, ӛзінің мәдени 

келбетін қалыптастыру - бҧл адам білім беру арқылы мәдениетке баулу 

процесінде шешуі тиіс міндет. Адамның сана-сезімінің даму қҧралы, оның 

рухани ӛсуі білім берудің мәдени шығармашылық функциясы іске 

асырылған кезде Мәдениет оның толымдылығында орын алады. Барлық 
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уақытта прогрессивті педагогикалық ой адамның рухани ӛмірі табиғатпен 

тығыз байланысты екендігі туралы ереженің шынайылығын бекіте отырып, 

жеке тҧлғаны қалыптастырудағы табиғаттың рӛлін жоғары бағалады. 

Табиғатқа немқҧрайлы қарауға, оны формальды зерттеуге, тар практицизмге 

кӛптеген ағартушылар қарсы шығып, білім беру бағдарламасына табиғат 

туралы толыққанды білімді енгізуді ҧсынып, олардың жеке тҧлғаның 

моральдық қасиеттерін қалыптастыруға ерекше әсерін атап ӛтті. 

Экологиялық мәдениетте ҥш негізгі компонентті қҧрайды: когнитивті 

(білім); қҧндылық (қҧндылық бағдарлары); іс-әрекет (білік пен дағды). 

Осының салдарынан, экологиялық мәдениет адамның ғылым, ӛнер, әдет- 

ғҧрып және салт-дәстҥрлер саласындағы білім мен іскерліктер, қҧндылық 

бағдарлары, сондай-ақ қоршаған ортаны сақтау және жақсарту жӛніндегі 

белсенді қызмет жҥйесі ретінде ӛзара байланысты элементтердің жиынтығы 

ретінде ҧсынылуы мҥмкін. Оның компоненттерін егжей – тегжейлі зерделеу 

кезінде, олар мынаны білдіретінін нақтылауға болады: экологиялық білім – 

жаратылыстану, әлеуметтік, қҧқықтық, техникалық және т.б.; экологиялық 

ойлау-себеп-салдарлық, ықтималдық, болжамдық және байланыстың басқа 

да тҥрлерін анықтау қабілеті; экологиялық білімді, экологиялық ойлауды 

кҥнделікті іс-әрекет нормасына кӛшіру жҥзеге асырылатын экологиялық 

тҧрғыдан ақталған мінез-қҧлық; сезім мәдениеті, яғни ӛмір алдында сезімге, 

уайымдауға, қастерлеуге қабілеттілік. 

Экологиялық мәдениетін ҧсынуға болады бір жағынан, ретінде 

динамикалық бірлігі экологиялық білімді, табиғатқа жауапкершілікпен 

қарау және нақты адам іс-әрекетінің қоршаған ортаға актілерінде, 

экологиялық мәдениет т процессі қабылдау табиғат тҧтас, қуаныш 

дронованың оған қатыстыру, жасампаз процестер ағаштың к сезім ҥйлесім 

мен сҧлулық табиғат. Екінші жағынан, экологиялық білім берудің мақсатын 

айқындай отырып, экологиялық мәдениетті дамыту, экологиялық мәдениет 

– бҧл тҧлғаның табиғат қорғау қызметіне дайындығын айқындайтын ӛзекті 

сапа, ӛйткені «адам-табиғат» қарым-қатынас жҥйесінде ӛзін табиғаттың бір 

бӛлігі ретінде сезіну, табиғи ортамен ӛзара іс-қимыл жасау процесінде 

болашақ ҧрпақтар алдындағы жауапкершілікті тҥсіну маңызды деп айтуға 

болады. Экологиялық мәдениетті қалыптастыру ҒТБ ӛнімдерін пайдалануда 

адамгершілік жауапкершіліктің қалыптасуын, мәдени-қайта қҧру қызметінің 

әдістерін меңгеруді қамтиды[1]. 

Осылайша, экологиялық мәдениет ҧғымына қатысты әртҥрлі 

ҧстанымдарды талдауға сҥйене отырып, экологиялық мәдениет қайта 

ойластырылған қҧндылықтар бар мәдениеттің жаңа тҥрін білдіреді деген 

қорытынды жасауға болады, ол материалдық және рухани қҧндылықтардың 

жиынтығы, сондай-ақ адам қызметінің тәсілдері ретінде айқындалуы 

мҥмкін, экологиялық білім жҥйесін ғана емес, сонымен қатар қоғамның 

прогрессивті дамуы ҥшін қажетті табиғи жағдайларды сақтауға бағытталған 

адамдардың экологиялық ойластырылған мінез-қҧлығының технологиясын 

да қамтиды. 
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Экологиялық білім берудің мақсаты-қоршаған ортаға жауапты қарым- 

қатынасты қалыптастыру, ӛз жерлерін зерттеу және қорғау, табиғи 

байлықтарды қорғау және жаңарту бойынша белсенді қызмет. Бҧл талаптар 

әрбір адамның мінез-қҧлық нормасына айналуы ҥшін бала кезінен табиғатты 

сақтауға жауапкершілік сезімін мақсатты тҥрде тәрбиелеу, қоршаған табиғи 

ортаны сақтау проблемасын қабылдау бойынша белсенді ӛмірлік ҧстанымды 

қалыптастыру қажет. Баланың қоршаған табиғи ортаға деген қатынасы 

мектептегі экологиялық тәрбиені елеулі тҥрде анықтайды. 

Біз педагогикалық жоғарғы оқу орнының негізгі бағыты болашақ 

мҧғалімдерді, яғни зерттеу тақырыбымызға сәйкес, болашақ биолог 

мҧғалімдерді даярлау[2]. 

Соған сәйкес, мектептегі экологиялық тәрбие мақсатты, ҥйлестірілген 

және жҥйелі білім беру мҥмкіндігіне ие.Оқушылардың қызметіндегі табиғат 

жан - жақты, тиісті жан - жақты қабілеттерін кӛрсетуді талап ете отырып, 

жан-жақты әрекет етеді, осылайша, ол оқушылар оны тҥрлендіретін және 

қорғайтын қамқорлық және еңбек объектісі; сабақта және ҥйде оның 

заңдылықтарын зерттейтін мақсатты таным объектісі мен пәні; іс-әрекет 

ӛтетін нақты кеңістік; қоршаған орта-спортпен, саяхаттармен айналысуда; 

кӛркем бейненің объектісі мен пәні-ӛз бетінше ӛнердегі оның бейнелерін 

шығармашылық қалпына келтіру ҥдерісінде. 
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ОРТА МЕКТЕПТЕ ОҚУШЫЛАРДЫҢ БИОЛОГИЯДАН ОҚУ 

ӘДЕБИЕТТЕРІ ЖӘНЕ ҚОСЫМША ОҚУЛЫҚ ПЕН ӚЗІНДІК 

ЖҦМЫС ІСТЕУДІҢ ЕРЕЖЕЛЕРІ 

 

Бекмырзақызы Г. 

Резюме. В статье говорится о развитии навыков школьников в 

самостоятельной и исследовательской работе. 

Орта мектепте оқушылардың биологиядан оқу әдебиеттері және 

қосымша оқулық пен ӛзіндік жҧмыс істеудің, мәтіннен ең бастылардың 

бӛліп ала білуді бірнеше кезеңдерде ӛткізуге болады. Осы кезеңдердің 

міндеті мен мәнін қарастырайық. 

Бірінші кезеңде оқушылардың бастапқы біліктері мен икемдіктерін 

қалыптастыруда пән бойынша оқулықпен жҧмыс істеу, атап айтқанда 

тақырыпты беріліп оқи білу, оның ішінен оқытушының қойған немесе 

параграфтың соңындағы сҧрақтарына жауаптарын табу, кестелер мен 
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Ҥшінші кезеңде оқушылардың мәтіннің тҥрін, ондағы негізгі 

Сурет . Оқушылардың биологиялық қҧбылыстар жӛніндегі тҥсінігі 

Биологиялық құбылыс 

Құбылысты бақылау 

Құбылыстың өзіне тән ерекшеліктерін табу 

Осы құбылыстың басқа құбылыстармен байланысын тауып, оны түсіндіру 

Құбылысты сипаттайтын ұғымдарды енгізу 

графиктерден қажетті мәліметтерді ала білу. Оқушыларға бҧл кезеңде оқып 

ҥйрену ҥшін оңай тақырып ҧсынылады. Осы материалды меңгеру сапасын 

тексеруге арналған бақылау сҧрақтары беріледі. Бҧл тапсырмалар 

оқулықпен ӛзіндік жҧмыс жҥргізудің алдында ҧсынылады [1]. 

Бақылау сҧрақтарын тақырыппен жҧмыс істеудің алдына қойылуы, 

оқушылардың ойлау белсенділігін арттырады, олардың басты, негізгілерін 

ажырата білуін бағдарлайды, материалдың терең де берік меңгеруіне ықпал 

жасайды. 

Екінші кезеңде кҥрделірек міндет қойылады. Оқушылар ӛз бетінше 

ҧсынылған тақырыптан ең бастыларын жалпылама жоспар бойынша 

бірнеше мәтіннен бӛліп алуын ҥйрету керек. 

Мысалы, биологиялық қҧбылыс жӛнінде: 
 

 

 

 

 

 

Қарастырылған құбылысты сандық заңдылықтарды жазу 

  

Практика мен күнделікті тұрмыста қолдануы 

мәселелердің ауқымын және мәтінге сәйкес жауап қҧру жоспарын 

ӛздері   анықтай білуін іске асырады. Бҧл кезеңнің аяғында оқушылардың 

ӛз ойлары мен ҧсыныстарын іркілмей ашық айтуға машықтанады. 

Олардың жауаптары білімдерін ауызша тексеру формасына жҧмсалатын 

уақытты едәуір азайтады. 

Тӛртінші кезеңде бір тақырып емес, бір немесе бірнеше тараудағы 

мәселелерді қамтитын тақырыптармен жҧмыс істеуді қалыптастырады. 

Оқушыларды тақырыпты талдауға ҥйрету, оны қҧрамдас бӛліктерге 

бӛлшектеп, ішінен негізгісі қайсысы екенін анықтау және әр бӛлігіне 

жауапты қҧру болып табылады. 

Бесінші кезеңде оқушылар баяндамалар мен рефераттар жазуға, 

конференциялар мен семинарларға қатысуға байланысты әдебиеттермен 

жҧмысы жатады. 
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Алтыншы кезең оқушылардың шығармашылық жҧмысына, ӛз 

білімдерін тереңдетіп химиядан ғылыми конференцияларға қатысу ҥшін 

журналдармен қосымша әдебиеттермен жҧмыс жасау болып табылады. 

Олардың тҥрлері: 

1. Жаңа білім алу ӛз бетінше білім алуды қалыптастыруға арналған 

жҧмыстар негізінен оқулықпен жҧмыс істеу арқылы жҥзеге асады, 

бақылаулар мен тәжірибелерді жасау білімдерін меңгереді. 

2. Білімнің бекітілуі мен нақтылануы ҧғымының белгілерін 

тиянақтайтын арнаулы жаттығулар жҥйесі арқылы іс жҥзіне асырады, 

олардың елеулі белгілерін елеусіз белгілерінен ажырату, қарастыратын 

қҧбылыстың қасиеттерін салыстыру және жалғастыру арқылы іске 

асырады. 

3. Білімді практикада қолдану біліктіліктерін қалыптастыру әр тҥрлі 

жҧмыс дәптеріндегі тапсырмаларды орындау арқылы орындалады, сапалық, 

графиктік, эксперименттік схемаларды қҧру, керекті қҧрал-жабдықтардың 

қҧрылысын және жҧмыс істеу принциптерін тҥсіндіру. 

4. Практикалық сипаттағы біліктіліктермен дағдылар   оқушылардың 

әр тҥрлі ӛзіндік жҧмыстарды орындау арқылы қалыптасады. [2]Мысалы 

микроскоппен танысқанда ең алдымен бӛліктің қҧрылысын 

анықтау,ӛлшеудің тӛменгі және жоғарғы шектері т.б. жатады. 

5. Шығармашылық сипаттығы біліктерімен дағдыларды қарастыру 

тҥрлі тақырыптарға шығармалар мен рефераттар жаздыру, баяндама жасауға 

дайындалу, тәжірибелердің жаңа нҧсқаларын іздестіру, тәжірибені жасау 

әдістерін ойластыру және т.б. жҧмыстарды істеу арқылы орындалады. 

Зерттеу болжамында ҧсынылған, биология сабақтарында биологиялық 

ҧғымдарды қалыптастырудың тиімді жолы  оқушылардың ӛздік жҧмысы 

кезінде белсенділігін арттырады. Олардың биология пәні бойынша біртіндеп 

кҥрделі тапсырмаларды қамтитын, бағдарланған жҧмыстарды жҥйелі тҥрде 

орындап отыруын қамтамасыз етеді. 
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технологиялардың тиімді әдіс тәсілдерін, жас ҧрпақтың бойына сіңіре 

отырып, қоршаған ортаны қорғау, экологиялық тәрбие беру ҧстаздардың 

басты міндеті болып отыр. Ол ҥшін әрбір ҧстаз ҥнемі шеберлігін арттырып 

отырмаса, бала білімінің де даму деңгейі тӛмендейді. Осының бәрі бір 

кҥннің ісәрекеті емес, оған уақыт керек. 

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында оқыту 

формасын, әдістерін, технологияларын таңдауда кӛп нҧсқалық қағидасы 

бекітілген, бҧл білім мекемелерінің мҧғалімдеріне ӛзіне оңтайлы нҧсқаны 

қолдануға, педагогикалық процестерді кез келген ҥлгімен, тіпті авторлық 

ҥлгімен қарауға мҥмкіндік береді. 

Биология пәнін ресурстық орталықтарда зертханалық және 

практикалық сабақтарды оқушыға меңгерту ҥшін стандарттық 

бағдарламаны игеруде оқушыны қалыптастырып, онықызықтыру ҥшін сабақ 

берудің тиімді жолдарын, тәсілін табу мҧғалімнің шеберлігіне байланысты. 

Зертханалық және практикалық сабақтардың мақсаты оқушылардың 

қызығуын арттырып қоршаған ортаны қорғауға экологиялық сауаттылығын 

дамыту кезінде ішкі сезімін оятып,ӛзін танып біліп, кез келген әрекетке 

жауапкершілікпен, шығармашылықпен қарау деңгейіне жеткізу. 

Оқушылардың пәнге деген қызығуын арттыру ҥшін осындай тиімді 

әдістердің пайдасы зор. Бҧл сабақтардың дәстҥрлі сабақтардан ерекшелігі 

оқушылар жеке, жҧпта, топта ойларын ортаға салып талдайды. Осы 

стратегияларды пайдалана отырып ӛткізілген сабақтарда оқушылардың ӛз 

ойын анықтап, ӛзін еркін ҧстап, ӛз білімін ӛзі толықтыруға мҥмкіндік 

жасалынады. Оқушылар ортаға салған ойларын мәтіндегі негізгі ойға 

сәйкестендіріп қағаз бетіне тҥсіріп қорғайды. Әр топ қағаз бетіне тҥсірілген 

сызбаларды талқылап жатқанда сӛйлейтін оқушы да топ мҥшелерінің 

аргументтерін жинақтап сӛйлеуге дайындалады. Бірінші кезеңде оқушылар 

әрі ойналып, әрі еске тҥсіріп, әрі жазып, ӛз ойларын саралап, ӛзге 

оқушылардың пікірін тыңдап, білімін тереңдете тҥседі. 

Осы сабақта байқағанымыздай, сыныптағы барлық оқушылардың 

жаппай жҧмыс жасауларына мҥмкіндік беріледі. Оқушы белсенді іс- 

әрекетте болады. Ортамен қарым -қатынас жасай білуге, басқаны тыңдай 

білуге, топта бір тҧжырымға келуге, топ алдында ӛз ойын қорғай білуге, 

айта білуге ҥйренеді. Ең маңыздысы оқушылар қате жіберуден, ӛз ойын 

анық жеткізе алмаудан қорықпау керек. 

Жалпы жоғарыдағы айтылған стратегияларды орындау барысындағы 

оқушы іс әрекетіне тоқталсақ: 

- мақсат қоюға ҥйренеді; 
- әр нәрсеге ӛз кӛзқарасы қалыптасады; 

- бҧрынғы білетіндерін салыстырады; 

- бірігіп жҧмыс жасайды; 

- бір-бірімен тіл табысады келісімге келуді ҥйренеді; 

- қорытынды жасай алады. 
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Сын тҧрғысынан ойлау технологиясының негізіндегі зертханалық 

және практикалық сабақ процесіндемҧғалім нәтижеге жетеді: 

- жҥйелі тапсырма беруге ҧмтылады; 

- оқушыны басқа жақтарынан таниды; 

- ӛзін жетекші, бағыттаушы ретінде таниды; 

- ӛзі білмейтін ақпараттарға тап болады; 
- оқушының жҧмысын бағалайды. 

Қазіргі оқыту процесінде модульді оқыту технологиясы кеңінен 

қолдануда және ӛз тиімділігін кӛрсетуде. Бҧл технологияның ерекшеліктері: 

- қҧрылымның ҥш бӛлімнен тҧруы (кіріспе, сӛйлеу, қорытынды); 

- ӛзін – ӛзі бағалау; 

- топтық жҧмыстағы белсенділік; 
- кӛру, есту, жазу, сӛйлеу қҧбылыстарының қатар жҥруі; 

- еркін тәрбиеге баулу. 
Әрбір тарауға қҧрылған жоспар бойынша кіріспе бӛлімінде сабақ 

тҥсіндіріледі. Сӛйлесу бӛлімінде оқыту, ҥйрету ойындары нәтижесінде 

оқушының ізденісі, қызығуы, жалпы білім деңгейі анықталады. Қорытынды 

бӛлімінде тарауды қорытындылау мақсатында тест алынады, соңынан сынақ 

тапсырылады. Барлық оқушыларға тест пен сынақ бағасы бойынша 

қорытынды баға шығарылады. 

Эксперимент жасанды жағдайда кҥрделі алуан тҥрлі табиғи әсерлердің 

комплексінің ішінен тандап алып, оқшауланып алынған жеке ағзаға әсері 

зерттеледі. 

И.П.Павлов былай жазған: «Бақылау табиғат не береді, соны алады, ал 

тәжірибе табиғаттан керегін алады». 

Бақылау орындау мерзіміне байланысты екі топқа бӛлінеді: қысқа және 

ҧзақ мерзімді. Қысқа мерзімді бақылау мҧғалімнің тапсырмасы бойынша 

экскурсияда жҥргізіледі. Эксперимент кӛбіне физиологиялық процестерді 

зерттеу кезінде қолданылады. Эксперимент қысқа және ҧзақ мерзімді болып 

бӛлінеді. Қысқа мерзімді эксперименттің мысалы ретінде тҧқымның 

қҧрамын анықтау, топырақтың физикалық қасиеттін зерттеу, жапырақта 

крахмалдың тҥзелуі жҧмыстары жатады. Эксперимент кезінде нақты 

ӛлщеулер жҥргізіледі. 

Тәжірибелерді қоя білу оқушылардың ойлау мәдинетіне, нақтылыққа, 

зерттеу кезінде әділеттілікке ҥйретеді. Оқушылар экспериментті жҥргізу 

кезінде қарапайымнан бастап, кҥрделі ҧзақ мерзімді тәжірибе ҥлескілерінде 

жҥргізуге ҥйренеді [24, 25]. 

Мемлекеттік педагогикалық практика барысында оқу бағдарламасына 

сәйкес биологиялық жҧмыстар талаптарға сай орындалып, мемлекеттік 

бағдарламаның шартын орындау барысында тӛмендегідей зертханалық 

жҧмыстар жалпы білім беретін мемлекеттік стандартқа сай орындалды, атап 

ӛтсек:жапырақтың ішкі қҧрылысы, бӛлме ӛсімдіктерін қалемшелеу, гҥл 

қҧрылысы. Жҧмыстардың орындалу талаптыры «Биология» (Зертханалық 

жҧмыстар) 6 сынып оқушыларына арналған жалпы білім беретін мектептің 
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ҧстаздарына арналған ҚР Білім және ғылым министірлігінің жаңа 

бағдарламасына негізделіп жасалған нҧсқаулық қҧрал негізінде жҥзеге 

асырылды. 

Қҧралда кӛптеген тҥрлі тапсырмалар берілген: оқушылардың пәнге 

деген қызығушылықтарын арттыруға және жаратылыстану ғылыми 

білімдерін бекітуге арналған сҧрақтар, кестемен жҧмыстар, сызбалар, 

тәжірибелер жургізуге арналған қҧралдар бар. Қҧрады, есте сақтаулары 

дамиды, логикалық ойлауы мен шығармашылық қабілеттері қалыптасады. 
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БИОЛОГИЯ ПӘНДЕРІ МАЗМҦНЫНДА ЖОБАЛЫҚ ІС -ӘРЕКЕТТІ 

ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗДЕРІНЕ 

ТАЛДАУ 

Белходжаева Ш. 

Резюме. В статье говорится о повышении качества обучения по 

биологии за счет использования новых инновационных методов 

формирования проектной деятельности в обучении и в образовательном 

процессе. 

Бҥгінгі таңдағы әлеуметтік - экономикалық қоғамда биолог 

студенттердің оқу ҥдерісін ҧйымдастыру барысында негізгі 

проблемалардың бірі ретінде адам, қоғам және табиғат арасындағы 

байланыстың заңдылықтары туралы жҥйелі тҥрде білімді қалыптастыру 

болды. Ал бҧл биологиялық білім білім алушыларға ӛздерінің мекен ететін 

ортасын және жалпы тіршіліктің теориясы туралы білімді беретін биолог 

маман дайын білімнің тек тасымалдаушысы ғана емес, оны ӛз бетімен 

зерттеулер жҥргізу негізінде ғылыми шындыққа кӛзін жеткізетін ізденуге 

бағыттайтын маман болуы тиіс. 

Білім беруде жобалау іс - әрекетін қалыптастыру инновациялық жаңа 

әдістемесін оқу-зерттеу ҥдерісінде пайдалану негізінде білім алушылардың 

биологиялық мазмҧнда білім сапасын арттыру – қазіргі кездегі ӛзекті 

мәселе. Жобалау әдісін К. Фрей жоба жасаудағы оқытушы мен білім 
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алушының әрекетінің жҥйесі ретінде қарастырған. Ол жобалау әдісінің 

айырықша он жеті белгілерін ажыратып кӛрсетті. Олардың бірнешеуіне 

талдау жасап кететін болсақ [1]: 

- жобалық іс-әрекетке қатысушылардың топ мҥшелері бірлікте 

жҧмыс жасауға дағдыланады; 

- жобалық іс-әрекет мҥшелері жобалау бастамасын дамыту 

негізінде, оған басқалардың назар аударуына мҥмкіндік жасайды; 

- жобалық іс-әрекетке қатысушылардың ӛз беттерімен зерттеу 

жҧмыстарын дайындалады,ҧйымдастырылады. 

Қазіргі таңда жобалап оқытуға мынадай тҥсініктеме береміз: 

жобалау әдісі дегеніміз пайда болған проблеманы анықтауға бағытталған 

білім алушы мен оқытушының бірлесіп орындайтын іс - әрекетін айтады. 

Жобалау әдісі білім алушылардың ӛз бетімен жҧмыс істеуіне 

бағытталған. Жобалау әдісі білім алушыларға зерттеу тақырыбын таңдауда, 

ақпараттарды жинақтау, қорытынды жасауда ӛздігінен зерттеу жҧмысын 

жҥргізуде жағдай жасалады. 

Білім беру ҥдерісінде жобалық іс-әрекетті ҧйымдастыру әдістемесі 

биологиялық курстарды оқыту мазмҧнында оқыту формасының екі бағытта 

кездеседі:біріншіден, жоба пән мазмҧнындағы тақырыптармен байланыста 

болуы, аудиториялық сабақ барысында орындалады;екіншіден, жобалық іс - 

әрекетін аудиториядан тыс уақытта орындалуы. 

Жоба әдісі болашақ педагогтарды оқыту тәсілі ретінде дамыта 

оқытудың бір бағыты болып табылады. Ол мынадай мәселелерге 

алғышарттарды жасайды: студенттердің оқу және инновациялық қызметте 

ӛз креативтілігін кӛрсетуге ҧмтылуы, олардың когнитивті 

әрекеттерге ынталандыруын кҥшейтеді, олардың ойлау қабілетін, ӛзін-ӛзі 

қамтамасыз етуді дамытады, сенімділік, жобалау, қорытынды жасау, 

нәтижелердің қҧндылығын анықтау қабілеті. 

Бҧл тҧста педагог пен студенттердің жеке тҧлғаға бағытталған ӛзара 

іс- әрекеті маңызды. Кез - келген студент, ӛз білімділігіне, бейімділігіне 

сенімді болуына және ӛз бетімен тәжірибе, ӛз эрудициясын, әмбебап оқу іс- 

әрекеттерін жҥзеге асыруға мҥмкіндігі бар, шығармашылық іс-әрекет. 

Жоғарыда айтылғандардың негізінде, бҧл барлық қамтитын әдісімен 

қалыптасуы тҧлғаның шығармашылық іс-әрекеттің ерекше тҥрін білетін 

жобалық іс-әрекет негізінде анықталады деуге болады. 

Сондықтан қазіргі кезеңде белсенділігімен және икемділігімен 

ерекшеленетін қоғамның даму кезеңінде қоршаған ортаны тҥрлендірудің 

тірегі ӛркениетті қҧралдарының бірі болып табылатын білім берудің 

жобалық тҥрі бірінші орынға шығады. Бҧл ретте жобалық қызметтің жан- 

жақтылығы мен синтетикалық сипаты айқын анықталады. 

Мҧндай іс-әрекетті студенттерді оқыту кезінде білім беру 

жобаларында қолдану керек. Жобалық іс-әрекет әртҥрлі білім беру 

ресурстарын анықтайды, білім беру субъектілерінің сапалары мен жасампаз 

бастамаларының болуын қамтамасыз етеді. Бҧл дегеніміз зерттеу және 
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болжау, ақпараттық білім беру және әлеуметтік білім беру бастауларын 

кіріктіру байқалады. Бҧл кейбір зерттеушілерге XXI ғасырдың жаңа білім 

беру парадигмасының негізі ретінде жобалық мәдениетті жариялау туралы 

айтуға мҥмкіндік береді. Бҧл әр болашақ биолог мҧғалім ӛзінің әр тҥрлі 

нҧсқаларында жобалау қызметін пайдалана білуі қажет дегенді білдіреді [2]. 

Мҧндай ҥрдіс ЖОО қабырғасында болашақ биолог мҧғалімді ӛзінің 

де, оқушылардың да жобалық қызметін жҥзеге асыруға дайындау қажет 

деген ойға жетелейді. 

Жалпы алғанда, тәжірибелік жҧмыс барысында байқағанымыз, білім 

беру ҥдерісінде жобалық іс-әрекетті қолдану нәтижесінде: 

1) «Оқытушы – білім алушы» арасындағы қарым-қатынас 

тҥпкілікті ӛзгереді: 

– білім алушы ӛз бетімен зерттеу іс-әрекетінің мақсатын анықтай 

алады – оқытушы оған кеңес бере отырып,бағыттайды; 

– білім алушы ӛз ҥшін жаңа білімді анықтайды – оқытушы 

ақпарат кӛздерін ҧсынады; 

– білім алушы тәжірибелік-эксперимент жҥргізеді – оқытушы 

тәжірибелік-эксперименттің тиімді әдістерін ҧсына отырып, танымдық- 

еңбек әрекетін жоспарлауғакӛмектеседі; 

– білім алушы таңдайды – оқытушы таңдау нәтижелерін 

болжауға кеңес береді; 

– білім алушы белсенді – оқытушы білім алушының белсенділігін 

арттыруға жағдайжасайды; 

– білім алушы зерттеу ҥдерісінің субъектісі – оқытушыәріптес; 

2) жобалық іс-әрекетті ҧйымдастыруда тҥрлі дидактикалық 

әдістемелерді қолдану мҥмкіндігінболады; 

3) жобалық жҧмыстың орындалу мазмҧнында ӛзіндік зерттеу 

жҥргізе отырып, білім алушының пәнге қызығушылығыартады; 

4) жобалық жҧмыстар білім алушылардың коммуникативтік, топта 

жҧмыс істеу біліктерін және ортақ жасалатын жҧмысқа деген 

жауапкершіліктерін арттырады; 

5) жобалық жҧмыс білім алушыларға зерттеу- тәжірибесі арқылы 

білім алуға мҥмкіндікбереді; 

6) білім алушыға ӛз жҧмысының нәтижесін ӛз кҥшіне сену сезімін 

әкеледі, сондай-ақ ӛзін-ӛзі бағалауын арттырады; 

7) кӛпшілік назарына жобалық іс-әрекеттің нәтижесі презентация 

тҥрінде ҧсынылады, бҧл білім алушылардың ақпараттық- 

коммуникативтік қҧзыреттіліктерін арттыруға мҥмкіндік береді. 

Ал жобалық іс-әрекетті ҧйымдастырудың негізгі кезеңдері: жобалық 

тапсырманы дайындау; жоба жоспарын қҧру; нәтижелерді алу; кӛпшілік 

алдында таныстыру; рефлексия. 

Жобалау әдісін білім беру ҥдерісін ҧйымдастыруда іске асыру 

кезеңдері зерттеу жҧмысының мақсаты мен міндеттеріне сәйкес ауысып 

отырады, алайда біз жалпа, негізгі кезеңдеріне тоқталамыз: 
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- дайындық кезеңі - жобаның тақырыбы мен мақсаттарын анықтау; 

- жоспарлау кезеңі - ақпарат кӛздерін анықтау, ақпаратты жинау 

және ӛңдеу, зерттеу нәтижелерін ҧсыну әдістерін, бағалау талаптары мен 

критерийлерін айқындау; 

- зерттеу жҧмыстарын орындау ақпаратты жинау; 

- нәтижелер мен немесе қорытындыларды тҧжырымдау; 
- жобалық жҧмыс нәтижелерін ҧсыну немесе есеп беру, 

нәтижелерді ҧсынудың нысандарын анықтау (ауызша, жазбаша және 

басқадаформалары); 

жобалық жҧмыс нәтижелерін бағалау: кӛпшілік алдында талқылау, ӛзін- ӛзі 

бағалау. 
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СТУДЕНТТЕРДІҢ ІЗДЕНУШІЛІК МҤМКІНДІКТЕРІН ДАМЫТА 

БІЛУГЕ ЖАТТЫҚТЫРУ ЖӘНЕ ОҚУ МАТЕРИАЛЫН ӚМІРМЕН 

БАЙЛАНЫСТЫРУҒА ҤЙРЕТУ 

Бесимбаева Г. 
 

Проблемалық дәріс – жаңа тақырыпты тҥсіндіру проблемалық сҧрақты 

немесе ситуациялық тапсырманы дәстҥрлі және жаңа кӛзқарастарды 

пайдаланып талдаулар жҥргізіп, анықтау арқылы ҧйымдастырылады және 

студентке оқытушы талдау жҥргізуге қажетті проблемадағы қарама- 

қайшылықтарды нҧсқайды. Ал ӛз кезегінде кез-келген танымдық 

міндеттерді шешу ӛз табиғатында қарама-қайшылықты болып келеді, осы 

қарама-қайшылықты шешу қызығушылық тудырады, белгілі бір іс-әрекетке 

жетелейді, белсенділік туғызады және ол оқыту процесінің қозғаушы кҥші 

болып табылады. Сол себепті, проблемалық дәріс оқытушы нҧсқаулығымен 

студенттің ізденуі арқылы зерттеушілік іс-әрекет негізінде 

ҧйымдастырылады. 

Мҧндай дәріс сабақтарында оқу ҥдерісін белсенді ҧйымдастыру туралы 

Д.И.Трайтактың еңбектерінде «оқытушы студенттердің кәсіби біліктілігін 

дәріс сабақтарында қалыптастыру ҥдерісіне бағыттап отырады, яғни пән 

мазмҧны оқулықтарда жазылған кӛлемімен ғана шектелмеуі керек. Бҧл 

дегеніміз, оқытушы мен студент білімнің кәсіби тҧрғыда меңгерілу 

сапасының дәрежесіне бірдей жауапты болу керек» дей келе, «дайын білім 

беру әдістерінен алыстау керек» деп қорытындылайды [1,2]. 

https://worldskillsconference.com/2019/ru/speakers/doktor-karl%20benedikt-frej/index.html
https://worldskillsconference.com/2019/ru/speakers/doktor-karl%20benedikt-frej/index.html
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«Энтомологиядан ӛлкетанулық зерттеушілік іс-әрекет негіздері» 

элективті пәнінің жҧмыс оқу бағдарламасына мазмҧнына сәйкес, 

«Энтомологиялық зерттеулердің теориялық негіздері» тақырыбына 

белсенді әдістерді пайдалана отырып, проблемалық дәріс тҥрінде яғни, 

тақырып мазмҧнын студенттер ӛздері зерттеу жҥргізу арқылы анықтап, 

талдап, меңгеруге бағытталған сабақтың жоспарын мысал ретінде тоқталып 

ӛтсек. Ҧйымдастырылған сабақтардан бір дәріс сабағының ҥлгісіне 

тоқталсақ: 

Сабақ тақырыбы: Энтомологиялық зерттеулердің теориялық 

негіздері 

Сабақтың мақсаты: насекомдар фаунасын зерттелу кезеңдері, іргелі 

ашылулар және зерттеген ғалымдар туралы білімдерін жетілдіру. 

Қазақстандағы насекомдар (Insecta) класының зерттелу тарихы және 

насекомдар алуантҥрлілігінің пайда болу механизмдерін дәріс сабақтарын 

жҥргізу. Студенттердің сабақ барысында оқу материалын мәселелік тҥрде 

баяндап, оқу-зерттеу іс-әрекетіндегі ізденушілік мҥмкіндіктерін дамыта 

білуге жаттықтыру және оқу материалын ӛмірмен байланыстыруға ҥйрету. 

Сабақтың формасы: проблемалық дәріс сабағы 
Сабақтың әдісі: зерттеу, тренинг әдістері қолданылды. 

Сабақ барысы 

Жоспары: 1) Энтомология ғылымының қысқаша даму тарихы; 

2) Насекомдар(Insecta) класын зерттеген ғалымдар; 

3) Қазақстандағы насекомдар класының ғылыми зерттелуі. 
Сабақтың алдына қойған міндеттеріне байланысты шартты тҥрде 

бірнеше блокқа бӛліп қарастырдық 

Дәріс сабағының бірінші – кіріспе блогының міндеті – студенттердің 

насекомдарды ғылыми зерттелу тарихы және оны зерттеуге ҥлес қосқан 

шетелдік және отандық ғалымдар туралы білімді меңгеруге белсенділігін 

арттыру. Бҧл кезеңде «Насекомдар класының зерттелу тарихындағы XVII - 

XIX ғасырларда қандай зерттеулер жҥргізілді?» сҧрағына жауап ізделіп, 

нақтыланды. 

Сабақтың екінші блогы – проблеманы анықтау кезеңінің міндеті – 

студенттерді насекомдар (Insecta) класының Қазақстандағы зерттелу тарихы 

туралы білімді меңгертуге арналған қысқаша саяхат дәріс сабағы 

жоспарланды. Бҧл кезеңде студенттер ҥй тапсырмасы ретінде тақырыпқа 

байланысты ӛздері зерттеу жҥргізе отырып дайындаған хабарламары 

тыңдалып, талдаулар жҥргізілді. 

Студенттер аталған хабарламаларды талдау барысында пікірталас 

элементтері бар әңгіме арқылы сабақтың «Насекомдар алуантҥрлілігінің 

пайда болу механизмдері» проблемалық сҧрағына жауап іздеу арқылы 

зерттеушілік іс-әрекеттері дамытылады. Бҧл зерттеу тапсырмалар 

студенттердің жеке зерттеулері негізінде орындалғанымен жҧмыс 

нәтижесіне талдау мен тҥзетулер енгізу олардың екі-екіден бірігуі арқылы 

жҧптық формада орындалады. 
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Білімді топтық іздестіру блогы – оқытушы мен студенттің бірлесе 

отырып, насекомдар (Insecta) класының биологиялық және экологиялық, 

тіршілік ерекшеліктерінің зерттеген ғалымдар еңбектеріне талдаулар 

жҥргізу. Сабақты ҧйымдастыруда зерттеу әдістерін және тақырып мазмҧнын 

ашу ҥшін осы бӛлімнің зерттеу тапсырмаларын топта бірлесе жҧмыс 

жасауға, ӛзгенің пікірін тыңдауға және оны талдай білуге ҥйретеді, сонымен 

бірге ынтымақтастықта жҧмыс істеу формасымен танысуға тренинг әдісі 

қолданылды. Студенттер меңгеруі қажет тақырып мазмҧнын іздеуде және 

талдауда қосымша ғылыми әдебиеттерді қолдану (сілтеме жасау, талдау, 

конспектілеу, т.б.) біліктерін дамытады. Сабақта тапсырмалардың осы 

кезеңінде жаңа материалды меңгеруге қажетті негізгі тҥсініктерді 

(М.Мальпиги, энтомология, энтомофауна және т.б.) анықтауға арналған 

топтық тапсырмаларды анықтау іс-әрекеттері ҧйымдастырылды. Тақырып 

бойынша сҧрақтарға жауап іздеу ҥшін студенттер пікір алмасады: 

Білімді қорыту және жүйелеу блогы – сабақтың бҧл кезеңінде зерттеу 

сҧрақтарының нәтижелерін жҥйелеу міндеттеледі. Тҥсіндірмелі-кӛрнекілік 

әдісін қолданып, «теорияны қҧрастыру» тәсілі негізінде оқытушы 

мазмҧндық ойдың ғылыми теориялық мәліметке ауысу жолын кӛрсетеді. 

Студенттер осы мәліметтерді пайдалану арқылы тақырып байланысын 

жалыпылау және нақты фактілерді анықтау. Зерттеу тапсырмасын орындау 

нәтижесінде анықталған материалдарды жалпылау тӛмендегідей нақты 

ретпен орындалады: 

- «Насекомдар (Insecta) класының алуантҥрлілігінің пайда болу 

механизмдері қандай?» проблемалық сҧрағын анықтау; 

- ғылыми болжамын нақтылау; 
- Насекомдар (Insecta) класының алуантҥрлілігінің пайда болу 

механизмін тҥсіндіру. 

Меңгерген білімді қорытындылау блогы – студенттердің зерттеу 

тапсырмаларын орындау арқылы әр блок сайын меңгерген білімдірін талдау 

және «Кӛпаяқтылар класс (Hexapoda) тобы жіктелуі» сызбанҧсқасын 

дайындау негізінде қорытындылау. 

Пайдаланылған әдебиеттер 

1 Загвязинский В.И. Исследовательская деятельность педагога. – 3-е 

издание. – М.: Академия, 2010. - 170 с. 

2 Таубаева Ш.Т. Исследовательская культура учителя: методология, 

теория и практика формирования. – Алматы: Алем, 2000. - 381 с. 

 

ҚАУІПТІ АРАМШӚПТЕРДІҢ НЕГІЗГІ ЗИЯНКЕСТЕРІ 

Дауренбекова Гүлзира Сейдахановна 

Арамшӛп егістік жерлерде ӛніп – ӛсіп, ауыл шаруашылығына, 

жайылымдықтар мен шабындықтарына, орман алқаптарына зиян келтіретін, 

яғни егіннің тҥсімін, ӛнімнің сапасын кемітетін дала ӛсімдігі. Оның 
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Қазақстанда 300-ден астам тҥрі бар. Егістік, шалғынды, жайылымды 

жерлерде, ӛзен-кӛл жағалауларында ӛседі. Арамшӛп тамыр жҥйесінің жақсы 

дамуына байланысты ылғалды, қоректік заттарды кӛп пайдаланады. Сондай- 

ақ ол егілген дақылды кӛлеңкелеп, фотосинтез процесінің жҥруін 

нашарлатады, нәтижесінде егілген дақыл бойында органик. заттардың 

тҥзілуі нашарлайды, алынатын ӛнім тӛмендейді. Арамшӛп – егіс зиянкестері 

мен ауру қоздырғыштардың мекені әрі оларды тарататын ортасы. 

Арамшӛптермен кҥрестің биологиялық әдісі, олардың табиғи жауларын 

(зиянкестерін, ауруларын, т.б.) ӛзіне қарсы пайдалануға негізделген. Бҧл 

әдістің, осы уақытқа дейінгі пәрменді тҥрде қолданылып келе жатқан 

химиялық әдіспен ерекшелігі осында. Егер де, химиялық әдісті қолданған 

кезде қоршаған орта ластанып, кӛптеген пайдалы организмдер жойылып, 

жан – жануар, адамзат зиян шегетін болса, ал биологиялық әдіс керісінше 

қоршаған орта ластанып, кӛптеген пайдалы организмдер жойылып, жан – 

жануарлар, адамзат зиян шегетін болса, ал биологиялық әдіс керісінше 

қоршаған ортаға зиянсыз, әрі экономикалық жағынан арзан болып келеді. 

Биологиялық кҥрес ҥшін пайдаланылатын насекомдар арамшӛптердің 

қаулап ӛсіп, кӛбейіп кетуіне жол бермей, олардың табиғи мӛлшерін тежеп, 

тіптен жаппай қҧртып жіберіп отырады. Сондықтан да қазіргі кезде 

техникалық прогрестің қарқындап дамуына сәйкес, ауаны, қоршаған ортаны 

ластамау, химиялық әдісті бара – бара азайтудың бірден – бір прогрессивті 

жолы – биологиялық әдіс. 

Қазіргі кезде, Қазақстан жайылымдары мен егістіктерінде арамшӛптер 

кӛптеген қҧнарлы жерлерге ерекшелене тарап етек алуда. Әсіресе, соңғы он 

жыл ішінде кекіре, мия, шырмауық, сарықалуен, арамсояу сияқты 

арамшӛптер ауыл шаруашылығына орасан зор нҧсқан келтіріп отыр. Оларға 

қарсы қолданылып отырған гербицидтердің жылдан жылға еселеп артуы 

қоршаған ортамыздың одан сайын ластануына акеп соғуда. Сонымен қатар, 

соңғы кезде елімізге Солтҥстік Америкадан амброзияның ҥш тҥрі 

ширицаның бірнеше тҥрі, алабота, сасық тҥймедақ шырмауығы, жабайы 

кҥнбағыс тәрізді қауіпті арамшӛптер кездейсоқ жолдармен еніп отыр. 

Қазірдің ӛзінде ӛрттей лаулап таралып бара жатқан жусан жапырақты 

амброзияның ауыл шаруашылығына қаупі ерекше. 

Қазақстанның табиғи жайылымдарында қазіргі кезде мияның екі тҥрі – 

ақ мия және ірі тҧқымды мия мен кекіре кең таралып отыр. Олардың ҥшеуі 

де Орта Азия елдерінен кездейсоқ енген арамшӛптер. Бәрі де ӛте тез 

кӛбейетін, аса тӛзімді болғандықтан республикамыздың барлық табиғи 

аймақтарында кең ӛріс алуда. Әсіресе ақ мия мен кекіре ӛте қауіпті. 

Кекіренің аз ғана мӛлшерінің шӛп, сҥрлем қҧрамына араласуы жем – шӛпті 

малға жарамсыз етеді. 

Адам баласы, алғаш рет жерді ӛңдеп пайдалана бастағаннан бері 

ғасырлар бойы арамшӛптермен аяусыз кҥресіп келеді. Соған қарамастан, 

қазіргі уақытқа дейін арамшӛптер қаулап ӛсіп, халық шаруашылығына 

орасан зор нҧсқан келтіріп отыр. Оларға қарсы қолданылып келген тҥрлі 
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шаралар, әсіресе химиялық препараттар кейде ҧтымды болғанымен, артынан 

кӛп зардаптары қалып, тиімді болмай отыр. Осындай кездерде кейбір қауіпті 

арамшӛптерге қарсы биологиялық әдістерді жиірек қолданудың маңызы зор. 

Арамшӛптермен кҥрестің физикалық, химиялық немесе 

агротехникалық әдістері тек сол белгіленген территорияда ғана жҥргізілуі 

тиіс. Кейде арамшӛптерге қарсы пайдаланылатын жәндіктер, ӛз бетінше 

кӛлемді аумаққа кең таралуы мҥмкін. Бҧл ӛте қауіпті. Себебі, ол бір жерде 

арамшӛптің табиғи зиянкесі болумен қатар, екінші жерде, керісінше басқа 

мәдени ӛсімдіктің қауіпті зиянкесіне айналуы мҥмкін. Сондықтан, жәндікті 

қандай мақсатқа болмасын қолданарда, оның экономикалық маңызын жан – 

жақты тексерген жӛн. Оның бҥгінгі кҥннің мақсаты ҥшін ғана емес, 

ертеңгісін де болжап зерттеген дҧрыс. Оған қоса, сол ел ҥшін ғана емес, 

оның кӛрші мемлекетке қатысын, жалпы табиғатқа қатысын жан – жақты 

жҥйелі тҥрде зерттеп барып қана қолданылуы тиіс. 
Арамшӛптерге қарсы алғаш рет жәндіктер 1902 жылы биологиялық 

кҥрес мақсатында пайдаланылды. Осы мақсатпен Мексика жерінен Гавай 

аралына лантана камара арамшӛбіне қарсы насекомдардың 8 тҥрі 

жерсіндірілді. 

Бҧрынғы кезде насекомдардың ӛсімдіктердің сабақ, тамыр, гҥл 

бӛлімдерін зақымдап, бҥлдіретін тҥрлеріне ғана кӛңіл бӛлінген болатын. Ал, 

жапырақ кеміргіш жәндік сырт қалған еді. Кейіннен практика барысында 

насекомдардың насекомдардың осы тҥрлерінің де маңызды екені 

дәлелденді. Бірақ насекомды қолданғанда ескеретін ең басты мәселе, 

олардың болашақта басқа ӛсімдіктерге, жәндіктерге, тірі организмдерге 

жалпы қауіпсіз болуы. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 

 
 

 

АРАЛ ТЕҢІЗІНІҢ СУЫНДАҒЫ ЖӘНЕ ҚҦРҒАҒАН ОРЫНДАҒЫ 

ТҦЗДАРДЫҢ ЖЫЛЖУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Дӛненбаева Гульзат Истибаевна 

 

Қазақстандық Арал теңізінің ауқымды бӛлігі қҧрғап, орнында сусыз 

шӛл даланың пайда болуы ӛңірде экологиялық проблемаларды кҥшейтіп 

жіберді. Солардың ішінде бҥкіл тірі табиғатқа қатерлісі тҧздардың жылжуы. 

Арал теңізінің суындағы тҧздың жалпы қоры 10 – 11 млрд тоннаға 

1. Әуезов Ә.Ә, Атақҧлов Т.А.,Сҥлейменова Н.Ш.,Жаңабаев Қ.Ш. «Егіншілік 

»Алматы, 2016 
2. Әуезов Ә.Ә.,Сҥлейменова Н.Ш.,Уразымбетова Қ.Н. Егіншілік практикум 

ы, Алматы, 2012 

3. Қ.Ш.Жаңабаев «Қазақстанда жиі кездесетін арамшӛптер және олармен к 

ҥрес» Алматы,2008. 
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бағаланды. Арал теңізі тҥгел тартылып, сонша тҧз массасы желмен тарайтын 

болса, бҥкіл Орта Азия мен Қазақстан жерінің ауқымды бӛлігі тҧздың 

астында қалған болар еді. Бірақ ол бірден болмайтын процесс. Ӛйткені, 

тҧздың таралуы ондаған жылдарға созылып, жыл сайын жерге тҥсетін 

тҧздың мӛлшері онша кӛп болмайды. Мҧнда айрықша назар аударатын бір 

жағдай, ол Аралдың суындағы тҧздардың ішіндегі ең кӛбі натрий тҧздары. 

Олар жерді сорландырумен бірге топырақтың физико – химиялық 

қасиеттерін нашарлатады [1]. 
 

 

Сурет 1 - Арал табанындағы тұздардың кӛрінісі 

Арал теңізінің суында мирабилиттің болмауы сондықтан. Теңіз 

шегінгенде грунт бетіне шӛккен мирабилиттің бір бӛлігін су алып кетеді, ал 

қҧрғақта қалған бӛлігі кҥннің ыстығында кристалданған суынан айырылып, 

сусыз натрий сульфаты – тенардитке (Na2 SO4) айналады. Теңіздің қҧрғаған 

орнынан ҧшатын тҧздың қҧрамында тенардитпен бірге әк (СаСО3) және 

гипс (CaSO4) бар. Бҧл соңғы екеуінің массасы кӛптеу. Топырақ бетіне 

тҥскен әк пен гипс екі валентті жер сілтілі металдың тҧздары ретінде жерді 

сорландырмайды, қайта керісінше, мелиоративтік пайдалы жақтары болады. 

Теңіз орнындағы жаңа қҧрлықтың қиыр батыс бӛлігінде ғана судан 

босағанына 12 – 15 жылдай болған «Массагет» даласының және «Қҧйылыс» 

жазығының батыс жағында грунт беті әзірге жалаңаш. Грунттың 0 – 5 см – 

лік беткі қабатында тҧздың концентрациясы (қҧрғақ қалдықпен) – 3,90 – 

6,78%. Бҧл теңіз шегінгенде грунтте қалған судың қҧрамындағы тҧз. 

Ӛйткені, грунт профилінің жоғарғы бір метрлік қабатында тҧздың мӛлшері 

0,8 – 1,0% шамасында. 
Саздақ грунттың беткі қабатында теңіз суынан қалған тҧз массасының 

қҧрамындағы мирабилит жаз айларында ӛзіндегі кристалданған суын 

жоғалтып, тенардитке айналады. Бҧл соңғысы ҥлбіреген майда зат тҥрінде 

желмен ҧшады және онымен бірге кальций тҧздарының едәуір бӛлігі шаңға 

араласып бірге кетеді. Ал галит, (NaCl) грунте қалып қойған [4]. Оның азын 
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– аулақ бӛлігі ғана жел кӛтерген тҧзды шаңмен кетеді, бірақ массасының 

кӛпшілігі желмен таралмайды. 

 

 

Сурет 2 - Арал теңізінің жағалауындағы тұздар 
Сол қалған галит грунттың бетін бҧжыр қабыршаққа айналдырып, қатырып 

(броньдап) тастаған. Ондай темірлерде грунт беті желдің ӛтіне берілмейді. 

Кейбір телімдерде грунт беті ӛте майда қҧм – лайдан тҧратын терригендік 

шӛгінділерден жиналған. Мҧнда грунт бетінде жҧқа, әрі жҧмсақ кілегей 

қабыршақ бар. Ол желдің ӛтінен жылжып тҧрады. Зерттеулер кӛрсеткендей 

мҧндай грунтта ӛсімдік қауымдастығының алғашқы тобын қарабарқын 

бҧтасы (Halostachys caspica) бастайды. Бҧтаның тҥбінде жиылған қҧм – 

лайдан олар шоқаттарға айналады. Шоқаттар кем – кемнен жиілеп, олардың 

арасында жел ҥрлеген дефляциялық микроойпаттар пайда болады. Ондай 

шҧңқырларда қар мен жаңбыр сулары жиналып, бҧрын теңіз суынан қалған 

тҧздарды профильмен тӛмен қарай жылжытады, яғни, «қҧрғақ мелиорация» 

процесі жҥреді. Содан грунттық ӛсімдік тамыры шоғырланатын жоғарғы 

қабаты тҧзсызданып, ӛсімдіктің тҥрлік қҧрамы кӛбейеді, биомасса молаяды, 

сӛйтіп, топырақ тҥзілу процесін кҥшейтеді. Бірақ бҧл уақыт ішінде жҥреді 

және ол бірнеше кезеңнен ӛтеді. 

1992 жылы баспадан шыққан Арал ӛңірінің экологиялық картасында 

теңіздің қҧрғаған орнынан ҧшып тҧрған тҧздың мӛлшері жӛнінде мәлімен 

бар. Онда теңіздің табанымен қоса байырғы жағасынан шығысқа қарай 

жатқан кеңістікті шекара сызығымен теңіздің сҧлбасын бойлап 5 бӛліндіге 

бӛлінеді. Сол кӛлденең сызықтармен бӛлінген бірінші бӛліндіге жататын 

қҧрғаған теңіздің орны тҧз тарататын ошақ ретінде қарайды. Теңіздің 

жағасындағы ені 10 шақырымдық қҧрылықтың бір шаршы шақырымына 

тҥсетін тҧз массасын 600,0 тонна деп кӛрсетілген. Одан сыртқары теңізден 

ҧзаған сайын тҧздың тҥсуі азайып, 30 – 40 шақырымға барғанда тҥсетін тҧз 

массасы 20,0 тоннаға бағаланады. Бҧл мәліметтердің қаншалықты 

объективті екенін шамалау қиын. Әрине, теңіздің тартылуы екпінді болған 

алғашқы кезеңде жалаңаш қҧрғақ табаннан тҧзды шаңның кӛтеріліп, жан – 
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жаққа тарағанын жоққа шығаруға болмайды. Бірақ қҧрғақтағы тҧздың 

желмен таралуы сыртқы факторлардың әсерінен ӛзгеріп тҧратын ӛте 

динамикалық процесс. Содан бері ӛткен уақыт ішінде грунт бетінде теңіз 

суынан қалған тҧздардың ҧшатыны желмен тарайды, ауқымды бӛлігінде 

грунт беті қатты қабыршақпен жабылды. Шығыс жағындағы теңізден ерте 

босаған бӛлігінде грунт бетін ӛсімдік жабыны бҥркеді. Мҧның бәрі теңіздің 

орнынан тҧздың таралуын саябырлатып, жалпы экологиялық ахуалды 

тҧрақтандырып отыр. 

Арал теңізінің суындағы тҧздардың проблемасы жӛнінде кейбір 

мәліметтер теңіз толық кезінде жҥргізілген зерттеулер нәтижесінде алынған. 

Авторлар теңіз суының массасын азайған сайын ондағы әртҥрлі тҧздардың 

рет – ретімен шӛгіндіге тҥсу схемасын жалпы дҧрыс бағалағаны кҥмән 

туғызбайды. 
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МАЛ АЗЫҚТЫҚ ӚСІМДІКТЕРДІ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ 

БЕЛГІЛЕРІ БОЙЫНША ЖІКТЕУ 

Досаева Р. 

Барлық мал азықтық шӛптер ылғалға қатынасы бойынша 3 

экологиялық типке бӛлінеді: мезофиттер, ксерофиттер және гигрофиттер. 

Мезофиттер – орташа ылғалдану жағдайында ӛсетін ӛсімдіктер, 

олардың ӛсіп-дамуына қолайлы жағдайлары топырақтың ылғалдануы 

ТДЫ- нан 75-80 %болғанда. 

Мезофиттерге кӛптеген мал азықтық шӛптер және егістікте себілетін 

шӛптердің бәрі жатады: жоңышқа, эспарцет, тҥйе жоңышқа, мҥйізді 

лядвенец, еркекшӛп, қылтықсыз арпабас, бидайық, шалғындық атқонақ, 

кәдімгі тарғақшӛп, шалғындық бетеге, биік ҥйбидайық, беде және т.б. 

Ксерофиттер – қуаңшылық жерлерде ӛсетін ӛсімдіктер, ылғал аз 

жерлерде ӛседі, топырақ және ауа қуаңшылығын кӛтеру қабілеті бар. 

Оларда тамыр жҥйесі кҥшті дамыған, транспирациясы бәсеңдеу, әсіресе 

ыстық сағаттары, тамыр жҥйесінің клеткаларында осмос қысымы ӛте 

жоғары, ол топырақта ылғал аз болған жағдайда топырақ ерітіндісін соруға 

мҥмкіншілік береді. 

Ксерофиттерде кішкентай, жіңішке жапырақтары бар, кейбірде 

жапырақтар саны аз және жетілмеген. Бҧл ӛсімдіктердің жасушалары ҧсақ, 

тығыз жинақталған, жасуша арасы нашар дамыған, бірақта механикалық 
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Гигрофит 

Ксерофиттер 

Мезофиттер 

ҧлпалары (тканьдер) жақсы дамыған, ӛткізгіш шоқтары ӛте кӛп. 

Сондықтан осы топтың кӛптеген ӛсімдіктерінің мал азықтық қҧндылығы - 

жоғары емес. Ксерофиттік – типтік ӛсімдіктер болып қҧрғақ дала, 

шӛлейт және шӛл аймақтарының ӛсімдіктері саналады: селеулер, бетеге 

(типчак), жусандар (ақ, сҥр), жҥзгін, тҥйе тікені, сексеул және т.б. 

Гигрофиттер – ылғалды шалғындарда, батпақ жерлерде, ӛзен 

бойларында, ылғалды аудандардың орманында ӛсетін кең жапырақтары 

бар ӛсімдіктер. Биік ӛсімдік, тамыр жҥйесі нашар дамыған және 

жапырақтың екі жағында орналасқан жабылмайтын устицелері бар. Бҧл 

кӛпжылдық шӛптер тобына қияқӛлеңдер, қамыстар, ӛлең шӛптер, кейбір 

вересктер тҧқымдасы, кӛптеген сарғалдақтар тҧқымдасы және т.б. (сурет 

3). Бҧл ӛсімдіктердің мал азықтық қҧндылығы жоғары емес, бірақ олардың 

кӛбі кең тараған (қияқӛлеңдер, қамыстар), сондықтан қҧнды мал азықтық 

ӛсімдіктер жеткіліксіз болғанда малдар амалсыздан оларды жейді. Бҧршақ 

тҧқымдас кӛпжылдық шӛптер мол ылғалданған жерлерде ӛте аз ӛседі. 
 

 
 

 
1 сурет-Алматы облысындағы мал азықтық ӛсімдіктердіңәртҥрлі 

топтарының ӛсу арақатынасы 

Ӛсімдіктердің ылғалға қоятын сипатамасын жҥргізе отырып, тағы да 

бір тҥсінік беруге болады - ылғалға тӛзімділігі - мол ылғалдану 

жағдайында ӛсімдіктердің тіршілік қабілетін ҧзақ уақыт сақтап қалуы, ал 

су кеткеннен кейін жоғары ӛнім қалыптастыратын қасиеті Түптену және 

ӛркен пайда болу ӛзгешілігі бойынша ӛсімдіктер типі. Астық 

тҧқымдастар тҥптену және ӛркен пайда болу ерекшелігі бойынша 3 типке 

бӛлінеді: тамыр сабақты, сирек тҥпті және тығызтҥпті. 

Тамырсабакты астык тұқымдастар жер беті және жер асты 

ӛркендері қалыптасады, соңғылары буындары және буынаралықтары бар 

тҥр ӛзгерісіне ҧшыраған сабақтар, оларды аналық ӛсімдіктен 1 м дейін 

жерге алыстап кеткен тамырсабақ деп атайды. Тҥптену буыны осы астық 

тҧқымдастарда топырақтың беткі қабатынан ҥлкентереңдікте орналасқан: 

әр тҥрлі астық тҧқымдастарда және олардың экотиптерінде 5 см-ден 20 см- 

гедейін. 
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Бҧл топта ӛте маңыздылары: жатаған және аралық 

бидайық,қылтықсыз және жағалы (тік) арпабас, ақ суоты, қызыл 

бетеге,шалғын қоңырбас, шалғын тҥлкіқҥйрық, айғыр қияқ (волоснец 

гигантский), кӛл қамыс және т.б [1]. 

Сирек түпті астық тұқымдастарда тҥптену буыны топырақтың 

беткі қабатында 1-ден 5 см дейін орналасқан. Топырақта оларда бір ғана 

қысқа буын аралығы болады, ӛркендері сҥйір бҧрышпен алыстап кетеді, 

топырақ бетіне шықаннан кейін жапырақтар мен сабақтар 

қалыптастырады. Әр бір ӛркенде тҥптену буыны бар, олардан жаңа 

ӛркендер тарайды, соның салдарынан бҧта кӛлемінде ҥлкейіп ӛсіп 

жайылып кетеді, жаңа ӛркендері жер бетіне шықаннан кейін бір-біріне 

біршама алыс орналасқандықтан, бҧта сирек болып қалыптасады. Тамыр 

сабақтылар мен салыстырғанда, сирек тҥпті астық тҧқымдастар тығыздау 

жер қыртысынқҧрастырады. 

Бҧл топқа жататын астық тҧқымдастарға ең жақсы - қара шірік және 

қоректік заттарға бай тығыз емес саз бен қҧмда орналасқан, қҧмдақ 

топырақтар. 

Сирек тҥпті астық тҧқымдастарда ең маңызды шӛптер: еркекшӛптер, 

кӛген тамырсыз бидайық, сібірлік қияқ, шалғын бетеге, шалғын атқонақ, 

кәдімгі тарғақшӛп, биік ҥйбидайық және т.б [ 2]. 

Тығыз түпті астық тұқымдастар тҥптену буыны қҧрғақ дала және 

шӛлейт аймақтарының бетеге, селеу және т.б. ӛсімдіктерінің тамыры 

топырақтың бетінде немесе 1-2 см тереңдікте орналасқан. Тҥптену 

буынынан тараған бҥйір ӛркендері топырақтың беткі қабатына 

перпендикупярды, бір-біріне параллельді, аналық ӛсімдікке тығыз 

орналасқан, тығыз       бҧта қҧрастырып ӛседі. Олардың 

орта бӛлігітопыраққа тығыз қысылған, ал шет жақтары 

біршама кӛтерілген, сондықтан шалғын және жайылымдарда кішкентай 

тӛмпешіктер қалыптастырады. Тығыз тҥпті астық тҧқымдастар ӛте тығыз, 

мықты және ӛте жоғары тіршілік ҧзақтығымен ерекшеленетін (10- 

20  және оданда    жоғары жыл) жер  қыртысын 

қалыптастырады. Мал азықтық қҧндылығы жағынан олардың 

кӛптеген тҥрлерінің Қазақстанның қҧрғақ дала және шӛлейт аймақтарында 

жайылым жерлерде ҥлкен рӛл атқаратын бетегеден (типчак) басқасының 

қҧндылығы тӛмен. Біршама жақсы мал азықтық қҧндылығы барлар: 

шисабақ, бетегебоз және т.б [3]. 

Жапырақтарының орналасуы бойынша шӛптесін ӛсімдіктер 

типі. Жапырақтануы және сабақта жапырақтары орналасуы бойынша 

шӛптер екі топқа бӛлінеді - жапырақтары жоғарғы қабатта орналасқандар 

(тӛбелі) және жапырақтары тӛменгі қабатта орналасқандар(тӛменгі). Тағы 

да екі аралық тобын бӛледі-жартылай жоғары қабатта орналасқандар 

(жартылай тӛбелі) және ап-аласа жапырақтану (ӛте тӛмен) [38,39]. 

Жапырақтары жоғары қабатта орналасқан астық 
тұқымдастар. Жапырақтары сабақтарында біркелкі орналасқан және 
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олардың кӛп бӛлігі жоғары бӛлігінде. Шаруашылықта пайдалануы 

бойынша осы шӛптер шабындық, олардың кӛбі егістікте шӛп себуде 

пайдаланады және олар жайылым ретінде де кең пайдаланады. 

Жапырақтары жоғары орналасқан астық тҧқымдастарға қылтықсыз 

арпабас, жатаған және кӛген тамырсыз бидайық, шалғындық атқонақ, биік 

ҥй бидайық, кәдімгі тарғақшӛп және т.б. жатады [4]. 

Жапырақтары тӛменгі қабатта орналасқан астық 

тұқымдастар әдетінше биіктігі 40 см аспайды, оларда кӛптеген қысқа 

ӛркендері болады, ал жапырақтарының негізгі бӛлігі тӛменгі қабатта 

орналасқан. Біршама жоғары жем-шӛп масса жиынтығын ӛсіп-ӛну 

кезеңінде малға жегізгенде ғана болуы мҥмкін, сондықтан осы 

астықтҧқымдастарды шаруашылықта жайылымға пайдаланады. 

Жапырақтары тӛменгі қабатта орналасқан астық тҧқымдастарға бетеге 

(типчак), қызыл бетеге, жайылымдық ҥй бидайық, шалғын қоңырбас, жэне 

т.б. жатады [ 4]. 

Жапырақтары тӛменгі қабатта орналасқан бұршақ тұқымдас 
шӛптерге алшан жатаған сабақатарымен бҧта қалыптастыратын сары 
жоңышқа және ақ беде жатады. Ақ беде тӛсемелі ӛркен қҧрастырады, жақсы 

алшынкӛктігімен ерекшеленеді, сондықтан типтік және ең жақсы жайылым 
ӛсімдігі болып саналады [4]. 

Әр түрлі шӛптер тобынан жапырақтары жоғары қабатта 
орналасқан типке тобылғы, сәбізшӛп, талшық сҥттіген, иван шәй, торғай 

қымыздық; қияқӛлең ӛсімдіктерден - жағалы қияқӛлең, тік қияқӛлең 
жатады; жапырақтары тӛменгі қабатта орналасқандарға - жолжелкен, 
қазтабан, байғҥт, торғай қымыздық, қияқӛлең тҧқымдасынан-ерте қияқӛлең 

және т.б. жатады. 
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ОҚУШЫЛАРДЫҢ ТАНЫМДЫҚ ІС-ӘРЕКЕТТЕРІ МЕН 

БЕЛСЕНДІЛІГІН ҚАЛЫПТАСТУРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗІ 

ЖӘНЕ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ МӘНІ 

Ежебекова Н. 

Білім беру және оқыту теориясының әдіснамалық негізі – таным 

теориясы, оқушы тҧлғасын жан - жақты және ҥйлесімді қалыптастыру 

туралы ілім болып табылады.Бҧл теория білім беру және оқытуды арнайы 

ҧйымдастырылатын іс -әрекет ретінде қарастырады. Білім беру және оқыту 
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теориясының оқушыларды оқыту мәселесіндегі талаптарының бірі - 

танымдық белсенділік пен саналылық. 

Бҧл талаптың орындалуы оқушылардың оқу материалын тҥсінуге , 

ӛткенді жаңамен байланыстыруға, негізгісі мен қосымшасын анықтауға, 

алған білімдерін тәжірибеде пайдалануға , ӛз пікірлерінде оларға 

сҥйенугеҧмтылысынан кӛрінеді.Білімді саналы меңгеру ӛз бетімен жаңа 

білім алуға мҥмкіндік беретін ақыл - ой еңбегінің ӛзіндік тәсілдерін 

игермейінше іске аспайды.Оқушылардың белсенділік танымдық іс- 

әрекетінің кӛздейтін мҥддесі -білімнің қоғамдық мәнін ҧғыну, қоғамға 

қызмет ету қарқынын ҥдету қажеттігі негізінде дамиды.Белсенділіктің ең 

жоғарғы кӛрінісі - оқушылардың алған білімдерін ӛмірде, тәжірибеде 

нәтижелі пайдалана білуі болып табылады.Осыдан келіп, оқыту барысында 

оқушының іс - әрекетінде танымдық белсенділікті қалыптастыру талабы 

туындайды. 

Танымдық әрекеттің негізінде оқушыларда танымдық белсенділік 

қалыптасады.Танымдық белсенділік - оқушының оқуға, білуге деген ынта- 

ықыласының , қҧштарлығының ерекше кӛрінісі.Мысалы: мҧғалімнің 

баяндап тҧрған жаңа материалын тҥсіну ҥшін, оқушының оны зейін қойып 

тыңдауы , алған білімін кеңейту ҥшін ӛздігінен кітап оқып, бақылау 

тәжірибе жасау сияқты жҧмыстар жасауы қажет.Ӛйткені ӛтілген 

материалдарды саналы қайталауда, жаңадан білім алуда, оның жолдары мен 

дағдыларына ҥйренуде белсенділіксіз мҥмкін емес.Яғни оқушының 

белсенділігі оқу ҥрдісінің барлық кезеңінде орын алуы қажет.Сабақ 

барысында оқушының бойында танымдық белсенділік пайда болса, 

оқушылардың ақыл - ой қабілеттерінің мынадай элементтері дамиды: 

зеректілік, байқағыштық, ойлау және сӛйлеу дербестігі т.б.Оқушылардың 

танымдық белсенділігін дамыту және қалыптастыру мәселесіне 

зерттеушілердің, педагогтардың, әдіскерлердің кӛптеген еңбектері 

арналған[1]. 

Танып-білу – бҧл адамның сана-сезімінде қоршаған дҥниенің 

бейнелену ҥрдісі. Ғылыми тану ӛзара бірлікте болатын нақтылы-сезімдік 

және абстрактілік тҥрде ӛтеді. Психологиялық тҧрғыдан алып қарағанда 

таным бірнеше сатыға бӛлінеді: 

1- саты – нақты пайымдау, сезім мҥшелері және тҥйсік арқылы айнала 

қоршаған орта дҥниелерін тану; сезімсіз біз ешнәрсені де тани алмаймыз; 

2- саты – абстрактілік ойлау, бҧл кезде танудың алғашқы сатысында 

алынған жаңа материалдар адамның ми қызметі арқылы оның санасында 

ӛңделеді, қорытындыланады, тҧжырымдалады, синтезделеді, бір жҥйеге 

келтіріледі. 

3- саты – тәжірибелік. Адам айнала қоршаған ортаны ой тҧжырымы 

арқылы ғана танып қоймай, зерттік тәжірибелер кезінде алынған 

мәліметтердің ақиқаттығына кӛз жеткізеді. Танымның бҧл сатысында 

адамның барлық танымдық қызметтері «жҧмыс істейді». 
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бар: 

Ал, мектеп оқушыларының таным ҥрдісінің ӛзіне тән ерекшеліктері 

 

- Таным ҥрдісінің ғылымдағы объектісі белгісіз қҧбылыстар. Ал 

оқушылар ғалымдар зерттеген жҥйені ӛздігінен оқу арқылы танып біледі. 

Оқушгыларды оқытуда адамзаттың танымдағы ӛткен жолын ӛтпейді. Олар 

ғылымның ақиқат ашылған жаңалықтарын игереді. Ол білімдер 

кездейсоқтықтардан тазартылған, жҥйеленген, сенімді. Әрине, мҧғалім 

оқушыларды ғылымдағы таластармен таныстырады. Сонымен оқушыларды 

ғылыми ізденістерге ынталандырады. Оқушылардың таным ҥрдісі 

ҥнемдірек. Ғалымдардың, әдіскерлердің, ҧстаздардың кӛмегімен әрбір 

мектеп пәні бойынша маңызды білімдер негізі іріктеліп алынады: 

- Мектептегі таным ҥрдісі тек білім берушілік сипатта ғана емес, 

сонымен қатар, тәрбиелеушілік, дамытушылық сипатта болады. 

- Білімді игеру барысында оқушылардың ақыл-ой қабілеттері дамиды, 

олардың кӛзқарастары мен сенімдері қалыптасады. 

- Оқушылардың таным ҥрдістері олардың жастарына қарай 

ҧйымдастырылады. 

Оқытуда таным ҥрдісінің әрбір буыны ӛзіне тән сапалы белгісі бар 

ҥрдістер. Сонымен бірге, оның әрқайсысы білімді қабылдауда, оны 

дамытуды ҥлкен роль атқарады. 

Демек, оқу ҥрдісінің сатылары, ӛзара байланысты тҧтас, толық таным 

ҥрдісі екендігі табиғи заңдылық. 

Оқыту - бҧл ақылдың, ерік-жігердің, қиялдың, есте сақтаудың ҥлкен 

кҥш-жігерін қажет ететін қауырт, кҥрделі қызмет. Педагогикалық ҥдерістің 

барлық маңызды қасиеттерін кӛрсете отырып (екі жақтылық, тҧлғаның жан- 

жақты дамуға бағыттылығы, мазмҧндық және процессуалдық жақтардың 

бірлігі), оқытудың ерекше сапалық айырмашылықтары да бар [2]. 

Оқыту кҥрделі және кӛп қырлы, оқушының санасында шынайы 

шындықты бейнелеудің арнайы ҧйымдастырылған ҥдерісі бола отырып, 

мҧғалім басқаратын танымның ерекше процесі. Тек мҧғалімнің бағыттаушы 

рӛлі оқушылардың білімін, іскерлігін және дағдыларын толық меңгеруін, 

олардың ақыл-ой кҥші мен шығармашылық қабілеттерін дамытуды 

қамтамасыз етеді. Оқушылардың оқу ҥдерісіне деген кӛзқарасы әдетте 

белсенділікпен сипатталады. Белсенділік (оқу, игеру, мазмҧны және т.б.) 

білім алушы қызметінің мәнімен "жанасу" дәрежесін (қарқындылық, 

беріктік) анықтайды. 

Белсенділіктің қҧрылымында авторлар келесі компоненттерді бӛледі: 

- оқу тапсырмаларын орындауға дайын болуы; 

- ӛзіндік қызметке ҧмтылуы; 

- тапсырмаларды орындаудың саналылығы; 

- оқытудың жҥйелілігі; 
- ӛзінің жеке деңгейін арттыруға ҧмтылуы және т.б. . 

Сабақта оқушылардың ӛздері: 

- ӛз пікірін қорғау; 
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- пікірталастар мен талқылауларға қатысу; 

- ӛз жолдастары мен оқытушыларына сҧрақтар қою; 

- жолдастарының жауаптарын рецензиялау; 

- жолдастарының жауаптарын және жазбаша жҧмыстарын бағалау; 

- артта қалғандарды оқытумен айналысу; 

- әлсіз оқушыларға тҥсініксіз материалды тҥсіндіру; 

- қолдан келерлік тапсырманы ӛз бетінше таңдау; 

- танымдық есепті (проблемаларды) шешудің мҥмкін болатын бірнеше 

нҧсқаларын табу; 

- ӛзін-ӛзі тексеру, жеке танымдық және практикалық іс-қимылдарды 

талдау жағдайларын жасау; 

- белгілі шешім тәсілдерін кешенді қолдану арқылы танымдық 

есептерді шығару жағдайлары ең ҥлкен ныталандырушы нәтиже береді[3]. 

Авторлар танымдық белсенділіктің бірнеше деңгейлерін бӛледі. 

1) Жаңғырту белсенділігі. Оқушының білімін тҥсіну, есте сақтау және 

жаңғырту, оны ҥлгі бойынша қолдану тәсілдерін меңгеру ҧмтылысымен 

сипатталады. Бҧл деңгей оқушының кҥш-жігерінің тҧрақсыздығымен, 

оқушылардың білімін тереңдетуге қызығушылығы жоқтығымен, "Неге?» 

деген сҧрақтардың жоқтығымен сипатталады. 

2) Тҥсіндіру белсенділігі. Оқушының оқылатын мазмҧнның 

мағынасын анықтауға ҧмтылуымен, қҧбылыстар мен процестер арасындағы 

байланысты тануға, ӛзгертілген жағдайларда білімді қолдану тәсілдерін 

меңгеруге ҧмтылуымен сипатталады. 

Тән кӛрсеткіш: еріктік кҥш-жігердің ҥлкен тҧрақтылығы, ол 

оқушының бастаған істі аяғына дейін жеткізуге ҧмтылуымен, қиындық 

туындаған жағдайда тапсырманы орындаудан бас тартпауымен, шешу 

жолдарын іздеуімен сипатталады. 
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ЖАСӚСПІРІМ ҚЫЗДАР ОРГАНИЗМІНДЕ ЖЫНЫСТЫҚ ЖЕТІЛУ 

КЕЗЕҢІНДЕГІ ӚЗГЕРІСТЕР 

 

Ельшибаева Гульнур Алгабековна 

 

Жас қыздардың қан жҥйесінің қалыптылық шегінен тыс ӛзгерістері 

қаназдылық ауруының тез дамуына алып келеді. Қаназдылық жасӛспірім 
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қыздар организмнің физикалық және ақыл-ой дамуының тежелуіне, 

мектептегі сабақ ҥлгерімінің тӛмендеуіне және денсаулықтың нашарлауына 

соқтырады. Сонымен қатар, бҧл жағдайда мектепте оқушы қыздарға 

жҥргізілетін егу шараларының тиімділігі жеткіліксіз, ал жҧқпалы, 

паразитарлық және жҧқпалы емес аурулар созылмалы тҥрде ӛтеді, кейде 

тіптен олар асқынуларға жалғасады. Жалпы алғанда, жасӛспірім қыздардың 

– болашақ аналардың қаназдылыққа шалдығуы ҧлттың интеллектуалдық 

және адами потенциалын едәуір тӛмендетіндігі сӛзсіз. 

Жыныстық жетілу – адамның әйел немесе еркек жынысына 

жататындығына байланысты биологиялық тҧрғыдан ғана емес, әлеуметтік 

тҧрғыдан да жан-жақты байқалатын ҥрдіс [1]. 

Қыз баланың жыныстық жетілу кезеңі 2 фазаға бӛлінеді: 
1. 8-9 жастан басталып, 13-14 жаста аяқталады; 

2. Бірінші фазаның соңынан басталып, 17-19 жасқа дейін созылады. 
Бҧл фазаларды бӛлетін сәт алғашқы етеккір болып есептеледі. Бірінші 

фаза дененің тез ӛсіп, екінші реттік жыныстық белгілердің пайда болуымен, 

екінші фаза дененің баяу ӛсуімен және ақырғы жыныстық белгілердің 

дамуы аяқталып, етеккірдің тҧрақтануымен сипатталады [2]. 

Қыз ағзасының жыныстық жетілуінде жетекші рӛлді гипоталамо- 

гипофизарлық жҥйе атқарады. Жҥйке жҥйесінің жоғарғы вегетативтік 

орталығы гипоталамус гипофиздің қызметін қадағалайды, ал гипофиз ӛз 

кезегінде барлық ішкі секреция бездерінің жҧмысын реттеп отырады. 

Гипоталамус нейрондары нейрогормондар бӛледі (рилизинг фактор), олар 

гипофизге ӛтіп, ондағы гормондардың бӛлінуі мен биосинтезін кҥшейтеді 

(либериндер) немесе тежейді (статиндер). Гипофиздің троптық гормондары 

бірқатар ішкі секреция бездерінің (қалқанша без, бҥйрек ҥсті безі, жыныс 

бездері) белсенділігін реттейді. Жыныс бездерінің гормондары қан арқылы 

денеге тарап, қыз баланың ӛсуіне, дамуына әсер етеді және жыныс 

мҥшелерінің дамып жетілуін, жыныстық белгілердің пайда болуын 

қамтамасыз етеді [3]. 

Жыныс бездері аралас бездерге жатады, себебі олар сыртқы және ішкі 

секреттер бӛледі. Сыртқы секрецияға жыныс немесе ҧрық клеткаларының – 

сперматазоидтар мен аналық ҧрық клеткаларының жасалып, бӛлінуі жатады. 

Ал ішкі секрецияға қан мен лимфаға тҥсетін жыныс гормондарының 

жасалуы жатады. 

Жыныс бездерінің дамуы мен организмге олардың синтездеген 

гормондарының тҥсуінен белгілі жаста жыныстық пісіп-жетілу іске асады. 

Жыныстық пісіп-жетілудің ӛзі әр тҥрлі жаста болады. Мысалы, оңтҥстікте 

12-14 жаста, орталық аймақтарда 13-16 жаста, ал солтҥстікте - 16-19 жаста 

[4]. Жыныстық пісіп-жетілумен байланысты қыздарда аналық клеткалар 

тҥзіле бастайды. Соңғы жыныстық белгілерге - әйелдер мен еркектерді бір- 

бірінен айыратын сыртқы ерекшеліктер жатады. Әйелдердің соңғы жыныс 

белгілеріне олардың дене пішінінің ӛзгеруі (тӛс бездерінің пайда болуы), 

мінез-қҧлықтарының ӛзгеруі жатады. Сӛйтіп, жыныс бездерінің дамуының 
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нәтижесінде организмде кӛптеген ӛзгерістер болып, қыздарда әйелдерге тән 

ерекшеліктері қалыптасады. Жыныс бездерінің гормондары организмге 

тҥрліше әсер ететінін, сол бездерді кесіп алып тастағанда, яғни организмді 

піштіріп тастағанда туатын ӛзгерістерді бақылау арқылы анықтауға болады. 

Піштірілген организмде алғашқы және соңғы жыныстық белгілер ӛзгереді. 

Бҧл ӛзгерістер организмді қай кезде піштіргенге байланысты болады. Егер 

оны жас кезінде піштірсе, жыныс мҥшелері дамымай қалады, тіпті әрбір 

жынысқа тән ерекшеліктер білінбейді. Скелеті ӛзгеріп, қол-аяқтары 

шамадан тыс ҧзарып кетеді. Шеміршектің сҥйекке айналуы баяулайды. 

Піштірілген организмдердің бойы ҧзын болып, қол-аяқтары бір-біріне сай 

келмейді. 

Егер әйелдердің жыныс безін сылып алып тастаса, жамбас сҥйектер 

ӛспей, бала кезіндегі пішінін сақтап қалады, сҥт бездері де ӛсіп, жетілмейді. 

Егер организмді ересек жастарында піштірсе, онда оларда алғашқы 

жыныстық белгілер кейін қарай дамиды. Тері астындағы клечаткаға майдың 

жиналуы кӛбейеді, негізінен піштірген организм семіруге ыңғайлы келеді. 

Піштірудің нәтижесінде организмнің орталық жҥйке жҥйесінде де біраз 

нормаға жатпайтын ӛзгерістер болады, белгілі бір сигналдық 

тітіркендіргіштерге тәртіпсіз қозғалыстар жасап, жауап береді т.б. 
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БИОЛОГИЯДАН БІЛІМ БЕРУДІҢ ТЕОРИЯСЫ МЕН ПРАКТИКАСЫ 

 

Естаева Бибигул Курманказиевна 

 
Биология мазмҧнының концентрлі қҧрылымда болуы Қазақстан 

Республикасының егеменді алуымен тҧтас келді. Яғни, білім беру жҥйесіне 
тҧңғыш рет білім стандарты ҧғымы пайда болды. Олай болса біз, стандарт 
деген ҧғымды тҥсіндіріп кетейік. 

Біріншіден, стандарттың әр-тҥрлі нҧсқадағы мағынасн қарастыраьын 
болсақ: 

Білім   беру   стандарты   ―Білім   туралы‖   Заңды   нақтылайтын   негізгі 
нормативтік қҧқықтық қҧжат. 
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ҚР МЖМББС-ын барлық білім беретін ҧйымдар: меншік формасына, 
типіне, және тҥріне тәуелсіз қолдануға және сақтауға міндетті. 

Стандарт дегеніміз жалпы орта білім берудің базалық мазмҧнын, оқу 
жҥктемесінің жоғары шекті кӛлемін, оқушылардың дайындық деңгейіне 
қойылатын талаптарды сипаттайтын нормативтік қҧжат. 

Қазіргі кезде жалпы білім берудің, соның ішінде биологиялық білім 
берудің мазмҧнын анықтауда іріктеу принциптерімен, критерийлерімен 
қатар мемлекеттік білім беру стандарты да сенімді бағыттаушы рӛлін 
атқарады. 

Білім беруді стандарттау қажеттілігі: 
білім беретін әртҥрлі (мемлекеттік, жеке меншік) ҧйымдарда оқитын 

барлық балаларға жалпы білім берудің ортақ деңгейін қамтамасыз ету 
мақсатында ел аумағында біртҧтас білім беру кеңістігін қҧру; 

Қазақстанның әлемдік мәдениет жҥйесіне енуге деген ҧмтылысы (бҧл 
жалпы білім беруді қалыптастыруда осы саладағы халықаралық білім беру 
практикасының жетістіктерін ескеруді талап етеді). 

Дамыған елдерде білім беруді стандарттау ісі кӛптен бері оқу 
жоспарлары мен бағдарламаларын жасау арқылы, білім берудің белгілі бір 
деңгейін белгілеу арқылы, т.с.с. жолдармен жҥзеге асырылып келеді. Алайда 
«стандарт» термині білім беруге қатысты кейінгі кезде ғана қолданыла 
бастады. 

Н.Д.Андреева,    Н.В.Малиновская,     В.П.Соломиндер ӛз еңбектерінде 
«Стандарт» ҧғымы ағылшының standard деген сӛзінен шыққан, оның 
мағынасы: норма, ҥлгі, ӛлшеуіш-дегенді білдіреді деп атап кӛрсетеді. 

Стандарттың жалпы мағынасы: стандартты жасаудағы мақсат — 
адамдардың қарым-қатынасы мен қызметін қоғам қажеттіліктерін 
қанағаттандыратын қасиет-сапаларға ие ӛнімді ӛндіруге бағытталатындай 
етіп ҧйымдастыру әрі реттеу. 

Стандарт терминінің білім беруге қатысты мағынасы: Біздің елімізде 
білім беру стандарты ҚР-ның «Білім туралы» Заңын нақтылайтын негізгі 
нормативтік қҧжат болып табылады. Ол білім берудің мазмҧн және деңгей 
сияқты сипаттамаларын нақтылап, білім беру нәтижелерін ӛлшеу мен 
тҥсіндірудің әдіс-тәсілдеріне нҧсқайды. 

Стандарттың ҚР-ның 2007 жылғы 27 шiлдедегi № 319 «Білім туралы» 
Заңына сәйкес мағынасы (Заңның 56-бабының 1-тармағы): 

ҚР-да әрбiр бiлiм беру деңгейi бойынша (1) бiлiм беру мазмҧнына, (2) 
бiлiм алушылар мен тәрбиеленушiлердiң оқу жҥктемесiнiң ең кӛп кӛлемiне, 
(3) бiлiм алушылардың даярлық деңгейiне қойылатын жалпы талаптардың 
жиынтығын айқындайтын бiлiм берудiң мемлекеттiк жалпыға мiндеттi 
стандарттары белгiленедi. 

Бiлiм берудiң мемлекеттiк жалпыға мiндеттi стандарттарын, атынан 
кӛрініп тҧрғандай, барлық бiлiм беретін ҧйымдар олардың меншiк 
нысанына, типі мен тҥрiне қарамастан қолдануға және сақтауға мiндеттi 
(«Білім туралы» Заңның 56-бабының 2-тармағы). 
Білім беру стандартының кӛпшілік әдебиеттерде кездесетін анықтамасы: 
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Ал, қазақстандық әдіскерлер А.Қисымова мен С.Обаев ӛз еңбектерінде 
білім беру стандарты дегеніміз - тҥлектердің жалпы білім даярлығына 
қойылатын талаптардың міндетті деңгейі және осы талаптарға сай оқыту 
мен бақылау мазмҧны, әдістері, формалары мен қҧралдары-деп атайды. 

Біз, педагогтар ҥшін мемлекеттік білім беру стандарттарын, соның 
ішінде «Биология» пәнінің стандартын білу ӛте маңызды. Бҧл біздің 
мҧғалім, оқытушы, оқулық авторы, ғылыми қызметкер, білім саласындағы 
мемлекеттік қызметкер ретінде басшылыққа алатын, білім саласында 
сауатты жҧмыс істеуімізге мҥмкіндік беретін бірден-бір нормативтік 
қҧжаттар: 

Білім беру стандарттарымен қатар қолданылатын біршама ҧғымдар 
сендерге таныс болуға тиіс. Олардың кӛбісіне «Білім туралы» Заңда (бҧдан 
әрі - Заң ) тҥсініктеме берілген. Біз бҧл дәріс барысында олардың тек 
кейбіреулеріне ғана тоқталып кетеміз. 

Биология оқу пәні стандартының ережелері келесі жағдайларда 
қолданылуы және сақталуы міндетті: 

-ҚР-дағы барлық білім беру ҧйымдарында биология пәнін оқытуда; 
-бастауыш және орта кәсіптік білім ҧйымдарында қабылдау 

емтихандарының материалдарын дайындау кезінде; 
-Мемлекеттік білім стандарттары және ҧлттық тестілеу орталығында 

қабылдау емтихандары материалдарын дайындау кезінде; 
-жоғары оқу орындарында биология пәні бойынша педагог кадрларды 

даярлауға арналған оқу бағдарламаларын жасау кезінде; 
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БОЛАШАҚ БИОЛОГ МҦҒАЛІМДЕРДІ ДАЯРЛАУДА 

ВИРТУАЛДЫ ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҦМЫСТАРДЫ ҚҦРУ МЕН 

ҚОЛДАНУДЫҢ МҤМКІНДІКТЕРІ 

 

Әбілқас Мадина Ермуханқызы 

 

Қазіргі әлемнің жоғары қарқынмен дамуы білім беру жҥйесіне 

мамандар даярлауға да жаңа талаптар қойып отыр. Білім беру іс-әрекетіндегі 

инновациялар – білім беру қызметі нәтижелеріне жетуде әлеуметтік және 
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нарықтық сҧраныстармен ерекшеленетін жаңа білімді, жаңаша әдіс-тәсілдер 

мен технологияларды пайдалануды қажет етуде. Білім беру іс-әрекетіндегі 

әдіс тәсілдердің бірі – ол білім алушылардың ақпараттық-технологиялық 

дайындығы. Оқу материалдары мен оқыту әдістерін тҥрлендіру білім 

алушыларды оқу іс-әрекеттеріне қызықтырудың маңызды шарттарының 

бірі. 

Білім беру парадигмасының шеңберінде білім беру ҥрдісін 

ақпараттандыру білім берудің ҥздіксіздігі мен ашықтығын қамтамасыз ете 

отырып, бҥкіл білім беру жҥйесіне ӛзгерістер енгізуде. Оның ең бастысы 

біріншіден, білім беруді кеңістіктік-уақыттық ӛзгерту, екіншіден, білім беру 

ҥрдісінің барлық субъектілерінің коммуникациялық сипатын ӛзгерту болып 

табылады. Білім беруді кеңістіктік-уақыттық ӛзгерту – бҧл білім беру 

кеңістігін кеңейту, яғни білім беру бағыттарының ӛзгермелігі, сондай-ақ 

білім алушы мен оқытушының қашықтан ӛзара әрекеттесу мҥмкіндіктері 

мен оған қойылатын жаңа талаптардың пайда болуы. 

Бҥгінгі таңда ақпараттық технологиялардың таралуына байланысты 

дәстҥрлі оқытуда қолданылып келген кино және диапроектор, магнитофон, 

кодоскоп, т.б.орнын оқытудың жаңа техникалық қҧралы – компьютер 

ығыстырды. Ол виртуалды зертханалық жҧмыстарды орындаудағы оқу 

кабинеттеріндегі зертханалық қҧрал-жабдықтардың ерекше бір сипатты 

бӛлігіне айналып отыр. 

Виртуалды зертханалық жҧмыстарды қолдануда «оқытушы - 

виртуалды зертхана - білім алушы» қатынастары жҥйесінің негізін сапалық, 

жартылай сандық, параметрлік (сандық) тәсілдер жіктемесі қҧрайды. 

Сапалық тәсіл – оқу ғимараты жағдайында орындауға кҥрделі 

қҧбылыстар мен тәжірибелер компьютерлік экранды басқару арқылы 

орындауға мҥмкіндік береді. 

Жартылай сандық тәсілде – виртуалды зертханада тәжірибе ҥлгіленеді 

және оның жеке сипаттарын (кесте, қҧрылғылары т.б.) ӛзгертуге болады. 

Параметрлік (сандық) тәсілде – ҥлгіде берілген сандарды оның ҥлгілік 

сипатына (жылдамдығы, қозғалыс бағыты т.б.) қарай ӛзгертіп график 

траекториясы алынады. Осы берілген жіктеме виртуалды лабораториялық 

жҧмысты кӛрсетуде (демонстрация), қорытындылауда, тәжірибе жасауда 

пайдаланылады. Мҧндағы кӛрсетілімді (демонстрация) пайдалану шынайы 

орындалатын жҧмысты жҥргізу барысын ҥлкен экран немесе 

мультимедиялық проектор арқылы жалпылама орындалады. Ал 

қорытындылауды пайдалану жалпылама (кӛрсетілім, сҧрақтарды пысықтау, 

қорытыныдылау т.б.) немесе жеке (тәжірибенің математикалық бӛлігі, 

графиктерді талдау т.б.) жҧмыстарды қамтиды. Тәжірибелік пайдалану 

виртуалды зертханалық жҧмыс тапсырмаларын жеке (немесе аз топта) 

орындаудан тҧрады [55]. 

Виртуалды зертханалық жҧмыстардың ерекшелігі білім алушылардың 

бойында дайын ҥлгіден алған білімдері бойынша қарапайым білім, білік, 

дағды қалыптасып қана қоймайды, олар оны іс-әрекетке қосып, ӛмірде сол 
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білім мен біліктердің қажеттігін сезінетін болады. Осыған орай әртҥрлі 

типтегі зертханалық жҧмыстарды орындау жолы ӛзгеріп, ол 

«иллюстративті-тҥсіндірмелік функциядан – қҧралдық іс-әрекеттік 

функцияға ауысты», бҧл тәсіл білім алушылардың алған ақпараттарды 

практикалық пайдаланудағы ізденіс әдістерін қалыптастырады. 

Жалпы зертхана (лаборатория) – оқу материалдарын игерудегі білім 

алушылардың қызығушылықтарын қанағаттандырады, олар лабораториялық 

жҧмыс барысында теориялық мазмҧнның нақтылығын тексеруге мҥмкіндік 

алады, осылайша білім алушылардың ойлау қабілеттері қҧрылымданып, оқу 

материалдарында берілген мәселелерді талқылау және ғылым, білімге деген 

қызығушылық деңгейлері артады. Зертханалық жҧмыста әрқайсысы ӛзінің 

зерттеу материалдарын сезініп, тиімді нәтиже алу ҥшін басқа да 

тәжірибелермен салыстыра алады. 

Виртуалды зертханаларды пайдаланудың ӛзектілігі сонда, мҧндай 

жҧмыстарды ҧйымдастыру мен жҥргізу ҥшін кҥрделі қҧрал-жабдықтар, 

оларды сақтау, ауыстыру, жӛндеу және лабораториялық жҧмыстардың 

сипаттамаларын сақтау шкафтарының қажеті жоқ. Бҧл жерде барлық жҧмыс 

бір жерде электронды тҥрде немесе сыртқы тасымалдау қҧралдарында 

сақталады. Виртуалды қосқыштардың арнайы жҥйесі тәжірибе параметрлері 

тапсырмаларына арналған арнайы терезеден немесе экраннан және 

жҥгірткіш қҧралдан (мышь) тҧрады. Тәжірибе жҧмысындағы есептеу 

нәтижелерін Excel кестелі процессорда орындау ӛте қолайлы. 
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БИЕ СҤТТЕРІНІҢ ТЫҒЫЗДЫҚТАРЫНА ПРЕМИКС ППК-70-2 

КЕШЕНІНІҢ ӘСЕРІН ЗЕРТТЕУ 

 

Әдеқан Кӛркем Жұмалқұлқызы 

 

Жергілікті қазақ бие сҥтінің физикалық қасиеттерін зерттеу іс жҥзінде 

маңызы бар, ӛйткені ол қымыздың шикізаты, әрі аурулардың алдын алатын 

емдік қасиеті мол, сіңімді азық. Бие сҥтінің физикалық қасиеттерін 

анықтауға кӛптеген зерттеу жҧмыстары арналған және оның сапасын 
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артыру жолдары да іздестірілген. Бірақ ол зерттеулердің кӛрсеткіштерін 

салыстыратын болсақ, белгілі қиындықтарға кездесеміз, ӛйткені олар 

биелерге тҥрлі дәрумендерді берген және олардың сҥтке әсерлерін 

зертемеген. 

Әдебиеттегі мәліметтер бойынша бие сҥтінің тығыздығы әр тҥрлі 

себептерге байланысты ӛзгеріп тҧрады. Кӛптеген авторлардың зерттеулері 

бойынша [1], [3], [5] сҥттің тығыздығы сауу мерзімінде кемитіндігін 

анықтады. 

Бие сҥттерінің тығыздықтарына премикс ППК-70-2 кешенінің әсерін 

зерттедік 

Сҥттің тығыздығын сауғаннан соң 2 сағат ӛткеннен кейін 

анықталынды. Осы уақыт ішінде жаңа сауған сҥттен газдар ҧшып кетеді. 

Жалпы айтқанда сҥттің тығыздығы дегеніміз оның 20
0
 С температурадағы 

салмағының 4
0
С жылы температурадағы судың салмағына ара қатнасы 

болып табылады. 

Зерттеуге алынған бақылау және тәжірибелік топтардағы биелер 

сҥттерінің тҥсі ақ, сәл кӛгілдірленген, консистенциясы – бір қалыпты 

сҧйықтау, бие сҥтінің ӛзіне тән әлсіз иісі байқалды. Жергілікті қазақ 

жылқысының сҥтінің физикалық қасиеттеріне премикс ППК-70-2 кешенінің 

әсері 3-ші кестеде келтірілген. 

1-ші кесте мәліметтері бойынша премикс ППК-70-2 кешені қосылып 

берілген тәжірибелік топтағы биелер сҥтінің тығыздығыныі ӛзгеруі бірден 

байқалды. Премикс қабылдаған биелердің сҥтінде 1-3 апталар бойы сҥттің 

тығыздығы бақылау тобысен салыстырғанда 0,2
0
А артық болып шықса, 

кейінгі апталар бойы 0,3- 0,4 
0
А жоғары болды (сурет 1). 

Сҥт тығыздығының орташа кӛрсеткіштері бойынша бақылау 

тобындағы биелерден сауылған сҥттерінің тығыздығы 32,14 
0
А болса, 

премикс ППК-70-2 кешенін қабылдаған биелер сҥттерінің тығыздығы 

32,41
0
А болды. Екі топтардың сҥттерінің тығыздығын салыстырғандағы 

айырмашылық 0,27 
0
А (Р > 0,01) қҧрады. 

Бие сҥттерінің тығыздықтарына премикс ППК-70-2 кешенінің әсерін 

анықтау ҥшін екі топтардың ӛзгергіштік коэффициенті есептелінді. 

Бақылау тобындағы биелер сҥттерінің орташа ӛзгергіштік коэффициенті 

Сv=4,88%, ал премикс ППК-70-2 кешенін қабылдаған биелерде Сv=5,29% 

болды. Ӛзгергіштік коэффициенттер арасындағы айырмашылық 0,41% тең 

болды. Айырмашылық дәлділігі Р= 0,01 болып шықты. 

Биологиялық белсенді премикс ППК-70-2 кешенін бие сҥтінің басқа 

физикалық кӛрсеткіштеріне (тҥсіне, конситенциясына, дәмдіне, иісіне) 

әсерлері тәжірибе мерзімінде байқалмады. Бҧл кӛрсеткіштер әр сауын бойы 

қадағаланып отырылды. 

Жаңа сауылған бие сҥтінің физикалық немесе кӛзбен кӛру, иіспен сезу 

кӛрсеткіштік сипаттамалары: тҥсі ақ, кӛкшіл-кӛк, исі-әлсіз азықтық, ерекше, 

дәмі – тәттілеу, кермекті, сҧйықтығы – біркелкі тҧнбасыз. Сҥттерінің 
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тығыздық кӛрсеткіштері тҧқымға, жасына, сауу уақытына, азықтануына т.б. 

себептеріне байланысты болатыны тәжірибе барысында ескерілді. 

Кесте 1 - Бақылау және тәжірибелік топтардағы биелерге ППК-70-2 

кешенін қоса бергендегі бие сҥттерінің тығыздықтарының ӛзеруі, (
0
А ). 

Апта 

кезегі 

Бақылау тобы Тәжірибе тобы Р 

M ±m Cv M ±m Cv 

1-ші 32,1 2,28 3,63 32,3 6,24 4,66 0,05 

2-ші 32,1 2,06 4,79 32,3 7,46 6,47 0,01 

3-ші 32,2 3,21 5,23 32,4 5,74 5,50 0,01 

4-ші 32,1 2,59 7,21 32,5 4,68 4,53 0,001 

5-ші 32,2 2,73 6,75 32,5 4,93 9,42 0,001 

6-шы 32,2 3,82 8,91 32,5 5,46 7,84 0,01 

7-ші 32,1 2,34 3,86 32,4 6,53 6,73 0,01 

8-ші 32,2 3,01 7,67 32,4 9,57 7,36 0,01 

9-шы 32,0 3,08 4,63 32,4 8,77 4,16 0,05 

10-шы 32,0 2,09 5,44 32,4 8,39 3,17 0,05 

Орташа 32,14 2,43 4,88 32,41 6,37 5,29 0,01 

 

Физикалық кӛрсеткіштерден тек қана биелер сҥттерінің тығыздықтары 

ӛзгерді. Екі топтар арасындағы бие сҥттерінің тығыздықтарының 

айырмашылығы премикс ППК-70-2 кешенінің әсерінен болатыны зерттеу 

мәліметтері толығымен дәлелдеді. 
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Сурет 1 – Бақылау және тәжірибелік топтардағы биелер сҥтінің 

тығыздығының кӛрсеткіштері 

Биелер сҥттерінің тығыздықтарының топтар арасындағы 

айырмашылықтары 10 апта бойы анықталынғандықтан, одан мынадай 

тҧжырымдаманы жасауға болады: премикс ППК-70-2 кешені бие сҥтінің 

тығыздығын біраз кӛтереді, яғни биологиялық белсенді қҧрылым 
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қымыздың сапасын арттыруға септігін тигізеді. 
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КӚКНӘР ТУЫСЫНЫҢ ХАЛЫҚШАРУАШЫЛЫҒЫ ЖӘНЕ 

МЕДИЦИНАДАҒЫПАЙДАЛАНЫЛАТЫН ТҤРЛЕРІ 

 
Қамбар Айман Сулейменқызы 

Ертеден келе жатқан аңыздарда қарлығашӛзінің кӛзі кӛрмей қалған 

балапандарын сҥйелшӛптің нәрсуымен емдейді депті. Қазақша 

"сҥйелшӛп" деп аталғаны - ол халықтық медицинада сҥйелді кетіруге 

пайдаланған.Дәрілік шикізатты         жинау         барысында оның 

жапырақтарын қуратып алмау қажет. Себебі шипалық заттың кӛбісі осы 

жапырақтарында болады. Сҥйел шӛптің тҧқымында 40 – 60 пайызға дейін 

май бар.Мал дәрігерлігі практикасында сҥйел шӛптің судағы тҧнбасы 

қойдың қотырын, ірі қара мен жылқының қышымасын емдеу ҥшін 

қолданылады. Сҥйел шӛптің тҧнбасыме ірі қараның туберкулезін, сонда – 

ақ қойдың, ірі қараның гельминтоз ауруларын емдеуге болады. 

Халық емшілері сҥйелшӛп және сҥттіген шырынымен бауыр, ӛт 

ауруларын және сары ауруды емдеп келген [1]. Ӛсімдік улы. Қҧрамыда 

изохинолин алколоидтарды, бензофенантридин туындыларды: 

гомохелидонин, хелеритрин, хелидонин, сангвинарин, протопинт.б. 20-дан 

астам алкалоид бар. Хелидонин - папаверин мен морфинға қҧрамыҧқсас 

алколоид. Гомохелидонин - кҥші кӛп у. Аз мӛлшерде эфир майлары да 

табылған. Аскорбин қышқылы (1000 мг-ға дейін) каротин, флавоноидтар, 

сапониндар, органикалық қышқылдар болады. Дәрілік шикізат ретінде 

ӛсімдік гҥлдей бастағанда оның жер бетіндегі бӛлігі жиналып алынады. 

Аса қҧрғатпай,кӛлеңкеде кептіріледі. 

Дәрілік шикізатты жинау барысында   оның   жапырақтарын 

қуратып алмау қажет. Себебі шипалық заттың кӛбісі осы 

жапырақтарында болады. Сҥйел шӛптің тҧқымында 40 – 60 пайызға дейін 

май бар. Мал дәрігерлігі практикасында сҥйел шӛптің судағы тҧнбасы 

қойдың қотырын, ірі қара мен жылқының қышымасын емдеу ҥшін 

қолданылады. Ол ҥшін тҧнба 1:10 қатынаста жасалды, яғни жарты 

килограмм шӛп ҧнтағы қайнаған 5 литр суға салынып, 20 – 25 минут 

тҧндырылады. Ертінді 30 – 35 градустық жылылыққа дейін 

салқындатылып, малдың қотыры, қышымасы жуылады. Сҥйел шӛптің 

тҧнбасыме ірі қараның туберкулезін, сонда – ақ қойдың, ірі қараның 

гельминтоз ауруларын емдеуге болады. Ол ҥшін тҧнба 1:20қатынаста, яғни 

100 грамм майдаланған қҧрғақ дәрілік шикізат қайнап тҧрған 2 литр суға 

салынып, 10 – 20 минут тҧндырылады. Тҧнба ірі қараға 200 – 250 мл, 
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бҧзауға – 50 , қойға – 30- 50 мл, қозыға - 10-15 мл мӛлшерінде кҥніне 2 – 

3 рет 

ішкізіледі [38]. 
Халық емшілері сҥйелшӛп және сҥттіген шырынымен бауыр, ӛт 

ауруларын және сары ауруды емдеп келген. 

Дербес шаруашылығында малы бар кісілерге, малшыларға, мал 

дәрігерлері мен фельдшерлерге ескертетін бір жайт – сҥйел шӛптің 

қайнатпасы, тҧнбасы улық қасиетін жоймайды. Сондықтан онымен емдеу 

барысында сақтық шараларын естен шығармау керек. Дәлірек айтқанда 

емдейтін адамның ҥстінде – халаты, қолында – резеңке қолбағы, аяғында – 

етігі, кӛзінде – кӛзілдірігі болуы қажет. Екіншіден, малға дәрілік шӛптің 

берілу мӛлшері оның тірілей салмағына, қоңдылығына, жынысына қарай 

есептелінуі қажет. Егер дәрі аз берілсе, шипалық қасиеті нашар болады, ал 

кӛп берілсе – мал уланады. Сондықтан, дәрілік тҧнбаның әр малға берілу 

мӛлшерін дҧрыс анықтау – басты міндет. Емдеу жҧмысы аяқталған соң 

малдың жалпы кҥйін 10 – 12 сағаттай бақылау қажет. Егер мал уланса 

дереу сҥт, су ішкізіп, асқазанын шаю қажет. 

Кӛкнәрдiң майын тамаққа және бояу алуға пайдаланады. Сонымен 

бiрге одан медицинада кеңiнен қолданылатын апиын алынады. Апиыннан 

«пантонан» алынады, оның қҧрамында морфин, наркотин, паповерин, 

кодеин секiлдi алкалоидтат бар. Кӛкнәрдiң апиын алынатын сорттарын 

азияның кӛптеген елдерiнде (Иранда, Авганистанда, Жапонияда, Қытайда 

және Индонезияда) арнайы себедi. ТМД-елдерiнде кӛкнәрдiң мҧндай 

сорттарын Қырғызстанда, Ӛзбекстанда, Тәжiкстанда, аздап Қазақстанда да 

себедi. Шығыс кӛкнәрi (мак восточный – Papaver orientalis) деген тҥрiн 

ҥлкен ашық – қызыл тҥстi гҥлдерi ҥшiн бақтарда отырғызады. 
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КAPТOП МИНИТҤЙНEГIН ӚСIPУДE ҚOЛДAНAТЫН ҚOPEКТIК 

OPТAЛAP 

Каныбекова С. 
 

Әдeбиeт кӛздepiн тaлдaй oтыpып, шeт eлдepдiң ӛндipушiлepiнiң кӛбi 

ӛсiмдiктepдi ӛсipудiң әp тҥpлi тeхнoлoгиялapын қoлдaнaтынын бaйқaуғa 
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бoлaды [1]. Кapтoптың минитҥйнeктepiн әp тҥpлi жoлмeн aлуғa бoлaды: 

фитoгopмoндap қoсылғaн қopeктiк opтaдa пpoбиpкaлық ӛсiмдiктepдi ӛсipу , 

ӛсiмдiктepдi жылыжaйдa жәнe aшық eгiстiк жaғдaйындa ӛсipу, ӛсiмдiктepдi 

aэpoпoнды жәнe гидpoпoнды қҧpылғыдa ӛсipу. 

Бҧpынғы кeздe минитҥйнeктepдi ӛсipу нeгiзiндe жaбық тoпыpaқтa әp 

тҥpлi ҧнтaқтaлғaн субстpaттapды пaйдaлaну apқылы жҥpгiзiлдi. Бҧл ҥлкeн 

кӛлeмдi жҧмыстap мeн қopғaлғaн тoпыpaқ aлaңын қoлдaну тиiмдiлiгiнiң 

тӛмeндiгiмeн бaйлaнысты. Ӛнiмдi жинaу бip peт вeгeтaцияның сoңындa 

жҥpгiзiлeдi. Мҧның ӛзi жинaлғaн тҥйнeктepдiң сaлмaғы мeн кӛлeмiнiң әp 

тҥpлi бoлуынa әкeлeдi. Жинaлғaн тҥйнeктep бipнeшe фpaкциялapғa 

ipiктeлeдi, oсының сaлдapынaн тҥйнeктepдi oтыpғызу кeзiндe 

мeхaникaлaндыpу қиынғa сoғaды. Бҧдaн бҧpын әp тҥpлi дaқылдap ҥшiн 

қoлдaнaтын гидpoпoндық жҥйe кapтoп тҥйнeктepiн ӛсipу ҥшiн 

пaйдaлaнылмaғaн. Сeбeбi бҧл қҧpылғылap минитҥйнeктepдi ҥнeмi жинaуғa 

мҥмкiндiк бepмeйдi. Oсығaн бaйлaнысты, Peсeй ғaлымдapы 

минитҥйнeктepдi apнaйы гидpoпoнды қҧpылғыдa aлу тeхнoлoгиясын 

жaсaды. Бҧл қҧpылғыдa кapтoп ӛсiмдiктepi кoндициялық кӛлeмдi виpуссыз 

минитҥйнeктepдi тoлық жинaуғa дeйiн ӛсipiлeдi. Мҧндa сумeн қaмтaмaсыз 

eту мeн минepaлды қopeктeну, қopeктiк epiтiндiнi пepиoдты бҥpку 

жoлымeн жҥpгiзiлeдi. Epiтiндiнi бepу apaсындa тaмыp aэpaциясы жҥpeдi, 

бҧл қҧpылғы «Дoкa» opтaлығымeн жaсaлғaн . Сoнымeн қaтap, «Дoкa» 

opтaлығымeн минитҥйнeктepдi индустpиaлды ӛндipугe apнaлғaн 

«Кapтoфeльнoe дepeвo-100», «Кapтoфeльнoe дepeвo -10» гидpoпoнды 

қҧpылғылapдың тeхнoлoгиялық кeшeнi шығapылды. 

Aуыл шapуaшылық биoтeхнoлoгия ғылыми зepттeу институтындa 

виpуссыз минитҥйнeктepдi гидpoпoнды жәнe aэpoпoнды культуpaдa қaтты 

субстpaттapды қoлдaнбaй ӛсipу әдiстepiн жaсaды. Кapтoптың виpуссыз 

тҧқымдық минитҥйнeктepiн жaбық бӛлмeлepдe қaтты субстpaтсыз 

гидpoпoнды қҧpылғыдa ӛсipгeндe, Чeснoкoвa-Бaзыpинa қopeктiк epiтiндiсiн 

қoлдaнуды ҧсынaды. Тҥйнeктepдiң тҥзiлуiн жeдeлдeту жәнe ӛнiмдiлiктi 

apттыpу ҥшiн қopeктiк epiтiндiлepдiң қaнықпaлapы тaңдaлды. Oсығaн opaй, 

кapтoпты бapлық вeгeтaциялық кeзeңдepдe Чeснoкoвa-Бaзыpинa қopeктiк 

epiтiндiсiндe ӛсipу ҧсынылaды, oның қaнықпaсының aзaюынa бaйлaнысты 

oны aуытыpуғa нeмeсe aғымды тҥзeтулep жҥpгiзу қaжeт. 

Б.В.Гaбeль, O.С.Мeлик-Сapкисoв, Л.Н. Цoглин жәнe бaсқa 

aвтopлapмeн минитҥйнeктepдi aғынды культуpaдa ӛсipу тeхнoлoгиясын 

жaсaды, oл жoғapы ӛнiмдiлiктi қaмтaмaсыз eтeтiн, aвтoмaтты тҥpдe 

бaқылaнaтын, қopғaлғaн гpунттың aудaнын тиiмдi қoлдaнуғa, тaмыp 

жҥйeсiнe қoл жeтiмдi жәнe вeгeтaция кeзiндe тҥйнeктepдiң apaлық ӛнiмiн 

жинaуғa, кoндициялық кӛлeмдeгi минитҥйнeтepдi aлуғa иe кapтoптың 

виpуссыз тҧқымдық мaтepиaлының ӛнepкәсiптiк ӛндipiсiн жaсaуғa 

мҥмкiндiк бepeдi [2]. 

Бaсқa aвтopлapмeн ӛсiмдiктepдi қҧpaмынa кipeтiн кoмпoнeнттepдiң 

қaнықпaсы жoғapы қopeктiк қoспaлapдa жaбық гpунттa ӛсipугe мҥмкiндiк 
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бepeтiн aэpoгидpoпoникaның кoнстpукциясы жaсaлды, минepaлдық 

тҧздapдың қaнықпaсы жoғapы бoлғaнымeн ӛсiмдiктepдiң ӛсуi тeжeлмeдi. 

Қaзipгi уaқыттa ғaлымдap ӛсiмдiктepдi гидpoпoнды жәнe aэpoпoнды 

қoндыpғылapдa ӛсipу ҥшiн әмбeбaп қopeктiк epiтiндiлep мeн ӛсipу 

жaғдaйлapын қoлдaнуғa ҧсынaды, бipaқ әp ӛсiмдiктiң жeкe epeкшeлiктepiн 

eскepe oтыpып, қopeктiк epiтiндi мeн ӛсipу жaғдaйлapын жeтiлдipу қaжeт. 

И.A. Aнтуфьeв ӛсiмдiктepдi ӛндipiстiк ӛсipу әдiсiн ҧсынды, oғaн 

қopeктiк қoспaлapды дaйындaу, қopeктiк epiтiндiлepдiң peгeнepaциясы, 

бӛлмeдeгi aуaны ӛңдeу, ӛсiмдiктepдi oтыpғызу мeн ӛсipу жaтaды. Қopeктiк 

epiтiндiлepдi қoлдaнғaн кeздe қaтты, сҧйық жәнe гaз кҥйiндeгi зaттapдың 

гoмeoпaтикaлық epiтiндiлepiн қoсу ҧсынылды [2]. 

В.П. Шapупич ӛзiнiң жҧмысындa қҧpaмынa ӛсiмдiктepдiң әp дaму 

сaтысындa aлынғaн жaпыpaқтapдaн бӛлiнгeн шыpын қoсылғaн қopeктiк 

epiтiндi қoлдaнғaны туpaлы хaбapлaды. Бҧл шығынсыз ӛндipiс жaсaу мeн 

ӛсipiлeтiн ӛсiмдiктepдiң ӛнiмдiлiгiн 5-10% apттыpуғa мҥмкiндiк бepeдi [1]. 

Сӛсiз, бҧл бaғыттa жҥpгiзiлгeн зepттeулep ғылыми дa, тәжipибeлiк тe 

жaғынaн қызығулылық тудыpaды. Мысaлығa, ӛсiмдiктep бaқылaнaтын 

жaғдaйдaғы гидpoпoникaдa тiгiнeн opнaлaсқaн, шынымaтaдaн жaсaлғaн, 

кaпилляpлы жҥйeсi бap инepттi пoдлoжкaғa oтыpғызу apқылы ӛсipiлeдi, бҧл 

пoдлoжкaның бip жaғы мeзгiлiмeн жapықтaндыpылып, aл eкiншi жaғы 

кӛлeңкeдe бoлды. Суapу мeн ҥстeп қopeктeндipудi aзoт, фoсфop жәнe кaлий 

қaнықпaсы 0,1-5,0% қopeктiк epiтiндiсiмeн жҥpгiзiлдi, oны жoғapыдaн 

тӛмeнгe қapaй бepдi. 

Укpaинa ғaлымдapы минитҥйнeктep нeгiзiндe элитaлық кapтoпты 

ӛсipудiң схeмaсын жeтiлдipдi. Пpoбиpкaлық ӛсiмдiктepдe кapтoптың 

минитҥйнeктepi aлынды, oлapды aпикaльды мepистeмaдaн кӛбeйтiп, 

культивиaциялық қҧpылғылapдa ӛсipдi. Мaссaсы 1-5г, 6-10г жәнe 11-15г 

кapтoп минитҥйнeктepi тҥзiлдi. Тҧқымдық мaтepиaлдың 3жыл 

peпpoдукциясынaн кeйiн виpустық инфeкцияның мӛлшepi элитa бoйыншa 

Мeмлeкeттiк стaндapт тaлaбынaн aспaды. 

Сoнымeн, виpуссыз минитҥйнeктepдi aлу ҥшiн ӛсiмдiктepдi 

жылыжaйдa, eгiстiк жaғдaйындa, гидpoпoнды жәнe aэpoпoнды 

қҧpылғылapдa ӛсipугe бoлaды. Ӛсiмдiктepдi жaбық бӛлмeдe ӛсipгeн кeздe 

виpустapмeн зaқымдaлу жҥpмeйдi, виpуссыз кoндициялық кӛлeмдeгi 

минитҥйнeктep aлынaды, жҧмыстa мeзгiлдiк сaқтaмaуғa бoлaды, 

виpустapдың кӛзi бoлып тaбылaтын тoпыpaқ қoлдaнылмaйды. 
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ТЕГЕУРІНГҤЛ ТУЫСЫНЫҢ ВЕГЕТАТИВТІК МҤШЕЛЕРІНІҢ 

АНАТОМИЯЛЫҚ ҚҦРЫЛЫМЫ 

Кенжебекова Мереке Лескуловна 

Тегеурінгҥлдер - (Delphinium L.) кӛп жылдық сәндік ӛсімдіктер 

арасында алдыңғы орындардың бірінде тҧрады. Ерте заманнан бері 

тегеурінгҥлдерді тек гҥлінің әсемдігі ҥшін ғана ӛсіріп қоймаған. Оған 

дәлел: Солтҥстік Америкада ҥндістер гҥлінен "кӛгілдір ҧн" деп аталатын 

зат алып, оны қабырды сәндеу ҥшін пайдаланған; Монғолияда улануға 

қарсы пайдаланса, қазіргі кезде Иран мен Ауғаныстанда әйгілі парсы 

кілемдерін бояу ҥшін жуғанда кетпейтін тҧрақты бояулар алады. 

Тегеурінгҥлдер туысының жеке тҥрлерінің морфологиялық ерекшеліктері, 

географиясы мен экологиясы жӛнінде деректер кӛптеген флористикалық 

еңбектерде және Ranunculaceae тҧқымдасының аймақтық зерттеулерінде 

кездеседі. 

Тегеурінгҥлдер туысының кейбір тҥрлерінің гҥлшоғырлары 

толық ӛзгеріп болған жоқ, сондықтан гҥлшоғырының тӛменгі жағы 

сыпыртқы, жоғары жағы шашақ болып келеді. Кең таралған полиморфты D. 

elatum L., D. scopulorum және D. hybridum Stefan, тҥрлерінде нағыз шашақ 

гҥлшоғыры дамиды. Сӛйтіп, ҧзарған пирамида тәрізді гҥлшоғыры 

прогрессивті деп есептеледі Бірақ, бір қатар гҥлдер орналасқан шашақ 

гҥлшоғырын селекционерлер аса бағаламайды. Негізгі ӛсте ҧзын 

гҥлсағағымен бекінген гҥлдері бар жуандығы 15-20 см, ҧзындығы 100 см 

болатын шашақ гҥлшоғырының гҥлдері бір- бірін жасырмай, ӛте әсем 

кӛрінеді. Ҧзындығы 120 см- ге жететін пирамида тәрізді гҥлшоғыры казіргі 

кездегі тегеурінгҥлдердің әсем іріктемелеріне тән. негізгі тамырлары 

болмайды, тамырсабақ тҥзіледі. Ірі ӛсімдіктерде тамырдың орталық бӛлімі 

біртіндеп ӛле бастайды, ал бҥйір ӛркендері жеке бір ӛсімдікке айналады. 

Ӛсу ҥрдісінде тамырсабақ топыраққа 6 -7 см енеді. Топыраққа енген тамыр 

қосалқы тамырдың ӛсуін қамтамасыз етеді. Тамыр жҥйесі топырақтың 

қҧнары әсіресе ондағы ылғал мӛлшеріне байланысты дамиды. Қҧмды және 

тасты жерлерде тамырсабақ орнына бірталай тереңдікке кететін негізгі 

тамыр пайда болады. Бір – екі жылдық тегеурінгҥлдерде кіндік тамыр 

жҥйесі қалыптасады. Оңтҥстіктің далалы және шӛлейт жерлерінде ӛсетін 

тегеурінгҥлдерде пішіні мен мӛлшері әртҥрлі тҥйнек жасалады. Мҧндай 

ӛсімдіктер әдетте кӛктемде гҥлдейді де, қҧрғақшылық кезеңде және келесі 

жылға дейін тыныштық кҥйге енеді. Ең ҧсақ тҥйнектердің мӛлшері бҧршақ 

тәрізді болады [1]. 

Қолдан отырғызған тегеурінгҥлдер туысының ӛкілдерінің жер асты 

мҥшесі – шашақ тәрізді тамырлары бар тамырсабақ болып келеді. 

Ӛскіндерінің алғашқы сабақты қоректендіруші негізгі тамыры гҥлдеген соң 

қызметін тоқтатады да, жаңа жас сабақтардың тӛменгі бӛлігінен пайда 

болған тамырлармен алмасады. Кӛпшілік авторлар еліміздің тҥрлі 

ендіктерінде болатын ӛзгерістердің ӛсімдіктердің жер асты мҥшелерінің 
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ӛсіп, қалыптасуында ҥлкен роль атқаратындығын ескермегендіктен де 

олардың тамыр жҥйесінің қҧрылысы туралы қате қорытынды жасайды. 

Тегеурінгҥлдер туысының кейбір тҥрлеріндегі гипокотильді тҥйнектер 

аридті климат әсерінен болатындығы кӛрсетілген болатын. Топырақтағы 

ылғалдың жетіспеуі мен ауаның қҧрғақтығы тҧқымжарнағында 

бҥршіктердің пайда болуына әсер еткен, ал ол апекстің дамуын тоқтатып, 

гипокотильдің қарқынды дамуына әкеліп отыр. Ал, гипокотильді 

тҥйнектердің тҥзілуі мезофитті ӛсімдіктердің шӛлейт аймақтарда ӛсіп– 

ӛнуіне мҥмкіншілік жасайды. 

Тегеурінгҥлдердің жемістері ҥш таптама жеміс, тҧқымдары жемісінің 

тігісінде екі қатар орналасқан. Таптама жемістің ҧзындығы кейде тӛрт см-ге 

жетеді. Солтҥстік және орталық ендікте ӛсетін тегеурінгҥлдердің 

тҧқымдарының қанат тәрізді ӛскіндері болады. Оңтҥстікте ӛсетін тҥрлерінің 

тҧқымында кӛлденең орналасқан қабыршақтар бар. Пішіндері ҥш қырлы, 

бҧдыр немесе тегіс, қоңыр немесе қара тҥсті. Шілде айының аяғы мен тамыз 

айында пісіп жетіледі [1]. Тегеурінгҥл (Delphinium L. ) –бҧл сарғалдақтар 

(Ranunculaceae Juss.) тҧқымдас, улы, бір немесе кӛп жылдық ӛсімдік. 

Ӛсімдіктің биіктігі ӛскен жеріне байланысты болады және 10-нан 200 

сантиметрге дейін тҥрленіп отырады. Тегеурінгҥлдің тамыры мықты. 

Тҥктермен тығыздалған тік сабақтары тісті бӛліктерге тілінген кезекті 

жапырақтарын және кӛптеген гҥлдерден тҧратын пирамидалы гҥл 

шоғырларын толықтырып тҧрады. Кӛкшіл, ақ, кҥлгін, кӛк және ашық кҥлгін 

гҥлдері бҧрыс формаға ие, олар 5 боялған гҥл тостағаншасының жеке 

жапырағынан тҧрады. Тегеурінгҥлдің кӛптеген тҥрлері –жәндіктермен 

тозаңданады. Ӛсімдік жаздың алғашқы кҥндерінен бастап гҥлденеді және 

ҧрықтанады. Ҧрығы – жапырақ тәрізді жеміс [4-5]. 

Тегеурінгҥлдің барлық бӛліктерінде (әсіресе тамырлары мен 

ҧрықтарында) ӛсімдіктің улағыштықтылығына себепші болатын алкалоидтар 

бар. Алкалоидтардың концентрациясы мен тҥрлері ӛсімдік типі мен басқа да 

факторларына тікелей тәуелді болады. Ең улысы биік тегеурінгҥл (D.elatum) 

болып табылады. Сондай-ақ, тегеурінгҥлдің сәндік сҧрыптарынан 

улағыштық қасиетке – дельфиниум ие, әйтсе де олар негізінен жоғарыда 

аталған ӛсімдік тҥрінен шығарылған [6-7]. Қазақстанда тегеурінгҥлдің 20 

тҥрі ӛседі [8-9]. Олардың 6 тҥрі – D. camptocarpum Fisch. еt Mey, 

D.songoricum (Kar.et Kir) Nevski, D. divaricatum Ledeb, D.consolida L, 

D. paradoxum Bge, D.rugulosum Boiss. ауруларды емдеуде қолданылады. Ал 

12 тҥрі ӛте кҥшті улы болып табылады. 

Тегеурінгҥлдің улылығы оның қҧрамындағы кураре тәрізді 

алкалоидтардың болуына байланысты ( кураре – ӛсімдіктен алынатын у, 

оны жабайы тайпалар аңшылық кезінде жабайы аңдарды сал ету ҥшін 

қолданған). Бірақ, биік улағыштылық ӛсімдіктерді ем мақсатында қолдануға 

кедергі келтірмейді. Алкалоидтерден басқа, далалық тегеурінгҥлі(D. 

consolida L.) илекті заттектерден, флавоноидтардан, дәрумендер кешенінен, 

органикалық қышқылдардан және минералды тҧздардан тҧрады. Оның 
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кҥшті антипаразитарлы, ауруды сездірмеу, зәр шығару жолдарын емдеуде 

әсер ететіні нақты кӛрсетілген. Қатты ауру азабын жеңілдетеді, ревматизмді, 

талма ауруларын емдейді, ал сыртқа қолдануда – ҧлпалардың тез жазылуына 

кӛмектеседі және паразиттерден тазартады. Кейінгі зерттеулер нәтижесінде 

тегеурінгҥлдің қҧрамында қатерлі ісікке қарсы және қанды тазалаушы 

заттектердің болатындығы дәлелденд. Гҥлшоғыр мен ӛркеннің жоғарғы 

бӛлігі дәрілік шикізат кӛзі болып табылады. Жинауды бҥрлену уақытында 

және гҥлдей бастағанда жҥргізеді. 
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ИНБРИДИНГ, ТОПКРОССИНГ ПЕН БОТТОМКРОССИНГТІ 

ҚОЛДАНУ НӘТИЖЕЛЕРІ 

 

Кубегенова Жадыра Кайратовна 

 

Туыстығы бар малдарды бір-бірімен шағылыстыруды инбридинг 

немесе туысқандық жҧптастыру деп атайды. Инбридинг (inbreeding) – 

ағылшын термині, сӛзбе-сӛз аударған кезде туысқандық ӛсіру деп 

тҥсіндіреді, бірақ ӛсіру әдісіне жатпайды, себебі ол таза тҧқымды ӛсіруде де, 

әр тҥрлі тҧқымды будандастырған кезде де қолданылады. Сондықтан 

дҧрысы туысқандық жҧптастыру деп саналады. 

Топкроссинг – деп инбредті қошқарлармен туыстығы жоқ аутбредті 

саулықтарды ҧрықтандыруды айтады, ал боттомкроссинг дегеніміз керісінше 

инбредті аналықтарды туыстығы жоқ аутбредті қошқарлармен жҧптастыру 

болып табылады. 

Қаракӛл шаруашылығында инбридингті қолдану жӛнінде бірнеше 

ғылыми еңбектер де бар. Солардың кӛбісінде туыстығы бар қойларды 

шағылыстыру тӛлдерде елтірі белгілерін жақсы бекітуге ықпал жасады. Бҧл 

қасиет қаракӛл қойларының шӛл аймағының экстремальды жағдайына 
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жақсы бейімделгені арқылы инбридингтің депрессиясына қарсы тҧра лалады 

деп сендіреді. 

Ертеректегі Б.Н.Васин [5] хабарына қарағанда жақын туыстығы бар 

қара мен кӛк тҥсті қаракӛл қойларын жҧптастырған кезде кӛк тҥстің, 

летальдық әсері байқалмайды. Инбридингтің зияндығы малдардың 

ӛміршеңдігін тӛмендететін гендердің гомозиготты тҥрге жақындағанда 

кӛбейіп, гетерозиготты жағдайда жасырын тҧруында деп тҥсіндіріледі. 

Ғалымдардың еңбегінде кӛк тҥсті инбредті қаракӛл қозылардың 

ӛміршеңдігі азайып кетуі олардың қажетті системалары мен органдарының 

(ас қорыту, нерв, жҥрек, қан тамырлары, ішкі секрецияның) функционалдық 

және органикалық бҧзылуларымен байланысты. Бҧл қатерлі қҧбылыс 

қозылардың газоэнергетикалық, азоттық, белоктық, кӛміртектік және 

минералдық алмасудың бҧзылуына әкеліп, жалпы алғанда қышқылдандыру 

– қалыптастыру процесінің бірден тӛмендеуіне себеп болады. 
Ӛзбекстанның «Қарақҧм» асыл тҧқымды шаруашылығында жақын 

туысты қара қаракӛл қойларды жҧптастырудың қозы елтірі сапасы мен 

ӛміршеңдігіне әсерін О.И.Бригис тиянақты зерттеген болатын. Нәтижеде 

Қарақҧм І қошқарының қыздарын туысқандығы жоқ қошқарларымен 

қашырған кезде элита мен бірінші класты майда және орта бҧйра пішіні бар 

қозыларды 12%-ға аз берсе, туысқандығы бар малдармен жҧптастырып 

алған тҧқымдары ары қарай топкроссинг немесе боттомкроссинг тәсілімен 

кӛбейткен кездерде біркелкі жоғары сапалы елтірі алуға мҥмкіндік берді. 

Бірақ инбредті қозылардың елтірі сапасы жайылымды-азықтандыру 

жағдайы нашар аутбридингтен қозылардыкіне қарағанда кӛбірек тӛмендеді. 

Жақын туыстығы бар қойларды жҧптастырудың оң және теріс нәтижелері 

бірінші ҧрпақта-ақ белгі береді. Автордың жҧмысында инбредті 

қошқарларды іріктеуге саулықтарға қарағанда қатаң талап қойылу себепті 

аутбредті қошқарлардан тӛмен ӛскен жоқ. 

Нейдам фермасының жҧмыс барысын сипаттай отырып, Д.А.Нел, 

Л.Мостерт, М.Т.Стейн былай деп айтып ӛтеді. Осы Оңтҥстік-Батыс 

Африкадағы асыл тҧқымды қаракӛл қойын ӛсіретін орталықта небәрі 10-12 

қошқар, 400 саулық бар. Нейдамдағы табын жабық, ӛте жақын инбридингті 

қолданбағанымен барлық малдардың бір-бірімен туыстығы бар. Қазіргі 

кезде олардың бастапқы ортақ тегі 1937 жылы туылған ӛте жоғары тҧқымды 

R-4077 қошқар болып саналады. Туыстық жҧптастыруға тек қана тҧқымдық 

сапасы тексерілген қошқарлар жіберіледі. 

Румын ғалымдары В.Дерлоги, С.Николицин, Г.Грицан мәліметінше 

туыстығы 18,6%-ға шейін мал шағылыстырулар елтірі сапасына жақсы әсер 

етті, қозылардың дене пішіні де тӛмендеген жоқ. Қошқарлардың ішінде 

табынды шығару ҥшін ең ҥлкен роль атқарғандары 24%, олардың туыстық 

коэффициенті 6,25-12,5% аралығында. Қошқарлардың инбредті 199/41 мен 

145/46 тармақтары аутбредтегілерге қарағанда 8,8%-ға элита, 10,1%-ға І 

класты қозыларын кӛп берді. Бірақ авторлар қаракӛл практикасында туысты 
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қойларды ҧрықтандыруды қолданғанда инбридингтің ӛте ҥлкен 

коэффициентіне жеткізбеуді ҧсынады. 

И.Шадманов пен Н.С.Гигинейшвили мақаласында сҧрхандария 

сҧрының табынын қҧрған кезде тығыз инбридингті қолданған дҧрыс деп 

есептеген, себебі ол қозыларда ата-анасының жағымды қасиеттерін бекітуге 

дҧрыс тәсіл болып табылады. Инбридингтің тиімділігі қышқыл-қою қола 

реңінде жақсы байқалды, ал ақшыл платина реңінде бҧл жақсару болған 

жоқ. Жҧмыс барысында қозылардың конституциясы мен ӛміршеңдігіне кӛп 

кӛңіл бӛлді. 

Тҥркменстанның «Уч-Аджы» асыл тҧқымды қаракӛл зауытында 

Э.М.Эрман мен А.Х.Хаимов [104] қара тҥсті қойларда инбридингті 

қолданудың тиімділігін зерттеді. Нәтижеде ӛнімділігі ӛте жоғары 

қошқарларды тусытық коэффициенттері (Fх) 25,0; 12,5; 6,25 пен 3,125% 

саулықтарды бір рет қолданып алған жағдайда, қысқа мерзімде инбредті 

қошқарларды алуға мҥмкіндік берді. Олардың елтірі сапасы жақсы 

бекітілгені туыстық коэффициент жоғарылаған сайын жақсарып, жакет 

типіндегі қозыларды кӛп алуға мҥмкіндік туды. 

Инбредті мен аутбредті тӛлдердің ішінде анасынан ажыратылғанға 

дейінгі шығын болғаны 1,75-2,5% ғана, негізгі инбредті тӛлдердің тірілей 

салмағы аутбредті қҧрдастарынан шамалы тӛмен тҧрды. 

Топкроссингті қолданған кезде қозылардың жҥн ҧзындығы 

аутбридингтіден біраз қысқа, соның арқасында елтірі сапасы жақсарып, 

әрбір 100 г терінің кӛлемі аутбридингтегіден 55,4 см
2
 артық болып тҧр. 

Топкроссты тӛлдердің салмағы жоғары, жақсы ӛсіп отырды. Сол артықтық 

қозыларды анасына ажыратқан кезде де сақталып, еркек қозылардың 

салмағы аутбридингтегіден 2,12 кг, ҧрғашыларда 1,07 кг жоғары болды. 

Оңтҥстік-Батыс Африкадағы қаракӛлшелердің барлығы инбридингті 

қолданып отыратыны П.Дж.Ле Ру [105] жазған болатын. Табындардағы 

туыстық коэффициенттер тӛмен дәрежеде ҧсталып отырады. Мысалы, 

Нейдам табынында R-1541, R-1483, R-533 тармақты қошқарлары мен 

қадағалау тармағының инбридинг коэффициенті тиісінше 10,49; 12,87; 12,15 

және 4,36% қҧрады. Осы қошқарларды қолдану жоғары сортты қаракӛлдің 

ең жоғары санын алуға жағдай жасайды. 

Ӛзбекстанның «Мҥбәрік» асыл тҧқымды зауытында ғылыми жҧмыс 

жҥргізген Т.Б.Чехирнадзе жалпақ және қабырға типіндегі тҧқым қуалау 

қасиеті консолидацияланған қойлардың басын кӛбейту ҥшін туыс малдарды 

шағылыстыру қолданылды. Соның ішінде тығыз инбридинг І класты 

қозылардың шығысын 80-85%-ға шейін жеткізді. Бірақ бҧл жҧмыста туысты 

қойлардың қандай тҥрлерін қолданғанын білу мҥмкін емес, оның ҥстіне 

басқа елтірі белгілеріне инбридинг қалай әсер еткені жазылмаған. 

Тҥсті қаракӛл ӛсіру туралы мақалаларында кӛк, бҧхар сҧры, қарақалпақ 

сҧры, сҧрхандария сҧры қойларының селекциясында инбридинг қолданғаны 

туралы айтылады. Бҧл жҧмыстарда да туысты малдарды жҧптастырудың 

қандай типтері қолданғаны туралы нақтылы кӛрсетілмей, тек инбредті 
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тӛлдердің конституция типінің, елтірі ӛнімділігінің тӛмендегенін атап ӛтеді, 

кейбіреуі инбридингтік белгілерді бекітетін қасиетін хабарлайды. 

Осы әдебиеттік материалдарды талдау инбридингтің әлі де болса қаракӛл 

шаруашылығында жеткілікті зерттелмегенін, сондықтан сирек қолданылып 

отырғанына кӛз жеткіземіз. Аракідік қолданылған инбридингтер оның 

барлық сипатын бере алмайды, сол ҥшін оны шаруашылыққа толық 

сеніммен ҧсына алмаймыз. Осы жағдайлар қаракӛлде туыстығы бар 

малдарды қашыруды белгілі бір шаруашылықта нақтылы жағдайларын 

ескеріп, әр тҥсте жеке-жеке, әрі жан-жақты зерттеуді талап етеді. 
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КЕКІРЕ ТУЫСЫНЫҢ ХАЛЫҚ ШАРУАШЫЛЫҒЫНДАҒЫ, ЖӘНЕ 

МЕДИЦИНА САЛАСЫНДА ПАЙДАЛАНЫЛАТЫН ТҤРЛЕРІ 

 

Кудайбергенова Айгуль Исахановна 

 

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев отандық 

дәрілік қҧралдар жасау, ӛндіру мен ӛндіріске енгізу саласындағы жҧмысты 

жандандыру және таяудағы жылдары Қазақстан Республикасының 

медицина мекемелері мен халқын дәрілік қамтамасыз етудегі отандық 

фармацевтік ӛнімнің ҥлесін 30 %-ға дейін жеткізуге тапсырма берді. 

Қазақстан Республикасында фармацевтика ӛнеркәсібін фитохимиялық 

ӛндірісті дамыту арқылы жҥзеге асыру орынды әрі экономикалық тиімді, 

мҧның ӛзі, республикада дәрілік ӛсімдіктердің бірегей шикізат базасы 

болуымен, химия, медицина мен фармация салаларында едәуір ғылыми- 

техникалық әлеует жинақталуымен және дәрілік препараттардың 

субстанцияларын отандық ӛндірушілердің дәрілік ӛсімдік шикізатын 

ӛңдеуге дәстҥрлі тҥрде бағдарлануы болып табылады. Бҧл ретте, отандық 

фармацевтика ӛнеркәсібін дамытудың негізгі басымдықтарының бірі - 

дәрілік ӛсімдік шикізатының негізінде бірегей отандық субстанцияларын 

және олардың негізінде дәрілік препараттарды жасау мен ӛндіріске енгізу 

болып табылды. 
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Жҥйелі зерттеу жҧмысының нәтижесінде кекіре туысының кейбір 

тҥрлері халықтық медицнасында, және шығыс медицинасында кеңінен 

қолданылып, ӛз нәтижесін беруде. Тӛменде қазіргі таңда дәрі ретінде 

пайдаланылып жҥрген бірнеше кекіре туысының тҥрлерін ҧсынамыз: 

Oxytropis.almaatensis Bajit.- Алматы кекіресі - кӛпжылдық шӛптесін 

ӛсімдік. Тьян-шань тауының солтҥстік тау беткейлерінде ӛседі. 

Қазақстанның қызыл кітабына енген эндемик ӛсімдік. Қҧрамында 

фенолкарбон қышқылы, флавоноидтар кездеседі. Гипотоникалық жҥрек 

ауруларында, халықтық медицинада қолданылады. (1-суретке сәйкес) 

Oxytropis. Deflexa ДС.- Иілген кекіре - жатаған кӛп жылдық ӛсімдік. 

Алтай тауының тау беткейлерінде, ӛзен аңғарларында ӛседі. Қҧрамында 

сапонин, тритерпенон, алкалойдтар, флавоноид кездеседі. Қолданылуы: 

ауруды басу ҥшін, улану болған жағдайда, шығыс медицинасында кеңінен 

пайдаланылады. (1-суретке сәйкес) 

Тықыр Кекіре (О. glabra ДС.) мен тҥбітті Кекіре (Oxytropіs puberula 

Boriss.) – улы ӛсімдіктер болып табылғанымен оларда айтарлықтай дәрілік 

қасиетке ие. Кекіренің кӛп тараған тҥрінің бірі – тықыр Кекіре (Oxytropі 

glabra). Қазіргі таңда шикізат қоры бар, аз зерттелінген ӛсімдіктерді зерттеу 

басты міндеттердің бірі ретінде қарастыруға болады. Тықыр кекіре ӛсімдігі 

(Oxytropіs glabra) – бҧршақ тҧқымдасына жататын кӛп жылдық шӛптесін 

ӛсімдік, кейде шала бҧта. Жемісі – ҧзынша не дӛңгелек пішінді бҧршақ 

(ҥрлеп қойған сияқты). 

Oxytropіs pilosa ДС.-Түкті кекіре – кӛпжылдық шӛптесін ӛсімдік, 

солтҥстік және орталық Қазақстанда және, Алтай, Жоңғар Алатауында 

кездеседі. Қҧрамында алкалойдтар, стероидтар, фенолкарбон қышқылы, 

кумарин, флавоноидтар бар. Қолданылуы: нерв жҥйесі ауруларына, безгек, 

гиникологиялық ауруларда халық медицинасында пайдаланылады. 

Қарағанды қаласында ботаникалық бақта ӛсіріледі. (1-суретке сәйкес). 

 

А В С з Д 

1- сурет - А. Oxytropis.almaatensis Bajit.- Алматы кекіресі В. Oxytropіs glabra 

ДС.- Тықыр кекіре С. Oxytropis. Deflexa ДС.- Иілген кекіре. Д. Oxytropіs 

pilosa ДС.-Түкті кекіре 
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Тықыр кекіре ӛсімдігінің дәрілік және емдік қасиеттері бар, сондықтан 

да емдік мақсатта осы ӛсімдік шӛбінің вегетативті органдары гҥлі, сабағы, 

жапырағы пайдаланылады. алкалойдтар, каротиндер, флавоноидтар және С 

витаминдер болады. Химиялық қҧрамын сҧйық хроматография–масс 

спектрометр LC-MS әдісі арқылы 11 флаваноид,1 алкалоид және пальмитин 

қышқылдары, кумарин болатыны анықталынған. Осы орайда әдебиет 

кӛздерінің мәліметтеріне сай тықыр кекіре ӛсімдігі тибетік медицинада 

температура тҥсіретін, ауруды бәсендететін, орталық жҥйке жҥйесінің 

қызметін реттейтін және несепті шығаратын қасиеттеріне негізделіп, 

кеңінен қолданылғаны анықталынған. Тибеттік медицинада бҧл ӛсімдік кӛп 

қолданысқа ие. Орталық жҥйке жҥйесіне әсер ету, температура тҥсіру және 

несеп шығару, гемостатика ретінде тықыр кекіре шӛбі негізінде 

дайындалған қайнатпалар қолданылады. Дәстҥрлі медицинада осы ӛсімдік 

тҧқымдасы негізінде жақпа майлар, гельдер жасалынған. Зерттеу жҧмысын 

қорытындысы бойынша, отандық тықыр кекіре ӛсімдігі созылмалы 

ауруларда, қабынуға қарсы стероидты емес, ӛсімдік тектес дәрілік 

қҧралдарды ҧзақ уақыт бойы және педиатряда және гериатрияда қолдануға 

мҥмкіндік береді. Осы мақсатта ацетилсалицил қышқылы, парацетамол 

дәрілік қҧралдарына ҧқсас фармакологиялық қасиетке ие, тиімді әрі қауіпсіз 

фитопрепарат жасау маңызды болып тҧр.Қолданылуы: несеп айдағыш, 

жҥрек-қантамыр ауруларында, орталық нерв жҥйесі ауруларында шығыс 

медицинасында қолданады. 
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ОРГАНИЗМНІҢ АЭРОБТЫ ӚНІМДІЛІГІНДЕГІ ТЫНЫС АЛУ 

ЖҤЙЕСІНІҢ РӚЛІ 

Мамытова А.М. 
 

Аэробты ӛнімділік – организмнің жҧмыс кезінде сіңірілген оттегі 

есебінен энергетикалық шығындарын қамтамасыз ете алу қабілеті. 

Физикалық жҧмыс кезінде жҥктеменің ауырлығы мен ҧзақтығына қарай 

организмнің оттегіні пайдалануы артады. Бірақ әр адам ҥшін оттегіні одан 

артық пайдалана алмайтын шегі бар. Бір минут ішінде аса ауыр жҧмыс 
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кезіндегі пайдаланатын оттегінің ең кӛп мӛлшері оттегіні максималды 

пайдалану мӛлшері деп аталады. Бҧл жҥктеме 3 минуттан кем болмауы тиіс, 

себебі, адам оттегіні пайдаланудың максималды мӛлшеріне ҥшінші минутта 

ғана жетеді. 

Жҧмысқа қабілеттіліктің ең маңызды компоненті организмнің аэробты 

ӛнімділігі болып табылады. Студенттердің функционалдық дайындығын 

оңтайландырудың және оқу ҥрдісінің тиімділігін арттыруға арналған 

қҧралдардың бірі организмнің белгілі функционалдық жҥйелеріне, әсіресе 

кардиореспираторлық жҥйесіне мақсатты әсер ету болып табылады. 

Жҧмысқа қабілеттілікті шектеуші факторларға: бҧлшықет талшығына 

оттегінің жеткіліксіз мӛлшерде тҥсуі, физикалық жҥктеме кезінде 

бҧлшықеттің оттегіні тиімсіз пайдалануы жатады. Физикалық жҥктеме 

кезіндегі тыныс алу жҥйесінде болып жатырған ӛзгерістерді оның 

функционалды мҥмкіндіктерін кӛрсететін кӛрсеткіштер арқылы байқауға 

болады [1]. 

Сыртқы тыныс алудың кӛрсеткіштері организмнің жаттығу деңгейіне 

байланысты және оның әр тҥрлі бҧлшықет жҧмысына бейімделу жолдарын 

кӛрсетеді. Алынған нәтижелер талдауы бойынша, студенттер тыныс 

алуының функционалды жағдайы дені сау орта жастағы ересек адамдардың 

физиологиялық стандарттарына сай және бірқатар авторлардың 

мәліметтерімен сәйкес келеді. Әр тҥрлі жаттығулар әсерінен ӛзгеріске 

ҧшырайтын кӛрсеткіштердің ішінде маңыздыларына ӛкпенің тіршілік 

сыйымдылығы, ӛкпенің максималды желденуі, тыныс алудың минуттық 

кӛлемі, тыныс алу бҧлшықеттерінің қуат мӛлшері, тыныс алу жиілігі мен 

тереңдігі. ӚТС мӛлшері сыртқы тыныс алу жҥйесінің функционалды 

мҥмкіндігінің тікелей және оттегі мен кӛмірқышқыл газының диффузиясы 

жҥретін ӛкпенің тыныс алу беткейінің максималды аумағының жанама 

кӛрсеткіші болып табылады. 

ОМП аэробты ӛнімділіктің кӛрсеткіші болып табылады. ОМП 

мӛлшерін велоэргометрде стандартты жҥктеме орындау арқылы анықтауға 

болады. Жҥктеме кӛлемі мен ЖСЖ белгілі болса, арнайы номограмма 

арқылы ОМП деңгейін анықтауға болады. Спортпен айналыспайтындар 

ҥшін ОМП мӛлшері 1 кг салмаққа 35-45 мл, ал спортшылар ҥшін мамандану 

деңгейіне қарай 50-90 мл/кг. ОМП-ның жоғарғы деңгейі ҧзақ қашықтыққа 

жҥгіру, шаңғы жарысы, ҧзақ қашықтыққа конькимен сырғанау және жҥзу 

сияқты жоғары аэробты тӛзімділікті қажет ететін спорт тҥрлерімен 

айналысатын спортшыларға тән. Мҧндай спорт тҥрлерінде нәтиже 60-80% 

аэробты тӛзімділік деңгейіне байланысты. Яғни, ОМП жоғары болған сайын 

спорттық нәтиже соншалықты жоғары болады [2]. 

ОМП мӛлшері ӛз кезегінде екі функционалды жҥйенің мҥмкіндіктеріне 

байланысты: 1) оттегіні тасымалдаушы жҥйе (тыныс алу және жҥрек- 

қантамырлар жҥйесі); 2) оттегіні іске асырушы жҥйе (ҧлпалардың оттегіні 

сіңіруін қамтамасыз етуші жҥйе). 
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А.Г.Дембо, В.В.Михайлованың (2002) жҧмыстары ӚТС, және тыныс 

алу тереңдігі спорттық жаттығулардың бағытына байлынысты екендігін 

кӛрсетті. Терең тыныс алу есебінен альвеолаларды желдету ҥшін қажет 

жҧтылатын ауаның ҥлесі ӛседі, оттегіні қолдану коэффициенты 

жоғарылайды, ӛкпенің максималды желдетілуі мен желдетілу қоры 

кӛбейеді. Тыныштық кҥйде тыныс алудың минуттық кӛлемінің ӛсуі 

жҥктемелерден кейін жеткіліксіз қалпына келумен байланысты; және 

тыныштық кҥйдегі ӛкпенің желдетілуінің ҥнемсіздігі (әсіресе тыныс алу 

жиілінің ӛсуі есебінен) жайлы айтады. Алынған нәтижелер сау балалардың 

физиологиялық нормасына сәйкес келеді [3]. 

Тыныс алу жҥйесі бір кездері аэробты ӛнімділікті шектей алмайды деп 

есептелген болатын. Алайда, соңғы жылғы зерттеулер бойынша, бҧл пікір 

теріске шығарылды. Ӛкпе желдетілуі кӛлемінің жҥктеме мӛлшеріне 

сызықтық байланысы анаэробты алмасудың табалдырығы деңгейіне дейін 

ғана сақталады, одан соң қандағы лактаттың артуы арқылы стимулданып, ол 

артып, нәтижесінде ОМП кезінде минутына 140 л жетеді. Осының әсерінен 

тыныс алудың ӛзіндік қҧны артады ( жалпы оттегі дебитінің 25% жетуі 

мҥмкін), бҧл басқа бҧлшықеттердің оттегімен қамтамасыз етілуі тӛмендейді. 

Егер ауыр жҥктеме кезінде функционалды ӛлі кеңістік 800-1000 мл 

жететінін ескеретін болсақ, оған тыныс алу бҧлшықеттерінің қажуы мен 

ентігудің беткейлік типінің пайда болуы және т.б. қосылатын болса, 

организмнің оттегімен эффективті тҥрде қамтамасыз етілуін желдену жҥйесі 

шектей бастайтынын байқауға болады [4]. 
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БИОЛОГ МАМАНДАРДЫҢ АЙМАҚТЫҚ ӚЛКЕТАНУ 

ӘДІСТЕМЕСІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

 

Досбаева Ажар Полатовна 

Ӛлкелік зерттеулер жҥргізу, одан жиналған материалдарды білім беру 

ҥдерісінде пайдалану жаңадан пайда болған кӛзқарас емес. Бҧл мәселе 
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Ӛлкетанудың түрлері : 

1.Мемлекеттік ӛлкетану 

2.Қоғамдық ӛлкетану 

3.Мектеп ӛлкетануы 

4.Тарихи ӛлкетану 

белгілі педагогтар: Я.А.Коменскийдің, Ж.-Ж.Руссоның, М.В.Ломоносовтың, 

К.Д.Ушинскийдің педагогикалық еңбектерінде кӛрініс тапқан болатын [1]. 

Орыстың атақты педагогі К.Д.Ушинский ӛзінің педагогикалық 

кӛзқарасында нақты деректері мен дәлелі жоқ теорияның ешқандай пайдасы 

жоқтығын, сол сияқты деректер мен тәжірибенің де ғылыми дәлелдеуді 

жоққашығара алмайтындығын атап кӛрсетті. Бҧл зерттеушілік арқылы қол 

жеткізген нақты деректердің қҧндылығын кӛрсетеді [1]. 

Ал, қазақ ағартушысы Ы.Алтынсарин болса, ӛзінің ӛлеңдері мен 

әңгімелерінде жастарды табиғаттың әсемдігін сезім арқылы қабылдап, 

тҥсіне білуге тәрбиелеуді уағыздайды. Маңайда және мектеп жанындағы 

алаңдарда жастардың бақылау жҥргізуін, бақылау нәтижелерін сабақта 

пайдалануын талап етеді. 

Ӛлкетану — бір территорияны ғылыми негізде жан- жақты зерттеу. 

Ӛлкетанудың зерттеу нысаналарына табиғат, тҧрғындар және ӛлке 

экономикасы, ӛлке тарихы, ӛлке ӛнері, климат, тарихы, тҧрғындары, 

мәдениет және тҧрмысы жатады. Ӛлкетану кӛпсалалы, ӛз мазмҧны бойынша 

тарихи, әдеби, этнографиялық, биологиялық, географиялық, экономикалық 

болып бӛлінеді.(сурет 1) 

1-сурет-Ӛлкетанудың тҥрлері 

Ӛлкетанудың тӛмендегідей түрлері бар: Мемлекеттік, қоғамдық, 

мектеп және тарихи ӛлкетану. 

1) Мемлекеттік ӛлкетану –арнайы органдардың қатынасымен мҧражай 

жҧмысын ҧйымдастрыу, әкімшіліктердегі, кітапханалардағы, ғылыми- 

зерттеу институттарындағы мәдениет пен ғылымға байланысты бӛлімдердің 

жҧмыстары. 

2) Қоғамдық ӛлкетану –қоғамдық ӛлкетанушылардың, туристердің, 

қоғамдық ҧйымдардың жеке адамдардың кҥшімен ҧйымдастырылады. Олар 

ӛлке ерекшеліктеріне байланысты, ӛлке тарихы мен онда ӛмір сҥрген белгілі 
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Ӛлкетанудың 
ӛзіндік 

атқаратын 3 
функциясы 

оқытулық педогогикалық 

ғылыми 

адамдардың ӛміріне байланысты деректер жинау т.б. жҧмыстармае 

айналысады 

3) Мектеп ӛлкетануы –мектептердегі оқу бағдарламалары және олардан 

тыс атқарылатын туған ӛлкеге қатысты жҧмыстар бойынша білімді 

жетілдіруге, сондай-ақ әртҥрлі туристік ӛлкетану шаралары барасында тҥрлі 

тәрбие беруге байланысты жҧмыстар. 

4) Тарихи ӛлкетану –ол белгілі бір ауданның, облыстың, ӛлкенің 

тарихын, ондағы болған оқиғаларды, тарихи архитектуралық ескеткіштер 

мен олардың ерекшеліктерін оқып-танысумен айналысады. 

Ӛлкетанудың зерттеу нысандарын 4 топқа бӛліп қарастыруға 

болады: 

1. Ӛлкенің табиғатын, табиғи ерекшеліктерін, жеке компанеттердің 

(геология, жер бедері, ауа-райы, топырақ және ӛсімдік жамылғылары, 

жануарлар дҥниесі т.б.) олардың ӛзгеру деңгейі мен сипатын, табиғатта 

жҥретін ҥрдістерді зерттеу; 

2. Ӛлкенің шаруашылығын, онда тҧрып жатқан кәсіптік ерекшекліктерін 

анықтау; 

3. Ӛлкенін және онда тҧрып жатқан халықтарының тарихы жайлы 

деректер, экспонаттар жинау, кӛне қалалар қалдықтарын, тарихи 

ескерткіштерді оқып-тану және оларды халық тарихымен, тарихи 

кезеңдермен байланыстыру; 

4. Халықтың этнографиялық немесе ҧлттық ерекшеліктерін, 

демографиясын, топонимикасын зерттеу. 

Ӛлкетанудың ӛзіндік атқаратын 3 функциясы бар: 

- педогогикалық, білім беру орталықтарында оқыту және тәрбиелеудің 

эффектісін жоғарылату ҥшін қолданылатын дидактикалық әдіс ретінде; 

- оқытулық, ол ӛлкетануды элементарлы мектеп биологиясын 

оқытудағы базалық курс ретінде қарастырады; 

- ғылыми, ол ӛлкетануды барлық әдістерімен бірге биологиялық 

зерттеудің жҥйелік қҧрамы ретінде қарастырады (сурет 2). 

 

2- сурет-Ӛлкетанудың ӛзіндік атқаратын жалпы функциялары 



157  

Ӛлкетанулық зерттеулерді жүргізудің ӛзіндік әдістері бар: 

экономикалық, тарихи, биологиялық, географиялық, әлеуметтік, модельдеу 

арқылы, статистикалық, визуальді (байқау), анкеталық және сипаттау әдісі. 

Білім беру ҥдерісінде ӛлкетану тәсілінің негізгі принциптері ретінде 

келесілерді атаймыз: 

- пәнаралық байланыс принципі, оған сәйкес, ӛлкетану материалдарын 

пайдалану басқа пәндермен байланысты қамтамасыз етеді (табиғаттану, 

тарих, жаратылыстану саласының барлық пәндерімен, мәдениеттану және 

т.б.); 

- жҥйелілік принципі, ӛлкетану материалдарын мақсатқа сай, 

жоспарланған сипатта пайдалану; 

- тақырыптық принципі, әр тақырып бойынша тиісті ӛлкелік 

материалдарды әзірлеуді қарастырады; 

- қол жетімділік принципіне негізделген, материалдарды іріктеу 

барысында білім алушылардың жас ерекшелігін ескеру принципі; 

- технологияландыру принципі, жасанды жағдайларда «шартты тҥрде 

нақты» қарым- қатынасты модельдеуге қабілетті білім беру 

технологияларын пайдалануды қарастырады; 

- когнитивтілік принципі, ӛлкетану материалдары кӛмегімен оқыту 

ҥдерісінде білім алушыларға бҧрыннан белгіліні ғана емес, жаңа мәліметтер, 

жаңа білімді тануды қарастырады; 

- толеранттылық принципі бҧл ретте этноцентризм, «этногоизмге» бет 

бҧрмай- ақ, ӛзге мәдениетті тҥсіну мен қабылдау ерекшеліктерін кӛздейді; 

- компаративтілік принципі, ӛлкелік материалдарды және басқа да оқу 

материалдарымен қатар ҧсыну және пайдалануды кӛздейді. 
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ЖІТІ БҤЙРЕК ЖЕТІСПЕУШІЛІГІ АУРУЫНЫҢ ТАРАЛУЫ МЕН 

КЛАССИФИКАЦИЯСЫ 

 

Мейрбекова Гулнур Адилбековна 

Жіті бҥйректер жетіспеушілігі (ЖБЖ) – ағзада азотты шлактардың 

жинақталуымен жҥретін, бҥйректер қызметінің тӛмендеуімен сипатталатын, 

кең таралған клиникалық синдром. 
ТМД мемлекеттері медициналық статистикасына сҥйенсек бір жыл 

ішінде, 1 млн. ересек тҧрғындарға шаққанда, жіті бҥйрек жетіспеушілігі 

жағдайлары 16,7-ден 35-ға дейін кездескен. Олардың емделуіне орташа 

есеппен 200-ден астам гемодиализ жҥргізу қажет. 



158  

Америка қҧрама штаттарында екі жыл ішінде 1 млн. тҧрғынға шаққанда 

жіті бҥйрек жетіспеушілігі жағдайлары 175 рет тіркелген. Бҧл жалпы 

емханаға тҥсетіндердің 7-23% қҧрайды (қарқынды емдеу бӛлімінде 

науқастардың 10-40%-нда ЖБЖ синдромы бар). Ал Ҧлыбританияда 1 млн. 

тҧрғынға шаққанда жіті бҥйрек жетіспеушілігі жағдайы 176,5 рет тіркелген. 

Жоспарлы хирургиялық ота жасалған науқастардың 28%-да ЖБЖ дамиды, 

бҧл летальді жағдайды 5-7 есеге жоғарылатады. Жіті бҥйрек жетіспеушілігі 

дамуының жартысынан кӛбін жҥрек пен ірі қантамырлар жарақаттары, 25- 

30%-н госпитальді ЖБЖ (дәрілік препараттар, гемодинамикалық және су- 

электролитті бҧзылыс, зақымданусыз рабдомиолиз әсерінен), 10-25%-н 

акушер-гинекологиялық жағдайлар қҧрайды. 

Жіті бҥйрек жетіспеушілігінен орын алатын летальділік жағдайлар 

қазіргі таңда ӛзекті мәселе болып отыр. Ишемия кезіндегі каналшалардың 

жіті некрозы (КЖН) 57,8%, ал нефротоксикалық зақымдану кезінде 10,15%- 

н қҧрайды. Хирургиялық отадан немесе зақымданудан кейінгі ЖБЖ жалпы 

ӛлімнің 45-70% қҧрайды, ал каналшалардың жіті нефротоксикалық некрозы 

15%-дан кем емес. 

Бҥйректердің қызметін алмастыра алатын заманауи қҧрал-жабдықтар 

болуына қарамастан, соңғы он бес жыл ішінде жіті бҥйрек 

жетіспеушілігінен ӛлім саны айтарлықтай жоғарылаған (оқшауланған жіті 

бҥйрек жетіспеушілігі 10-15%, полиорганды жіті бҥйрек жетіспеушілігі 70- 

80%). Летальділікті анықтайтын негізгі факторларға жіті бҥйрек 

жетіспеушілігінің этиологиясы, оның даму деңгейі, қосалқы аурулардың 

болуы, сонымен қатар науқастың жасы, аурудың асқыну қарқындылығы 

жатады. Бҧл кезде бҥйрек қызметінің толықтай қалпына келмеу жиілігі 

жоғары болады. Сонымен қатар, науқастардың 7-35%-нда жіті бҥйрек 

жетіспеушілігінің созылмалы формасына ауысуы байқалады. 

Жіті бҥйрек жетіспеушілігі гомеостатикалық функцияның бірден 

нашарлауымен кӛрініс табады. Соның салдарынан қанда азотты қалдықтар 

(несеп азоты, несеп қышқылы, креатинин) жинақтала бастайды. Бҧл бҥйрек 

шумақшаларының сҥзу қабілетінің бҧзылуына, соның әсерінен азотты 

қалдықтарды организмнен шығара алмауына байланысты. Жіті бҥйрек 

жетіспеушілігінің кӛпшілік тҥрлері қайтымды болып келеді. Сондықтан 

ауруды дер кезінде анықтап, бҥйрек функцияларын қалпына келтіру 

мақсатында емдеу шараларын жҥргізу қажет. 

Жіті бҥйрек жетіспеушілігі (ЖБЖ) - су - электролиттік тепе-теңдіктің 

және қышқыл-сілтілі баланстың бҧзылуына, ағзада азотты қалдықтардың 

жиналуына әкелетін бҥйректер қызметінің бірден тӛмендеуі. 

2005 жылы Амстердамда ӛткен конференцияда бҥкіл әлемнің ересектер 

мен балалардағы жіті бҥйрек жетіспеушілігі мәселелері саласының басты 

мамандары жиналып, "жіті бҥйрек жетіспеушілігі" терминінің орнына "жіті 

бҥйрек зақымдануы" терминін қолдануға ҧсыныс тастады. Ал "жіті бҥйрек 

жетіспеушілігін" тек бҥйректің ӛте ауыр зақымдануында ғана қолданған 

жӛн деген қорытындыға келді. 
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Жіті бҥйректер жетіспеушілігі - полиэтиологиялық, патологиялық кҥй 

болып табылады. Полиэтиологиялық деген ҧғымды екі жағдайда 

қарастыруға болады. Бір жағынан, жіті бҥйрек жетіспеушілігіне кӛптеген 

агрессияның тҥрлері алып келуі мҥмкін. Ол қатты зақымданудан туындаған 

жарақаттардан, ірі әрі терең кҥйіктерден, бірқатар нефротоксикалық 

қосылыстар әсерінен, кӛлемді бактериалды инвазия, тамырішілік гемолиз 

және т.б. туындайды. 

Екінші жағынан қарағанда, клиникалық тәжірибеде бірнеше сәйкес 

емес тітіркендіргіштердің тіркескен әсері байқалады: кӛп қан жоғалтудан 

немесе сәйкес емес қанды қҧюдан туындайтын зақымдану мен тамырішілік 

гемолиз, бактериалды инвазия, операциялық зақымдану мен су-электролитті 

тепе-теңдіктің бҧзылуы және т.б. 

ТМД елдерінің медициналық статистикасының деректері бойынша, бір 

жыл ішінде 1 млн. тҧрғынға шаққанда, 40-қа жуық жіті бҥйрек 

жетіспеушілігі жағдайы тіркелген. 

Жіті бҥйрек жетіспеушілігі туындауы себептерінің шегі алдыңғы 

қатарлы мемлекеттерде, соңғы он жыл ішінде, жаңа диагностикалық және 

терапевтикалық іс-шаралармен толықтырылуына байланысты ӛзгерді. 

Соңғы 35 жыл ішінде диализді терапияны қажет ететін ауыр жіті бҥйрек 

жетіспеушілігі ҥлесі жоғарылады. 

Зерттеулер кӛрсеткендей, республикада бҥйрек аурулары дамыған 

елдермен салыстырғанда 1,5-2 есе жоғары. Бҧл аурудан балалар да, 

ересектер де зардап шегеді. Бҥйрек ауруы пациенттердің 6 пайызында 

кездеседі. 
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Қазақстандағы Homo туысы ерекшеліктері негізі бойынша туралы 

білімдерін тереңдету мақсатында, биология, соның ішінде эволюция ілімі пәніне 

деген қызығушылықтарын арттыру ҥшін, сыныптан тыс мҧражайлардағы 

«жанды» сабақ бағдарламасын енгізу. 
Елімізде Homo туысы жайлы оқушылардың қаншалықты білетіндігін 

анықтау барысында археология мҧражайы оқушыларға эмоционалық әсер ететін 

бірегей, арнайы ҧйымдастырылған кеңістік қҧру ҥшін әзірленген; оқу ҥрдісін 

толықтыруға және әр тараптандыруға, білім алушыларға зерттелген материалды 

практикалық қолдануды кӛрсетуге және мҧражайларға баруды енгізуге, мҧражай 

мәдениетін қалыптастыру. 

Бҧл сыныптан тыс мҧражайлардағы «жанды» сабақ мектеп оқушыларына 

арналған бағдарлама. Бағдарлама – ҚР БҒМ ҒК «Ғылым ордасы» ШЖҚ 

РМК Археология мҧражайында бақылау жҧмыстарын жҥргізуге және ӛзара 

байланысын зерттеуге арналған. 

Бағдарлама «4» сағат кӛлемінде, аптасына 1 сағаттан қарастырылып, «1» 

айға жоспарланған (аптасына «1» сағаттан ӛтіледі) (1-кесте) [1]. Тақырып 

мазмҧнына қарай жетекші – мҧғалім, оның мезгілдерін жылжытуға ерікті. 

Сыныптан тыс мұражайлардағы «жанды» сабақ бағдарламасының 

мақсаты: Гоминидтер эволюциясы және Homo туысы ерекшеліктері туралы 

оқушылардың зерттеген жҧмыстарының негізінде білім бере отырып 

оқушыларды Қазақстанның Homo туысының таралу аймақтарымен таныстыра 

отырып, оқушылардың қызығушылықтарын қалыптастыру. Сонымен қатар ӛз 

бетінше ізденіс жҥргізе алатын шәкірттерді тәрбиелеу. 

Сыныптан тыс мұражайлардағы «жанды» сабақ бағдарламасының 

міндеті: 

- Антропогенездің қозғаушы кҥштері. 

- Саналы адам эволюциясының негізгі дәуірлері. 
- Антропогенездің биологиялық және әлеументтік факторлары және 

олардың әсер ету ерекшеліктері. 

- Адамның пайда болғани орталықтары жайлы жорамалдар. 

Күтілетін нәтиже: Адам эволюциясының кезеңдерімен танысып, 

адамның негізгі ерекшеліктерін білу арқылы ӛздігінен оқу, зерттеу, іздену және 

сӛйлеу мәдениеті қалыптастыру. 

Сыныптан тыс мҧражайлардағы «жанды» сабақ бағдарламасының 

кҥнтізбелік жоспары (аптасына 1-сағаттан, айына 4-сағат жоспарланған) 

№ Сабақтың тақырыптары Сағат 
саны 

Мерзімі Ескертулер 

1 2 3 4 5 

1. Австралопитектер - Homo 

туысының арғы тегi 

екендiгi, Homo 

эволюциясының негiзгi 

этаптары: ептi адам, 
архантроптар, 

1 Тақырып 

жоспарына сәйкес 

Презентация 

Бейнероликт 

ер 
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 палеоантроптар.    

2. Саналы адамның 

эволюциясының этаптары 

мен ерекшелiктерi адам 

эволюциясындағы еңбек 

пен қоғамдық қарым- 

қатынастың рӛлін зерттеу 

1 Тақырып 

жоспарына сәйкес 

Презентация 

Бейнероликт 

ер 

3. ҚР БҒМ ҒК «Ғылым 

ордасы»  ШЖҚ 

РМК Археология 
мҧражайында экскурсия 

1 Тақырып 

жоспарына сәйкес 

Практикалы 

қ сабақ 

4. Қорытынды сабақ 1 Тақырып 
жоспарына сәйкес 

Презентация 

 

Сыныптан тыс мҧражайлардағы «жанды» сабақ бағдарламасының 

мҧғалімі алдында мынадай міндеттер тҧрады: 

1. Оқушыны мәдениеттің тарихи және мәдени контекстін кӛруге 

ҥйрету, яғни оларды мәдениет дамуының тҧрғысынан бағалау, қарабайыр 

бҧқаралық мәдениетке қарсы тҧру. 

2. Мәдени мҧраға қҧндылық қатынасын қалыптастыру, адамның 

эмоциялық саласын жҥзеге асыруға негізделген мәдениет объективті 

әлемімен байланыс процесін ҧйымдастыру. Тәжірибе және қҧндылықтармен 

қарым-қатынас - бҧл тәрбиенің мазмҧны. 

3. Мәдени ескерткіштермен қарым-қатынас жасау арқылы тарихи 

дәуірдің ӛзара байланысын және оларды басқа уақытта, қазіргі мәдениетке 

сәйкестігін тҥсіну. 

4. Мәдениет ескерткіштерімен, мҧражайда тҧрақты кӛркемдік 

қажеттіліктер мен коммуникация дағдыларын қалыптастыру. 

5. Эстетикалық ойлауды, эмпатияны және ләззат алу қабілетін дамыту. 
6. Тӛзімділікті қалыптастыру, басқа да мәдениеттерді қҧрметтеу, 

оларды тҥсіну, қабылдау. 

7. Әртҥрлі дәуірлер мен халықтардың мәдени мҧраларын зерттеу 

арқылы қоршаған әлемнің тәуелсіз даму қажеттілігін дамыту. 

8. Мәдени мҧраны сақтау және нығайту. 

Сыныптан тыс мҧражайлардағы «жанды» сабақ тәрбиелік қызметін 

педагогикалық ҥдеріс ретінде қарастыратын В.В. Бакушинский кӛрерменнің 

жас ерекшелігін қатаң сақтайды. Ол әсер ету объектісін емес, ең алдымен 

мҧражай мен мектеп серіктестігін кӛре білді [2]. 
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БИОЛОГИЯ САБАҚТАРЫНДА ҚАЗАҚСТАН ҚЫЗҒАЛДАҚТАРЫН 

ОҚЫТУДА ӚЛКЕТАНУ БАҒЫТЫН ПАЙДАЛАНУ 

 

Мықтыбек Мадияр Бауыржанұлы 

 

«Қазақстан қызғалдақтары» тақырыбында ӛткізілген сабақ 

оқушыларға ӛте қызықты болды, тапсырмаларды жеке, жҧпта, топта 

орындап, оқушы-оқушы, оқушы-сынып, оқытушы-оқушы арасындағы іс- 

әрекеттер жҥзеге асты. Оқушыларды тҥрлі тҥсті кәмпиттер тарату арқылы 

«грейг», «шренк», «кауфман» атты 3 топқа бӛлдім. Топтық жҧмыста 

оқушылар жаңа тақырыпты «мозаика» әдісі бойынша меңгерді. Қолдану 

деңгейінде оқушылар «бинго » ойынын жеке орындады (қосымша Б).Талдау 

деңгейінде әр топ әртҥрліресурстармен гҥлдің формуласын анықтады, 

соның ішінде 1-ші топ гҥлдің диаграммасы бойынша гҥлдің формуласын 

анықтады (қосымша Б). Сабақ соңында әр топ ӛзінің қҧрастырған 

мозаикаларында шыққан қызғалдақтың тҥріне сипаттама берді. Осылайша 

әр деңгейде әртҥрлі интербелсенді әдістерді қолдану арқылы 

оқушылардыңпәнге деген қызығушылықтарын, танымдық қабілеттерін және 

қызығушылықтарын арттырдық, сонымен қатар қызғалдақтартуралы 

білімдерін тереңдеттік. Бірақ, дегенмен де бӛлінген бір сағатта оқушылар 

қызғалдақ туралы мәліметтерді толық меңгеріп шықты деп айта алмаймыз, 

себебі қызғалдақтаркең ауқымды тақырып болғандықтан, берілген бір сағат 

ӛте аз деп ойлаймыз, сондықтандаоқушылардың Қазақстан қызғалдақтары 

туралы білімдерін тереңдету мақсатында,биология, соның ішінде 

ботаникапәніне деген қызығушылықтарын арттыру ҥшін, сабақтан тыс 

ҥйірме ҧйымдастыру қажет. Әрине ҥйірмені ҧйымдастырмастан бҧрын, 

Қазақстанның қызғалдақтары жайлы, соның ішінде «Қызыл кітапқа» 

енгізілген тҥрлері жайында сауалнама алынды. Бҧл сауалнаманың мақсаты – 

тек елімізде ӛсетін қызғалдақтар жайлыоқушылардың қаншалықты 

білетіндігін анықтау. Сауалнаманы № 33 мектеп-лицейінің оқушыларынан 

алдық(18-сурет). № 33 мектеп - лицейінің 43 оқушысынан алынды, оның 24- 

ҧл бала, 19 – қыз бала. 

 

Сурет – 1 -Мектеп оқушыларынан алынған сауалнама нәтижесі 

Ескерту – сурет автормен қҧрастырылған. 

Мектеп оқушыларынан алынған сауалнама нәтижесінде: 

оқушылардың қандай еліміздегі эндемик қызғалдақтардың тҥрін білетіндігі, 

дәрілік, безендіруге, парфюмерияда қолданылатын тҥрлерін білетіндігі 
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анықталды. Сонымен қатар оқушылардың кӛпшілігі дәрілік ӛсімдіктерді 

дәрі-дәрмектермен алмастыруға болмайды деген кӛзқарасты ҧстанады, 

сондықтан да оқушылардың лалагҥлділер тҧқымдасына жататын дәрілік 

ӛсімдіктер жайлы мәліметтері аз болғандықтан,оқушылардыңпайдалы 

ӛсімдіктер туралы білімдерін тереңдету қажет екендігін тҥсіндік. 

Оқушылардың раушангҥлділер тҧқымдасына жататын пайдалы ӛсімдіктер 

туралы білімдерін тереңдету және оларды ӛмірде тиімді пайдалану және 

қорғау жолдарын ҥйрету, сонымен қатар биология сабағына деген 

қызығушылықтарын арттыру мақсатында «Qazaqstan qyzg’aldaqtary» 

ҥйірмесінің бағдарламасын қҧрастырдық. Бағдарламаны қҧрастырған кезде 

Елбасымыздың 2017 жылғы Қазақстан халқына жолдауында кӛрсетілген 

ҧсыныстарды негізге ала отырып жасадық.Тҧңғыш Президентіміз 

Н.Ә.Назарбаев 2017 жылы Қазақстан халқына жолдауында: «Қазақ тілінің 

басымдылығы сақталады. Оның әрі қарай дамуына зор кӛңіл бӛлінеді. 

Сонымен қатар, бҥгінде ағылшын тілі – жаңа технология, жаңа индустрия, 

жаңа экономика тілі. Қазіргі кезде 90% ақпарат ағылшын 

тіліндежарияланады. Әрбір екі жыл сайын олардың кӛлемі 2 есе ҧлғайып 

отырады. Ағылшын тілін меңгермей, Қазақстан жалпы ҧлттық прогреске 

жете алмайды», – деп ҥкіметке ҥш тілді оқуға кезең-кезеңмен кӛшу мәселесі 

бойынша ҧсыныстар тапсырылған болатын[89]. Осыған сәйкес, 2018 жылы 

мектептерде ҥш тілде оқытудың дайындығын анықтау ҥшін мониторинг 

ӛткізу жоспарлануда. Мониторингтен ӛткен мектептер 2019 жылдан бастап 

10-11 сыныптарда кейбір пәндерді, соның ішінде биология, химия, физика 

және информатика пәндерін ағылшын тілінде оқытатын болады[90]. 

Болашақта биология сабағы ағылшын тілінде ӛтілетін болғандықтан, 

ӛзіміздің ҧйымдастырған «Qazaqstan qyzg’aldaqtary» атты ҥйірмеміздегі 

сабақтарда биологиялықтерминдерді ағылшын тілінде және қысқа ағылшын 

тіліндегі мәтіндерді қолдандық. 

 
 

БІЛІМНІҢ САПАЛЫ САБАҚҚА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 

 

Мырзалиева Гаухар 

 

Білімнің сапалы, жоғары деңгейде болуы сабаққа байланысты, 

сондықтан сабаққа қойылатын талаптар да заман талабына сай ӛзгеруде. 

Сабаққа қойылатын негізгі талаптар дегеніміз оқытудың жалпы білім беру, 

тәрбиелеу және дамыту қызметтерін сапалы жҥзеге асыруға қажетті 

қағидалар болып табылады. Бҧл қызметтер әрбір сабақта белгілі бір 

дәрежеде жҥзеге асырылады. Мҧғалімнің жҧмысында ең бастысы сабақтың 

білім беру, тәрбиелеу және дамыту міндеттерін шебер ҥйлестіре отырып 

осы қызметтерді басқару. Сабақтың тиімділігін арттыруды жҥзеге асыру 

ҥшін қазіргі заманғы сабаққа қойылатын талаптарды сақтау керек. 

Талаптарды келесі топтарға бӛлуге болады: 
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1. Әрбір сабақ сабақтың білім беру, дамыту және тәрбиелеу 

мақсатының бірлігін сақтау және оқыту процесінің маңызды 

заңдылықтарын жҥзеге асыруға ықпал етуі тиіс. Сабақта белгілі бір 

тақырыпты баяндай отырып, оқушылардың ойлау, қорытынды шығару 

қабілетінің дамуына ықпал ету, олардың қоршаған ортаға кӛзқарасын, заман 

талабына сай қатынасын, сол қатынастар негізінде мінез- қҧлық дағдысын 

қалыптастыру, тәрбиелеу қажет [1]. 

Оқушылардың қоршаған ортадағы (кӛпшілік орындардағы 

мәдениеттілік, жҥктелген тапсырманы орындаудағы жауапкершілік, оларды 

орындау барысындағы қиындықтарды жеңе білу) тҧлғалық мінез-қҧлқының, 

тҧлғалық қасиеттің қалыптасуына, айқындалуына ҧмтылу қажет. 

2. Әр пәндерден ӛтілетін сабақ дидактиканың барлық принциптеріне 

сай болуы, оқытудың ғылыммен және ӛмірмен байланысына жауап беруі 

тиіс. Кез-келген сабақ оқу процесінің бір бӛлігі болғандықтан, сабақты 

ӛмірмен, ӛмірде кездесетін жағдайлармен байланыстыра білу, оқушылардың 

оқу процесіде алған теориялық білімдерін ӛмірлік тәжірибеде қолдана білу 

дағдыларын қалыптастыруы тиіс. 

3. Б.Блум, А.Н.Леонтьевтер [2] оқушылардың танымдық қызметін 

жандандыру мақсатында сабақтың әр кезеңінде әдіс-тәсіл тҥрлерін қолдану 

қажет-дейді. Сабақтың бір кезеңіне кӛп тоқталу, (мысалы, жаңа тақырыпты 

тҥсіндіру) оқушылардың тыңдау ынтасының, қызығушылығының 

жойылуына әсер етеді. Сол себепті әр сабақта және сабақтың әр кезеңінде 

оқушылардың сезім мҥшелеріне әсер ететін, танымдық қызығушылығын 

арттыратын әдіс- тәсілдерді, іс-әрекет тҥрлерін тиімді ӛзгертуге ҧмтылу 

керек. Мҧғалім сабаққа дайындалуы кезінде сабақтың қай кезеңінде қандай 

әдіс-тәсіл және қҧрал тҥрлерін пайдаланатынын ойластыруы қажет. Іс- 

әрекет тҥрлерін ауыстыруда оқушылардың жас ерекшеліктері, сыныптың 

ерекшеліктері ескерілуі міндетті, сыныптағы оқушылардың барлығы бірдей 

сабақтағы іс-әрекеттің бір тҥрінен екіншісіне бірден ауыса алмайтынын 

ескеру қажет. 

4. К.Мередит, Ч. Темпл, Дж.Стиллдер [3] қазіргі сабаққа қойылатын 

талаптардың келесі тҥрі – оның эмоционалдығында деп атап ӛтеді. Ол 

оқушыларды сабақтағы маңызды қызмет – жаңа білімнің меңгерулеріне 

ықпал етеді. Ол сырттай, яғни мҧғалімнің дауыс ырғағынан, қол сілтеуінен, 

қозғалысынан байқалуы мҥмкін. Оқушылар сергек болуы ҥшін сабақ 

эмоционалды болуы тиіс, бҧл олардың белсенділігін, қызығушылығын 

арттыруға кӛмектеседі. Сабақта әртҥрлі проблемалық жағдайларды 

пайдалану да эмоционалды жағдай жасайды, оқушылардың танымдық 

қызметін арттырады. 

5. Әр сабақта оқушылардың білімдерін есепке алу жҥргізілуі керек. 

Сабақта тҧрақты кері байланыс болған жағдайда оқыту ҥдерісінің тиімділігі 

артады. Мҧғалім оқушының оқу материалын меңгеру деңгейін сабақтың 

әрбір кезеңінде біліп отыруы тиіс, себебі осы деңгейдің ҥздіксіз ӛсіп 

отыруына жағдай туғызуға ҧмтылуы керек. Сабақ барысында мҧғалім 
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барлық оқушылардан сҧрауға мҥмкіндігі болмайтындықтан, алынған білімді 

бақылаудың тҥрлерін пайдалануға болады. Бақылаудың тҥрлері: жазбаша 

тапсырмалар, тесттер, сҧрақтарға жазбаша жауап беру т.б., бҧл мақсатты 

жҥзеге асыру ҥшін (егер мҥмкіндік болса) әртҥрлі компьютерлік 

бағдарламаларды пайдалануға болады, себебі олар білімді тексерудің 

нәтижесін бірден алуға, кӛруге мҥмкіндік береді. Оқушының сабақта 

меңгерген білімін бағалау ҥшін, ең бастысы мҧғалімнің байқағыштық 

қасиеті керек [4]. 

6. Кез келген пәннің әрбір сабағы ӛзінің ҧйымдастырушылық 

заңдылықтарымен, жетістіктерімен ерекшеленуі керек. Әрбір ӛткен сабақ 

мҧғалім мен оқушыға алға басушылық сезімін туғызуы, меңгерілген білім 

кӛлемінің ӛсуін және сапасын қамтамасыз етуі керек. Білім, білік және 

дағдының ӛсуі қанағаттану сезімін туғызады, сонымен бірге оқушының 

оқуға деген белсенді кӛзқарасына ықпал етеді. Әрбір сабақ оқыту ҥдерісінің 

аяқталған бӛлігі болуы тиіс. 

7. Әр сабақта жҥйелі қайталаудың элементтері болуы тиіс. Жаңа 

тақырып алдында оқылған, меңгерілген материал, яғни қайталау 

тҧрғысынан қарастырылуы керек. Мҧғалім жаңа материалды баяндағанда 

оны алдыңғы ӛткен тақырыппен байланыстырып, оған сҥйенуі керек. Бірақ 

ӛтілген оқу материалын қайталаудың барлығы бірдей тиімді бола 

бермейтінін де ескеру қажет және қайталау ӛткенді жаттап алып айтуға 

алып келмеуі тиіс. 

8. Әрбір сабақ техникалық жағынан сәйкес, ыңғайлы жабдықтармен 

және дидактикалық қамтамасыз етілуі керек. Оқушының танымдық әрекеті 

эмоционалдық қабылдауынан басталады. Сондықтан, мҧғалімнің сабаққа 

дайындалу барысында тақырыпқа сәйкес кӛрнекі, дидактикалық қҧралдарды 

ойластырып және дайындауы тиіс, ал олардың тиімділігі оқытудың 

нәтижесінен кӛрінеді. Кӛрнекілікті орынды және тиімді пайдалану қажет. 

 

Пайдалынылған әдебиеттер 

 

1 Сәтімбеков Р.С. Биология: Жалпы білім беретін мектептің 6-11 сыныбына 

арналған: Бағдарлама/К.Жҥнісқызы, Қ.Ә.Жҧмағҧлова, Р.Сәтімбеков, 

К.А.Жаңабердиева.-Алматы: РБК Ы.Алтынсарин атындағы Қазақ білім 

академиясы, 2000. – 106 б. 

2 Блум Б., Леонтьев А.Н. Бірлескен оқу. «Сыни ойлауды оқу мен жазу 

арқылы дамыту» жобасы ҥшін әзірленген V- қҧрал. - Алматы, 1998. – 78 б. 

3 Мередит К., Темпл Ч., Стилл Дж. Сабақтарды жоспарлау және бағалау. 
«Сыни ойлауды оқу мен жазу арқылы дамыту» жобасы ҥшін әзірленген VІ- 

қҧрал. - Алматы, 1998. – 55 б. 

4 Кобдикова Ж.У. Ҥшӛлшемді әдістемелік жҥйе – білім беру сапасын 

арттырудың тиімді қҧралы. Астана: «Арман-ПВ», 2013. 
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ӚЛКЕТАНУ НЕЗДЕРІН БИОЛОГИЯ САБАҚТАРЫНА ЕНДІРУДЕГІ 

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ЖҦМЫСТЫҢ НӘТИЖЕСІ 

 

Мырзалиева Г. 

 

Тәжірибелік эксперименттің мақсаты – ӛлкетану материалдарының 

ғылыми-педагогикалық негіздерін айқындап, оны колледждің оқу- тәрбие 

ҥрдісінде тиімді пайдалану арқылы білім алушыларды елжандылыққа 

тәрбиелеу, зерттеу жҧмысымыздағы ғылыми болжамның дҧрыстығын, 

ҧсынылып отырған оқу технологиялардың білім берудегі тиімділігін 

анықтау. Бҧл колледждерде білім беруді жаңаша қҧру және теориялық 

тҧрғыдан толықтыра отырып, тереңдетуді қарастыру. 

Тәжірибелік эксперимент барысында Еуразия технологиялық 

коледждегі білім алушыларға ӛлкелік материалдардың әдістемесін ҧсындық 

және олардың арнайы кӛрсеткіштерін анықтадық. 

Сонымен, анықтау кезеңінде жоғарыда аталған оқу орындарындағы 

оқу-тәрбие ҥдерісінің нақты жағдайы мен оны даярлаудың бастапқы 

деңгейін анықтау ҥшін мына міндеттердің шешімі іздестірілді: 

- эксперименттік зерттеудің проблемасын және мақсатын анықтау; 
- эксперимент жҧмысының зерттеу тақырыбын таңдау және оны 

жҥргізуді теориялық тҧрғыда негіздеу; 

- эксперименттің болжамын тҧжырымдау; 
- экспериментке (эксперимент және бақылау тобы) қатысатын білім 

алушылар санын анықтау; 

- эксперимент барысында жҥргізілетін жҧмыс қалпын анықтау; 

- білім алушылардың бастапқы дайындық деңгейін анықтауға қажетті 

әдістемелерді таңдау және оның тиімділігін тексеру; 

Біз ҧсынып отырған әдістеменің дҧрыстығы мен тиімділігін тексеру 

бойынша тәжірибелік - эксперименттік жҧмыс 2019 – 2020 оқу жылдары 

Алматы қаласындағы Еуразия технологиялық колледжінде жҥргізілді. 

Экспериментті топта биология сабақтары ӛлкетану негізіндермен 

жҥргізілді. Бақылау тобы бҧл сабақтарды оқымады. Педагогикалық 

эксперимент нәтижелері қорытындыланды, мәліметтер ӛңдеуден ӛткізіліп, 

әдістемелік ҧсыныстар берілді. 

Зерттеу нәтижесін байқаудан ӛткізу педагогикалық экспериментке 

қойылатын талаптар бойынша дайындалды. Оқыту жоғарыда аталған 

колледжде дәрістік, зертханалық, сарамандық сабақтарда оқу процесін 

толық қамти отырып оқытылды. 

Тәжірибелік-эксперимент кезінде биологиялық білім берілетін екі 

топты қамтыды. Тәжірибелік-экспериментке жалпы саны 36 білім алушы 

қатыстырылды. Оның бірі - 17 білім алушы эксперименттік топтың 

қҧрамында болса, 29 білім алушы бақылау тобында болды. 

Қҧрастырылған әдістеменің тиімділігін анықтау және қалыптастырушы 

эксперимент кезінде жҥзеге асты. 
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Тәжірибелік эксперимент жҧмысының анықтау кезеңінде білім 

алушылармен әңгімелесу, анкета жҥргізу, бақылау, әдебиеттермен жҧмыс 

жасау сияқты әдістерді қолдандық. 

Анықтау эксперименті кезінде студенттерге мына тӛмендегідей 

сҧрақтар мен тапсырмалар берілді: 

- Ӛлкелік нысандар дегенге қалай тҥсінесіздер? 

- Ӛлкелік нысандарды қалай бақылауға болады? 

-  Ӛз жерлеріңіздегі сирек кездесетін қандай ӛсімдіктермен жануарлар 

тҥрлерін білесіздер? 

- Қазақстан республикасында жойылып кету қаупі бар қандай ӛсімдік 

тҥрлерін білесіңдер? 

-  Қазақстан республикасында жойылып кету қаупі бар қандай жануар 

тҥрлерін білесіңдер? 

- Жойылып кету қаупінде тҧрған ӛлкелік нысандарға қандай 

экологиялық факторлар әсер етеді? 

Бҧл сҧрақтарды білім алушыларға қоюдағы мақсат – оқып меңгерген 

материалдарының олардың ойында қаншалықты сақталғанын байқау. Ал, 

сҧрақтарға берілген жауаптарды қорытындылау кезінде осы кӛрсетілген 

материалға дҧрыс жауап бермегендер 20 пайызды ғана қамтыды. Ал, кӛбіне 

білім алушылар нақты жауап қайтара алмай, шамамен жобалап жауап 

бергендер саны 30 пайызға жетті. Бақылауға қатысқан білім алушылардың 

50 пайызға жуығы нақты жауап берді (кесте 1, сурет 1). 

1-кесте-Бақылау эксперименттің нәтежесі 
 

Топ тҥрі Білім алушылардың бағалары (%) 

1 сабақ 2 сабақ 3 сабақ 

Эксперимент 
топ 

23,20 40,80 35,90 

Бақылау топ 24,90 46,90 28,00 
 

 
50 

 

1 сабақ 
3 сабақ 

0 2 сабақ 
2 сабақ

 

эксперимент топ 1 сабақ 
3 сабақ 

бақылау топ 

 

1-сурет- Бақылау эксперименттің нәтежесі 
Зерттеуді жҥргізуде зерттеушілерді топқа бӛліп, әр топқа белгілі және 

нақты тапсырмалар беріледі. Бҧл тапсырмалар зерттеу бағдарламасының 

мазмҧнынан туындады. Зерттелетін жҧмыспен білім алушыларды алдын-ала 

таныстыру, зерттеу жҥргізудің тәртібімен және мазмҧнымен таныстыра 

отырып, олардың неге кӛңіл аударатындықтарын, қандай материалдарды 
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жинауға тиістігін тҥсіндіру жҧмысы ҧйымдастырылды. Онан әрі жиналған 

материалдарды ғылыми ӛңдеуді, жинақтауды топ білім алушылары біріге 

отырып орындайды. 

Ӛлкелік        материалдарды пайдалануда бҥкіл зерттелетін 

аймақтың географиясы, экологиясы, биологиялық жақтары кешенді тҥрде 

қаралды. Қазіргі заманғы педагогикалық теория мен тәжірибеде оқыту мен 

тәрбиелеу жҧмысын гуманизациялауға және тҧлғаны қалыптастыруға 

бағытталған білім берудің жаңа әдіс-тәсілдері іздестірілуде. 

 
 

БІЛІМ БЕРУ ФОРМАСЫНДА БЕЛГІЛІ БІР ДАҒДЫЛАРДЫ, 

ҚАБІЛЕТТЕРДІ ДАМЫТУДА ТРЕНИНГТІҢ РОЛІ 

 

Нишанкулов М. 

 

Резюме. В статье говорится отренинге как форме активного обучения, 

целью которого является передача знаний, развитие некоторых умений и 

навыков. 

Тренинг (ағылшын тілінен train - тәрбиелеу, оқыту, ҥйрету)-бҧл 

пысықтауға қол жеткізуге және қажетті дағдыларды дамытуға бағытталған соңғы 

тапсырмаларды, әрекеттерді немесе ойындарды орындау арқылы қандай да бір 

салада дағдылар мен іскерлікті оқыту процесі. 

Тренингті ӛткізуге қойылатын талаптар: 

 тренингке қатысушылардың оңтайлы саны 20-25 адам; 

 тренингке қатысушылардың саны бойынша сәйкес келетін ҥй-жай, онда 

отыратын орындар "тренинг шеңбері" бойынша орналасқан, бҧл оның 

қатысушыларының белсенді ӛзара іс-қимылына ықпал етеді; 

 тренингтің кез келген сабағының басында қатысушыларды осы 

сабақтың мақсаттары және міндеттерімен таныстыру міндеттілігі; 

 тренингтің бірінші сабағында "танысу" жаттығуын ӛткізу және 

"келісімді" - топ жҧмысының ережелері қабылдау; достық сенім атмосферасын 

қҧру және оны бҥкіл тренинг барысында қолдану; 

 тренинг ӛткізу бойы барлық қатысушыларды белсенді қызметке тарту; 

 әр қатысушының сезімдері мен пікірлерін қҧрметтеу; тренингке 

қатысушыларды кӛтермелеу; 

 оқытушының ӛз пікірін қыстырмаламай, қатысушыларды алдарына 

қойған мақсаттарына жетуге итермелеу; 

 оқытушының тренингтің әрбір кезеңінің уақыт шеңберін сақталуын 

қамтамасыз етуі; 

 теориялық материалдар мен интербелсенді жаттығулардың тиімді 

ҥйлесімін қамтамасыз ету; 

 тренинг аяқталғаннан кейін оның қорытындысын шығару 

міндеттілігі[1]. 



169  

Тренингтің мақсаты: қатысушыларға жетіспейтін ақпарат беру, 

қҧрдастарының қысымына тҧрақтылық дағдыларын қалыптастыру, қауіпсіз 

жҥріс-тҧрыс дағдыларын қалыптастыру. 

Міндеттері: барлық қатысушыларды оқыту ҥдерісіне белсенді тартуды 

қамтамасыз ету; қажетті дағдыларды жетілдіру және дамытуға қол жеткізу. 

Тренинг ӛткізу кезеңдері: 

Кіріспе. 

Бҧл кезең кез келген ыңғайлы нысанда жҥргізілуі мҥмкін, алайда ол келесі 

жҧмыстың реңін кӛрсетеді. Сондықтан осы кезеңде демократиялық, атмосфераны 

қҧру маңызды. Егер педагог-жаттықтырушы алдағы жҧмысқа қатысты ӛз 

ҥміттері мен тілектері туралы айтса жақсы болады. Қатысушыларды жҧмысқа 

кіріспе сӛз, мультимедиялық презентация және т. б. арқылы «тартуға» болады. 

Танысу. Танысу кез келген тренингтің бірінші сабағының қажетті 

процедурасы болып табылады. Танысу топты белсендіруге, қатысушыларды 

оқыту ҥдерісіне тартуға, қарым-қатынас дағдыларын дамытуға мҥмкіндік береді. 

Танысу қатысушылар бір-бірін білетін болса да ӛткізіледі. Мынадай танысу 

ойындарын ӛткізуге болады: "Сҧхбат", "Мені біл", "Визиткамен алмасу" және т. 

б. 

Қатысушылардың кҥтулері. Бҧл кезеңде семинар-тренингтен 

қатысушылардың ҥмітін "шеңбер бойынша" кезек-кезекпен жауап беретін 

сҧрақтардың кӛмегімен анықтау керек. 

Мысалы: "Осы семинардан не алғыңыз/білгіңіз келеді?». 
Алдын ала ватманда "кҥту ағашын" салуға болады. Әрбір қатысушыдан 

семинар-тренингтен не кҥтетінін тҥсті желімді парақтарға (стикерлерге) жазып, 

ӛз парағын "кҥту ағашына" жапсыруды сҧраңыз. Содан кейін барлық осы 

кҥтулерді оқып беріңіз. 

Тағы бір нҧсқа, бҧл әрбір қатысушы шығып флипчартта ӛз ҥмітін жазады. 

Тренинг ӛткізу тәртібі 

Барлық қатысушылар ӛздерінің ҥміттерін баяндағаннан (жазғаннан) кейін 

оқытушы-жаттықтырушы оларға тренинг ӛткізу тәртібін міндетті тҥрде 

хабарлайды. Бҧл семинар-тренингтің ҧзақтығына, қанша сабақты 

қамтитындығына қарамастан жасалады. Қатысушылардың сҧрақтарының бар- 

жоғын міндетті тҥрде анықтау керек. Топтың ("келісімдер") жҧмыс ережелерін 

қабылдау "келісімнің" тармақтарын қағаз парағына немесе тақтаға жазу қажет. 

Әрбір тармақты бірлесіп талқылағаннан кейін келісім кӛпшілік дауыспен 

қабылданады және кӛрінетін жерге ілінеді. Тренингке қатысушылардың назарын 

дауыс бергеннен кейін олардың әрқайсысы осы "Келісімнің"орындалуына жауап 

беретіндігіне аудару қажет. 

Топтың хабардарлық деңгейін бағалау 

Оқытушының алдында тҧрған міндеттердің бірі - тренингке 

қатысушылардың ақпараттану деңгейін бағалау. Бҧл мақсатта тренинг тақырыбы 

бойынша сҧрақтардан тҧратын сауалнама немесе анкета қолданылады. 

Сауалнамалар бҥкіл тренинг аяқталғанға дейін сақталады, содан кейін 

оқушылардың білім деңгейі тағы да бағаланады. Нәтижелерді салыстыра отырып, 
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қатысушылардың білімі мен дағдыларында не ӛзгергенін білу қызықты болады. 

Сонымен қатар, тренинг тиімділігін бағалауға болады. 

Проблеманы ӛзектендіру 
Мінез-қҧлқын ӛзгертуге уәждеме жасау ҥшін қатысушылардың тренингте 

талқыланатын мәселелерге деген қызығушылығын ояту, бҧл проблеманы ӛзекті 

қылу керек. Осы мақсатта рӛлдік ойын ӛткізуге болады. 

Оқыту: оқытушы-жаттықтырушы психологиялық-педагогикалық білімді 

меңгеруі және оларды оқу ҥрдісінде шебер қолдануы, қатысушыларға ақпарат 

алу, жинақтау және беру әдістерін меңгеруі, олардың мінез-қҧлқы мен қарым- 

қатынасына әсер етуі тиіс. Оқытушы-жаттықтырушы оқытудың мақсаты мен 

міндеттерін, әдістері мен тәсілдерін, ақпарат кӛздерін, алдын алу білім беру 

бағдарламаларын білуі тиіс. 

Табысты оқыту ҥшін қажетті жағдайлар: білім алушының оқуға 

дайындығы; оқытудың әр тҥрлі нысандар мен әдістерді қолдану; білімді бекіту 

ҥшін қайталауды пайдалану; нақты ӛмірлік жағдайға оқыту процесінің сәйкестігі; 

оқытушы - жаттықтырушының білім алушылардың іс-әрекеттерін дҧрыс 

бағаламауы. Тікелей оқыту 2 кезеңнен тҧрады: 

1. Ақпараттық блок 
Бҧл кезеңді жаппай қиындық тудырған сауалнамалардан алынған 

сҧрақтарға жауаптардан бастауға болады. Негізгі материал дәріс, 

мультимедиялық презентация тҥрінде берілуі мҥмкін. Содан кейін оқытушының 

таңдауына интербелсенді оқытудың тҥрлі әдістері қолданылуы мҥмкін: рӛлдік 

ойындар, дискуссиялар, сапаршыны шақыру, кіші топтарда жҧмыс істеу және т. 

б. 

2. Практикалық дағдыларды қалыптастыру. Ақпараттық, теориялық 

жоспардағы кез келген білім міндетті тҥрде практикалық дағдылар және 

әдеттермен ҥйлесуі тиіс екенін ескере отырып, осы дағдыларды пысықтау қажет. 

Осы мақсатта рӛлдік ойындарды, сахналарды, дискуссияларды, "миға шабуылды" 

және басқа да интербелсенді жҧмыс тҥрлерін жағдайларға байланысты қолдануға 

болады. 

Қорытындылау. Қорытынды кез келген сабақтың, тренингтің соңында 

шығарылады. Әдетте, бҧл рәсім қатысушылар ӛз әсерлерімен, сезімдерімен 

бӛлісіп, ӛз тілектерін білдіруге арналған. Қорытынды шығаруды "ашық айту 

парақтарын", сауалнамаларды, анкеталарды толтыру тҥрінде ӛткізуге болады[2]. 

Мҧғалім семинарға қатысушылардан олар не білгенін, не қызықты, пайдалы 

болғанын сҧрай алады, қандай жаттығуларды орындағанын еске тҥсіру арқылы 

ӛткен материалды бекітеді. 

 

Пайдаланған әдебиеттер 

 

1. Шаймарданова Г. «Сабақ процесі кезінде оқушылардың ӛздігінен жҧмыс 

істеуіне жол ашу» Қаз тарихы әдістемелік журнал 2004 жыл №7 36 – 42б 

2.Сыздықова М. Оқушы – ізденісі. Биология, география және химия 2012 

жыл №3 61 – 62б. 



171  

МОДУЛЬДІК ОҚЫТУ ТЕХНОЛОГИЯСЫН ОҚУ ПӘНДЕРІНДЕ 

ПАЙДАЛАНУ ТАРИХЫ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМИ ЗЕРТТЕЛУІ 

Омарова Галия Жанибековна 

Қазіргі  ᅟкезде  ᅟмодульдік  ᅟоқыту  ᅟкеңінен  ᅟқолданылуда.  ᅟОқытудың  ᅟбҧл 

ᅟтҥрі  ᅟХХ  ᅟғасырдың  ᅟалпысыншы  ᅟжылдарында  ᅟАҚШ  ᅟмемлекетінде  ᅟбастау 

ᅟалып,  ᅟағылшын  ᅟтілде  ᅟБатыс  ᅟЕуропада  ᅟтез  ᅟтараған  ᅟеді.  ᅟОл  ᅟелдерде  ᅟалғаш 

ᅟрет      ᅟS.N.Postutwait   ᅟоқытудың   ᅟмазмҧнына   ᅟқарай   ᅟоқу   ᅟматериалдарын 

ᅟавтономды   ᅟетіп   ᅟбӛліп   ᅟоқытуға   ᅟболады   ᅟдеген   ᅟидеяны   ᅟенгізген.   ᅟБҧл 

ᅟмикрокурс ᅟнемесе ᅟминикурс ᅟдеп ᅟаталды. ᅟОлардың ᅟмазмҧны ᅟдидактикалық 

ᅟміндеттерге ᅟнегізделген ᅟболатын.  ᅟ 

Кейінгі  ᅟкезде  ᅟпедагогикалық  ᅟтәжірибелерде  ᅟқолданыла  ᅟкеліп  ᅟоқыту 

ᅟмодульі ᅟ(modular ᅟinstruction) ᅟдеген ᅟатаққа ᅟие ᅟболды. 
Кеңес ᅟҥкіметінің ᅟкезінде ᅟмодулдік ᅟоқыту ᅟалғаш ᅟЛитвада ᅟоқу ᅟҥдерісіне 

ᅟеніп,  ᅟбҧл  ᅟмәселемен  ᅟЛ.Йоваиша  ᅟшҧғылданды.  ᅟБҧл  ᅟтехнология  ᅟәдістері 

ᅟоқушылардың  ᅟшығармашылық  ᅟқабілеттерін  ᅟарттырып,  ᅟӛз  ᅟбетімен  ᅟжҧмыс 

ᅟістеуге,    ᅟжҥйелі    ᅟбілім    ᅟалуға    ᅟжол    ᅟашты.    ᅟСебебі,    ᅟмодульдік    ᅟоқыту 

ᅟтехнологиясында  ᅟоқытудың  ᅟәр  ᅟтҥрлі  ᅟбелсенді  ᅟформаларын  ᅟ(топтық,  ᅟжеке 

ᅟтоптық, ᅟт.б.) ᅟқолдануға ᅟмол ᅟмҥмкіндіктер ᅟберді. 

Модульдік ᅟоқыту ᅟтехнологиясында ᅟоқушы ᅟбілімді ᅟжеке-жеке ᅟтараулар 

ᅟбойынша   ᅟемес,   ᅟбіртҧтас   ᅟтақырып   ᅟтҥрінде   ᅟжҥйеленген   ᅟбілім   ᅟалады. 

ᅟОқушыларды   ᅟӛзін-ӛзі   ᅟдамытуға,   ᅟбірін-бірі   ᅟоқытуға,   ᅟкітаппен   ᅟжҧмыс 

ᅟжасауға, ᅟқосымша ᅟәдебиеттен ᅟбілім ᅟалуға ᅟдағдыландырады. 

Модуль ᅟдеп ᅟдидактикалық ᅟжетістіктерге ᅟжету ᅟҥшін ᅟалдында ᅟмақсаты, 

ᅟӛзіндік  ᅟіс-әрекетінің  ᅟбағдарламасы,  ᅟжетекшілік  ᅟәдістемелігі  ᅟбар  ᅟаяқталған 

ᅟақпарат    ᅟблогін    ᅟатайды.    ᅟМодульдік    ᅟоқытудың    ᅟмақсаты:    ᅟоқушының 

ᅟӛздігінше ᅟжҧмыс ᅟістей ᅟалуын ᅟдамыту, ᅟоқу ᅟматериалын ᅟӛңдеудің ᅟжекелеген 

ᅟәдістері    ᅟарқылы    ᅟжҧмыс    ᅟжасауға    ᅟҥйрету    ᅟболып    ᅟтабылады.    ᅟБҧл 

ᅟтехнологияда ᅟмҧғалім  ᅟкеңесші, ᅟхабарлаушы  ᅟрӛлін  ᅟатқарады ᅟда,  ᅟшәкірттің 

ᅟіске ᅟбелсене ᅟараласуына ᅟжағдай ᅟжасайды. ᅟОқушы ᅟӛзіне ᅟоқу ᅟәдісін ᅟтаңдап 

ᅟала ᅟалады.  ᅟ 

ᅟТәжірбиелі          ᅟпедагогтер          ᅟШ.Амонашвили,          ᅟЛ.Рубенштейн 

ᅟтәжірбиелерінен   ᅟәр  ᅟоқушының  ᅟқабылдауы   ᅟәр  ᅟтҥрлі  ᅟболатыны  ᅟбелгілі. 

ᅟЕндеше  ᅟбҧл  ᅟтехнология  ᅟжеке  ᅟтҧлғаның  ᅟерекшелігіне  ᅟбайланысты  ᅟоқыту 

ᅟҥдерісіндегі ᅟәдістерді ᅟқолдануды ᅟкӛздейді ᅟ[33]. 

Мҧнда  ᅟоқушы  ᅟӛтіліп  ᅟотырған  ᅟкурстың  ᅟмодульдік  ᅟбағдарламасымен 
ᅟтиянақты   ᅟтанысып   ᅟшығып,   ᅟӛзіне   ᅟмаңыздылығын,   ᅟалдыңғы   ᅟуақытта 

ᅟкҥтілетін     ᅟнәтижесін     ᅟтҥсіне     ᅟбілуі     ᅟқажет.     ᅟМодульдік     ᅟоқытудың 

ᅟбағдарламасында   ᅟкҥтілген   ᅟнәтижеге   ᅟбайланысты   ᅟжақын,   ᅟорта,   ᅟалшақ 

ᅟуақыттарда ᅟқолының ᅟжету ᅟжолдары ᅟкӛрсетіледі. 

Модульдік ᅟоқытуды ᅟқҧрастыру ᅟережелері ᅟмынаған ᅟсаяды: 

-ақпарат ᅟматериалының ᅟмақсаттылығы; 

-жеке ᅟмодульдегі ᅟоқыту ᅟматериалының ᅟтолық ᅟқамтылуы; 

-модуль ᅟэлементтерінің ᅟжеке ᅟдаралығы; 
ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ   ᅟ-  ᅟақпараттық ᅟжәне ᅟәдістемелік ᅟматериалдың ᅟоңтайлы ᅟберілуі. 
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ᅟМодульдік    ᅟоқыту    ᅟтехнологиясының    ᅟәдістерін    ᅟкӛптеген    ᅟғалым 

ᅟпедагогтар   ᅟзерттеп   ᅟкеледі.   ᅟЛ.Йоваиша   ᅟмодульдік   ᅟоқытудың   ᅟмынадай 

ᅟәдістерін ᅟқарастырған. 

1. Ақпараттық ᅟоқыту ᅟәдісі ᅟ(әңгімілесу, ᅟтоптық ᅟоқу, ᅟдемонстрациялау, 

ᅟақыл-кеңес, ᅟдәріс, ᅟемтихан). 

2. Операциялық   ᅟоқыту   ᅟәдісі   ᅟ(алгоритм,   ᅟзертханалық   ᅟжаттығулар, 
ᅟӛзара ᅟсын). 

3. Ізденімпаздық ᅟоқыту   ᅟәдісі ᅟ(мәселені ᅟталдау, ᅟтыңда   ᅟда ᅟойлан, 

ᅟшығармашылық ᅟдиалог, ᅟіс-әрекет ᅟшытырманы, ᅟмиға ᅟшабуыл, ᅟіскер ᅟсебет). 

4. ᅟӚздігінше ᅟоқыту ᅟәдісі ᅟ(тыңдау, ᅟоқу). 

Ақпараттық ᅟоқыту ᅟәдісін ᅟмҧғалім ᅟоқушыларға ᅟжаңа ᅟтақырыпты 
ᅟтҥсіндіргенде    ᅟқолданады.    ᅟМысал,    ᅟдәріс    ᅟбарысында    ᅟжоғары    ᅟбілімді 

ᅟмамандар  ᅟтақырыпқа  ᅟбайланысты  ᅟбаяндама  ᅟжасайды  ᅟда,  ᅟміндетті  ᅟтҥрде 

ᅟэксперттің   ᅟпікірімен   ᅟтолықтырылады.   ᅟСабаққа   ᅟоқушылар   ᅟсҧрақ   ᅟқою 

ᅟарқылы ᅟқатысып ᅟотырады  ᅟ 

ᅟІзденімпаздық    ᅟоқу    ᅟәдісі    ᅟоқушылардың    ᅟбелсенділігін,    ᅟқабілетін 

ᅟдамытады.    ᅟ«Іскер    ᅟсебет»    ᅟәдісінде    ᅟоқушылар       ᅟсебеттен    ᅟжеке-жеке 

ᅟтапсырмалар  ᅟалып,  ᅟжеке  ᅟорындайды.  ᅟТапсырма  ᅟорындалып  ᅟболған  ᅟсоң 

ᅟоқушылар ᅟбарлық ᅟсҧрақтарды ᅟбірігіп ᅟталдайды. ᅟҚажет ᅟкӛмекті ᅟмҧғалімнен 

ᅟала ᅟалады [34]. 

Модульдік ᅟоқыту ᅟбаланың ᅟшығармашылық ᅟқабілетін ᅟдамытуға 
ᅟмҥмкіндіктер   ᅟжасайды.   ᅟМодульдік   ᅟоқыту   ᅟтехнологиясы   ᅟоқушыларды 

ᅟӛздігінше  ᅟтапсырманы  ᅟорындап,  ᅟӛз  ᅟпікірін  ᅟқорғай  ᅟбілуіне,  ᅟалға  ᅟқойған 

ᅟмақсатына ᅟжету ᅟҥшін ᅟбелсенділігін, ᅟқабілетін ᅟарттыруға ᅟсептігін ᅟтигізеді.  ᅟ 

Модульдік ᅟоқыту ᅟнегізінде ᅟкейбір ᅟфилософиялық, ᅟәлеуметтік, 

ᅟпсихологиялық   ᅟжәне   ᅟпедагогикалық   ᅟтеориялар   ᅟмен   ᅟтҧжырымдамалар 

ᅟжатыр.   ᅟОларға   ᅟгуманизм,   ᅟоқытудың   ᅟжетістіктеріне   ᅟміндетті   ᅟоптимизм 

ᅟидеялары,  ᅟіскерлік  ᅟидеялары,  ᅟжеке ᅟтҧлғалық  ᅟәдістеме  ᅟидеялары  ᅟтән.  ᅟОсы 

ᅟуақытта ᅟмодульдік ᅟоқытудың ᅟоқу ᅟпроцесінің  ᅟғимаратында ᅟбағдарламалық 

ᅟжәне ᅟқҧрылымдық ᅟайқындылығын ᅟажыратады. 

ᅟМодульдік  ᅟоқытуда  ᅟоқытылып  ᅟжатқандардың  ᅟқызметі  ᅟбасты  ᅟролде. 

ᅟМодульдің  ᅟоқыту   ᅟматериалы  ᅟқандайда  ᅟбір  ᅟмӛлшерде  ᅟпрагматикті  ᅟекенін 

ᅟжеткілікті  ᅟсенімді  ᅟмақҧлдауға  ᅟболады.  ᅟОқу  ᅟматериалының  ᅟпрагматикасы 

ᅟойлауда, ᅟоқытуда, ᅟнҧсқа ᅟтаңдауда ᅟерекше ᅟқабілетті ᅟқалыптастыра ᅟотырып, 

ᅟмодульдік    ᅟоқыту    ᅟтеорияларын    ᅟоқу    ᅟәрекетін    ᅟбелгілі    ᅟбір    ᅟмақсатқа 

ᅟбағытталған  ᅟоқушылар  ᅟмен  ᅟмҧғалімнің   ᅟәрекетін  ᅟәрбеті   ᅟжеке  ᅟқызметті 

ᅟжҥзеге    ᅟасыратын    ᅟ:мҧғалімдер    ᅟ–    ᅟбасқарады,    ᅟал    ᅟоқушылар    ᅟӛзін-ӛзі 

ᅟбасқарады.  ᅟ 

Модуль ᅟнақты ᅟдидактикалық ᅟмақсаттарды ᅟжҥзеге ᅟасыруға ᅟоқу 

ᅟматериалын    ᅟигеруде    ᅟоқушының    ᅟтанымдық    ᅟіс-әрекетін    ᅟӛз    ᅟбетімен 

ᅟқалыптастыруға   ᅟбағытталған   ᅟоқыту   ᅟпроцесінің   ᅟбірлігі   ᅟретінде   ᅟмақсат 

ᅟқоюда, ᅟақпарат ᅟкӛзін ᅟдамытуда ᅟжәне ᅟбасқаруда ᅟқызмет ᅟатқарады ᅟ(кесте ᅟ1). 

ᅟӘр ᅟмодульдің ᅟмазмҧны ᅟӛзара ᅟтығыз ᅟбайланысты. 
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Кесте  ᅟ1  ᅟ 

Тӛрт ᅟблоктан ᅟқҧрылған ᅟжәне ᅟмодульдің ᅟқызметіне ᅟсай  ᅟблок ᅟжҥйелері 

 

№ Модульдің ᅟқызметі Модульдің ᅟблоктары 

1. Мақсаттастық Дидактикалық ᅟмақсаттар ᅟжәне ᅟоқушының ᅟіс- 
әрекетіне ᅟсай ᅟмақсаттастық ᅟбағдарламалар ᅟқҧру 

2. Ақпарат ᅟкӛзі Ақпарат   ᅟберу   ᅟжәне   ᅟоқу   ᅟматериалын ᅟигерудегі 
ᅟәдістер ᅟмен ᅟтәсілдер ᅟбойынша ᅟақпарат ᅟжинау 

3. Дамыту Жеке ᅟоқу ᅟматериалы, ᅟоқу ᅟэлементтері(оқу 
ᅟэлементтерін ᅟқҧру) 

4. Басқару Бақылау ᅟжәне ᅟӛзара ᅟбақылау 

 

3-  ᅟкестеде  ᅟкӛрсетілгендей  ᅟблок  ᅟдидактикалық  ᅟмақсаттағы  ᅟқызметті 

ᅟшынайыландыра   ᅟотырып,   ᅟоқушыға   ᅟжақын   ᅟжәне   ᅟорта   ᅟперспективасын 

ᅟӛзіндік   ᅟӛмір   ᅟжолында   ᅟшыққан   ᅟкезде   ᅟадаспай   ᅟтабу.   ᅟМодульдік   ᅟоқыту 

ᅟмақсаттары     ᅟоқушыларға     ᅟоқыту     ᅟмотивациясы,     ᅟӛз     ᅟбетімен     ᅟоқыту 

ᅟпроцесіндегі  ᅟбелсенділік  ᅟорнын  ᅟқамтамасыз  ᅟетеді.  ᅟБарлық  ᅟбілімділіктегі 

ᅟдеңгей  ᅟжәне  ᅟсапасы  ᅟҥшін  ᅟоның  ᅟжауапкершілігі  ᅟшынайы  ᅟнегізге  ᅟие  ᅟжәне 

ᅟдекларативті ᅟсипаттан ᅟажыратылады  ᅟ 

ᅟҚорыта  ᅟкеле  ᅟмодульдік  ᅟоқытудың  ᅟмәні  ᅟсубьекті  ᅟмен  ᅟсубьектінің 

ᅟарасындағы  ᅟқарым-қатынас  ᅟнегізін  ᅟқадағалау  ᅟталабымен  ᅟжҥзеге  ᅟасады. 

ᅟБілім  ᅟаймағындағы  ᅟкейбір  ᅟӛзекті  ᅟмәселелер  ᅟмодульдік  ᅟоқыту  ᅟкӛмегімен 

ᅟшешілді.   Қазіргі уақытта педагогика ғылымының бір ерекшілігі - баланың 

тҧлғалық дамуына бағытталған жаңа оқыту технологияларын шығаруға 

ҧмтылуы. Жаңа білім парадигмасы бірінші орынға баланың білімін , білігі 

мен дағдысын емес, оның тҧлғасын, білім алу арқылы, дамуын қойып отыр 
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СТУДЕНТТЕРДІҢ КРЕАТИВТІ ТҦЛҒАСЫН 

ҚАЛЫПТАСТЫРУДА ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР 

ҚОЛДАНУ 

Оналбаева Э. 

Соңғы кездерде студенттердің креативті тҧлғасын қалыптастыруда 

инновациялық технологиялар қолданылып жҥр Қазіргі   кезде білім берудің 

тенденциялары мен даму бағыттарын қамтамасыз  ететін 50-ден аса 

педагогикалық технологиялар қолданыс табуда. 
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Технологияларға талдау жасай келе, біз оқу ҥрдісінде студенттердің 

логикалық ойлауын, дамытатын кейс, проблемалық, контексттік 

технологиялардың аз қолданатындығы байқалды. 

Case method – оқыту әдісі процесі кезінде студенттер мәселені жан- 

жақты ашу ҥшін ақпаратпен толық қамтамасыз етіледі , осы аталған 

проблеманы шешу ҥшін ӛзбетінше іздену жолдары жҥзеге асады. 

Case study – Жағдаятты талдау арқылы болатын оқыту әдісі,оқытудың 

проблемалық-кӛрнекілік әдісі . 

Ал тарихына келетін болсақ, алғаш рет 1870 жылы Гарвард 

университетінің қҧқық мектептерінде қолданыла бастаған, ал оқу ҥрдісіне – 

1920 жылы енгізіле бастады. 

Бҧл оқытудың әдісінде студенттер мен оқытушылар іскерлік 

жағдаяттар мен міндеттерді талқылауға қатысады. 

Кейстер ақиқат қҧбылыстарға , адамдардың тәжірибелеріне қҧрылады 

және жазбаша тҥрде ҧсынылады. 

Ал Россияда «казустар әдісі» деген атпен белгілі. Алғаш рет 1926 

жылы экономикалық пәні бойынша оқытушылардың конференциясында - 

оқыту әдісі және case study ретінде қолданылды. 

Кейсті ҧйымдастырушылардың, жинаушылардың ішінде ең негізгілер 

болып ретінде 1973 жылы   22 жоғары оқу орнының   қолдауымен, яғни, 

The Case Clearing House of Great Britain and Ireland тарады; ол 1991 жылдан 

бастап European Case Clearing House (ECCH) деп аталады. ECCH кейсті 

қолданатын және ҧсынатын әлемнің барлық елдерімен байланыста болатын 

комерциялық емес ҧйым [1, 2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Сурет 1 - Case study қҧрылымы 

Ал анықтамасына келетін болсақ -кейс (англ. case - жағдай) –ішінен 

белгілі бір проблеманы табуға болатын, оқиғаны ашып кӛрсететін 

практикалық жағдаят. 

-Кейс – тарих мәселелерін сипаттауға арналған, соның кӛмегімен 

топпен жҧмыс істеу біліктерін дамытатын, қажетті ақпараттарды іздеуді 

жҥзеге асыратын материал 

case study- 
мектептері 

 

 

 

 
Манчестерлік 
(европалық) 

Многовариантность 

Гарвардтық 
бизнес мектебі 

(американ 
дық) 

бірғана 
дҧрыс 
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Қҧрылымсыз 

(Гарвард мектебі) 

Кейстер 

Қҧрылымды 

(Манчестерлік мектеп) 
Зерттеушілік 

Оқытуды талдау 
(максимальды ақпарат, талдау 

және қорытынды жасау ) 

Кейстер 

мәелені оқыту арқылы 
шешу (жетіспейтін 
және артық ақпарат 

негізінде шешу ) 

Иллюстрациялық 
проблема 

(алғашқы кезеңде 
қолдануға жеткілікті) 

-Кейс – қосымша бӛліктерден тҧратын, , жағдаяттарды суреттеуге, 

кейске тапсырмаларды талдауға қажетті тҧтас ақпараттық кешен. 

-Кейс – мәселені шешу алгоритмін таңдау мақсатында ақпараттарды 

талдауды ҧсынатын шығармашылық тапсырмалар. 
 

Сурет - Кейс жіктемесі негізі: мазмҧн кӛлемі бойынша 
 

 

Сурет 3- Оқытудың мақсаты бойынша 

Кейс қҧрылымы: 

-Мәселені қысқаша сипаттау 
-Шешу ҥшін материалдар 

-Міндетті қою (топқа және жекеге арналған) 

Мазмҧнға талап: 

-Тҧлға ҥшін маңызды (шешу жолын іздеуге ынталандырады); 

-Нақты жағдаяттарды қарастыру ; 

-бағдарлану сипаты болады (« ҥзінді кейс ») немесе артық ақпарат: 

- проблемалық сипатта болады; 

-шешудің баламасын ҧсынады. 

Сase study дидактикалық мҥмкіндіктері 
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-Қалыптастыруды қамтамасыз етеді: 

- Метапәнді іскерлік (ақпаратепен жҧмыс, мақсат қоя білу, 

шешужолын іздеу, нәтижені бағалау); 

-Коммуникативті білік (топен жҧмыс істеу, презентация, дискуссия 

және т.б.). 

-Дамытады: 

- Ӛзіндік және сын тҧрғысынан ойлау; 

- Шығармашылық қабілет. 

-Жағдай жасайды: 

- Жеке оқыту; 

- Саралап оқыту; 

- Қарым-қатынас және шығармашылқпен. 
Бҧл оқыту технологиясының мақсаты білімалушылардың оқу еңбегі 

мен оқытушылардың педагогикалық ҥрдісті басқаруын дидактикалық 

модуль қҧру арқылы оңтайландыру болып табылады. Оқыту ҥрдісінде 

модульдік технологияны қолдану: 

- оқытуды даралауды; 

- білімалушылардың ойлау қабілеттіліктерін дамытуды; 
- оқу іс-әрекеттерін ӛзбетінше жоспарлауға ҥйретуді: ӛзбетінше оқып- 

ҥйренуге қажетті ақпараттарды тауып, ӛңдей алу, ӛзіне-ӛзі бақылау жасау 

мен ӛзін-ӛзі бағалай алу дағдыларын жетілдіруді қамтиды. 
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БОЛАШАҚ БИОЛОГ МҦҒАЛІМДЕРДІҢ АҚПАРАТТЫҚ- 

КОММУНИКАТИВТІК ТЕХНОЛОГИЯЛАР НЕГІЗІНДЕ 

АҚПАРАТТЫҚ ҚҦЗЫРЕТТІЛІГІН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ 

МҤМКІНДІКТЕРІ 

 

Ордабаева Карлыгаш Омертаевна 

 

Қазіргі таңда оқу ҥдерісіне ақпараттық-коммуникациялық 

технологияларды ендіру және оның мҥмкіндіктеріне талдау жҥргізу білім 

беруді ақпараттандыруды келесідей 4 кезеңге бӛлуге болатынын кӛрсетті, 

яғни, оқу ҥрдісіне: 

- электроникаландыру; 
- компьютерлендіру; 
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- ақпараттық-коммуникациялық технологияларды; 

- электрондық оқыту (e-learning) жҥйесін енгізу [1]. 

Жоғарыда аталған кезеңдерге нақты тоқталатын болсақ: 

І-кезең білім беру ҥдерісін электроникаландыру деп аталады, яғни, 

техникалық мамандықтарға электрондық және есептеуіш техника 

қҧрылғыларын 50-жылдардың аяғы мен 60 жылдардың басында, ал 

гуманитарлық мамандықтарға 60-жылдардың аяғы мен 70-жылдардың 

басында алгоритмдеу мен программалау негіздерін, алгебра мен ЭЕМ-да 

математикалық модельдеу бӛлімдерін оқытуда пайдаланды. Аталған кезеңде 

алгоритмдік ойлау қабілетін дамыту, программалау тілдерін меңгерту және 

есептегіш-логикалық алгоритмдер арқылы ЭЕМ-да жҧмыс жасау 

дағдыларын игерту сияқты әрекеттер студенттердің білімі мен біліктілігін 

дамытып, қалыптастыруға игі әсерін тигізді. Ал педагогтардың біліктілігін 

арттыру саласында информатика мҧғалімдерін қайта даярлау мәселелерін 

қамтумен ғана шектелді [2]. 

ІІ-кезең білім беру ҥдерісін компьютерлендіру, яғни, бҧл кезең 

педагогтардың компьютерлік сауаттылығын қалыптастырумен 

айқындалады, сонымен бірге, бҧл кезеңде педагогтардың компьютерлік 

сауаттылығы мектептердегі компьютерлер мен программалық жабдықтарды 

пайдалана отырып қалыптастырылды. Мультимедиялық электрондық 

оқулықтармен жҧмыс жасау әдістері бойынша курстар ҧйымдастырылды. 

Осы кезеңде тек мектеп мҧғалімдері ғана емес, білім беру 

бӛлімшелерінің басшылары ҥшін де автоматтандырылған жҧмыс орнын 

қалай ҧйымдастыруға болатындығы мен оны қҧру жолдары біртіндеп 

енгізіле бастады. 

ІІІ-кезең білім берудегі ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялармен сипатталады. Бҧл кезең педагогтардың біліктілігін 

арттыру жҥйесін ақпараттандырумен байланысты жҥргізілді. Педагогтардың 

ақпараттандыру бойынша біліктілігін арттыру модульдік негізде 

ҧйымдастырылып, сараланып, кезеңдерге бӛлу арқылы ӛткізілді. 

ІV-кезең 2011 жылдан бастап білім беру ҧйымдарына электрондық 

оқыту жҥйесін енгізумен сипатталады. Мҧнда білім беру қызметкерлерінің 

барлық категориялары ҥшін электрондық оқыту ортасында сандық білім 

ресурстарымен жҧмыс жасау әдістері берілген [3]. 

Осы мақсатта болашақ биолог мҧғалімдердің сапалы білім алып, 

әлемдік білім кеңістігіне ӛз деңгейінде кірігіп кетуі ҥшін ойлауы, 

қабылдауы, дамуы мен ақпараттық - коммуникативтік интеллектінің, қарым- 

қатынас мәдениетінің жоғары болуын ӛмірдің ӛзі талап етуде [4]. Осыған 

орай, қазіргі университетте кредиттік оқыту жҧмысын ҧйымдастырудағы 

басты міндеттердің біріне студенттердің ӛзіндік жҧмыстарының рӛлі мен 

тиімділігін арттыру, болашақ мамандарды қалыптастыруды кӛздейді [5]. 

Болашақ биолог мҧғалімдердің ақпараттық қҧзыреттілігін 

қалыптастыру әлемдік білім кеңістігінің тәжірибелерін игеру арқылы ғана 

жҥзеге асатындығы белгілі. Осыған орай жоғары оқу орындарының 
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бағдарламалары қазіргі кезде белгілі дәрежеде халықаралық талаптарға 

сәйкестендіріліп, білім берудің мемлекеттік стандарттары оқытудың 

жобалау жҥйесіне бағытталынып жасалуда [6]. 

Болашақ биолог мҧғалімдердің ақпараттық қҧзыреттілігін 

қалыптастыруды бірнеше кезеңдерде жҥзеге асатынын бӛліп кӛрсеттік: 

- оқытушының басшылығымен нақты дағдыны іске асыратын мақсатқа 

бағытталған оқу ақпараттарын қабылдайды. 

- ӛзінің әрекетін жҥзеге асырып, алған білігін бір типті тапсырмаларды 

шешуге пайдаланады. 

- ӛзін-ӛзі жҥзеге асыратын іс-әрекеттер, онда алған білігін проблемалық 

тапсырмаларды шешуде қолданады. 

- әртҥрлі жағдаяттық тапсырмаларды шешуде пайдалана отырып, ӛзін-ӛзі 

және басқа әріптестерінің әрекетін бақылайды, баға береді. 

Болашақ биолог мҧғалімдердің ақпараттық іс-әрекетінің ҧғымының мәні 

мен амал тҧрғысында іске асатын іс-әрекеттің психологиялық теориясына 

негізделеді. Болашақ биолог мҧғалімдердің ақпараттық іс-әрекеті, оқу- 

кәсіби іс-әрекеті ҥрдісінде нақты бір бӛлігі ретінде жҥзеге асады. 

Сонымен, болашақ биолог мҧғалімдердің ақпараттық іс-әрекетінің 

қҧрылымы білім алу жағдайындағы мақсаты. 

Болашақ биолог мҧғалімдердің ақпараттық қҧзыреттілігінің маңызды 

компоненттерінің бірі ақпараттық іс-әрекетке деген қабілеттілігі [9]. 

Бҧл біртҧтас білім беру жҥйесінде болашақ биолог мҧғалімдердің 

ақпараттық қҧзыреттілігін қалыптастыруда тҥрлі оқу пәндері бойынша 

олардың ӛзара байланысын анықтауға мҥмкіндік беретін, біртҧтас ҥдерісті 

қҧрайды. 

Ақпараттық қҧзыреттілік қатарына қҧзыреттілікті тҥрлі жағдайларға 

бейімдейтін, жаңа формалар мен тәсілдерді тиімді пайдалана отырып, 

субъектінің ақпараттық қажеттіліктерін қанағаттандыратын,болашақ 

маманның ӛзін-ӛзі жаңа тҧрпатта қалыптастыру қабілеттілігін жатқызуға 

болады [10]. 

Ӛз кезегінде ақпараттық-коммуникативтік қҧзыреттіліктің қҧрамды 

бӛлігі болып ақпараттық сауаттылық, ақпараттық білім, ақпараттық 

мәдениет болып табылады. 

Қорытындылай келе, ЖОО білім беруде болашақ биолог мҧғалімдердің 

ақпараттық қҧзыреттілігін қалыптастырудың келесідей мҥмкіндіктері 

айқындалды: 

- ақпараттық қоғамда адам ӛздігінен дамитын кҥрделі жҥйе ретінде 

қарастырылады, оның ӛзін-ӛзі жҥзеге асыруымен және бағалай білуінде 

ақпараттық қҧзыреттіліктің қалыптасуы; 

- білім берудің мақсаты жалпы тҧлғаның ӛздігінен дамуына 

кӛмектесетін жағдаяттарды туғызатын тҧлғалық ақпараттандыру; 

- оқуды меңгеру дәрежесі оның білімімен емес, болашақ биолог 

мҧғалімдердің ақпараттық қҧзыреттілігін қалыптастырумен анықталады; 
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- болашақ биолог мҧғалімдердің ақпараттық қҧзыреттілігін 

қалыптастыру қоршаған ортада ӛзін-ӛзі анықтай білетін қызметтің тәсілдері 

мен оқыту жҥйелерін меңгеруімен сипатталады; 

- болашақ биолог мҧғалімдердің ақпараттық қҧзыреттілігін 

қалыптастыру олардың оқу ҥдерісінде кӛзқарасын ӛзгертеді, оқу ҥдерісі 

білім алушылардың қажеттілігіне, қызығушылығына, мҥмкіншіліктеріне оқу 

әрекеттерін қамтама-сыз етеді; 

- болашақ биолог мҧғалімдердің ақпараттық қҧзыреттілігін 

қалыптастыру, ӛз еңбектерінің нәтижесі ретінде ақпараттық- 

коммуникативтік технология-ларды пайдалану мҥмкіндігімен сипатталады; 

- болашақ биолог мҧғалімдердің ақпараттық қҧзыреттілігін 

қалыптастыру ақиқаттық жағдайларды тҥсініп, ӛзін-ӛзі бағалауда, алған 

білімін тәжірибеде жҥзеге асыруда, ӛз ойларын дәлелдеу барысында 

ақпараттық технологияларды қолдануынан кӛрінеді; 

- болашақ биолог мҧғалімдердің ақпараттық қҧзыреттілігін 

қалыптастыру заманауи әдістер мен технологияларды теориялық тҧрғыда 

негіздеу, оларды тәжірибеде қолдана білумен ерекшеленеді. 
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Рысбаева Камила Нурханқызы 

 

Сексеуіл тҧқымы бір жарнақты болады, лизокарпты, ашық тҥрде, 

айналасын бес жапырақпен кӛмкерілген ірі диаметрі 11,5мм, массасы 1000 

данасы – 4,9 гр. болып келеді. Гҥлдің айналасында кӛлденең орналасқан 5 

қанатшадан тҧрады. Гҥлдің айналасы жетіліп, піскен уақытта қызғылт тҥсті 

пигменттерін тҥзеді. 
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Тҧқымдары кӛлденең орналасқан, қоңыр тҥсті, диаметрі 2,5мм болып 

келеді, оларды эндосперма және перисперма жоқ болады. Жарнақтағы тҧқым 

шиыршықталған болады, бҧл олардың Spirolobeae тегіне жататындығын 

білдіреді. Жарнақтағы тҧқым кӛкшіл тҥсті болады, жан-жағынан екі 

жапырақшамен кӛмкерілген, кӛлденең кесіндісі эллиптикалық формалы 

болады. Қара сексеуілдің ең жоғарғы жетілу кезеңіндегі t
0
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0
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болады, ол кезде ылғалдылық 80% болуы қажет. Сондықтан ғалым 

В.П.Радченко қара сексеуілдің ӛсуіне ылғалдылықтық ӛте кӛп қажет 

болатындығын айтты. 

Тҧқым биологиясы әдебиеттерде анық кӛрсетілген. Бірақ, зерттеуші 

ғалымдардың жеке айтатын ҧсыныстары жоқ. Мысалы, кейбір авторлар: 

Кокшарова Г.Т, еңбектерінде, қара сексеуілдің тҧқымдары жақсы сақталған 

кҥнде де шығымдылығын сақтамайтындығын кӛрсетті. Дегенмен, А.В. 

Гвоздиковтың, Усманалиеваның тәжірибелерінде 12 ай бойына сақталған қара 

сексеуілдің тҧқымы ӛзінің ӛсу қабілетінің жоғарылығын кӛрсеткенін 

дәлелдеді. Сәуір айынан бастап ӛсуі тӛмендеп 76% тҥсті, мамыр айында 24%, 

маусым айында 4% болды. Қара сексеуілдің Ферғана аймағындағы 

лабораториялық ӛсімі, желтоқсан айында 60,6-76,0% болды, содан соң бес 

айдан кейін 79-91% болып, жазға қарай 7,9-21,6% тҥсті. Қара сексеуіл 

тҧқымының жер асты сулары арқылы ӛсуі ӛте нашар. Ферғана 

адырларындағы қара сексеуіл ӛсімдігінің 4 жыл ішіндегі ӛсімі 5,4%, ең 

жоғарысы 12,0% болды. 

Бҧл жағдайды былай тҥсіндіруге болады, саздақ жерлерге жауған 

жауынның әсерінен топырақ қабаты тығыздалып, тҧқымның жер бетіне толық 

шығуына бӛгет жасайды, кӛптеген тҧқымдар ӛліп қалады. Ғалым 

Усманалиевтың айтуынша 100 тҧқымнан 12-сі ғана жер бетіне шығады екен. 

Ал, ғалым З.Ш. Шамсутдинов, егер агротехникалық шаралар дҧрыс жҥргізілсе, 

қара сексеуілдің шығымдылығы 28,8% болар еді дейді. 

Виргинильдіқ кезең. Ӛскін. Қара кҥзде егілген қара сексеуіл ӛскіндері, 

наурыз айының аяғында жер бетіне шыға бастайды. Қызылқҧм мен Нышан 

адырларында олардың шығымдылығы 59-67% болады. Олардың тҧқымдары 

жіңішке, цилиндр тәріздес болады 0,7-0,8мм. кӛлденеңі, және 7-10мм. 

ҧзындығы болады. Гипокотильдің ҧзындығы 25-30мм. болады. Оның ӛсу 

мерзімі 10-12 кҥнге созылады. Ювенильдік ӛсу кезеңінде жер бетіндегі бӛлігі 

баяу ӛседі де, тамыры жылдам ӛседі. (10-15 тәулік). Сәуір айының аяғында 

сабағы 4см. болып, тамыры 22см. болады. Имматуралық ӛсу жағдайында негізгі 

және бҥйірдегі сабақтар жақсы ӛсе бастайды, тамыр жҥйесі тез дамиды. 

Мамыр, маусым айларында 15-25см. биіктікке ӛседі 8-ӛскін, 2-қатарда дамиды, 

олардың ҧзындығы 2-6см. болады. су жеткілікті болған жағдайда қара 

сексеуілдің тамыры тереңге жақсы ӛсетіндігін айтады[ 61.б. 254]. 

Қара сексеуіл кӛшеттері қыркҥйек айына дейін 30-35см. ҧзындыққа ӛседі, 

олардың жалпы қатары 3 реттен тҧрады. Бҧталар қҧрылымы 2-3 жақсы 

жетілген сабақтардан тҧрады. Алғашқы ҥш айда тамырдың тереңдігі 80см. 

кетеді де, вегетация кезеңінің аяғында 140-150см. жетеді, жанама тамырлары 7- 
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9 болады. Бҥршіктері кҥзге қарай жаңадан пайда болады. Вегетацияның екінші 

жылы, ауа райына қарай, наурыз айының аяғында, сәуір айының басында 

басталады. Былтырғы сабақтарға жаңа мҥшелер пайда бола бастайды, олар 2см- 

ге дейін ӛседі де 3-4 жаңа бунақтар пайда болады. Олар жаз бойы ӛсіп 10-15см- 

ге жетеді. Биылғы бҧтақтардың ӛсуі, былтырғы сабақтарға байланысты болады. 

Маусым айының басында 2 жылдық ӛсімдіктің биіктігі 30-40см. болады. Бҧл 

уақытта ӛткен жылғы егілген бҧталардың ағаштануы басталады. 

Қара сексеуілдің ӛсуі ең алдымен топырақтың ылғалдылығына 

байланысты болады. Қҧрғақшылық жылдары бір жылдық қара сексеуілдің 

бойы 40-50см. болса, ылғалды, қолайлы жылдары 140-160см-ге дейін ӛседі. 2 

жылдық қара сексеуіл ӛсімдігінің тамыры 250см. тереңдікке дейін ӛседі, 

жанама тамырлары 150см. дейін жайылады. Тастақ және гипс аралас жерлерде 

қара сексеуіл баяу ӛседі. 3 жылда қара сексеуілдің бойы 100-140см. дейін 

болады. Тамырының ҧзындығы 4-5 метрге жетеді. Қара сексеуілдің тамыры ӛте 

шырынды болады. Негізгі тамыры 30см. тереңдіктен соң жан-жағына цилиндр 

формалы болып 10см. диаметрде тарала бастайды. Тӛменге ӛскен сайын 

жіңішкеріп, шашақталады. 3-4 қатар болып, алғашқыда кӛлденең жайыла ӛсіп, 

содан соң тіке ӛседі. Қара сексеуілдің кейбір тҥрлері 3-жылы репрадукты 

органдар тҥзеді, ал кӛбісі вегетацияның 4-5 жылдары генеративтік органдар 

тҥзеді. Сонымен, қара сексеуілдің имматурлық ӛсу жағдайы 3-4 жылға 

жалғасады, ол ӛсу жағдайына байланысты болады. 

Генеративтік кезең. Ересек қара сексеуілде сабақтардың 3 тҥрі 

болады: вегетативтік, бҧл қыста да тҥспейтін сабақтар, генеративтік, 

бҧлардың кейбір сабақтары тҥсіп қалады, ассимиляциялық, бҧлар жыл 

сайын тҥсіп отырады [64.б.44]. Вегетативті бҧтақтар жоғары қарай ӛсіп, 

ӛсімдіктің биіктігін кӛрсетеді. Генеративтік бҥршіктер қыста ӛсетін 

бҥршіктерден жасалады, олар былтырдан қалған сабақтардан сақталған 

бҥршік. Вегетативтік және генеративтік ӛскіндер қыстан шыққан 

бҥршіктерден ӛседі де, ассимиляциондық сабақтар, генеративтік 

сабақтардан гҥлденгеннен соң пайда болады. Мәдени тҥрде ӛсіргенде, қара 

сексеуіл ӛзінің ӛсу мерзімінде 3-5 жылы гҥлдейді. Ферғана адырларында 

ӛсірілген қара сексеуілдер вегетацияның 3-жылы 30%, 4-жылы 80% 5-жылы 

толығым генеративтік мерзімге жетті. Кӛктемде ең алдымен кӛбею 

сабағының бҥршіктері оянады, бҧл жерден бірінші генеративтік мҥшелер 

пайда болады. Генеративтік сабақтардан гҥлдеуге дейін 10-20 кҥн ӛтеді. 

Сабақтан генеративтік органдардың ӛсуі тӛменнен жоғарыға қарай болады. 

Тҥйіндер бір-біріне қарама-қарсы орналасады, генеративтік сабақтың 2-3 

буынына, кейде 4 буынына да орналасады. Генеративтік сабақта 1,5 – 2,5 см. 

ҧзындықта 5-6 мҥшелік орналасқан уақытта қара сексеуіл гҥлдейді. Бір 

жылдық генеративтік сабақта 2-3 кейде тӛрт жҧп гҥл орналасады, ал «кӛбею 

сабағында» 60-90 жҧп гҥлдер болады. Генеративтік сабақтың жоғарғы бӛлігі 

гҥлденген соң да ӛсе береді, олар ассимиляциялық функцияларды 

орындайды. Вегетацияның соңына қарай генеративтік сабақтың ҧзындығы 

20см, болып ӛзінде 27 бунақ болады. Вегетативтік сабақтар сәуірдің 
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ортасында, ӛсімдік гҥлдейтін кезде ӛсе бастайды. Бҧтаның ӛсуі шамамен 7-8 

жыл болады. Жас генеративтік жағдайдағы ӛсімдік, жеміс беретін ӛсімдік 

деп айтамыз. Олардың биіктігі, жан-жағына жайылып ӛсуі жердің қҧнарына 

байланысты болады. Ферғана адырларында қара сексеуілдің биіктігі 3-5 

метрге жетеді, кӛп тармақты крона диаметрі 3-4 метр болып, штамба 

жуандығы 10см. жетеді. Қара сексеуіл полилграфты тҥрге жатады, бірақ 

оның формалық қҧрамы әлі толық зерттеліп болған жоқ. 
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БOЛAШAҚ БИОЛОГ МҦҒАЛІМДЕРІНІҢ КОММУНИКАТИВТІК 

ӘЛЕУЕТІН ҚAЛЫПТACТЫPУДЫҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ- 

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ 

 

Садирова Мейрамкул Мусакановна 
 

Қазіргі таңда қоғам мҥшелерінің білімділігіне, адами капитал сапасына 

сҥйену Қазақстан Республикасының әлемдік деңгейдегі орнын анықтап, 

дамушы мемлекеттермен тең бой тҥзеуге мҥмкіндік берді. 

Ҧлттың дамыған мемлекеттердің отыздығына кіруі ҥшін адам 

капиталының сапасын кӛтеріп, кадрлардың бәсекелестік қабілетін 

арттыруымыз қажет – деп білім беру орындарының алдына нaқты 

тaпcыpмaлap мiндeттeлгeн бoлaтын (сурет 1 ). 
 

 

1-сурет- 100 нақты қадам Ҧлт жоспары – білім беру саласы ҥшін 

https://www.google.kz/url?sa=t&rct=j&q&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjT_aC05drOAhWjJZoKHWSrBXMQFgg1MAY&url=http%3A%2F%2Fongtustik.kz%2Fru%2Frazvitie-regiona%2Fposlanie-prezidenta%2F834-100-nakty-kadam-ult-zhospary-bojynsha-kyskasha-anyktama.html&usg=AFQjCNFs9-Z6sE4y2nMK9Wnbq3qOoBHYSA
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Білімді, бәсекеге қабілетті мҧғалім даярлау, студенттің коммуникативтік 

әлеуетін дамыту идеялары білім беру мәдениеттану, философиясы, тҧлға 

дамуы, білім берудегі инновациялық ҥдерістердің дамуы бағыттарындағы 

теориялық еңбектерге (Б.С. Гершунский, А.В.Хуторской, В.И. Загвязинский, 

және т.б.) негізделетіндігі айқындалды. 

Болашақ мҧғалімдердің коммуникативтік әлеуетін қалыптастырудың 

психологиялық-педагогикалық аспектілерін негіздеуге отандық ғалымдардың 

да іргелі зерттеу жҧмыстары негіз болды. 

Коммуникативтік әлеуетін қалыптастыру болашақ мҧғалімдердің 

психологиялық-педагогикалық аспектілерін зерттеуде маңызды болып 

табылады. Оның себебі, болашақ мҧғалімнің коммуникативтік әлеуетін 

қалыптастыруды іске асырудың ғылыми негізін қҧрауында. 

Коммуникативтілік-тҧлғаның ақпаратпен синтаксистік, прагматикалық 

семантикалық, ақпараттармен белсенді жҧмыс жасауды қоршаған әлемге, 

оның ішінде қоғамдағы басқа адамдарға адекватты әсер етуді іске асыруды 

қамтамасыз ететін сапасы. 

Зерттеуші Е.И.Пассов коммуникативтілікті әдіснамалық статусқа ие 

әдістемелік категория ретінде қарастырып, білім беру ҥдерісін коммуникативті 

деп атауға мҥмкіндік беретін параметрлер жіктемесін жасауды ҧсынады[13]. 

Болашақ мҧғалімнің коммуникативтік әлеуетінің ӛзгеше бір ерекшелігін 

онда қатынаста сенімділік пен жеңілдік қана емес екеуара әрекеттесуде 

белсенділікті, жалпы әлеуметтік интеллектті кӛрсететін коммуникативтік- 

тҧлғалық қасиеттердің кӛрініс табуы. 

Болашақ мҧғалімнің коммуникативтік әлеуеті оның генетикалық тҧрғыда 

берілген психикалық ерекшеліктері темперамент, жҥйке іс-әрекеті типі, және т.б. 

мен оқыту мен тәрбиелеу ҥдерісінде қалыптасатын тҧлғалық сапаларының 

интегративтік сипаты сапасында болады. 

Болашақ мҧғалімнің коммуникативтік әлеуетінің дамуы ҥдерісінің 

жҥйелілігі қажеттіліктермен, мақсаттармен интенциямен және тҧлғаның 

коммуникативтік әлеуетін іске асыру нәтижесі ретіндегі кері байланыспен 

қамтамасыз етіледі. 

Бҧл студенттің коммуникативтік әлеуетінің маңызды кӛріністері ретінде 

такт, шыдамдылық, эмпатия, ӛзін-ӛзі қҧрметтеу, басқаларға вербальді және 

бейвербальді орталар ықпалымен арқылы ықпал ету, бірлесе әрекет етуге 

қабілеттілік, серіктестік қарым-қатынасқа дайындығы, оптимизм ерекше мәнге 

ие. 

Болашақ биолог мҧғалімнің коммуникативтілігіне тәуелді болатын 

коммуникативтік әлеуеті бірлескен іс-әрекет және оның коммуникативтік іс- 

әрекетті іске асыруы барысындағы мҥмкіндіктерін сипаттайтын, мҧғалімнің 

қарым-қатынастағы ықпалдылығы; оның бойында анықталған коммуникативтік 

сапалардың болуы шартында қалыптасатын динамикалық жҥйе. 
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ОҚУШЫЛАРДЫҢ ОҚУ-ЗЕРТЕУШІЛІК ІС ӘРЕКЕТТЕРІН САБАҚТАН 

ТЫС ДАМЫТУ 

Сафарова Камила 
 

Резюме. В статье говорится о значении внеучебных занятий в 

организации проектной деятельности учащихся школ 

Мектептегі ізденіс жҧмысының және оқушының ойлау қабілеттінің 

даму жолдарының алғы шарттарының бірі – баланың пәнге деген 

қызығушылығын анықтау, тәрбиелеу, жетілдіру, бойындағы ерекше 

қасиеттерін кӛрсетуге, дамытуға мҥмкіндік кӛрсету. Осы қағиданың 

негізінде ерекше қабілеті бар балалар ізденіс жҧмыстарына белсенді 

қатысып тартылады. 

Іздену жҧмыстары арқылы оқушының ойлау қабілетін анықтап және 

олардың жетілуіне тиімді жағдай жасау. Балалардың ізденіс жҧмысқа 

бейімделуі – терең білімнің негізі болып ғана емес, оқушының ойлау 

қабілетінің даму кепілі болып табылады [1]. 
Қазіргі ӛркениетке ҧмтылған қоғам талабына сәйкес, Қазақстан 

Республикасының дамыған елдермен иық тіресіп тҧруы ҥшін, еліміздің 

болашағы мен қазіргі кезеңі ҥшін білімді, зерделі, ӛз бетімен іс-әрекет ете 

алатын, қоғамнан ӛз орнын таба алатын шәкірттерді дайындау ҧстаздың 

міндеті [2]. Оқушының ізденушілік қасиетін қалыптастыру оқытудың тҥрлі 

формалары мен әдістері арқылы жҥзеге асырылады. Ал, қазіргі таңда 

мектептерде оқушылардың жобалық оқу-зерттеушілік іс-әрекеттерін 

дамытуға кӛңіл аз бӛлінеді. 

Келесі жҧмыстардың кез-келгені жобалау іс-әрекетінің нәтижесі бола 

алады: 

а) жазбаша жҧмыстар (эссе, реферат, аналитикалық материалдар, зерттеуді 

жҥргізу туралы есеп, стендтық докладтаржәне т.б.); 

б) шығармашылық жҧмыстар (компьютерлік анимациялар және т.б. 

Ол мыналарға ҥйретуді: 
- проблемалық мәселелерді (проблемалардан туындаған мәселелерді қоя 

білу); 
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- мақсатты тҧжырымдау және оқушының мазмҧнды іс-әрекетін 

жоспарлауды; 

- ӛзін-ӛзі талдауды және рефлексияны; 

- ӛз іс-әрекетінің нәтижесін және жҧмыс барысын кӛрсетуді; 

- арнайы дайындалған жобалаудың ӛнімін әртҥрлі жағдайда кӛрсетуді; 

- маңызды ақпараттты іздеу және жинауды, қажетті білімді меңгеруді; 
- мектептегі білімді әртҥрлі жағдайда, оның ішінде типтік емес жағдайда, 

практикалық тҧрғыда қолдана білуді; 

- жобалау ӛнімін дайындаудың керекті технологиясын таңдай білу, қолдана 

білуді; 

- зерттеу жҥргізуді (талдау, жинақтау, болжам ҧсыну, нақтылау және 

жалпылау) кӛздейді. 

Біз тӛменде, жобалау іс-әрекетін ҧйымдастыру формаларының 

типтеріне тоқталдық. 

Кесте 1-Жобалау іс-әрекетін ҧйымдастыру формаларының типтері 
р/н Жоба тҥрлері Жоба мазмҧны 

1 Ақпараттық 

(іздену), 

Белгілі бір биологиялық объект (қҧбылыстар) туралы 

ақпарат алу, жинаған материалдарды талдау және 

қорытындылау, оны презентациялау арқылы 
кӛпшілікке ҧсыну. 

2 Зерттеушілік Қҧрылымы жӛнінен ғылыми зерттеу жҧмысына 

жақындау     келеді (кӛкейкестілігі, зерттеудің 

нысаны, міндеттері, әдістері, болжам, ақпарат жинау, 

нәтижелерін талдау және қорытындылау, жҧмысты 
рәсімдеу, жаңалық ҧсыну). 

3 Шығармашыл 

ық 

Жоба сонғы нәтижесінде белгілі бір жанрға бағыну 

керек (газетті рәсімдеу, видеофильм қҧру, жҥргізу 
және дайындау) 

4 Әлеуметтік Қандай да бір топтардың қызығушылығына 

бағытталған іс-әрекет нәтижесі нақты белгіленген. 

Қатысушыларды рӛлдерге бӛлу керек, іс-әрекет 

жоспары және сыртқы сарапшы болуы шарт. 

5 Қолданбалы 

(практикаға - 

бағытталған) 

Іс-әрекет нақты нәтиже алуға бағытталуы қажет (іс- 

әрекет бағдарламасы, ҧсыныстар, анықтама 

материалдар, сӛздік), әрбір қатысушының қызметін 

анықтау, нәтижені дҧрыс рәсімдеу және оларды 

презентациялау, оларды практикаға ендірудің 

мҥмкін тәсілдерін жасау. 

6 Ойын (рӛлдік) Қатысушылар  жҧмыстың мазмҧны мен сипатына 

қарай белгілі бір рӛлдерді орындайды. Шешім 
қабылдау ойын жағдаяттарында жҥзеге асады. 

7 Телекоммуник 

ациялық 

Компьютерлік телекоммуникация негізінде қатысушы 

– серіктестердің бірлескен іс-әрекеттерін ҧсынады. 

Жоба ҥшін ауқымды экология проблемалары мен 
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  адам денсаулығы сияқты материалдар алынады. 

Жҧмыс істеу процесінде қатысушылар тәжірибемен, 
оймен, ақпараттармен алмасады. 

 

Сондай-ақ, жоба мазмҧны бойынша да бірнеше типке бӛлінеді. 

Бірпәнді, метапәнді, білім салаларына қатысты (бірнеше білім саласы). Ал, 

жобаға қатысушы санына байланысты : жеке, жҧптық, азғана топ (5 адамға 

дейін),-топтық (15 адамға дейін), ҧжымдық (сынып бойынша), ауылдық, 

қалалық, республикалық, халықаралық, тізбекті (әріптестік тізбек қҧру 

арқылы, Интернет бойынша ) болып бӛлінеді. 

 

Пайдаланған әдебиеттер 

1 Караев Ж.А., Кобдикова Ж.У. Актуальные проблемы модернизации 

педагогической системы на основе технологического подхода. – Алматы, 

2005. – 136 с. 

2 Шілдебаев Ж.Б., Қожантаева Ж.Ж., Аманжолова Л.Е.Биология. 

Оқулық.– Алматы, 2009. 

 

САҢЫРАУҚҦЛАҚ ТҤРЛЕРІН АНЫҚТАУДА ГЕНЕТИКАЛЫҚ- 

МОЛЕКУЛАЛЫҚ ЗЕРТТЕУ ӘДІСТЕРІ 

Қалдыбай Н. 
 

Фитопатогеннің таксономиялық жҥйедегі орнын нақты анықтау 

мақсатында молекулалық талдау әдісі қолданылды. Полимеразды тізбекті 

реакция (ПТР) – ДНҚ тҧтас фрагментінің кӛп қырлы ферментативті 

амплификациясына, фланкирленген синтетикалық олигонуклеотидтерге 

негізделген молекулалық биологияның экспериментальды әдісі. ДНҚ бӛлу 

СТАВ әдісімен (Weising et al. 1995) және Purification Kit-і қолданылып 

жҥргізілді [164]. ДНҚ ҥлгілерін одан әрі пайдалану ҥшін 4°С температурада 

сақталды. ДНҚ концентрациясы спектрофотометрді пайдалана отырып 900 

нг/мл-де (260 нм толқын ҧзындығы) ӛлшенді. 

ПТР сынау. Бақша қырыққабатынан (Brassica oleracea L.) бӛлініп 

алынған Alternaria brassicae (Berk.) Sacc. тҥріне ПТР амплификация 

A.brassicae ABCsens (5′-CTGGTGAAAAGGTTGCGATCGT-3’) және ABCrev 

(5’-GTGACTTTCATGAAATGACATTGATG-3’) арнайы праймерлері (Atr1)- 

генін АВС-тасымалдаушыға негізделіп қҧрастырылған ITS1 (5′- 

TCCGTAGGTGAACCTGCGG-3’) және ITS4 (5′- 

TCCTCCGCTTATTGATATGC-3’) [153, р. 268] әмбебап праймерлері 

саңырауқҧлақтар ҥшін спейсер аймағын тасымалдауға негізделген 

праймерлерімен жҥргізілді. 

Әрбір ПТР реакциясы 50 мкл соңғы кӛлемінде жҥргізілді және 5.0μl 

КСL бар 10x Taq буфферден тҧратын (Thermo Scientific, Массачусетс, 

АҚШ), 2.5 мМ MgCl2 3.0 мкл, 100 мМ 8.0 мкл dНТФ, әрбір праймерден 1 
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мкл, 5U/Μl Taq ДНҚ полимераза-рекомбинант (Thermo Scientific, 

Массачусетс, АҚШ) 0.25 мкл, 27.8 мкл стерилді дистилденген су және 4 мкл 

ДНҚ ҥлгі ретінде пайдаланылатын саңырауқҧлақ тҥрінің ДНҚ суспензиясы 

(100 нг). 

 

Қатарлар 1-100 п.н. молекулалық маркерлер; 2-A. brassicae; 3-позитив 

бақылау; 4-су қатысындағы ABCsens/ABCrev праймері ҥшін негатив бақылау; 

5- Alternaria brassicae; 6-позитив бақылау; 7-су қатысындағы ITS 1/ITS 4 

праймері ҥшін негатив бақылау 

Сурет 1 – ABCsens/ABCrev (780 п.н) мен ITS1/ITS4 (560 п.н) 

праймерлерімен жҥргізілген қырыққабат (Brassica oleracea var. capitata L.) 

ӛсімдігінен бӛлініп алынған Alternaria brassicae (Berk.) Sacc. тҥріне 

жҥргізілген ПТР амплификациясының гель электрофорезі 

ПТР амплификация бағдарламасы бойынша ДНҚ сынамасы 

ABCsens/ABCrev праймерлері ҥшін 3 минут 95˚С температурада 

денатурациялануын қамтамасыз етеді, сонымен қатар 95˚С -30 секунд, 60˚С - 

50 секундқа созылатын 35 айналымнан тҧрады және 72˚С -1 минут, ақырғы 

элонгация сатысы 72˚С -10 минут жҥргізілді. ПТР бағдарламасы ITS1/ITS4 

праймерлері ҥшін бастапқы сатысы 94˚С-1 минут, 94˚С-60 секунд 30 

айналымға созылатын, 58˚С-2 минут және 72˚С-60 секундтан тҧратын, соңғы 

саты 72˚С -5 минут. 

Саңырауқҧлақ тҥрлерінің таза екпесі колонияларға ажыратылып, 18S 

рРНҚ анализі ҥшін биомассасы алынған соң, ДНҚ бӛліп алу жҧмыстары 

Purification Kit-і хаттамасына сәйкес жҥргізілді. 18S рРНҚ кодтаушы ген 

бірізділігін табуда NS1 және NS4 консервативтік праймерлері қолданылды 

(1-кесте). 

Кесте -1- Қолданылған праймерлер мен ПТР тәртібі 

Кодталаты 

н ген 

бірізділігі 

Праймерлер ПТР реакциясының тәртібі 

1 2 3 
 ABCsens(5′- 1) 95

0
-3 минут. 

 CTGGTGAAAAGGTTGCGAT 2) Денатурация - 95
0
-30 секунд. 

 CGT-3’) Кҥйдіру - 60
0
-50 секунд. 72

0
-1 

 ABCrev (5’- минут. Элонгация 72
0
-10минут. 

Atr1 GTGACTTTCATGAAATGAC -35 айналым. 
 ATTGATG-3’) 3) Соңғы синтез 72

0
-5 минут 
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 ITS1 (5′- 
TCCGTAGGTGAACCTGCGG- 

3’) 

ITS4 (5′- 

TCCTCCGCTTATTGATATGC 
-3’) 

1) 94
0
-1 минут. 

2) Денатурация - 94
0
-60 секунд. 

Кҥйдіру - 58
0
-2 минут. 

Элонгация 72
0
-60 секунд. -35 

айналым. 

3) Соңғы синтез 72
0
-5 минут 

 
 

18S рРНҚ 

 

NS1– 

GTAGTCATATGCTTGTCTC 

NS4- 

CTTCCGTCAATTCCTTTAAG 

1) 95
0
-3 минут. 

2) Денатурация - 95
0
-30 секунд. 

Кҥйдіру - 57
0
-30 секунд. 

Элонгация 72
0
-30 секунд. -35 

айналым. 
3) Соңғы синтез 72

0
-5 минут 

 
 

5.8S рРНҚ 

 

ITS1- 

TCCGTAGGTGAACCTGCG 

ITS4- 

TCCTCCGCTTATTGATATGC 

(ішкі транскрипцияланатын 

спейсерлер) 

1) 95
0
-3 минут. 

2) Денатурация - 95
0
-30 секунд. 

Кҥйдіру - 57
0
-30 секунд. 

Элонгация 72
0
-30 секунд. -35 

айналым. 

3) Соңғы синтез 72
0
-5 минут 

 
 

26S рРНҚ 

NL-1 

GCATATCAATAAGCGGAGG 

AAAG 

NL-4 

GGTCCGTGTTTCAAGACGG 

(D1/D2 домені 
амплификациясына арналған) 

1) 95
0
-3 минут. 

2) Денатурация - 95
0
-30 секунд. 

Кҥйдіру - 57
0
-30 секунд. 

Элонгация 72
0
-30 секунд. -35 

айналым. 

3) Соңғы синтез 72
0
-5 минут 

Амплификацияланған ПТР ӛнімдері (10 мкл) және 100 п.н. ДНҚ 

Сатысы (Thermo Scientific, Массачусетс, АҚШ) 0.5x TAE (Tris-Base 4,84 гр, 

сірке қышқылы [Glacial] 1,02 мл, 0,5 M ЭДТҚ- этилендиаминтетрасірке 

қышқылы [pH: 8,0] 2 мл, ddH2O 1000 мл) 1 сағат 30 минутқа 80 Ӛ/см 

буфферде 1,5 % агарозалық гель электрофорез арқылы ажыратылды. 

Агарозды гель бромды этидий (0.5 мг/мл) 10 минутқа қойылды. Гель ультра 

кҥлгін сәуле астында суретке тҥсіру жҥйесі арқылы суретке тҥсірілді. 

 

1. Маркерлер DNA GeneRuler (10000, 8000, 6000, 5000, 4000, 3500, 3000, 

2500, 2000, 1500, 1000, 750, 500, 250 п.н. жоғарыдан тӛменге қарай). 2. 

Fusarium equiseti (NS1 және NS4 праймерлері); 3. Fusarium equiseti (NL1 және 
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NL4 праймерлері); 4. Fusarium equiseti (ITS1 және ITS4 праймерлері); 5. 

Alternaria alternata (NS1 және NS4 праймерлері); 6. Alternaria alternata (NL1 

және NL4 праймерлері); 7. Alternaria alternata (ITS1 және ITS4 праймерлері); 

8. Penicillium aurantiogriseum (NS1 және NS4 праймерлері); 9. Penicillium 

aurantiogriseum (NL1 және NL4 праймерлері); 10. Penicillium aurantiogriseum 

(ITS1 және ITS4 праймерлері) 

Сурет 40-Рибосомалық гендердің ПТР фрагменттерінің электрофорезі 

5.8S РНҚ кодтаушы ген бірізділігін және ішкі транскрипцияланатын 

спейсерлер жасау ҥшін ITS1 және ITS4 праймерлері қолданылды. 26S рРНҚ 

генінде D1/D2 домені амплификациясы ҥшін NL-1 және NL-4 праймерлері 

пайдаланылды (1-сурет). 

 

Пайдаланылған әдебиеттер 

1 Weising K., Nybom H., Wolff K., Meyer W. In: DNA Fingerprinting in 

Plants and Fungi // CRC Press, Boca Raton. – Florida, USA., 1995. - Р. 336. 

2 Salybekova N.N., Basim H., Basim E. First report of Alternaria brassicae 

leaf spot disease of Brassica oleracea in Kazakhstan // «Орта және жоғары 

мектептерде биологиялық және экологиялық білім берудің ӛзекті 

проблемалары: инновация және тәжірибе» атты Халықаралық ғылыми- 

практикалық конференция. – Алматы. - 2016. - Б. 267-269. 

 
 

ЖЕТІСУ ӚҢІРІНДЕ ЖҤРГІЗІЛГЕН БОТАНИКАЛЫҚ 

ЗЕРТТЕУЛЕР 

 

Сыдыкова Айкүміс Бақтыбекқызы 

 

Қазақстанның оңтҥстік-шығысының ӛсімдіктер жамылғысына жан- 

жақты талдаy жҥргізyбарысында тҥрлер қҧрамына тҥгендеy жасаyда аталған 

территориядағы эндемикалық сирек кездесетін және реликт тҥрлердің 

жағдайларын, пайдалы ӛсімдіктердің тҥрлік қҧрамын анықтаyдың 

теориялық және практикалық маңызы ӛте ҥлкен. 

Жетісy ӛңірінің флорасын зерттеyге ҥлесін қосқан ботаник – ғалымдар 

кӛп. Солардың ішіндегі аталған территориялар кӛп жылдар бойы 

рекогнооцировты (жан – жақтыбағытта) флоралық зерттеyлер жҥргізген 

флорист – систематик ғалымдар В.Л. Голоскокв, М.С.Байтенов, Г.М. 

Қҧдабаева т.б. 

Ең алғаш рет Жетісy Алатаyында ботаникалық зерттеyлер жҥргізген 

ботаник А.И. Шренк. Ол Жетісy Алатаyының солтҥстік беткейінде болып, 

ғылымға жаңа кӛптеген ӛсімдік тҥрлерін жинаған. А.И. Шренктің жинаған 

ӛсімдіктерін ботаниктер Э.Траyфветтер, Ф.Фишер және К.Мейерлер 

сипаттаған.1841 - 1842 жылдары солтҥстік беткейден Г.С.Карелин және 

И.ПКирилов арасында жаңа ӛсімдік тҥрлері бар, кӛптеген ӛсімдіктерді 
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жинаған. Жоғарыда кӛрсетілген ғалымдар жинаған ӛсімдіктер 

коллекциялары Москва мемлекеттік yниверситетінде сақтаyлы. 

Жетісy Алатаyының солтҥстік және батыс жоталарында П.П.Семенов 

зерттеyлер жҥргізген. Ол жинаған ботаникалық коллекцияларын А.Э.Регель 

және Ф.Гердер ӛңдеген.1876 - 1878 жылдары А.Э.Регель Жетісy 

Алатаyының оңтҥстік беткейінде кӛптеген ӛсімдік коллекцияларын 

жинаған. В.В.Сапожников Жетісy Алатаyының оңтҥстік және солтҥстік 

беткейлерінде ҥлкен ботаникалық зерттеyлер жҥргізіп, кӛп матриал 

жинаған, ол материалдар қазіргі кезде Томск yниверситетінде сақтаyлы. 

Жетісy Алатаyының оңтҥстік беткейінде М.И. Пташицкий ӛсімдіктер 

бірлестігін зерттеген, бірақ оның жинаған ӛсімдік тҥрлері айтарлықтай кӛп 

болмаған. Жетісy Алатаyының солтҥстік беткейінде З.С.Титов зерттеy 

жҥгізген, солтҥстік беткейде Н.В.Шипчинский, ал солтҥстік-шығыс 

бӛлігінде Ю.С.Липшиц геоботаникалық зерттеyлер жҥргізген. Жетісy 

Алатаyының оңтҥстік және әсіресе солтҥстік беткейін Н.В. Шипчинский, 

Л.Е. Родин және Е.П. Матвеева зерттеген. Жотаның солтҥстігінде 

ботаниктер В.С. Корнилова және О.А.Энден геоботаникалық зерттеyлер 

жҥргізген.1934 жылы солтҥстік беткейде И.А. Линичевский, С.А.Никитин, 

Н.И.Рyбцов, П.П.Поляков, В.С.Корнилова геоботаникалық зерттеyлер 

жҥргізген.Бҧл геоботаникалықзерттеyлер жҥргізy кезінде жоғарыда аталған 

зерттеyшілер тек ӛсімдіктер бірлестігі сипаттаyмен шектеліп, флоралық 

зерттеyлерге кӛп мән бермеген. 

Ӛткен ғасырдың 80-90 жылдары Жетісy ӛңірінде Қазақстан 

Респyбликасының ботаниктері, пайдалы ӛсімдіктер қорын зерттеyге ғылыми 

жҧмыстарын жҥргізді атап айтқанда М.К. Кyкенов. Д.К. Айдарбаева, 

Грyздниская Л.М., Гемеджиева Н.Г т.б, Исамбаева Ә.Н., Рахилов К.Д., 

Егеyбаева Р.А., Егеyбаева Р.А аталған ғалымда Жетісy ӛңірінің дәрілік 

ӛсімдіктер қорын және жабайы эфирмайлы ӛсідіктерін зерттеген. 

 

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

1 Сәтімбеков Р., Қазақстандағы ерекше қорғалатын табиғи аyмақтар 

және табиғат қорғаy // География және табиғат.-2005.-№1.- Б.3-7 

2 Сәтімбеков Р., Келемсейіт Е., Шілдебаев Ж. Қазақстандағы ерекше 

қорғалатын табиғи аyмақтар және биоалyантҥрлілік // Оқy қҧралы.- Алматы, 

Нҧр-Принт,2012.-254 б. 

3 Қазақстанның қызыл кітаби-2 басылым,ӛнделген және 

толықтырылған. 2- том. Ӛсімдіктер ҧжымы Астана ЖШС. Арт Print XXI ; 

2014.-452 б. 

4 Сваричевская З.А. Геоморфология Казахстана и Средней Азии.-Л. 

ЛГY,- 2009. -29 
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«СЫНИ ТҦРҒЫДАН ОЙЛАУДЫ ДАМЫТУ» ТЕХНОЛОГИЯСЫНЫҢ 

ӘДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗДЕРІ 

Тәңірбергенова Мереке Талғатқызы 

Қоғам ӛміріндегі қазіргі ӛзгерістер экономиканың, саясаттың, 

әлеуметтік-саяси саланың дамуы қоғамдағы негізгі фактор болып табылатын 

жеке тҧлғаның жалпы дамуына байланысты болмақ. Қазіргі кезде оқытудың 

жаңа педагогикалық технологияларын қолдануды, жеке тҧлғаның жан- 

жақты шығармашылық тҧрғыдан дамуына жол ашуды кӛздеп отыр. Бҧл 

міндеттерді жҥзеге асырушылар білім беру жҥйесіндегі кҥрделі мәселелерді 

шешуші-кәсіби шеберлігі жоғары ҧстаздар. Жоғары кәсіби педагогикалық 

қҧзіретті мҧғалімдерге қойылатын талаптар қоғам қажеттілігінен 

туындайды. Оқыту мен тәрбиелеу ҥрдісінде оқу қарқынын жақсарту 

мақсатында жаңа педагогикалық технологияларды қолдану- заман талабы [ 

1, 2, 3]. 

Сын тҧрғысынан ойлау технологиясы - білім берудің сапасын 

арттырудағы тиімді технология. Ол ҥшін оқытушы сабақтың мақсатын 

нақтылап, оған шығармашылық тҧрғыдан келіп, оқушының білімділік, 

тәрбиелік жағынан қызығуын арттырып,оныңой-ӛрісін дамытуда аянбай 

еңбектенуі қажет. Неміс педагогі А Дистервергтің «Жаман мҧғалім 

ақиқатты ӛзі айтып береді, жақсы мҧғалім оқушының ӛзін ізденуге 

жетелейді, ойға ҥйретеді» дегені мәлім. Осы тәжірибені СТО технологиясы 

да ҧстанады. СТО мҧғалім мен оқушының арасындағы қарым-қатынас. 

Мҧғалім бҧл жағдайда танымдық іс-әрекетті ҧйымдастыратын ҧжымдық 

істердің ҧйтқысы болғандықтан, оқушылардың шығармашылығы мен 

танымдық белсенділігін арттырады. Сын тҧрғысынан ойлау негізінде 

қҧрылған сабақта тек жақсы оқитын оқушылар ғана белсенді жҧмыс істеп 

қана қоймай, барлық баланың дамуы ҥшін қолайлы жағдай туғызып, 

қабілеті жеткен жерге дейін еңбек етуі ойластырылса, әр оқушының оқуға 

деген қызығушылығы артатыны даусыз. Сондай ақ «Сын тҧрғысынан 

ойлау» технологиясына негізделген сабақ оқушының ой-ӛрісін дамытып, 

жан-жақты, терең білім алуына жағдай жасап қана қоймай, оқушы бірде 

басқаға кӛмектессе,бірде басқаның кӛмегін ӛзі алады. 

Оқушы білімді ӛз ізденісімен, ӛз біліктілігімен алады, іскерлік 

дағдылары қалыптасып, артады. 

СТО бағдарламасы негізінде ӛткізілген сабақтар оқушының 

тақырыпты толық меңгеруіне, ӛз бетінше жҧмыс жасауына және уақыт 

ҥнемдеге ӛте ыңғайлы. Бҧл технологияны пайдалану жеке тҧлғаның ойлау 

қабілетін дамытуға, эстетикалық тірбие, коммуникативтік қабңлеттерңн 

шыңдауға, қолайлы шешім қабылдай алуға, ең бастысы, білім сапасын 

арттыруға негіз болады. 

Нәтижесінде: 
- оқушы еркін сӛйлеп, ӛз ойын жасқанбай айтуға ҥйренеді; 
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- жҧппен, топпен жҧмыс істей отырып, бірін-бірі сыйлауға, шешімі 

табылмай жатқан мәселені ақылдасып шешуге ҧмтылады; 

- бірін-бірі оқытуға және дамытуға ҥйренеді; 

- жағымды қарым-қатынасқа бейімделеді; 

- ойы сараланған, дарынды, шығармашыл тҧлға қалыптасады. 
Сыни тҧрғысынан ойлау бағдарламасы оқушының еркін сӛйлеуіне, 

пікір таластыруына, достарының ойын тыңдауға, проблеманы шешу 

жолдарын іздей отырып, қиындықты шешуге бағытталған бағдарлама. 

Сыни тҧрғысынан ойлау дегеніміз - сабақта оқушылардың 

қызығушылығын арттыра отырып, ӛз ойыңды еркін және зерттей 

талпындырып, тҧжырым жасау. 

Сыни тҧрғысынан ойлау дегеніміз - ой қозғай отырып, оқушының ӛз 

ойымен ӛзгелердің ойына сыни қарап, естіген, білгенін талдап, салыстырып, 

реттеп, сҧрыптап, жҥйелеп, білмегенін ӛзі зерттеп, дәлелдеп, тҧжырым 

жасауға бағыттау ӛз бетімен және бірлесіп шығармашылық жҧмыс жасау. 

Оқушыларды шығармашылық жҧмысқа баулып, олардың белсенділіктерін, 

қызығушылықтарын apттыpa тҥсу ҥшін шығармашылық қабілеттерін 

дамытуда әр тҥрлі әдіс-тәсілдерді қолдануға болады. Шығармашылық 

жҧмыстар оқушыларды ойлауға жетелеп, қызығушылығын оятып, 

шығармашылық қабілетін арттыруға, белсенділікке ынталандырады. 

Сыни тҧрғысынан ойлауды дамытудың мақсаты барлық жастағы 

оқушыларға кез келген мазмҧны сыни тҧрғыдан қарап, екі ҧйғарым бір 

пікірдің біреуін таңдауға саналы шешім қабылдауға ҥйрету. 

Бҧл технология жаңа буын оқулықтарының талаптарын жҥзеге 

асыруда оқушылардың білім деңгейін кӛтеруде, балаларды 

шығармашылыққа баулуда, ойларын еркін айтуда тез арада дҧрыс шешімдер 

табуға атсалысатын бірден-бір тиімді бағдарлама деп есептеймін. 

Сыни тҧрғысынан ойлау - сынау емес, шындалған ойлау. 

Оқушылардың да бҧл жҧмысты дҧрыс ҧйымдастырған жағдайда ӛз даму 

деңгейіне сәйкес ойы шыңдалып, белгілі бір жетістіктерге жетері сӛзсіз. 

Білімнің болашақта пайдаға асуы, қажетке жарауын қалыптастырады. Кӛп 

ақпаратты талдай, жинақтай отырып, ішінен қажеттісін алуға ҥйретеді. 

Сыни тҧрғысынан ойлау технологиясы қызығушылығын ояту, мағынаны 

тану, ой толғаныс кезеңдерінен тҥзіледі. 
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ЖҤРЕК – ТАМЫР АУРУЛАРЫНЫҢ ПАЙДА БОЛУЫНА ӘСЕР 

ЕТЕТІН НЕГІЗГІ ФАКТОРЛАР 

Тлеубергенова У. 
 

Жҥрек – тамыр ауруларының пайда болуына әртҥрлі факторлар әсер 

етеді. Соның ішінде негізгі факторлар: дҧрыс тамақтанбау, физикалық 

белсенділіктің тӛмен болуы, шылым шегу және ішімдік қабылдау. 

Темекі шегу адам ӛмірін шамамен 7-10 жылға қысқартады. Темекі 

шекпейтін адамдарға қарағанда, темекі шегетін адамдар миокард 

инфарктісіне екі есе кӛп шалдығады. Ал осы аурудан қайтыс болғандар 

саны, темекі шегетін адамдар мен шекпейтін адамдарды салыстырғанда 4 

есеге артық болады екен. Сонымен қатар, қан қысымының жоғары болуы, 

қан қҧрамындағы глюкозаның жоғары болуы, қан қҧрамындағы липидтің 

жоғары болуы және де артық салмақтың болуы жҥрек ауруларының 

туындауына әсер етеді. 

Артериялық гипертония – бҧл қан қысымының жоғары болуы. Бҧл 

жҥректің ишемиялық ауруына әкелетін басты фактордың бірі болып 

табылады. Артериялық қысымды қалыпты нормада ҧстау ҥшін мына 

талаптарды сақтаған жӛн: 

- Шамадан артық салмақты болдырмау; 
- Майлы тамақты кӛп мӛлшерде тҧтынбау, кӛкӛністер мен жемістерді 

тамақ рационында жиі пайдалану; 

- Тҧзды тамақ мӛлшерін азайту; 

- Кҥніне 30-40 минут уақытты физикалық қозғалысқа жҧмсау; 
- Алкогольді ішімдіктерді мҥлдем пайдаланбау немесе кҥніне мӛлшері 

20-30 г аспауы тиіс. 

Кӛмірсу алмасуының бҧзылуы және қант диабеті – егер қанда глюкоза 

мӛлшері шамадан тыс кӛп болса, адам диабетке шалдығады, сәйкесінше жҥрек 

– тамыр ауруына шалдығу қаупі артады. Сонымен қатар дҧрыс 

тамақтанбаудың салдарынан да тҥрлі жҥрек – тамыр аурулары пайда болуы 

мҥмкін. Алкогольді ішімдіктерді де шамадан тыс пайдалану аталған 

аурулардың туындауына әсеретеді. Адамның кӛңіл – кҥйінің де денсаулыққа 

әсері тиеді. Кӛңіл – кҥйдің болмауы, мазасыздану ол адамның миы яғни, жҥйке 

жҥйесі арқылы беріледі. Негативті эмоциялар вегетативтік жҥйені қоздырады, 

яғни келесі ретте ішкі мҥшелерге, ағзадағы қан айналымына, эндокриндік 

бездердің қызметіне және тағы басқа мҥшелерге әсер етеді. Соның әсерінен 

организмдегі гормондардың тепе – теңдігі бҧзылады. Ол сәйкесінше жҥрек 
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соғысының бҧзылуына, ырғағының бҧзылуына, қан қысымының кӛтерілуіне, 

бҧлшықеттердің дҧрыс жҧмыс істемеуіне, қан тамырларының тартылуына 

әкеледі. Мидағы қан айналым бҧзылады, ми жасушаларына оттегі 

жетіспеушілігі пайда болады. Статистикаға сҥйенетін болсақ, жҥрек – тамыр 

ауруларына әйелдерден гӛрі ерлер кӛбірек шалдығады [1]. 

Осы аталған факторлардан бӛлек, ӛте маңызды факторлардың бірі ол 

тҧқымқуалау факторлары. Егер адам ешқашан шылым шекпеген, салауатты 

ӛмір салтын ҧстанған, физикалық жағынан ӛте белсенді, салмағы қалыпты 

жағдайда, қан қысымы да қалыпты болып, бірақ, ол жҥрек ауруына шалдыққан 

болса, демек оның арғы аталарында, генінде жҥрек ауруымен ауырған бір 

адамның болғандығын байқауға болады. Генінде жҥрек аурулары бар 

адамдарға салауатты ӛмір салтын ҧстану ӛте маңызды. Ондай адамдар, дҧрыс 

тамақтануы қажет. Тамақ рационында жҥрек бҧлшықетін нығайтатын және 

қорғайтын тамақтарды пайдаланған жӛн. Соның ішінде, витамин В және С, 

цинк, кальций, магнийі бар тағамдарды пайдаланған жӛн. Сонымен қатар, 

бҧрыш, сәбіз, авокадо, грейпфрут, киви, бауыр, майлы балықтар, қырыққабат, 

қараӛрік, сарымсақ, шпинат, дәндер қабылдауы тиіс [2]. 

Ғалымдар жҥрек – тамыр ауруларының пайда болуына әсер ететін, 

генетикалық факторды анықтады. Гомоцистеин – протеинді емес 

аминқышқылы болып табылады. Ол цистеин аминқышқылының гомологі 

болып табылады. Гомоцистеин ағзаға тамақ арқылы тҥспейді. Ол кӛпсатылы 

процесс арқылы метиониннен синтезделеді. Ӛмір жолында гомоцистеиннің 

мӛлшері біртіндеп кӛтеріле бастайды. Жыныстық жетілгенге дейін, 

гомоцистеиннің мӛлшері ҧлдарда және қыздарда бірдей болады. Ал ересек 

адамдарда 10 – 11 мкмоль/л мӛлшерінде болады. Жас ҥлкейген сайынғ 

гомоцистеиннің мӛлшері жоғарылай бастайды, әйел адамдарға қарағанда, ер 

адамдарда гомоцистеиннің мӛлшері жоғары болады. Гомоцистеин уақытында 

организмнен жойылып отыру керек. Кейбір адамдарда ол жойылып 

кетпейтіндіктен, мӛлшері тым кӛбейіп, сәйкесінше, тҥрлі аурулардың пайда 

болуына әсер етеді. Мысалы, бҥйрек функциясының нашарлауы, ер адамдарда 

бҧлшықет массасының бҧзылуы, жҥрек аурулары т.б. Егер адам организмде В6 

және В 12 витамині жетіспейтін болса, организмде гомоцистеин кӛп болып 

кетеді екен. Организмдегі гомоцистеинді жою ҥшін, осы витаминдері бар 

қоспаларды және метионин аминқышқылын пайдалану керек. Осы заттарды 

пайдалану арқылы, организмдегі гомоцистеинді қалыпқа келтіруге болады. 

Зерттеулер бойынша, гомоцистеиннің холестериннен де қауіпті екендігі 

анықталған [3]. 

Сонымен қатар, адамның жасы да жҥрек ауруларының туындауына 

әсерін тигізуі мҥмкін. Себебі жас ҧлғайған сайын, артериялар зақымдалады 

және қан қысымы да жоғарылай бастайды, сәйкесінше ауруға шалдығу қаупі 

жоғарлайды. 

Адамның жынысы да маңызды роль атқарады, әйел адамдарға 

қарағанда, ер адамдар жҥрек ауруларына жиі шалдығады. Себебі оларда, 
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әйел адамдарда болатын, эстроген гормоны болмайды. Бҧл гормондардың 

бӛлініп тҧруы, тамырларды, жҥректің ӛзін қорғау қызметін атқарады. 

Стресс. Ҧзақ уақыт бойы стресстік жағдайда жҥру организмде 

адреналиннің бӛлінуіне алып келеді. Нәтижесінде қан ҧйыуы жоғарылайды, 

тромбтың пайда болуына алып келеді. Организмде адреналиннің кӛп болуы, 

уақыт ӛткен сайын адренохромға алып келеді. Яғни, бос радикалдардың 

нәтижесінде артерияның ішкі қабырғаларын зақымдайды ол сәйкесінше 

атеросклероздың бірінші сатысына алып келеді. Организмнің ҧзақ уақыт 

стрессте болуы, сҥйектің сынғыштығына алып келеді. Яғни кальцийдің 

сҥйектен шайылуы жҥреді. Организмнен магнийді шығарады, егер 

организмде магний мен кальий баланста болмаса, жҥрек бҧлшықеттерінің 

жҧмысына әсерін тигізеді [4]. 

Қаназдық. Бҧл қанда эритороциттердің аз болып, гемоглобиннің 

кемуінен болады. Егер қанда эритороциттердің мӛлшері азайса, қанның 

тҧтқырлығы тӛмендейді, жҥректің соғуы жиілейді. Яғни, қаназдықтың 

әсерінен жҥреккке кҥш тҥседі[5]. 
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ДАРЫНДЫ ОҚУШЫЛАРДЫ АНЫҚТАУ ЖӘНЕ ДАМЫТУДА 

ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ЖЕТЕКШІЛІК ЖАСАУ 

Туймебаева Сапаркуль Амантаевна 

Дарындылық мәселесін зерттеушілердің еңбектері кӛп болғанымен, 

дарындылықтың мән – мағынасы жӛнінде олар ортақ бір пікірге келе 

қоймады. Сондықтан да, біз баланың дарындылығы деп, оны ӛз 

қҧрдастарымен салыстырғанда бірдей жағдайда білім игеру деңгейінің 

шоғырлығымен аса ерекше байқалатын шығармашылық қабілетінің 

байқалуы деп тҥсінеміз. Дарындылыққа педагогикалық энциклопедияда 
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мынадай анықтама берілген: дарындылық - белгілі бір әрекет саласында 

ерекше жетістікке жеткізетін адам қабілеті дамуының жоғары деңгейі. 

Дарындылық—адамның ӛз бейімділігі арқылы, шығармашылықпен 

жҧмыс істеу арқылы қалыптасатын қасиет. Дарындылық пен қабілеттіліктің 

не екенін,оқушы дарындылығын анықтайтын психодиагностикалық 

әдістемелердің тиімділігін, нәтижелілігін білетін мҧғалім ғана дарынды 

оқушымен  нәтижелі  жҧмыс  істей  алады.  Кӛбінесе  ―дарынды  оқушы  –  бҧл 

жақсы оқитын оқушы‖ деген пікір қалыптасқан. 

Дарындылықты анықтаудың психологиялық жолдары 

Ертедегі Қытайда дарынды балаларды «Шэнь тон», яғни киелі бала деп 

атаған. Расында дарынды балаларды киелі бала деп атауға болады. Бірақ 

осы дарынды балаларды дер кезінде байқап, оларға дҧрыс жол сілтеу қажет. 

Жалпы педагогика-психология ғылымында «дарындылық» мәселесіне 

қазіргі таңда кӛп кӛңіл бӛлінуде. Дарынды бала - ол ӛзі жаңа болжамдар мен 

идеяларды, теорияларды, схема, зерттеулер жасай білетін қабілеті бар болуы 

шарт. Басқа сӛзбен айтқанда, дарындылық-ол жоғары потенциялы бар, 

шығармашыл тҧлға; ӛзінің алдына ғылыми-техникалық мәселелерді қойып 

және оны ӛздігінен шеше білетін -адам. И.С.Лейтес қабілетті балалардың ҥш 

категориясын кӛрсетті [1 ]. Олар: 

1. Ақыл –ой деңгейінің жоғарлығы ерте кезден байқалатын балалар. 

2. Мектептің жекеленген пәндеріне және әр тҥрлі іс-әрекетіне қабілетті 

балалар, 

3. Қабілеттері айқындалмаған потенциалды балалар. 

Дарынды баланың дарынды ересектен ерекшелігі – ол әлі толық 

қалыптаспаған тҧлға, оның болашағы анықталмаған. Оның қабілеттерін 

дамыту қажет. Платон, А.Кастлер, Ф.Гамильтон сияқты ғалымдар 

дарындылық туа біткен қасиет деген [2]. 

Декорт, Гообс, Локк сияқты ғалымдар дарындылық адам баласының 

даму барысында тәрбиеге байланысты дейді [3]. Сонымен дарынды бала - ол 

кім? 

Психологиялық педагогикалық зерттеулердің нәтижесі бойынша 

дарынды баланың бейнесі анықталды. 

1. Интеллектуалды және ақыл- ой белсенділігі бар бала сӛйлеу 

белсенділігінің жоғарлығымен, ойының ҧшқырлығымен, байқағыштығымен, 

мәселені шешуде жан –жақты жолды қарастырумен, тәуелсіздігімен, 

қҧрбыларының арасында кӛсем болумен, есте сақтауының беріктігімен т.с.с 

қасиеттерімен ерекшеленеді. 

2. Бейнелеу ӛнері бар бала- сурет салуға кӛп уақыт бӛлінуінен, кӛргенін 

есте сақтауымен, сурет сабағын жақсы кӛретіндігімен ерекшеленеді. 

3. Әнге қабілеті бар балалар- ән сабақтарына аса қызығушылықпен 

қарайды, ритмикалық бӛліктерді оңай қайталайды, таныс әуендерді бірінші 

дыбыстан таниды. 
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4. Қозғалыстың белсенділігі бар бала жаттығуларды орындауда тепе- 

теңдік сақтайтын, қозғалысты жақсы кӛретін, ӛзінің жасына дене кҥші кҥшті 

болып келеді. 

Дарынды балалар қандай? Олар әр тҥрлі, бір-біріне ҧқсамайды. 

Дарынды баланы байқамау мҥмкін емес, кӛпшіліктің ортасында ол ӛзінің іс- 

әрекетімен, бейімділігімен, қабілеттілігімен бірден кӛзге тҥседі. Дарынды 

балаларды қалай тануға болады? Белгілі зерттеуші Н.С.Лейтес қабілетті 

балалардың 3 категориясын анықтап берді. 

Бірініші категория – ой — ӛріс қабілеті ерте жастан байқалған 

оқушылар. 

Екінші категория – жеке бір іс-әрекет тҥрі мен белгілі бір мектептегі 

ғылым тҥріне қабілеттілігімен кӛзге тҥскен оқушылар. 

Үшінші категория – дарындылық кҥш – қажырымен ерекшеленетін 

оқушылар. 

Белгілі ағылшын психологі П.Торранстың зерттеулері бҧл пікірдің 

мҧғалімдер арасында жиі кездесетінін анықтады. Оларға оқуда қиыншылық 

туғызбайтын, тәртіпті, ҧйымшыл, білімді, тҧрақты, ҧғымтал, ӛз ойын нақты 

және тҥсінікті жеткізе алатын оқушылар кӛбірек ҧнайды [4]. 
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БИОЛОГИЯ САБАҒЫНДА БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ АҚЫЛ–ОЙЫН 

ҚАЛЫПТАСТЫРУДА ОҚЫТУ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫНЫҢ 

АЛАТЫН ОРНЫ 

 

Турлыбекова Айзат Нургалиовна 

 

Ертеңгі кҥннің бҥгінгі кҥннен асып тҥсуіне ықпал етіп, адамзат 

қоғамын алға қарай жетелеуші қҧдіретті кҥш тек білімге ғана тіреледі. Білім 

беруге заман талабы тҧрғысынан жеке тҧлғаны дамытудағы қоғамның 

рухани және адамгершілік қҧндылықтарын қалыптастыруда білім беру 

саласына – баса назар аударылуда. 

ХХІ ғасырда еліміздің болашағын алға қарай жетелеуші ҧрпаққа білім 

беруді қамтамасыз ететін жалпы және орта білім беру саласына тҥбегейлі 

ӛзгеріс енгізу – баса назар аударарлық мәселе. 
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Біздің қоғамымыздың саяси және әлеуметтік-экономикалық қҧрылым- 

ындағы қайта қҧрулар алдыңғы қатарға халыққа білім беру жҥйесіне 

қойылатын жаңа талаптарды тудырды. 

Тәуелсіз елдің тірегі – білімді ҧрпақ, ал ӛркениет ӛзегі – білім, ғылым және 

тәрбие. Бҥгінгі таңдағы негізгі міндетіміз жеке тҧлғаны қалыптастыру болса, 

ол қоғам мақсатына сай саналы әрекет пен қарым-қатынас жасайтын, рухани 

қҧндылықтарды бойына жинаған, дҥниетанымдық, зерделілік, ізгілік қасиет- 

терімен дараланатын адам дайындау. Сондықтан бҧл міндеттің ауқымы мен 

маңызы зор. Жеке тҧлғаны дамыту ҥшін оқытудың жаңа әдістерін 

пайдалану негізгі міндет. 

Қазақстан Респуликасынның білім беру саласы ӛз жастығына 

қарамастан, тереңге таралған тамыры бар. Оқыту, тәрбиелеу және білім беру 

жҥйесін ежелгі энциклопедист-философтар негізін салып, ҧзақ уақыт бойы 

ҧлы ойшылдар оны ӛз еңбектерінде дамытып, сол арқылы қазіргі кездегі 

Қазақстанның білім беру саласы қҧрылып, ары қарай даму сатысында тҧр 

Бала сабақта ӛзінің ӛмірден кӛрген-білгендерін айтып, оны 

жолдастарымен бірге талқылап  отырады. Қарама-қайшы

  білімдер ойды  дамытады. Мҧғалімнің жҧмыс 

стилі сыныптағы нақты жағдайға байланысты ӛзгереді. Мҧғалімнің сҥрағы 

мен тапсырмалары біржақты жауаппен шектелмей, оқушыны ӛз кӛзқарасын 

айтуға, ӛз бағасын беруге итермелейді. 

Ойын-әрекеті арқылы баланың дағдысын қалыптастыру кезінде ойын 

арқылы, кӛңіл–кҥйі, баланың тілін дамытумен қатар пәнге деген 

қызығушылығын қалыптастыру: оларды сергіте, қуанта отырып, белсенді 

әрекетке жҧмылдыру, ойын таңдаудағы ойланғанын жҥзеге асырудағы 

дербестігін жетілдіру, ойын тҥрін қолдану арқылы баланың жеке 

қасиеттерін қалыптастыру. Ойын арқылы оқыту технологиясы 

дидактикалық, тәрбиелік, дамытушылық болып бӛлінеді. Ойын оқушының 

ойлау қабілетін арттырады. Физика, химия, тарих т.б. пәндерімен 

байланысып білім – білік дағдылары артып, пәнге деген қызығушылығы 

артып, білім сапасының артуына ықпал етеді. Бала дамуындағы ойынның 

рӛлі туралы әр кезде де педагогика ғылымының майталмандары ҥнемі 

кӛрсетіп отырған. Ойын арқылы балалар әлем есігін ашады, шығармашылық 

қабілеттері артады. 

Оқушылардың пәнге қызығушылығын арттырудың бір жолы сабақты 

жаңа тәсілмен ӛткізу болып есептеледі. Биолоигя сабағында ойын 

элементтерін пайдалану оқушылардың ой-ӛрісін, танымдық белсенділігін 

арттырады. Оқушыларды тапқырлыққа баулып, зейінін, ойлау қабілетін 

дамытып, білім-танымын кеңейтеді. Оқушылардың биология пәніне 

қызығушылығына, еркін шығармашылығына, ӛздерінің ізденушілігіне 

биологиялық ойындардың тигізетін ҥлесі зор. Ең бастысы оқушының ой- 

ниеті мен сапасын ынталандырып, әр тарауды оқып аяқтаған соң, сабақтан 

тыс ойын сабақтар ҧйымдастырудың маңызы зор. Әсіресе, ойын сабақтарды 

пысықтау сабақтарында қолдану тиімді. 
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Оқушылардың танымдық ой белсенділін қалыптастыруда ойын 

сабақтарын ӛткізу оқушыларды ӛз бетінше ізденуге, ойлау қабілетін 

арттыруға, тапқырлыққа баулиды. Сондықтан оқушылар сҧрақтар мен 

сӛзжҧмбақтарды шешу ҥшін ӛтілген материалды ҥнемі қайталап отыруды 

әдетке айналдырады. Оқушылардың сабаққа деген ынтасы артып, олардың 

шығармашылық ой-ӛрістерін, тҥсінік-танымдарын еселеп, арттыра тҥседі. 

Ойын сабақ оқушылардың логикалық ой-ӛрісін, сана-сезімін дамытуда, 

олардың әр тҥрлі шамалар мен бірліктердің, терминдер мен 

заңдылықтардың, қҧбылыстар мен ӛзгерістердің атын есте сақтауға 

кӛмектеседі. 
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АЙШЫҚГҤЛДІЛЕР ТҦҚЫМДАСЫНЫҢ ФЛОРАЛЫҚ 

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Утегенова Нагима Уракбаевна 

 

Жалпы айшықгҥлділер айшықгҥлділер тҧқымдасы. Жабық тҧқымдылар 

бӛлімі қос жарнақтылар класы, дилленидтер (Dilleniidae) клас тармағына 

жататын ірі тҧқымдастардың бірі. Тҧқымдас 83-туыстан тҧратын 273 - дей 

тҥрлерді біріктірген. Бҧрынғы Одақтар Республикалардың флорасында 1350 

тҥр, ал Қазақстан аумағында 273 тҥр ӛседі. Тҧқымдас ӛкілдерінің басым 

кӛпшілігінің бҧрынғы БОР-дың климаты қҧрғақ болып келетін 

субтропикалық, сонымен бірге солтҥстік қоңыржай және салқын климатты 

аудандарындағы ӛсімдіктер жабынының қалыптасуында маңызы аса зор. 

Айшықгҥлділер тҧқымдасының негізгі ӛмірлік формалары: жартылай 

бҧташықтар, кӛп жылдық және екі, бір жылдық шӛптесін ӛсімдіктер. 

Шӛптесін тҥрлерінің кӛпшілігі қоңыржай, тіптен климаты салқын 

аудандарда топтасқан, ал ағаштары мен бҧталарының кӛпшілігі тропикалық 

және субтропикалық аймақтарда ӛседі. Айшықгҥлділер тҧқымдасы 

ӛкілдерінің экологиялық-биологиялық ерекшеліктерін және шаруашылық 

қҧндылығын зерттеу жҧмыстары кӛрсеткендей, олардың жоғарғы сатыдағы 
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гҥлді ӛсімдіктердің ішіндегі қос жарнақтылар класы, дилленидтер 

(Dilleniidae) клас тармағына жатады. Класс тармақ ӛзінің систематикалық 

ерекшеліктеріне қарай 3 қатар ҥсті мен 14 қатарды біріктіріп тҧр. 

Айшықгҥлділер жер бетіндегі қҧрлықтардың (континенттердің) 

барлығында, әсіресе қоңыржай және суық климатты облыстарда, тіптен 

Арктикаға дейін кең таралған. Тҥрлерінің саны 3 мыңдай болады (350 туыс). 

Ал Қазақстан аумағында 83 туыстан тҧратын 273 тҥр ӛседі. Тіршілік 

формалары негізінен шӛптесін ӛсімдіктер, бҧталарыда кездеседі. Олардың 

барлығының бір-бірімен туыстық байланысының тығыз болатындығы 

сонша, жекелеген тҥрлерді былай қойғанда, кӛп жағдайда тіптен 

туыстардың ӛзінің арасында айқын морфологиялфқ айырмашылық жоқ. 

Қалыпты жағдайда бҧл жапырақтары кезектесіп орналасатын, 

жапырақтақталары тҧтас, немесе тілімделген болып келетін, қосалқы 

жапырақшалары жоқ ӛсімдіктер. Бҧларда глюкозидтер жиналады, олар 

ыдырағанда қыша майы тҥзіледі. Гҥлдерінің қҧрылысы біртектес, 

гҥластыжапырағы мен гҥластыжапырақшасы болмайды. Гҥлшоғыры шашақ 

немесе сыпырғы тәрізді. Гҥлдері актиноморфты, қосжынысты, гҥл серігі 

қосарланған болып келеді. Тостағаншасы екі қатар шеңбер тҥзіп орналасқан 

4 тостағанша жапырақшадан тҧрады. Кҥлтесі де 4 бос кҥлте жапырақшадан 

тҧрады, бірақ ол бір ғана шеңбер тҥзіп орналасады. Андроцейі екі шеңбер 

тҥзіп орналасатын 6 аталықтан тҧрады. Оның 4 ҧзыны ішкі шеңберді, ал 2 

айқын қысқа болып келетіні сыртқы шеңберді тҥзеді. Гинецейі ценокарпты, 

2 жеміс жапырақшадан тҧрады. Жатындары жоғарға екі жалған 

перделерінің болуына байланысты 2-ҧялы болып келеді. Аналықтың мойны 

жоғарғы жағында екі жақтауы бар аналықтың аузымен ҧштасады, кейде 

аналықтың аузы шоқпарбас болып келеді. Шырындығы жақсы жетілген, ол 

қысқа аталықтарының тҥп жағында томпайып немесе тҧтас жастықша 

тәрізді болып тҧрады. Жемісі бҧршаққап, кейде бҧршаққын, екі жақтауы 

арқылы қақырап ашылады. Жалған пердеден тӛменнен жоғары қарай 

қақырауы арқылы айқын ажыратылады. Кейбір тҥрлерінің жемісі 

қақырамайтын кӛпдәнді немесе бірдәнді, бунақты бҧршаққын, қанатша 

болып келеді. 

Айшықгҥлділер тҧқымдасының кӛптеген тҥрлерінің халық 

шаруашылығында маңызы аса зор. Олар ӛз кезегінде азықтық, жемшӛптік, 

бал жинайтын, сәндік, дәрі-дәрмектік т.б. ӛсімдіктердің жекеленген 

топтарын қҧрайды. 

Сонымен қатар тҧқымдас ӛкілдерінің алуантҥрлі болуы жер бедерінің 

әр тҥрлілігі, теңіз деңгейінен жоғары орналасуының айырмашылығы, 

климат жағдайының әр тҥрлі болуы жалпы ӛсімдіктер қауымының әр тҥрлі 

болуына ҥлкен әсер етеді. 

Әдеби деректермен ӛзіміздің бақылауымыз кӛрсеткендей Қазақстан 

аумағында таралған тҧқымдас ӛкілдерінің 273 тҥрі ӛсетіні анықталды және 

оның 141 тҥрі тек Оңтҥстік Қазақстан аумағында кездесетіні анықталды. 
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Айшықгҥлділер тҧқымдасы флорасын талдау барысында ең кӛп тҥрлері 

бар туыс ӛкілдері анықталды; олар - шытырмақ (20); - сарыбасшӛп -17, 

бипан - 16, шытыршық – 12, жауылша - 10, сарыбасқурай – 10, ақшешек - 

10 бҧл ӛсімдік тҥрлері жергілікті жер флорасының негізгі қоры болып 

табылады 

Қорта келе Қазақстан аумағындағы тҧқымдас ӛкілдерінің басым 

кӛпшілігі ӛсімдіктер жабынының кӛпшілік бӛлігін кӛпжылдық шӛптесін 

ӛсімдіктер қҧрайды – 69,3%. Ал жартылай бҧтақты ӛсімдіктер 9,9% қҧрады, 

бірақ олар ӛте кӛп таралған. 
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ЖУСАННЫҢ ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ЭНДЕМИК ТҤРІ – ARTEMISIA 

CINA BERG 
 

Шерімбетова Рауан Жарасқызы 

 

Artemisia cina Berg. – кіндік тамыры жуан болып, айналасында 

кӛптеген ҧсақ қосымша тамырлары да болады, ӛркені (алғашында тҥкті, 

одан кейін жалаңаш, тегіс, сары тҥсті қабықты) биіктігі 30-40 см-ден (70 см- 

ге дейін), камфораға тән иісі бар шӛлді жерлерде ӛсетін жартылай бҧта. 

Жапырақтары кезектесіп орналасқан, бӛліктері ҧсақ, тар сызықты, қысқа 

ҥшкірленген, ҧзындығы 2-5 мм. Тӛменгі сабақ жапырақтары сағақты 

кҥрделі қосқауырсынды, ҧзындығы 3-6 см, тҥкті, ортаңғы сабақ 

жапырақтары отырынқы, біртіндеп ӛлшеміне қарай кішірейген (ҧзындығы 

1,5 см-ге дейін) жасыл тҥсті болып келеді, жоғарғы жапырақтары жай 

жапырақтар, сызықты-ланцет тәрізді, ҧзындығы 5 мм-ге дейін. Гҥлдеу 

кезеңінде жоғарғы жапырақтарынан басқа жапырақтар тҥсіп қалады. 

Гҥлдері кішірек себеттерге жиналған, қалың кҥрделі сыпырғы тәрізді гҥл 

шоғырын қҧрайды. 
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Ашылмаған гҥл себеттері сопақша жҧмыртқа тәріздес, отырыңқы, 

ҧзындығы 2-4 мм, ені 1-1,5 мм; қауыздану кезінде 1,5-3 мм және гҥлдену 

кезінде 3-5 мм, тҥбі мен ҧшынан қарағанда ҥшкір, сыртқы кӛрінісі майда 

тҧқымға ҧқсайды, сол ҥшін оларды әдетте «цитварлы ҧрықпен» 

шатастырады. Себеттері бҧтақтарда орналасады, тар, пирамидаға ҧқсас 

сыпырғы тәрізді. Гҥлдері тҥтікше гҥл, 5-тен, ҧсақ, қауыздану кезеңінде 

жалаңаш гҥл табанына орналасып гҥл орамымен толық жабылып тҧрады. 

Гҥл себеттері сары немесе бурыл-жасыл, тозаңдары да сары тҥсті болып 

келеді. Жемістері сҧрғылт, жҧмыртқа тәрізді, бедерлі ҧрық, бір жағы 

шамалы шығыңқы болып келеді. Дәрмене шӛбі кӛбінесе балаларда болатын 

жҧмыр қҧрттарды (аскарида) тҥсіру ҥшін халық медицинасында кеңінен 

қолданады. Дәрілік мақсатта дәрмененің жер ҥсті бӛлігін (сабағының 

жоғарғы жағы, жапырақтары, гҥлі) пайдаланылады. Оны гҥлі толық 

ашылмай тҧрғанда (шілде-тамыз айларында)жинап алып кептіреді. Демікпе, 

бронхит қабыну ауруларын емдеу ҥшін дермене тҧқымын ҧнтақтап, 0,5 литр 

қайнаған суға салып демдейді, кҥніне 3 реттен 30 грамнан ішкізеді. Сонда 

ауру адам тез арада сауығып кетеді. Дермене тҧқымын мейізбен қосып, 

жаншып араластырып та пайдаланса, ӛкпе ауруына бірден-бір ем болып 

табылады. Бір ескертетін жайт, дәрмене жусаны улы болғандықтан 

пайдаланған кезде абай болу керек. Уланып қалмас ҧшін кӛрсетілген 

мӛлшерден артық қолдануға болмайды, немесе дәрігердің бақылауымен 

емделу керек. 

Дәрмене жусанынан алынатын– сантонин фармокологиялық 

әсердің кең спектріне ие: антигельминттік қасиетімен қатар, қабынуға 

қарсы, антипиретикалық, гемолитикалық, кардиотониялық, 

иммуномодулдеуші, сонымен қатар ісікке қарсы әсерге ие. Сантониннің 

қасиеттеріне қарай пайдалануда, оны ӛсімдік шикізатынан бӛліп алу 

негізделген. 

Антигельминттік әсерімен қатар сантонин антипиретикалық және 

гемолитикалық, кардиотоникалық белсенділіктерге ие. Сантониннің 

синтетикалық туындылары ӛкпе қызметі әлсіреген жағдайда стимулдаушы 

препарат ретінде қолданылады. Сантониннің туындыларының бірқатары 

жаңа антибиотикалық, ісікке қарсы, антимикробтық, антиоксиданттық және 

фитогормондық дәрілік препараттарды жасап шығаруда тиімді шикізат 

болып табылады. 

Дәрмене жусанының гҥлінен алынатын сантонин дӛңгелек глисттерге, 

әсіресе аскаридаға қарсы ӛте тиімді антигельминттік зат болып табылады. 

Дәрмене жусанының жапырақтарында, жас бҧтақтарында, әсіресе 

гҥлшоғырларында сантонин (сесквитерпендік байланыс), эфир майлары 

(1,5- 3%) кездеседі, олардың қҧрамына цинеол (70-80%), d, 1-ос-пинен, 

терпинен,  1-а-терпинеол, терпиненол, 1-камфара, карвакрол, 

сесквитерпендік спирт - сесквиартемизол, бетаин, холин, ащы және бояғыш 

заттар, алма және сірке қышқылдары кездеседі. 
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Сантониннің тҥзілуі және жинақталуы жусанның кӛптеген тҥрлеріне 

тән болып келеді, олардың саны Қазақстанда 12, алайда сантонинге ең бай 

дәрмене жусаны болып табылады: әлі ашылмаған гҥлдерінде 7% дейін 

сантонин, жапырақтары мен жасыл бҧтақтарының ҧштарында - 5,41% дейін, 

ал ҧрықтары мен тамырларында сантонин кездеспейді. Гҥлшоғыры: макро- 

және микроэлементтер – калий, кальций, магний, темір, марганец, шойын, 

цинк, молибден, хром, алюминий, вольфрам, селен, никель, стронций, 

қалайы, бордан тҧрады. 

Халықтық медицинада дәрмене жусаны сулық экстракті бронхалық 

астманы емдеу кезінде қолданылады. Спирттік экстракттары ларвицидтік 

және туберкулезге қарсы белсенділікке ие. 

Ежелден халық медицинасында және ауыл шаруашыығында жусанды 

малдарға қҧрттарға қарсы ауруды алдын-алу пайдаланған. 

Қазақстанда ӛсетін жусан, тиімділігі жоғары дәрілік заттарды жасап 

шығаруға бағытталған зерттеу жҧмыстарының объектті болып келеді. 

Қазіргі таңда дәрмене жусанының эфир майларынан қабынуға қарсы 

биологиялық белсенді заттар бӛлініп алынған және стандартталған, сырттай 

пайдалануға арналған дәрілік препараттар жасап шығарылған. 
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Ыбрақым Сапаркул Ерланқызы 

 

Жасаңшӛптер тҧқымдасының ӛкілдері біржылдық немесе 

кӛпжылдық шӛптесін ӛсімдіктер, кейде тҥп жағында сҥректелетін 

жартылай бҧталар. Жапырақтары қарапайым, етті шырынды, 

бӛбежапырақсыз. Гҥлдері – дҧрыс, бір ҥйлі қосжынысты немесе қосҥйлі 

(дара жынысты), шыршы тәрізді, қалқанша, жҧмырбасты – қалқанша, масақ 

ретінде айдаршагҥл тәрізді гҥл шоғырында жиналған, кейде жеке- дара; 

тостағаншалары еркін-бос немесе бірігіп кеткен, тҥп жағында 3- 

20 бӛлікті; кҥлте жапырақтарының   саны   тостағаншаларының 

бӛліктерінің санымен сәйкес, еркін-бос немесе ӛзара   және 

аталықтарымен біріккен; аталықтарының саны кҥлте жапырақтарынан екі 
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есе кӛп немесе олармен тең, еркін-бос немесе кҥлте жапырақтарымен 

біріккен; жемісжапырақшаларының саны кҥлтелермен тең, олардың 

тҥбінде – аналық тҥйінің астында қабыршықты шырынқаптар 

(нектарниктер) болады. 

Жасаңшӛптер   тҧқымдасының    (Crassulaceae    DС.)    ӛкілдері 

ерекше әсемдік, сән беретін қасиетке ие, және де ол барлық табиғи 

аймақтарда қолдануға болатын әмбебат материал. Осы келтірілген 

морфологиялық белгілер оқу процесінде тек қана ӛсімдіктер 

морфологиясы ғана емес, ӛсімдіктер систематикасын оқытуға   да 

пайдалы.   Себебі,   морфологиялық белгілердің топтамалары мен жҥйелері 

әр туыс ҥшін әрқалай болады, ал туыс ішінде әр тҥрдің ӛзіне тән 

морфологиялық кешенді сипаттамасы болады. Тау жҥйелеріне 

бейімделген кілемшелер субальпілік және альпілік биіктіктерге, Гималайға 

жетеді. Пәкістанда - теңіз деңгейінен 5000   м жоғарыда. Кейбір тҥрлері 

суда тіршілік етеді. Тіршілік формасы бойынша тҥрлердің кӛпшілігі - 

шӛптер, бірақ жартылай бҧталар мен шағын бҧталар кездеседі. Hylotelephium 

туысы Еуропа (Солтҥстік Скандинавия мен ЖерОрта теңізінен басқа), 

Шығыс Азия мен Солтҥстік Америка аймағында таралған тҥрлерден 

турады. H.triphyilum тҥрі Коми Республикасы 

территориясында   кеңінен   таралған,   ареалдың   солтҥстік    шекарасы 

қиыр солтҥстік тайга аймағынан ӛтеді.   Әсіресе   Вычегда,   Сысола, 

Илыч, Печора ӛзендерінде ӛсімдіктің ценопопуляциясы   кезедеседі. 

Тҥрдің негізгі тіршілік ететін орындары – шыршалы орман мен қайың 

ормандары, орман жиегі, алқапты бҧталар болып табылады, сонымен 

қатар қҧзды жартастарда кездеседі.Қазіргі уақытта олар қабынуға қарсы 

және жараларды жазатын ӛсімдік ретінде пайдаланылады, жапырақтардың 

сығындылары фурункулдер мен карбункулдерді пиелонефриттер мен 

жарақатты ауруларды емдеуде тиімді. Негізгі әсер етуші заттар   ди- 

және трикарбонды   қатардағы   органикалық   қышқылдар, 

рамногалактуроза тобының полисахаридтері болып табылады. Бҧл 

заттардың синтезі мен қоры жапырақтарда жҥреді. 
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МАҚТА ДАҚЫЛДАРЫНЫҢ ҚОЗАПАЯСЫ ШӘҢГЕЛЕКТЕРІ МЕН 

ӚНДІРІС ҚАЛДЫҚТАРЫНАН ҚҦНАРЛЫ СҤРЛЕМ 

ДАЙЫНДАУДЫҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯСЫ 

 

Ыдырыс Талшын Жамалбекқызы 

 

Мал шаруашылығы   ӛнімдерін  ӛндіруді  арттырудың басты 

шарттарының бірі-сапалы азық қорын жасақтау арқылы малдарды қҧнарлы 

азықтандыру екені белгілі. Кӛптеген мал шаруашылығы дамыған елдерде 

жҥргізілген  ғылыми-зерттеу    жҧмыстарына жасалған  сараптамалар мал 

шаруашылығының дамуы 30-35%  селекциялық тҧқым асылдандыру 

жҧмыстарының жетістіктеріне, 55-60% ғылыми негізделген азықтандыруға 

және 10-15% малдарды  кҥтіп-бағу технологияларына  байланысты 

болатынын кӛрсеткен. Сондықтан жеткілікті азық   қорына  негізделген 

толыққҧнды   азықтандыруды    қамтамасыз етпей мал шаруашылығын 

қарқынды дамыту мҥмкін емес. Ауыл шаруашылығы малдарын қажеттілік 

мӛлшеріне байланысты толыққҧнды, теңестіріп азықтандыруды қамтамасыз 

етуге мал азықтары қорының толық болуы ғана мҥмкіндік береді. Сонымен 

бірге азықтық дақылдардан мол ӛнім алумен қатар оларды дайындау 

технологияларын жетілдіру де маңызды мәселелердің бірі болып табылады. 

Дайындалатын азықтың қоректілік қҧндылығы мен сапасы бастапқы 

малазықтық шикізаттың химиялық қҧрамы мен қоректілігімен қатар оларды 

дайындау технологиясын жетілдіруге де кӛп байланысты. 
Қазіргі кезде жедел дамып келе жатқан мал шаруащылығын ӛркендету 

ҥшін жергілікті мал азығы ресурстарын , оның ішінде дәстҥрлі емес, бҧрын 

бҧл мақсатта толық пайдаланылмай келген тҥрлерін де толық 

пайдаланудың маңызы зор. 

Берік мал азығы қорын жасақтауда азық ҥшін егілетін дақылдар мен 

табиғи мал азықтарын тиімді пайдаланумен қатар қосымша, дәстҥрлі емес 

ӛсімдіктер тҥрлерін де пайдалану жолдарын табу сала мамандары мен 

ғалымдарының басты міндеті. 

Тҥркістан облысы жағдайында жеткілікті азық қорын жасақтау ҥшін 

мақта дақылының қозапаясы, шеңгелектері мен ӛндіріс қалдықтарын 

пайдалануға болады. Мал азығының қосымша тҥріне мақтаны жинап 

алғаннан кейін кӛп мӛлшерде қалатын қозапая мен мақта шеңгелектері 

жатады. Ӛзбектің мал шаруашылығы ғылыми-зерттеу институтының 

мәліметтері бойынша 1 га мақта егістігінен 12-25 ц қозапая, 10-12 ц мақта 

шәңгелегі, 5-10 ц тамыры мен тамыр бӛлігін дайындауға болады [1]. Әдетте 

оларды отын ретінде пайдаланатын. Аталған мақта дақылының 

қалдықтарын қоректілігін қҧндылығы бойынша мал азығы ретінде 

пайдалануға болатыны анықталған. Мысалы, 1кг қҧрғақ мақта қозапаясында 

0,18 азық бірлігі мен 38 г қорытылатын протеин, ал жҥгерінің 1 кг қҧрғақ 

сабағында небәрі 20 г қорытылатын протеин бар. 
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Бірақ мақта қозапаясы мен шәңгелектерін алдын ала малға беруге 

дайындамаса, ӛте қатты және сояулы болғандықтан олдарды мал пайдалана 

алмайды. 

Мақта егісі тҥгелдей Оңтҥстік Қазақстан облысында шоғырландырылған 

және ол ауыл шаруашылығы ӛндірісінің маңызды да табысты саласы. Шитті 

мақтадан 30-40% талшық және 60-70% шит, ал шитте 22-29% ӛсімдік майы 

мен шит бҥршігі болады. Шитті мақта – халық шаруашылығының тоқыма 

ӛнеркәсібі, май ӛңдеу, гидролиз, химия және басқада салалары ҥшін қажетті 

шикізат. 

1 кг мақта талшығынан 5 м ақжаймалық материал, 12 м шит немесе 20 м 

бәтес, тігін машинасы жібінің 40-тан 140-қа дейінгі орамасын алуға болады. 

1 кг шиттен 170 г ӛсімдік майы, кҥнжара, 300 г шит қабығы, 30 г линт 

алынады. 

Қазіргі кезге дейін мақта қозапаясын қҧрылыстық тақта материалын 

ӛндіруге қӛптеп пайдаланады және олар қҧрылысқа және ҥй жиһаздарын 

жасауға кеңінен пайдаланылады. 

Ертеректе майдаланған мақта қозапаясын қорада бос ҧсталатын ірі қара 

малдардың астына салатын тӛсеніш ретінде қолданған. 

Жҥргізілген ғылыми-зерттеу жҧмыстарының нәтижесінде мҧндай 

қалдықтардан қоректілік қҧндылығы жоғары сҥрлем дайындаудың 

инноациялық технологиясы жасалды. 
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ИННОВАЦИЯЛЫҚ ОҚЫТУ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ АРҚЫЛЫ 
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ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ ӘДІСТЕМЕЛЕРІ 

Якшиликов Н. 
 

Қазір халықаралық деңгейге кӛтеріліп отырған қоршаған орта 

жағдайы экологиялық білім мен тәрбие беру мәселесіне әкеледі. Адамзат 
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ӛркениетінің дамуының әр тҥрлі кезеңдерінде адам мен табиғат арасындағы 

қатынастардың тҥбегейлі ӛзгеріп отырғаны белгілі. 

Экологиялық білім беру − адамзат қауымының қоғамның, табиғаттың 

және қоршаған ортаның ҥйлесімділігінің ең тиімді жолдарын ҧрпаққа 

тҥсіндіру. Оның ішінде қоршаған орта мен оның табиғи ресурстарын тиімді 

пайдалану барысында табиғатты қорғай алатын, аялай білетін адамгершілігі 

мол, ізгілікті экологиялық білімі мен мәдениеті жоғары жаңа ҧрпақты 

тәрбиелеу бастапқы орын алады. Әуелден әр тҥрлі дәрежедегі биологиялық 

жҥйелердің ӛзін қоршаған жансыз табиғатпен және тірі табиғатпен қарым- 

қатынасын зерттеумен шҧғылданып келген экология ғылымының даму 

логикасы, ерте ме кеш пе, оны адамның ӛзін қоршаған ортамен қарым- 

қатынастары проблемасымен шҧғылдануға жетелеп әкелуі тиіс еді, себебі 

адамзаттың ортамен қарым-қатынасы қаншалық алшақтап кетсе де, ол 

Биосферада белгілі бір орын аталатын кҥрделі жҥйенің бір бӛлігі болып 

қала береді. 

Білім беру саласы алдында тҧрған жаңа міндеттердің бірі – жас 

ҧрпақтарға экологиялық тәрбие беру. «Табиғаттың әр беті терең мазмҧнға 

толы бірегей кітап» – деген И. Гѐте. Мазмҧнға толы табиғатымызды сақтап 

қалу экологиялық білімді талап етеді. 

Экологиялық білім беру тӛмендегі іс-әрекеттердің дамуына 

бағытталған: 

- табиғи ресурстарды ҥнемдеу; 

- қоршаған ортаның ластауын тоқтату; 

- табиғи экожҥйені сақтау; 
- қабылданған экологиялық этиканы, тәртіп кодекстерін және 

халықаралық нормаларын сыйлауды меңгеру; 

- қаржылық қолдау және қоршаған ортаны қорғауды жҥзеге 

асыруға белсенді тҥрде қатысу[60]. 

Экологиялық мәселелердің нақты іс-тәжірибесімен танысу 

мақсатында ауыл шаруашылық немесе ӛндірістік нысандарға әдістемелік 

жағынан дҧрыс ҧйымдастырылған экскурсия оқушыларға экологиялық білім 

беруде басты міндеттердің бірін шешуге, қазіргі заманғы ӛндірістердің 

ғылыми негізін терең тҥсінуге, табиғат пен қоғам арасындағы қарым- 

қатынастардың проблемаларын молырақ білуге ықпалын тигізеді. Мҧндай 

экскурсияның оқушыларға кӛп пайдасы бар. Қазіргі заманғы ӛндірісте 

ғылыми білімнің зор роль атқаратынын кӛрсетеді. Оқушылар экскурсия 

барысында ӛндірістік жаңашылдармен кездеседі. Мҧндай кездесулер 

оқушыларға адамгершілік тҧрғыдан да оң әсер етеді. 

XXI ғасырдың басында әлемдік және аймақтық әлеуметтік- 

экологиялық проблемалардың лайықты шешілуі «орнықты даму» 

тҥсінігімен байланыстылырып отыр. «Экология» пәні жеке мектеп 

бағдарламасына енгізілмеген. Экологиялық білім мен тәрбие беру жҥйесін 

басқа пәндерде тақырыпқа сәйкес пәнаралық байланыс негізінде немесе 

жеке ҥйірме, факультативті сабақ тҥрінде жҥргізіледі. 
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Экологиялық дағдарыстың ҧлғаюын мейлінше тежеу, табиғат пен 

қоршаған ортаны қорғау тәсілдері тек экологиялық жаппай және ҥздіксіз 

білім беру нәтижесінде ғана іске асырылады. Осы орайда елімізде 

жасӛспірімдерге ҥздіксіз экологиялық білім беруді ҧйымдастыру барысында 

ҧстаздың тапқырлығы мен жаңа әдіс-тәсілдерді оқу процесінде пайдалана 

алу ептілігінің бҥгінгі кҥн тәртібіне қойылуы − орынды жағдай. Сондықтан 

да мектеп қабырғасында жас ҧрпаққа экологиялық білім мен тәрбие беру 

барысында модульдік технологияны пайдаланған дҧрыс. 

Оқушы білімін бақылаудың формалары ретінде Венн диаграмасын, 

сӛзжҧмбақ, бейнесӛз, сӛзтізбек, шытырман, сурет-тапсырма, сҧрақ-жауап, 

тест-тапсырма тақырыптың ерекшелігіне орай шығарма немесе диктант 

қолданылады. 

Модульді қорытындылау сабақтың «Тапқырлар әлемі» бӛлімінде 

беріледі. Экологиялық білім мен тәрбие беру процесінде жаңа 

технологияларды пайдалану оқушыда ӛз бетімен еңбектену, оқу-танымдық 

процесті басқара алу икемділігінің дамуын қамтамасыз етеді. Егер әрбір 

сабақ сыныпта және сыныптан тыс болса, оқыту технологиясының 

қҧрылымының тӛмендегідей нҧсқасын ҧсынуға болады: 

– Балаларды оқу мақсаттарымен таныстыру; 
– Балалардың тапсырманы немесе модульді таңдауына белсенді 

қатысуы; 

– Мҧғалімнің оқу материалын қысқаша баяндай келе, миға шабуыл 

технологиясын пайдалана отырып, тақтаға белгілер жҥйелері – сызбалар, 

тақырып бойынша сӛздер т.б.тҥсіру; 

– Ӛзара сӛйлесу негізінде оқушылардың танымдық қызметін 

ҧйымдастыру және әрбір оқушының іс-әрекетін әр сабақта бағалап отыру; 

– Жалпы тақырыпқа, тарауға қайта оралу негізінде оқу материалын 

бекітуде оқушылардың белсенділігін арттыру; 

– Сыныптан тыс жҧмыста оқушылардың табиғатты қорғауға 

қатыстыру; 

– Сыныптан тыс жҥйеде оқушыларды ғылымға баулу; 

– Сабақты ойын тҥрінде ӛткізу арқылы оқушылардың белсенділігінің 

арттыру; 

– Оқушылардың танымдық, тапқырлық іс-әрекетін пайдалана отырып, 

Венн диаграмасын қолданып сабақты қорытындылау[2]. 

Экологиялық принциптің мазмҧнын нақтылай тҥсетін табиғат пен 

қоғамның ӛзара ықпал аясындағы мынадай негізгі бағыттарды бӛліп 

кӛрсетуге болады: қоғам дамуындағы табиғаттың рӛлі, шаруашылық 

жҧмыстары салдарынан табиғаттың ӛзгеруі, табиғи ортадағы ӛзгерістердің 

әлеуметтік-экологиялық зардаптары, табиғат пен қоғам арасындағы ӛзара 

байланысты жақсартудың тиімді жолдары, аймақтық ерекшеліктерді ескеріп 

табиғат байлығын ҧтымды пайдалану[1]. 
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Тіллабек У.Ш. 
Білім сапасын кӛтеретін нақты механизм – оқыту процесіне педагогикалық 

технологияларды кеңінен енгізу‖ – деп тҧжырымдайды қазақстандық ғалымдар 

Ж.Қараев   пен   Ж.Кобдикова   [2].   Олардың   ―Ҥш   ӛлшемді   әдістемелік   жҥйе 

педагогикалық технологиясы‖ бойынша оқу жылының басында арнайы 

кҥнтізбелік жоспар бойынша тақырыптар модульге іріктеліп, әр бақылау 

жҧмыстарының алдында 1-2 дайындық сабақтары қарастырылады. Жоспар 

бойынша әр сабақ ҥш кезеңнен тҧрады: 1 кезең – тірек тапсырмалармен жҧмыс 

болғандықтан, жаңа тақырыпты меңгеруге қажетті бҧрын ӛтілген сабақтардағы 

формулалар, ережелер, анықтамалар т.б. қайталанады. Бҧл кезеңнің 

тапсырмаларын оқушылар ҥйден дайындап келеді. Сондықтан, олар жаңа сабақта 

ӛз бетімен меңгерудің алдында, ӛткен материалдармен байланыс жасап, жаңа 

тақырыпты тиімді игеруіне мҥмкіндік алады. 

Келесі ІІ кезең – жаңа тақырыпты ӛздігімен меңгеру кезеңі . Оған белгілі бір 

уақыт беріледі. Бҧл кезде оқушы оқулықты пайдалана отырып, арнайы 

дайындалған сҧрақтарға жауап іздеп, анықтамаларды, формулаларды, ережелерді 

ӛз бетімен тҧжырымдап шығаруға ынталанады. Оқушылар іздену арқылы білімін 

кӛтеріп, біліктілігін қалыптастыруға талпынады. Осы кезде мҧғалімнің міндеті 

оқушының ой-ӛрісін ояту, пікірлері мен тҧжырымдарына орын беру, яғни дайын 

ақпарат бермей, оларды ӛз ақыл ойының кҥшімен білім алуға жетелеу. Мҧғалім 

оқушыларға жәрдем беріп, қосымша мәліметтер арқылы олардың іс-әрекетін 

басқарады, тақырыптағы анықтамалар мен заңдылықтарды, ережелерді ӛздері 

қорытып шығарған нҧсқаларымен салыстырып ақиқатына жетуге кӛмектеседі. 

Жаңа тақырыпты балалар шығармашылық ізденіс ҥстінде ӛздігінен меңгере алу 

ҥшін олардың ынтасын арттыру максатында белгілі деңгейде ізденіс, 

проблемалық және зерттеу әдістері қолданылады. Білімді меңгерту тек қана есте 

сақтау арқылы емес, оны оқушылардың ӛзі логикалық талдау жасай отырып, 

орынды пайдалана білуі арқылы жҥзеге асады. Жаңа тақырыпты әр оқушы 

берілген алгоритм бойынша ӛз бетімен зерттегеннен кейін олардың ой-пікірлері 

топ ішінде талданады. Әр оқушының ойлау және қабылдау қабілеті әр тҥрлі 

болғандықтан, жауаптары да әр тҥрлі болып келеді. Сондықтан оқушылардың 

барлығының жауаптары қабылданады да, ортақ шешімге келтіріледі. 

ІІІ кезең – ҥш деңгейлік тапсырмаларды (мемлекеттік стандарттың міндетті 

деңгейінің мазмҧнын қамтитын) ӛздігімен орындату. Деңгейлік тапсырмаларды 



210  

жҥргізудегі негізгі мақсат – баланың қабілетін ашу, ӛз бетімен ізденуге ҥйрету, 

пәнге қызығушылығын арттыру. 

І деңгейлік тапсырмалар – стандарттық міндетті деңгейдің ең аз қажетті 

шамадағы кӛлемі. Бҧл тапсырмалар оқушының тҥсінігіне жеңіл, жаттап алуға 

лайықталған қайталау, ҥлгі есептері, жаңа тақырыпты бекітуге берілген есептерге 

ҧқсас тапсырмалар. Ол тапсырмаларды барлық оқушылар міндетті тҥрде орындап, 5 

ҧпай алады. 

ІІ деңгейлік тапсырмалар – оқушылардың жаңа тақырыптан меңгерген 

білімдерін жҥйеге келтіріп, ӛзгерген жағдайда танымдық және мағыналық мәні 

бар логикалық есептерді шығару, кроссвордтар шешу барысында қолдануға 

арналады және олардың алған білімін тереңдетеді. ІІ деңгейді орындаған оқушы 

алғашқы 5 ҧпайына тағы 10 ҧпай қосып, келесі деңгейге жете алмаған жағдайда 

тӛрттік бағаға ие болады. 

ІІІ деңгейдің тапсырмалары – талдау және жинақтау, салыстыру, негізгісін 

бӛліп алу, қорытындылау сияқты ойлау қызметінің тәсілдерін қолдануды қажет 

етеді. Бҧл салада оқушылардың тақырып кӛлеміндегі компетанцияларын 

қалыптастыруға арналған комплексті және бірнеше тәсілмен 

орындалатын,формаларды тҥрлендіріп шығаратын есептер беріледі. Бҧл кезеңде 

мҧғалімнің кӛмегі есептің мазмҧнын тҥсіндіру, оның орындалуы туралы нҧсқау 

беру ҥшін ӛте қажет. Барлық тапсырмаларды орындаған оқушы 15 ҧпай қосып 

жинап, бестік баға алады. Ҥш деңгейді де толық орындаған оқушының толық ҧпай 

саны 30 болады. Сабақта орындалмай қалған ІІ, ІІІ деңгейлік тапсырмалар ҥй 

тапсырмасы ретінде беріледі. Әр оқушы ӛзінің қабілетіне қарай ӛз бетімен немесе 

мҧғалімнің кӛмегімен бҧл тапсырмаларды аяқтауға мҥмкіндік алады. 

Оқушыларды осындай рейтинг жҥйесі бойынша бағалау ҥшін тақтаға олардың 

тізімі ілініп, тапсырманы ӛз бетімен орындағанының тҧсына «+» белгісі 

қойылады. Жинаған ҧпайларын оқушылар әр сабақтың соңында арнайы кестеге 

тиісті нҥктесін белгілеп отырады. Нҥктелердің арасында біріншіден қосса, даму 

мониторингі шығады. Ол оқушының кешегі мен бҥгінгі білім деңгейін салыстыра 

отырып, оның даму барысын қадағалауға мҥмкіндік береді. 

Пайдаланылған әдебиеттер 

1. Биологиядан дәстҥрлі емес сабақтардың ӛткізілу ерекшеліктері// 

Қазақстан жоғары мектебі., №3, 2009 ж.,4-6 беттер. 

2. Дәстҥрлі емес сабақтар арқылы сабақты ӛткізудің тиімділіктері// 

Қазақстан мектебі., №7, 2008 ж., 11 бет. 

3. И. Нҧғыманов, Ж.Ә. Шоқыбаев, З.О. Ӛнербаева. Биологияны оқыту 

әдістемесі. А. 2005ж. 

 

 
ҤШ ӚЛШЕМДІ ӘДІСТЕМЕЛІК ЖҤЙЕ – САПАЛЫ БІЛІМ БЕРУ 

КЕПІЛІ 

Тіллабек У.Ш. 

ХХІ ғасырдың жан – жақты зерделі, дарынды талантты тҧлғасын 

қалыптастыру бағытындағы білім беру мәселесі мемлекетіміздің басты 
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назарында. Егеменді елдің «Ел межесі – елулікке ӛту» басты мақсаты болған 

соң, білім мен ғылым саласы дҥниежҥзілік деңгейге сай болуы керек. 

Бҥгінгі таңда педагогикалық технологиялардың 300- ге жуық тҥрі 

белгілі, солардың ішінде «Ҥш ӛлшемді әдістемелік жҥйе» (УӘЖ) 

педагогикалық технологиясы. Авторлары: Ж.А.Қараев және 

Ж.У.Кобдикова. 

Әдістеменің ерекшелігі мен мазмҧны неде? 

«Оқытудың ҥш ӛлшемді әдістемелік жҥйесі» педагогикалық 

технологиясын қолдану арқылы сыныптағы оқушылардың білім сапасын 

кӛтеруге болады. Бҧл технологияны негізінде оқушының жеке басының 

қабілетіне сәйкес ой белсенділігі мен шығармашылығы қарапайымнан 

кҥрделіге бағытталады. 

Бҧл әдістеменің тағы бір ерекшелігі, оқушылардың танымдық 

белсенділігін ынталандырып, арттыратын қҧрал ретінде «ашық журналда» 

қолдану   аталмыш   технологияның   оқушыларды   бағалаудың 

ынталандыру жағын кҥшейтетін ҧтымды бӛлігі болып табылады. 

«Ашық журнал» арқылы әр оқушы орындаған тапсырмасын осы 

журналға тіркеу барысында олар бір – бірінің алға жылжуын бақылау 

мҥмкіндігіне ие болады және деңгейлік тапсырмаларды орындау дәрежесі 

туралы ақпарат ала алады 

Сабақ қҧрылымының мазмҧндылығы мен жҥйелілігі реттеліп, тақырыпты 

меңгеруде оқушыда ӛз бетіндік іс – әрекет белсенді жҥреді. Мҧғалім әр 

оқушының білім – білік дағдысын зерттеуге мҥмкіндік алады. 

«Ҥш ӛлшемді әдістемелік жҥйе» (УӘЖ) – технологиясымен жҧмыс 

жасауда мҧғалімнің теориялық деңгейі нығайып, шығармашылық ізденісі 

жан – жақты дамиды. 

Нәтижесінде шынайы жарыс рухы пайда болады, тәжірибе кӛрсеткендей, 

оқушы ӛзінің ілгерілеу динамикасын басқа адам табыстырақ оқушылармен 

салыстыра отрырып олардан қалғысы келмейді, оның табысқа итермелейтін 

ынта жігері артады. 

«УӘЖ» технология қолдану жағдайында оқушы мен мҧғалімнің ӛзара 

тәуелді корпоративті әрекеті басым болады, сондай – ақ оқуды рефлексивті 

басқару жҥзеге асырылады. Және педагогикалық диагностика әдістерін 

онтайландыратын, бҧл технологияның денсаулық сақтаушы қасиеті бар. 

Технологияның тиімділігі: 
Технологияның «психо сақтаушы» екендігін айтуға болады, ӛйткені ол оқу 

процесінің барлық қатысушыларына қолайлы жағдай туғызады. 

1. Баланың жеке қасиеттерін, оның темпераментін, оқу материалын 

қабылдау ерекшеліктерін ескеру. 

2. Мҧғалім технологияны жҧмыс барысында қолдануда ҥлкен 

жетістіктерге қол жеткізеді. 

Сабақтың негізгі кезеңдері: 

І кезең. Ҧйымдастыру кезеңі . 

ІІ кезең. Жаңа тақырыпты ӛз бетімен меңгеріп кӛруге мҥмкіндік туғызу. 
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ІІІ кезең. Әр оқушының қалыптасқан қҧзіреттілік деңгейін айқындап бағалау 

кезеңі. 

Сабақтың негізгі кезеңдері, олардың бірізділігі және логикалық 

байланысы, сабақ қҧрылысының оның мазмҧны мен мақсатының сәйкестігі, 

әрбір сабақ кезеңдеріне уақыттың бӛлінуі сақталған. 

Қорыта келе, « Оқытудың ҥш ӛлшемді әдістемелік жҥйесі » педагогикалық 

технологиясы арқылы тӛмендегі кӛкейтесті мәселелер шешімін табатынын 

айтуға болады: 

1. Оқушылардың білім сапасы кӛрсетіледі олар әрбір пән бойынша 

мемлекеттік стандарт деңгейінің ең аз қажетті кӛлемін 100% ҥлгеріммен 

қамытуына кепілдік алады; 

2. Қабілеті жететін пәндерден жоғары деңгейлерге дейін жете алатын 

болады; 

3. Әр оқушыға ҥй жҧмысы жеке басының қабілетіне сәйкес сараланып 

берілетін болады. Сол арқылы артық жҥктемені жою мәселесі шешімін 

табады. 

4. Дарынды балалар дер кезінде анықталып, дами алады. 

5. Оқу сапасының мониторингісі және диагностикасы оқушы білімін 

бағалаудың әділеттілігі қамтамассыз етіледі. 

6. Оқытуды ақпараттық технологиялар тиімді пайдаланады. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер 

1. Биологиядан дәстҥрлі емес сабақтардың ӛткізілу ерекшеліктері// 

Қазақстан жоғары мектебі., №3, 2009 ж.,4-6 беттер. 

2. Дәстҥрлі емес сабақтар арқылы сабақты ӛткізудің тиімділіктері// 

Қазақстан мектебі., №7, 2008 ж., 11 бет. 

3. И. Нҧғыманов, Ж.Ә. Шоқыбаев, З.О. Ӛнербаева. Биологияны оқыту 

әдістемесі. А. 2005ж. 

 

ТАБИҒИ АҚБӚКЕН ПОПУЛЯЦИЯСЫН САНАУ ӘДІСТЕМЕСІ 

 

Шыназова Жадра Асанбековна 

 

ТМД территориясындағы ақбӛкендердің бҧрынғы жылдардағы саны 

туралы мғлҧматтар ӛте аз. 1391 жылы екі жҥз мыңдық Темір әскері қазіргі 

Қостанай облысының орталық бӛлігінде тҧрғанда Аманқарағай орманына 

екі кҥндік аңшылық қҧрғаны мәлім. Жабайы аңдар, негізінен ақбӛкендер кӛп 

ауланғаны соншалық, жауынгерлер тек қана ең жақсы деген еті бар 

жануарларды таңдап алған деседі. 1630 жылдары татар, қалмақ, 

ноғайлардың ӛмірінде маңызды орынды аңшылық алдың соның ішінде 

ақбӛкендерді аулау. П.Рычков (1772) мәліметтері бойынша ақбӛкендер 

Қырғыз-Қайсақ даласында ӛте кӛп болған. 

Кӛп мӛлшерде ақбӛкендер Батыс Қазақстан территориясында да 

кездескен. А.К.Толстой (1906) былай деп жазды: біз тҧрған жердегі тоғыз 
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қырдан басқа бҥкіл дала біздің айналамыздағы бҥкіл кеңістік 

ақбӛкендермен жамылған еді. Мен бҧл жерде бірнеше мыңдаған ақбӛкен 

болды деп ойлаймын. ХІХ ғасырдың 50-60 жылдарында ақбӛкендер 

оңтҥстіктен солтҥстікке тҧрақты миграция жасап отырды. Жануарлар Шу 

ӛзенінен Атбасар қаласына дейін жетті. Ӛзеннен ӛту кезінде оларды кӛптеп 

аулап та отырды. Бҧл қысқаша деректерден ХІХ ғасырдың бірінші 

жартысында ақбӛкендердің сандық динамикасы әлі жоғары болғандығын 

тҥйіндеуге болады. Бҧл жануарлардың бірден тез арада азаюы, бас санының 

қысқаруы ХІХ ғасырдың екінші жартысында болды. Нәтижесінде, ХХ 

ғасырдағы 30 жылдардың басында Қазақстанда бірнеше жҥздеген ғана 

ақбӛкен бастары сақталған бірақ олар да жойылып кету алдында тҧрған еді. 

Соңғы жылдары оларды қорғау шаралары нәтижелері мен жақсы 

метеорологиялық жағдайлар (жылы қыс айлары) ақбӛкен сандарының 

қалпына келуіне әсер етті. Қазақстан территориясында ақбӛкендердің 

анағҧрлым интенсивті санының ӛсуі 40 жылдары кӛрініс берді. Ал 1947- 

1950 жылдары жануарлар жартылай шӛлді және далалы жерлерді игерген 

кезде жҥз жыл бҧрынғы байқалған санына жетте десе де болады. 

Санау әдістемесі. Алғашқы жылдары бҧл жануарларды Қазақстанда 

автомашиналармен жҥріп есептеген. Санақ кӛрсеткіштері тӛмен болған. 

Ақбӛкендер республика территориясында ӛте ҥлкен аумақта тіршілік етеді. 

Олардың ареалының ауқымы мыңдаған километрлерді қҧрайды. Ондаған 

автомашинамен де бҥкіл аумақты қамту мҥмкін емес. Санды анықтауда 

анағҧрлым жақсы нәтиже берген самолетпен жҥргізген санақ мәліметтері 

болды. ТМД-да ең алғаш рет авиасанақты жабайы солтҥстік бҧғыларына 

В.А.Андреев (1961) жылы іске асырған еді. Арырақта бҧл әдіс жетілдіріліп, 

дала жануарларын соның ішінде ақбӛкендерді санаққа алуда кеңінен 

қолданыла бастады. Қазақстан территориясында аса қолайлы авиавизуальді 

санақ жҥргізетін мерзім болып ақпан және наурыз айлары саналады. 

Жануарлар бҧл уақытта еріген қарда табын табынымен бӛлек бӛлек 10-100 

бастан сирек 500-1000 нан астам особьтер бірігіп жҥреді. Кӛп ҥймелеп 

топыраған жерде оларды санаққа алу ӛте қиынға тҥседі. Сондай-ақ, 

кӛктемде әлі де қысқы жҥн жамылғысында болады, ӛте аппақ және жердің 

қара фонында жақсы әрі анық кӛрінеді. Қазақстан жағдайында 

ақбӛкендерге авиасанақ жҥргізу ҥшін АН-2 (жолаушылар варианты) 

самолеті ыңғайлы. Авиавизуальді санаққа әдетте 3-5 санақшы қатысады. 

Олар әрбір бортта орналасып, біреуі пилот кабинасынан санақ жасайды, 

Барлық санақшылар бір-біріне тәуелсіз ақбӛкендермен кездесу уақытын 

сағатпен тіркейді. Санақ нәтижесін журналға жазады [8]. Маршрутта 

кӛрінуіне байланысты кездескен барлық ақбӛкендер 1-2 км жолақта саналып 

отырады. Ҧшу барысында бір табын мен келсі табын орналасуының 

аралығы әдетте 20-50 км қҧрайды. Бҧл әдіс 1965 жылдан бері қолданылып 

келеді. Осы әдіспен алынған мәліметтер нәтижесі бойынша санаққа алынған 

ақбӛкендер саны алынған жолақ алаңына бӛлініп, жануардың 1км
2
 орташа 
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саны анықталған. Осылай Қазақстан территориясындағы ақбӛкенның 

барлық популяциясының саны да анықталған. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 
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области РК. Вестник ОГУ. 2013. 10 (159): 283. 

 
 

ӚСІМДІКТАНУ ПӘНІ БОЙЫНША «КЛЕТКА» ТАҚЫРЫБЫНА 

САБАҚ ӚТУ МЕТОДИКАСЫ 

 

Бердимуратова Диляфруз Оразбайқызы 

 

Клетка деген тақырыпты ӛтуге кіріскенде оқытушы, ботаника 

курсының Ҥ кластағы ӛтілетін программасы бойынша, мына нәрселерді 

қамтиды мақсат етіп қоюы керек: 

І-ші ден, оқушыларды ӛсімдік денесін қҧрайтын қарапайым бірлік - 

клеткамен таныстырып, оның қабықшасы, қозғалу қабілеті бар 

цитоплазмасы, ядросы, клетка шырыны, пластидтерді болатынымен 

таныстыру; 

2- ші ден, ӛсімдіктің тірі клеткасына қоректік заттар келіп тҧратынын, 

клетканың ӛсетінін және бӛлінетінін, клетканың бӛлінуін ядроның 

бӛлінуінен басталатыны, ал ядро бӛлінгенде микроскоппен оның 

хромосомасында кҥрделі ӛзгерістер болып жатқанын кӛретінімізді, ал оның 

ӛзі екі жаңа клетканың ядроларын, тҥзуге әкелеітінін тҥсіндіру; 

3- ші ден пияз ӛзінің мысалынан оқушыларға тканьдер жайында тҥсінік 

беру керек, бҧл одан әрі қарай тамырдың, сабақтың, жапырақтардың 

клеткалы қҧрылысын оқығанда тереңірек ӛтілетінін тҥсіндіру. 

Тақырыпты оқу оқушыларды ҥлкейтіп кӛрсететін приборлардың /қол 

лупалы» штатавті мура, микроскоп/ қҧрылысымен және оларды пайдалану 

техникасымен таныстырудан басталады. Келесі сабақтарда оқушылар пияз 
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ӛңінен препарат даядлаумен, ӛсімдік клеткасының қҧрылысымен, клеткаға 

заттардың енуі және цитоплазманың қозғалуымен /клетканың бӛлінуі және 

ӛсуімен танысады. Жоғарғы кластарда бҧл мәселені тереңірек ӛтуге 

байланысты, ӛсімдіктердің клеткалы қҧрылысы жайындағы тҥсініктің 

оқушыларда дҧрыс қалыптасуы – ботаника курсының негізгі мақсаттарының 

бірі. 

I. Ӛсімдік клеткасының қҧрылысымен толық танысу ҥшін қабығы 

аршылған пияздың етті қабығының дӛңес жағынан немесе пышақтың, 

ҧстараның жҥзімен жҧқа мӛлдір қабықшасын сылып алады, препарат жасап, 

микроскпоппен қарағанда, бір – біріне ӛте тығыз орналасқан клеткалар 

кӛрінеді. Клеткалар бір – бірімен клеткааралық заттар арқылы байланысады. 

Әрбір клетканы айнала клетка қабықшасы қаптайды. Кӛптеген 

саңылаулар болады, сол саңыраулар арқылы, 1 – шіден бір клеткамен екінші 

коетканың арасында ӛзара су, газ, зат алмасса, 2 – шіден бір клетканың 

цитоплазмасы мен байланысады. Клетка қабықшасы оның ішінде ішкі 

бӛліктері зақымдаудан сақтайды. Клетканың ішінде, қабықшаның астында, 

жҧмыртқаның ақуызына ҧқсаған желімтек қоймалжың тірі зат - цитоплазма 

болады. Жас клетканың ішін цитоплазма тҥгелдей толтырады да, ересек 

клеткалар қабықшасының астын ғана астарлап жатады. 

Цитоплазма- клеткалардың негізгі бӛлігінің бірі, себебі онда қоректену, 

тыныс алу әрекеттері жҥреді. 

Ядро - цитоплазмадан тығыздау заттан қҧралған ядро орналасады. 
Кӛптеген клеталардың бір ғана ядросы, оның сыртында жҧқа 

қабықшасы болады. Ядромен цитоплазманың арасында зат алмасу болып 

тҧратындықтан, олар бір-бірімен ӛзара тығыз байланысты, бірінсіз-бірі 

тіршілік ете алмайды. Ядро клетканың кӛбеюіне қатысады. 

ВАКУОЛЬ. Цитоплазма клеткаларды тҥгелдей толтырып тҧрмайды, 

клеткалардың цитоплазмадан қалған бос орнын, әсіресе ересек клеткаларда 

клетка шырыны толтырып тҧрады, ал вакуоль деп аталады. Вакуоль 

клеткада біртіндеп пайда болады, себебі онын пайда болуы цитоплазмада 

клетка шырынынын жиналуына байланысты. Жас клеткада шырын ҧсақ 

тҥйіршіктер тәрізді шашырап жатады. Клетканың ҧлғаюына байланысты 

клетка шырыны кӛбейетіндіктен, шашырап жатқан вакуольдер бір-бірімен 

қосылып, кӛлемін ҧлғайтады, соның нәтижесінде бір клеткада бір-екі ҥлкен 

вакуоль тҥзіледі, цитоплазма мен ядро клетканың қабықшасына қарай 

ығысады, сӛйтіп ҥлкен шырынды вакуоль клетканың дәл ортасын алып 

жатады. Клетка шырынында су, қант, тҥз т.б. заттар болады. Бҧған мысал 

піскен жемістерді жарғанда ӛте кӛп шырынның ағуы жатады. 

Цитоплазма - клетканың негізгі бір бӛлігі. Онда қоректену, тыныс алу 

процестері жҥреді. Клетканы микроскоппен қарағанда ондағы пластидтердің 

қабықша бойымен қозғалатынын кӛреміз. Бҧл цитоплазманың қозғалуына 

байланысты. 

Цитоплазманың қозғалуынан қоректік заттар мен ондағы еріген 

минералды тҧздар бір жерден екінші жерге ауыса алады. Пластидтер ӛсімдік 
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клеткасының цитоплазмасьндары пластидтер ӛсімдікке жасыл тҥс береді. 

Ӛсімдіктердегі қызыл, сары, кӛк тҥстер де пластидтерге байанысты болады. 

Ӛсімдік клеткасының цитоплазмасында жасыл тҥсті пластидтер ӛте кӛп. 

Дегенмен пластидтердін тҥссіз тҥрлері кездеседі. Мысалы: пияз 

қабықшасындағы клетка тҥссіз пластидтер. Клетканың 2-ші бір негізгі бӛлігі 

ядро. Клетка ядросыз тіршілік ете алмайды. Ӛсімдік клеткалары бір-бірімен 

клеткаралық зат арқылы тығыз байланысады. 
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ПЕДАГОГИКАДА ЖӘНЕ БИОЛОГИЯ ОҚЫТУ 

ӘДІСТЕМЕСІНДЕ ОҚУШЫЛАРДЫҢ ЗЕРТТЕУ ІСКЕРЛІКТЕРІН 

ҚАЛЫПТАСТЫРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

Рахимбаева Молдир Жандосовна 

 

Мультимедиа және заманауи Интернет-технологиялар жеке тҧлғаның 

мҥдделері мен қажеттіліктерін қанағаттандыруға, оны дамытуға, мектеп 

мҧғаліміне мотивациялық кӛмек кӛрсетуге, оқушылардың зияткерлік 

қабілеттері мен шығармашылық қҧралдардын қалыптастыруға бағытталудан 

тҧрады. Оқыту процесін мультимедиа қҧралдарымен жеткілікті жабдықтау 

оқытуды дараландыруды кҥшейтуге ықпал етеді [4]. Алайда, оқытуда жаңа 

ақпараттық технологияларды қолдану кезінде оқыту процесінің негізгі 

тҧлғасы мҧғалім болып қалатынын есте сақтау қажет, компьютер маңызды, 

бірақ кӛмекші рӛл атқарады [3, 4]. Компьютерді қолданудың басты міндеті- 

мҧғалім мен оқушыға жҧмыстың тҥрлері мен әдістерін таңдаудың барынша 

еркіндігін береді және оқытушыдан білім алушыға білім беруді жеңілдету 

болып табылады. Компьютер дәстҥрлі оқу қҧралдарын толықтыруы керек, 

бірақ алмастыра алмайды. С.В.Алексеевтің пікірі бойынша компьютермен 

модельдеу оқушылардың табиғи қоршаған ортадағы зерттеу іс-ірекеттерін 

толық алмастыра алмайды [2, 3]. 

Орта мектептерінде мҧғалімдер 1990 жылдан бері желілік 

коммуникациялық технологияларды пайдалана бастады. Бҥгінгі кҥні 
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елімізде кӛптеген мектептер тек электронды поштамен ғана емес, WEB- 

ресурстармен де белсенді жҧмыс істейді, ақпараттық базаларға қол жеткізу 

ҥшін Интернетті пайдаланады, ӛз сайттарын қҧрады. Министрліктің тағы бір 

жоспары – әрбір сыныпты интернетпен қамту, дәлірегі әрбір сыныпқа Wi-Fi 

орнату мәселесі тҧр [11111]. Орта білімнің мақсаты адамның мҥдделері мен 

қажеттіліктерін қанағаттандыруға, оны дамытуға, мотивациялық 

қалыптастыруға бағытталуы, саладағы ҧстазға, зияткерлік және 

шығармашылық қабілеттеріне кӛмектесу қҧралы бҧл - мультимедиа және 

қазіргі заманғы Интернет технологиясы болып саналады. Барлық 

мектептерге білім беру ресурстарының электрондық орталығына тегін қол 

жеткізу қамтамасыз етіледі, сондай-ақ оқу мекемелері арасында ақпарат 

алмасуды кӛздейтін тегін трафикті жасау жоспарланып отыр. Қажетті 

Интернет желісі адамға ақпаратты сырттай іздеуге, нақты уақыт шегінде 

электрондық қарым-қатынас асауға және WEB-беттерді қҧру мҥмкіндігін 

береді. Интернеттің барлық осы мҥмкіндіктерін оқушылар ӛз қызметінің 

нәтижелерін жариялауы ҥшін ақпараттық ресурстарды, коммуникациялық 

қҧралдарды кешенді қолданылуы тиіс. 

Бағдарламаның мақсаттарының бірі ақпараттық технологиялар 

негізінде кӛрсетілген білім берудің жаңа бір деңгейіне кезең-кезеңмен кӛшу 

ҥшін жағдай жасау болып табылады. Бағдарламаның мақсаты "...білім 

беруді дамытуды ақпараттық және ғылыми-әдістемелік қамтамасыз етудің 

жҥйесін қҧру; оқу процесінде жаңа ақпараттық және коммуникациялық 

технологияларды қолдану; оқу процесінде дәстҥрлі оқу қҧралдарымен қатар 

қазіргі заманғы электрондық оқу материалдарын жасау және пайдалану..." 

болып табылады [1]. Бҧл ғылыми негізделген ресурстарды, мультимедиа 

қҧралдарын пайдаланудың тиімді әдістемесін анықтауды талап етеді. 

Кӛптеген мҧғалімдер ӛз тәжірибелернде зоологияны оқытудың 

тиімсіз тҧстарын атап кӛрсетті және мҧны оқыту қҧралдарының 

жетіспеушілігімен, оқыту нысандарының тҥрлерінің аздығымен 

байланыстырады. Кӛптеген ғылыми зерттеулерде биологияны оқытуда 

компьютерлік технологияларды пайдаланудың тиімділігі жоғары екендігі 

дәлелденгеніне қарамастан, биология пәні мҧғалімдері оларды ӛзінің 

педагогикалық тәжірибесінде жиі пайдаланбайтындығын айтады, олар мҧны 

уақыттың жетіспеуімен және компьютерлік сыныптарға қолжетімділіктің 

жоқтығымен байланыстырады [1,3,]. 

Зерттеу 2019 жылдан 2021 жылға дейінгі кезеңде жҥзеге асырылды 

және ҥш кезеңді қамтыйды. 

Бірінші кезең (2019-2020жж) биологияны оқытуда оқушылардың 

зерттеу іскерлігін қалыптастыруда және компьютерлік технологияларды 

пайдалану мәселелері бойынша мәліметтер жинау; осы мәселе бойынша 

психологиялық-педагогикалық, әдістемелік және арнайы әдебиеттерді 

талдау; жалпы білім беретін мектепте практикада зерттелетін мәселенің 

жағдайын зерделеу. 
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Екінші кезең (2019-2020жж) Қызылорда қаласының №136 мектебінде 

7 сыныпта Биология пәнінен ӛткізілген сабақта мультимедиа және 

Интернет-технологиялар қҧралдарын қолдана отырып, зерттеу сипатындағы 

тапсырмалар мен жҧмыстар жҥйесін әзірлеу. Эксперимент нәтижелері 

бойынша оқушылардың зерттеу іскерліктерін қалыптастыру ҥшін 

мультимедиа және Интернет-технология қҧралдарын қолдану деңгейін 

нақтылау. 

Ҥшінші кезеңде (2019ж) қолданылған әдістердің тиімділігін тексеру, 

эксперименттік зерттеу нәтижелерін талдау, қорытынды жасау және 

диссертациялық зерттеуді ресімдеуді жҥзеге асыру. 
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ДНҚ ПОЛИМОРФИЗМІН ТАЛДАУ ӘДІСТЕРІ 

Тасмурзаева Шынар Нурлановна 
 

Соңғы кездердегі зерттеулерде ДНҚ рестрикционды фрагменттері 

полиморфизмін анықтау ҥшін РФҦП (ПДРФ) немесе RFLP (restriction 

fragment length polymorphism), негізделген маркерлер қолданылып келді. Бҧл 

әдіс біртекті нуклеотидті ауысуы, бӛліну, қосу және ӛзге де қайта 

қҧрылымдау нәтижесіндегі тану аумағының ӛзгерісін тану ҥшін керек. 

Сонымен бірге кейбір рестрикция эндонуклеаздары ДНҚ кесуге қабілетсіз, 

метилдену сипатында тербелу болса, ферменттерді RFLP әдісімен 

анықтауға болады (Малышев, Картель, 1997) [4]. 

RFLP – талдаудың маркерлердің басқа тҥрлері алдында басымдылығы 

бар, маркерлер тҥрі ДНҚ тізбегіндегі ӛзгерістерді ҧқсастандырады және 

гендік айқындалуға тәуелсіз ӛзгерістерді айқындауға мҥмкіндік береді. 

RFLP ӛзге молекуларлық маркерлеріне қарағанда, ақуыздық маркерлер, 

кодоминантты (гетерозиготаларды гомозиготалардан айыра білуге 

мҥмкіндік береді), және мҧндай талдау нәтижелері жоғары дәрежеде ӛнімді. 

RFLP-ті ӛткізудің барлық қиындықтарына қарамай, соңғы жиырма 

жылда бҧл маркерлер ӛсімдік тегін зерттеулерде - қосымша генетикалық 

зерттеулерде қолданылып келеді [3, 4]. 
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RFLP әдісі сомаклондық нҧсқаларды ҧқсастандыру мен жіктеу ҥшін 

қолданылды (De Klerk, 1990). Оның кӛмегімен жҥгері шоғырының 

сомаклондық регенеранттарына зерттеу жҥргізіліп, полиморфизм 

анықталды, сонымен бірге жҥгеріге тән локустар ӛзгерісі байқалды (Brown 

et al., 1991). RFLP әдісі қызылша сомаклондары полиморфизм деңгейін 

анықтау ҥшін де қолданылды (Munthali et al., 1996; Sabir et al., 1992). 

Сонымен бірге RFLP талдауын ӛткізу жоғары деңгейдегі ДНҚ 

қҧралдарын пайдалануды, жҧмысты кҥрделендіретін радиоактивтік белгіні 

қолдану РФҦП – талдау ӛткізуді бірнеше кезеңге бӛліп, ҥлкен еңбек 

шығындарын қажет етеді. Полимеразды тізбектік реакциясына (ПТР) 

негізделген әдістерді қолдану RFLP әдістерінің кемшіліктерін айналып 

ӛтуге мҥмкіндік береді [1-4]. 

Полимераздық тізбектік реакция әдісі (ПТР) соңғы кездерде 

молекулалық биологияда, генетикада, экологияда, медицинада әр алуан 

мәселелерді шешу ҥшін кеңінен қолданылады. Бҧл әдіс локустардағы ДНҚ 

полиморфизмін анықтауға, ДНҚ және РНҚ фрагменттерін клондауға, 

генетикалық карта қҧруға қолданылады. (Nilson et al., 1997; Веn Chaim et al., 

2001; Кочиева, 1999; Гостимский және т.б., 1999). 

Полимераздық тізбектік реакцияның екі негізгі нҧсқасы бар: 

1. ПТР туынды праймерлермен мысалы, RAPD (Random Amplified 

Polimorphic DNA), АР-РСR (Arbitrarily Primed PCR) немесе DAF (DNA 

Amplification Fingerpriming) маркеры, (Williams et al., 1990; Welsh, 

McClelland, 1991; Caetano-Аnolles et al., 1991; Сиволап, Календарь, 1995; 

Bassam et al., 1994). 

2. ПТР арнайы праймерлер қолданумен (ҧзындығы 20-27 

нуклеотидтер), белгілі нуклеотидті тізбекке қҧрылған: STS (Sequenасе 

Tagged Sites) маркерлер (Шегинян, Гинцбург, 1995) [4]. 

 

Кездейсоқ праймерлермен полимераздық тізбекті реакция әдістерінің 

бірі - RAPD (Random Amplified Polimorphic DNA) әдісі болып табылады. Бҧл 

әдістің мәні - әрбір ПТР – екі қысқа тізбектен тҧратын, геномдық ДНҚ 

бӛлігінен шығатын ӛнім және ол олигонуклейтидті праймерге ҧқсас. Бҧл 

тізбектер жақын орналасып, ДНҚ қарама – қарсы тізбегінде орналасауы 

қажет. Қысқа паймерлерді қолдану барлық ген бойында кездейсоқ 

орналасқан бірқатар фрагементтердің амплификациясын қамтамасыз етеді. 

Ҥлгілер арасындағы ДНҚ полиморфизмі праймердің мутация немесе 

инерция бӛліну әсерінен болуы мҥмкін. RAPD-маркерлер негізінен доминат 

маркерлер ретінде тҧқымқуалайды, кодоминантты тҧқымқуалаушылық 

сирек кездеседі. Әдетте RAPD – локустар екі аллельдердің бар болуымен 

немесе жоқтығымен анықталады. 

AP-PCR ӛткізуде алынған ӛнімдер полиакриламидті, агарлы гелде 

электрофорез кӛмегімен бӛледі (Welsh and McClelland, 1990). Бҧл әдістің 

ерекшеліктері праймердің кҥйдіру кезінде бастапқы циклде тӛмен, жеңіл 

кҥйдіруде праймерлеу тиімділігі жоғары. Содан кейін қатаң 
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амплификациялау циклі басталады. (Hadrys et al, 1992; Малышев, Картель, 

1997; Дорохов, Клоке, 1997) [4,5,6]. 
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ПАРАБОЛА-ГИПЕРБОЛАЛЫҚ ТЕҢДЕУГЕ ҚОЙЫЛҒАН ТРИКОМИ 

ЕСЕБІ 

Ф.м.ғ.к., аға оқытушы Бименов Мырзағали Аязұлы, 

Абдуллаева Динара Асилбековна 

 

Ω ∈ 𝑅2 жазықтықта жататын тежеулі шектік область, ол 𝑦> 0 

болғанда ҧштары 𝐴 = (0,0), 𝐴0 = (0,1), 𝐵0 = (1,1), 𝐵 = (1,0), нҥктелері 

болатын АА0, А0В0, В0В кесінділерімен қоршалған, ал 𝑦 <0 - ҥшін 

𝐴𝐶: 𝑥 + 𝑦 = 0 және 𝐵𝐶: 𝑥 - 𝑦 = 1 тӛмендегі теңдеудің сипаттамаларымен 

шектелген болсын. 

 

 
(1.1) 

Бҧл теңдеу аралас типтес парабола- гиперболалық теңдеу болып 

табылады. 

Парабола-гиперболалық теңдеу ҥшін Трикоми есебінің келесі аналогын 

қарастырайық. 

Т1 есебі. Тӛмендегі шарттарды қанағаттандыратын (1.1) теңдеудің шешімін 

табыңыз 

𝑢|AAO𝖴BBO = 0, (1.2) 

𝑢x+𝑢𝑦|𝐵𝐶 = 0. (1.3) 

 1 = Ω ∩ {𝑦> 0}, 2 = Ω ∩ {𝑦 <0}, ал W - деп 
 1 (Ω ) ∩ 1,2(    ) ∩ 2 (  ) класының (1.2), (1.3) шарттар 

x,y 1 2 

қанағаттандыратын функциялар жиынтығын белгілейміз. 

Анықтама. 𝑢 (𝑥, 𝑦) ∈ 2(Ω) функциясы 𝑇1 есебінің кҥшті шешімі деп 

аталады, егерде {𝑢𝑛}, 𝑢𝑛 ∈ W функциялар тізбегі табылып, 
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‖𝑢𝑛 - 𝑢‖0 → 0, ‖𝐿𝑢𝑛 - ƒ‖0 → 0 𝑛 → ∞ орындалса. 

Мҧнда және тӛменде ‖ ∙ ‖𝑙 Соболев кеңістігіндегі норманы білдіреді. 
𝐻𝑙(fi) ≡ W𝑙(Ω), ал WO(Ω) = 𝐿2(Ω). 

2 2 
 

Теорема 1.1. Кез-келген f (𝑥, 𝑦) ∈ 𝐿2 (Ω ) функциясы ҥшін T1 есебінің u(𝑥, 

𝑦) кҥшті шешімі бар. Бҧл шешім келесі классқа жатады 

𝐻1 (Ω) ∩𝐻1,2 ( 1) ∩ 𝐶 (Ω ), 
және келесі теңсіздік қанағаттандырады   ‖𝑢‖1 ≤ 𝑐 ‖ƒ‖0, (1.4) 
Шешім келесі тҥрде беріледі 

𝑢(𝑥, 𝑦) = ∬ 𝐾(𝑥, 𝑦; 𝑥1, 𝑦1)ƒ(𝑥1, 𝑦1)𝑑𝑥1, 𝑑𝑦1 

Мҧндағы 𝐾 ∈ 𝐿2 (Ω × Ω). 

Дәлелдеуі. Қысқаша дәлелдеу жолдарын айтып кетеміз. Берілген 

областымыздың әрбір бӛлігінде жылу теңдеуі ҥшін бірінші шекаралық 

есепті және толқындық теңдеу ҥшін Дарбу есебінің бірмәнді шешімінің 

болуын ескереміз. Математикалық физика әдістерін қолданып теңдеудің 

шешімін нақты тҥрде екі бӛлікте жеза аламыз. Шешімнің тип ӛзгерту сызық 

бойындағы мәндерін сәйкестендіре отырып екінші ретті Вольтер 

интегралдық теңдеуіне келеміз. Сол интегральдық теңдеуді зерттеу арқылы 

берілген есептің кҥшті шешімі болу шартын табамыз. Шешімнің нақты 

қандай тҥрде берілетінін кӛрсетеміз. 

Жай есептеу арқылы есептің шешімі ҥшін априорлы теңсіздіктердің 

орындалатынын кӛруге болады. 
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МАТЕМАТИКА КУРСЫНДА МАТЕМАТИКАЛЫҚ ҚЫЗЫҚТЫ 

ТАРИХИ ГЕНЕТИКАЛЫҚ МӘЛІМЕТТЕР БЕРУДІҢ ӘДІСТЕМЕСІ 

Азимбаева Айнур Убайдаевна 

Резюме. В данной статье рассмотрены педагогические методы 

внеклассной учебно – воспитательной работы, включающие в себя 

самостоятельную работу учащихся и пробуждение у детей активности, 

творческой энергии, стимулирующие познавательную деятельность 

учащихся, вызывающие положительные эмоции. 
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Жан – жақты дамыған жеке адамның ӛнімді және шығармашылық 

еңбек етуге, халық ӛмірінің материалды және мәдениетті деңгейін кӛтеруге 

қатысуына итермелейтін оқытудың тәрбиелік ықпалын жетіндіруді 

сыныпта, оқу уақытында ғана емес, сондай-ақ сабақтан тыс уақытта да 

кӛздейді. Оқушының сабақтан тыс уақытының барынша кӛп бӛлігін 

мектепте пайдалану керек бірақ ол сынып сабақтарынан ӛзгеше болу қажет. 

Мҧнда оқыту мен тәрбиені бірыңғай ҥрдіске қосу ҥшін оқушылардың білім 

алуына және олардың танымдық қабілеттерін дамытуға қажетті жағдайлар 

жасалады. Олай болса, сыныптан тыс жҧмыс ӛзінің әсергілі және мәні 

жағынан оқу – тәрбие ҥрдесінің ӛте маңызды, сҥбелі бӛлігі болып табылады. 

Тәжірибе кӛрсеткендей сыныптан тыс сабақтар оқу материалын терең 

тиянақты, және терең меңгеруге ықпал етеді, ой - ӛрісін айтарлықтай 

кеңейтеді, шығармашылық ізденіске, ӛз бетінше жҧмыс істеуге 

қызықтырады, танымдық қасиеттерін тәрбиелейді. 

Оқушылардың сабақтан кейінгі бос уақыттарын ҥнемді ҧйымдастыру 

мәселесі кӛп жағдайда бос уақыттарын ҥнемді ҧйымдастыру мәселесі кӛп 

жағдайда сыныптағы пән мҧғалімдеріне тікелей қатысты. 

- Сыныптан тыс жҧмыстар тәрбие ісімен ғана шектелмейді. 

Оқушылардың бос уақыттарындағы іс - әрекеттерін ойластырып 

ҧйымдастырған сыныптан тыс жҧмыстар олардың бойындағы танымдық 

кҥш және қабілеттерін арттыруға, білімін кеңейтуге, білімге деген ынтасын 

ӛсіруге зор ықпап етеді. 

-Сыныптан тыс жҧмыстар – педагогикалық ҥрдестің қҧрамды, маңызды, 

қажетті, бір бҥтін бӛлігі; 

-Сыныптан тыс жҧмыстар оқу ҥрдісімен бӛлінбейтін байланыста жатады; 

-Олар жеке тҧлғаны тәрбиелеуде, бірін – бірі толықтырады, байытады; 

-Сыныптан тыс сабақ ӛткізу, атап айтқанда, оқушылардың оқу – 

танымдық мҥмкіндіктерін жҥзеге асыру ҥшін ҧйымдастырылған шараларды 

жоспарлағанда, окушыларға сапалы еңбек етуге, бір – бірінен қарым – 

қатынас жасай білуге ҥйрету қажет. 

-Сонымен қатар, ҧйымдастырылған сыныптан тыс жҧмыстар мынадай 

оқу танымдық міндеттерді орындағанда нәтижелі шешіледі: 

1. Оқушылардың әртҥрлі іске қызығушылығын және қабілеттерін, 

шеберліктері мен дағдыларын қалыптастыру. 

2. Оқушылардың бойында маңызды қоғамдық істерді, мінез- 

қҧлықтарды және іс - әрекеттерді дҧрыс қалыптастыру. 

3. Оқушылардың ӛзіндік білімдерін кӛтеруге тәрбиелеу, бос уақыттарын 

орынды және қызықты ҧйымдастыруға әдеттендіру. 

4. Оқушылардың бос уақыттарындағы іс - әрекеттері мен сабақтан тыс 

жҧмыстардың тҥрлері біріктіріп сәйкестендіру, сабақта алған білімімен 

байланста жҥргізу. 

Сыныптан тыс жҧмыстардың нәтижелі болуы ҥшін кӛрсетілген 

міндеттер бір-бірімен табиғи бірлікте қаралады, бірінсіз – бірін шешу 

мҥмкін емес, бҧл – кешенді міндет, сондықтан, кешенді шешуді қажет етеді. 
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Математика пәні бойынша оқушылардың сабақтан тыс уақыттағы 

танымдық іс - әрекеттерін жетілдіруге бағытталған, педагогикалық жолмен 

ҧйымдастырылған сыныптан тыс жҧмыстардың тҥрлері ҥш топқа 

бӛлінетінін атап кӛрсетеді. Олар: 

1. Оқушылардың білім дәрежесін арттыру, олардың оқуға деген 

саналы қатынасын тәрбиелеуге бағытталған және оқу еңбегін дҧрыс та, 

пайдалы 

ҧйымдастыруға кӛмектесетіп жҧмыс тҥрлері (әңгімелер, жиындар, 

кӛрмелер, т.б.). 

2. Ҧжымдық, оқу танымдың әрекеттерін қалыптастыратын тҥрлері 

(ребустар,    викториналар, конкурстар, жарыстар, білім деңгейлерін 

байқауға арналған олимпиадалар). 

3. Оқушылардың шығармашылық қабілетін дамытуға 

тәсілдендіретін,танымдың белсенділіктерін арттыратын тҥрлері (әр тҥрлі 

ҥйірмелер, тіл дамыту сағаттары). 

Сыныптан тыс дамыту оқушылардың оқу – танымдың білім деңгейлерін 

анықтауда мҧғалімнің міндеті ерекше. Ол – сыныптан тыс әрекеттердің 

барлық функцияларын орындаушы, басты ҧйымдастырушы және идеялық 

тәрбие беруді ҧйымдастырушы, басқарушы, сонымен қатар, ол мынадай 

мәселелерді шешеді. 

-оқушыларға қабілеттеріне қарай бағыт – бағдар беру;оқушылардың 

дҥниеге кӛзқарастарын, белсенділіктерін, тәртіп және мінез – қҧлық 

мәдениетін қалыптастыру; 

-тәжірибе жҥзінде әрекеттерін ҧйымдастыру, жан – жақты дамытған тек 

адам тәрбиелеу мен оқушылардың қарым қатынасын ҧйымдастыру. 

Сыныптан тыс жҧмыстардың әрбір тҥрлері мен оларды жҥргізу 

тәсілдері, оқушылардың сабаққа деген дайындықтары мен 

қызығушылықтарын, дағдыларын жандандыруда, алған білім деңгейлерін 

тереңдетуде, оны оқушы санасында бекітуде алатын орны ерекше . 

Сонымен бірге, сыныптан тыс жҧмыстың жоспарын жасауда оған қойлатын 

әдістемелік, педагогикалық тҧрғыдағы талаптар барын ескерткен жӛн. Олар 

тӛмендегідей. 

1. Сыныптан тыс жҧмыстар оқушының жас мӛлшеріне, білім деңгейіне 

сай белгіленуге тиісті. 

2. Оқушының қолынан келмейтін, оқушыны шаршатып, бетін 

қайтаратындай жҧмыстар жоспарланбауы керек. 

3. Сыныптан тыс жҧмыстың жҥргізілу мерзімі, ҧзақтығы оқушының жас 

мӛлшеріне сай болуы тиісті. 

4. Математикадан ӛткізілетін сыныптан тыс жҧмыстар оқушының сабақта 

алған білімін бекітіп, оны толықтыру мақсатын кӛздеп, қолдану тәжірибесін 

артыруға бағытталуы керек. 

5. Сыныптан тыс жҧмыстар жоспарын белгілі бір жҥйеде жҥргізілуге 

тиісті. Оқушылардың сабақтан тыс оқу танымдық әрекеттерін жетілдіруге 

бағытталған педагогикалық шаралардың нәтижелі болуы, мҧғалімнің 
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сыныптан тыс жҧмыстардың компоненттерін бҥтіндей кешенді 

пайдалануына, сабақтан тыс уақыттағы мҧғалім мен оқушының қарым – 

қатынасына да байланысты. Сыныптан тыс жҧмыстардың тҥрлерін кешенді 

пайдалану әрбір мҧғалімнің шеберлігіне ғана тән. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер 

1 Есипов Б. М. «Самостоятельная работа учащихся на уроках 

математики»; учпедгиз–1961–239 стр. 

2 Рахымбек Д. «Оқушылардың логика – методология білімдерін 

жетілдіру»; Алматы. РБК,1998г.255 б. 

3 Давраченко И. И. «Развитие математических способностей 

учащихся на внеклассных занятиях»; Автореферат.дс...,кол. Пед. Н. – 

Ташкент, 1963. 

4 Абдуллаева И. М. Кӛкенова Ж. (ІҤ – ҤІІ кластарда математикадан 

жҥргізілетін кластан тыс жҧмыстар); Алмата, 1974. 

 

ГЕОМЕТРИЯ КУРСЫНДА КООРДИНАТАЛЫҚ ӘДІСПЕН 

ОҚЫТУДЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗДЕРІ 

Аманбаева Гулназ Мухтарқызы 

Айдарова Жанерке Маратқызы 

Резюме. В данной статье рассмотрены основные задачи профильного 

обучения математике. Этим правилам подлежит углубление 

математических знаний и умений для этих задач; развитие логического 

мышления и пространственного воображения;. сформировать правильное 

представление о прикладных возможностях математики; дать сведения из 

истории развития математики. 

Кеңістік фигураларын жазықтыққа кескіндеу ҥшін әдетте параллель 

проекциялауды пайдаланады. Фигураны кескіндеудің бҧл тәсілі мынадай. 

Сызба жазықтығын қиып ӛтетін қандай бір h тҥзуін аламыз да, фигураның 

кез келген А нҥктесі арқылы h-қа параллель тҥзу жҥргіземіз. Бҧл тҥзудің 

сызба жазықтығымен қиылысу А1 мен А нҥктесінің кескіні болады(1-сурет). 
 

 

 
Осылайша фигураның әр нҥктесінің кескінің салу арқылы фигураның 

ӛзінің кескінін салу арқылы фигураның ӛзінің кескінін шығарып аламыз. 



225  

Кеңістік фигурасын жазықтыққа кескіндеудің мҧндай тәсілі фигураға 

алыстан қарағандағы алатын әсерімізге сай. 

Фигураны жазықтыққа кескіндеудің жоғарыда айтылған 

сипаттамасынан шығатын кейбір қасиеттерді атап ӛтейік. 

Фигураның тҥзу сызықты кескінділері сызба жазықтығында кесінді 

болып кескінделеді (2-сурет). 

Шынында да, АС кесіндісінің нҥктелерін проекциялайтын барлыҧ 

тҥзулер сызба жазықтығы  -ны А1С1 тҥзуі бойымен қиятын бір жазықтықта 

жатады. АС кесіндісінің кез келген В нҥктесі А1С1 кесіндісінің В1 нҥктесіне 

кескінделеді. 

Ескерту Осы дәлелденген қасиетте де және былайғы уақытта да, әрине, 

проекцияланатын кесінділер проекциялау бағытына параллель емес деп 

ҧйғарылады. 

Фигураның параллель кесінділері сызба жазықтығында параллель 

кесінділермен кескінделеді (3-сурет). 

Шындығында да, АС және А'С'-фигураның параллель кесінділері 
 

 

болсын.А1С1-және А'1С'1 тҥзулері параллель, ӛйткені олар параллель 

жазықтықтардың  жазықтығымен қиылысуынан пайда болады. Бҧл 

жазықтықтардың біріншісі – АС және АА1 тҥзулері арқылы, ал екіншісі А'С' 

және А'А1' тҥзулері арқылы ӛтеді. 

Бір тҥзудің немесе параллель тҥзулердің кесінділерінің кесінділерің 

қатынасы параллель проекциялауда сақталып қалады. 
АВ 




ВС 

А1 В1 

В1С1 

(*) 

екендігін кӛрсетеміз(4-сурет). 

В нҥктесі арқылы А1С1 тҥзуіне параллель А2С2 тҥзуін жҥргіземіз.ВАА2 

және ВСС2 ҥшбҧрыштары ҧқсас.Ҥшбҧрыштардың ҧқсастығынан және А1В1= 

А2В мен В1С1=ВС2 теңдіктерінен (*) пропороциясы шығады. 

Жалпылама кескін 

Жалпылама кескін – бҧл келесі қосымша қасиеттерге ие параллель 

кескін.Әрбір кеңістіктегі фигурамен координат жҥйесін байланыстырамыз, 

яғни ХОY тҥзу бҧрышты кӛлденең жазықтық және осы жазықтыққа 

перпендикуляр ОZ –тік (сурет 5). 

OX,OY,OZ кесінділерін бір ҧзындықта аламыз. Барынша анығырақ : 

әрбірі қалған қалған екеуіне перпендикуляр бірегей ҧзындықтағы ҥш вектор 
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қаралуда. Бҧдан қаралушыға ОХ-тен ОY-ке бҧрыларда ОZ векторының 

соңында сағат тіліне қарсы сияқты тҥйілуі мҥмкін. Алынған ҥш тҥзуді 

жаппай кескінде келесі тҥрде бейнелейміз: 

1) ОХ сызбасының тӛменгі жағына параллель; кесінді 

ОХ=1(жойылусыз) 

2) ОZ cызбасының сол жағына параллель (жойылусыз) 

3) ОY пен ОХ бірге  кейбір бҧрыштарын қҧрайды; кесінді ОY =R (R 

ретке жойылу ) және R таңдау- бҧл параллель кескінді таңдауда болған 

барлық шама;  және R әрбір берілген жағдайда сызба барынша анық 

болып кӛріну ҥшін таңдайды.  және R белгілі бір мәнінде біздің жаппай 

кескіннің соңғы рет шамалысы жойылып , нақты анықталған болады.   
1

 
2 

және α=45
0
 болғанда ол бӛлмелі (кабинетті) кескін деп аталады. Бҧдан әрі 

біз кӛбіне барлық жағдайда емес, кабинетті кескінді пайдаланатын боламыз. 

Мысалы: кабинеттін кескіндегі дҧрыс тетраэдрдің сызбасы сәтті болмауы 

мҥмкін , ал басқа жаппай сызбада ( сурет 6 б)- сәтті шығуы мҥмкін. 

1) Жалпылама кескін – параллельдіктің жеке жағдайы, яғни параллель 

кескіннің екі негізгі қасиетіне ие. 

2) Бҧрыштардың, бҧрыштардың қатнасының, жаппай кескіндегі 

параллель емес кесінділердің қатнасы, сол себепті жалпы айтқанда 

сақталмайды. 

Мысалы табаны дҧрыс алтыбҧрыш ABCDEF, биіктігі – SO болатын 

дҧрыс пирамиданың жаппай кескінін қҧрыңыз (6 сурет). 

Жауабы ( сурет 6б) BE, AC, OS тҥзулеріне сәйкес параллель ОХ,ОY,ОZ 

осьтерін жҥргіземіз. 

1) BE; BG = 
1 

BE, BO = 
4 

1 
BE қҧрамыз. 

2 

2) GC қҧрамыз; бҧрышы CGO = α ( сызбада α = 45 0 ); CG шамамен аламыз 

(бізде CG 2.a суреттегіге қарағанда 1,5 есе аз) 

3) GA = GC ауытқимыз ( қасиет 2); CD || BE және AF || BE жҥргіземіз 

(қасиет 1). В нҥктесін А және С нҥктесімен, ал Е нҥктесін D және F 

нҥктесімен қосамыз. 

4) OS қҧрамыз; S нҥктесін A, B, C, D, E, F қосамыз. 
Қорытындылай    келе       ―Жаппай    кескіндеу‖    математикалық    емес, 

тәжербиелік термин екендігіне біріншіден назар аударамыз. Демек ол 

―сызбаның   шеті‖,   ―тӛменгі   жағы‖,   ―сол   жақ‖   сӛздерінің   қатысуымен 

анықталған. Ол сызбаны кӛзбен елестетуге қолайлы болуы ҥшін ендірілген. 

Оның дәл мазмҧны ―параллель кескіндеме‖ сӛзінде қорытындыланған. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер 
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АЛГЕБРАЛЫҚ ЕСЕПТЕРДІ ГЕОМЕТРИЯЛЫҚ ЖОЛДАРМЕН 

ШЫҒАРУ ТӘСІЛДЕРІ 

Алдабергенова Айша Сабитхановна 

Резюме. В данной статье изложены дидактические основы 

формирования понятий математического анализа. Были приведены в 

пример рассуждения разных ученых. 

Ҧғым - нақты заттың не қҧбылыстың жалпы, маңызды және ӛзiне ғана 

тән арнайы белгiлерi мен ерекшелiктерiн бейнелейтiн ойлаудың тҥрi болып 

табылады  [1].    ―Ҧғым  –  зерттелiнетiн  объектiнiң  жалпы,  сонымен  бiрге 

маңызды белгiлерi, негiзгi ой тҥйiнi болатын барлық айрықша сипаттары 

туралы тҥсiнiк, мәлiметтердiң тҧтастай жиынтығы туралы пайымдар‖, - деп 

келтiрілген Әбілқасымова А., Д.Рахымбек және басқалардың еңбегiнде. 

Педагогика ғылыми ҧғымдарды олардың таным процесіндегі 

гносеологиялық және психологиялық маңызына сҥйене отырып, білім 

мазмҧнының басты қҧрылымдық бірлігі ретінде анықтайды. Оқушыларға 

ғылыми ҧғымдарды игерту мәселесiн зерттеу Л.С.Выготскийдiң 

жетекшiлiгiмен басталды. Қазiргi кезде де Л.С.Выготскийдiң анықтаған 

ҧғымды игеру процесiндегi оқушының ақыл-ой iс-әрекеттерiнiң ӛзгеру 

параметрлерiн пайдалану ӛзектi мәселе. Ол параметрлерге ҧғым ӛлшемi, 

ҧғымның дерексiздендiрiлуі және оның қандай да бiр жҥйеге ену дәрежелерi 

жатады. Бҧл мәселелердi шешуге кӛптеген психолог ғалымдар: 

В.В.Давыдов, Е.Н.Кабанова-Меллер, Н.Ф.Талызина, Д.Н.Богоявленский, 

Н.А.Менчинская және т.б. ӛз ҥлестерiн қосты. 

Н.Ф.Талызина ҧғым қалыптасу ҥшiн оқушы бiрiншiден, нақты 

облыстағы ҧғымдардың қажеттi және жеткiлiктi белгiлерiн тағайындау 

операцияларын меңгеру, екiншiден, обьектiнi ҧғымға келтiру, обьектiнiң 

белгілі бір класқа тиiстiлiк салдарын шығарып алу және т.б. 

жалпылогикалық операциялар жҥйесiн меңгеру керек деп анықтайды. 

Н.Ф.Талызина бойынша ҧғымды қалыптастырудың психологиялық 

механизмiн осы операциялар жҥйесi қҧрайды. 

В.В.Давыдов ―Мектеп математикасын оқытудағы негiзгi мақсаттардың 

бiрi оқушыларға ҧғымды және бiлiмдi жалпылай алуды игерту болып 

табылады‖, - дейді. 

Математикалық ҧғымды игерудегi танымдық iс-әрекеттер 

қҧрылымына жалпы және пәннiң ӛзiне тән спецификалық ақыл-ой 

әрекеттерi кiредi. 

А.И.Раев бойынша, жалпы ақыл-ой әрекеттерiне: талдау, жинақтау, 

салыстыру, дерексiздендiру және нақтылау, жалпылау және арнайыландыру, 

ҧқсастықты тағайындау және қолдану, жiктеу және оларды жҥйелеу жатады. 

Бҧлар жалпыланған ҧғымдар мен пәндiк ҧғымдар жҥйесiн қалыптастырады, 

әрi нақты обьектiнiң қажеттi және жеткiлiктi белгiлерiн тағайындауды 

қамтамасыз етедi. Пәннiң ӛзiне тән спецификалық ақыл-ой әрекеттерiне 

ҧғымға келтiру әрекеттерi және керiсiнше, одан салдар шығару 
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0 

әрекеттерi жатады, яғни обьектiнiң ҧғымға қатыстылық дәйегiнен обьектiнiң 

қасиеттер жҥйесiне ӛтемiз. 

Г.И.Саранцев орта мектепте математикалық ҧғымдарды қалыптастыру 

мәселесiн зерттей келе, оның әдiстемесiнiң педагогика мен психологияның 

заңдылықтарын пайдаланып қана қоймайтынын, ӛзiндiк әдiстемелiк 

концепцияларының бар екендiгiн ашып кӛрсетедi. 

Бiз, алдымен, ҧғымды қалыптастыру процесiн сипаттайтын логикалық 

теорияларға сҥйене отырып математиканы оқыту әдiстемесiнiң 

Г.И.Саранцев еңбектерiнде келтiрiлген 3 негiзгi концепциясына тоқталып, 

оны анализ бастамалары ҧғымдарын қалыптастыруға пайдаландық. 

1 концепция Ҧғымға әкелу процесi - объектiнiң талап етiлген класын 

бiрмәндi анықтау ҥшiн жеткiлiктi болатын барлық қажеттi шарттарды iздеу 

тҥрiнде      жҥредi.      Мысалы:      ―Туынды      және      оның      қолданылуы‖ 

тақырыбындағы: 

― f функциясы x0 нҥктесiнде ҥздiксiз болуы керек‖, ― f функциясының 

x0  нҥктесiнде  туындысы  бар  болуы  керек‖,  ―Δх→0  кезде 
f   

→ f
/
(х0)‖ – 

x 

шарттарының әрқайсысы f функциясының x0 нҥктесiндегi 

дифференциалын анықтаудың қажеттi шарты болып табылады. Оларды қос- 

қостан бiрiктiрсек те қажеттi шарт болып қалады. Тек барлық шарттарды 

бiрiктiрiп қарастырғанда ғана функцияның нҥктедегi дифференциалын 

анықтаудың қажеттi және жеткiлiктi шарттары болып шығады. Ҧғымды 

анықтауда оған жақын ҧғымдар жиi қолданылады. Мысалы функцияның 

дифференциалдануы ҧғымы шекке кӛшу, жанаманың бҧрыштық 

коэффициентi ҧғымдарымен туыстас болып келедi. Осылайша, логикалық 

тҧрғыдан алғанда, ҧғым мазмҧны оның анықтамасымен теңестiрiледi. 

2 концепция  Ҧғым  пiкiрлер  жиынындағы  ―ақиқат‖  және  ―жалған‖ 

мәндердiң бiрiн қабылдайтын логикалық функция тҥрiнде қарастырылады. 

Ҧғым мазмҧнының ашылуы оның қажеттi шарттарын iздеумен тiкелей 

байланысты. Бҧл концепцияда ҧғым мазмҧнының бiрлiгi ретiнде жекеленген 

қажеттi шарт алынатындықтан, ҧғым мазмҧны оның анықтамасымен әр 

уақытта сәйкес келе бермейді. 

3 концепция Ҧғымның мазмҧнын ашуда мазмҧн бiрлiгiн қарастыру 

[2]. Мысалы функцияның дифференциалы ҧғымын қарастырайық. x0 

нҥктесiнде ҥздiксiз барлық функциялар жиынын H деп белгiлейiк. 

а) шарты: ― f функциясының x0 нҥктесiнде туындысы бар‖ 

b) шарты: ―Δ x →0 кезде f 




x 
f 

/
 (x ) ‖ болсын. 

а)  шарты  H  жиынын  ―ҥздiксiз,  әрi  туындысы  бар‖  А  класына  және 
―ҥздiксiз, бірақ туындысы жоқ‖ Ā   класына бӛледi. H=A+ Ā. b) шарты А 

класын  ―ҥздiксiз,  туындысы  бар,  Δ x →0  кезде f 




x 
f / (x ) ‖ B класына 

және ―ҥздiксiз, туындысы бар, Δ x →0 кезде 
f

 

x 
f / (x ) мәнiне 

0 

0 
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ҧмтылмайды‖  B  класына бӛледi. A=B+ B . Функцияның дифференциалдануы 
ҧғымын игеру - ең алдымен барлық x0 нҥктесiнде ҥздiксiз функциялардың 

iшiнен В, B   кластарын қҧраушыларды тани бiлу және ажырата алуды 

талап етеді. Осы iс-әрекеттердi орындау процесiнде дифференциалданатын 

функция ҧғымы игерiледi, яғни, ҧғымның қасиеттерi анықталып, оның 

анықтамасы берiледi. 

Жалпы оқытудағы тапсырмалар жҥйесiне қатысты кӛзқарастар әртҥрлi 

болғанымен, олардың толықтық принципiне қойылатын талаптары бiрдей 

болып келедi. Олар: 

- тапсырмалардың математикалық мазмҧнына қойылатын талаптар; 

- тапсырмалар жҥйесiн оқу процесiн ҧйымдастыру тәсiлi тҥрiнде 

қарастырудан шығатын талаптар. 

Жаратылыстану-математикалық бағдарлы мектептерде туындыны 

оқытуға арналған, соның iшiндегi функцияның экстремумына арналған 

тапсырмалар жҥйесi дәстҥрлi қолданыстағы оқулықтарда және есептер 

жинақтарында ҧғымды қалыптастыруға қажеттi және жеткiлiктi болатындай 

толық еместiгiн байқауға болады. 
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КӚПЖАҚТАР ТАҚЫРЫБЫН ОҚЫТУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Асанова Тамара 

 

Резюме. В данной статье рассмотрена оснащенность методическими 

пособиями профильного обучения в классах общественно-гуманитарной 

направленности. 

Қоғамдық-гуманитарлық бағыттағы сыныптарда бейіндік оқытудың 

әдістемелік қҧралдармен жабдықталуы тӛмен деңгейде. Қоғамдық- 

гуманитарлық бағыттағы 11-сыныптарда кӛпжақтар тақырыбын оқытудың 

ерекшелеліктерін тӛмендегідей тҧрғыда анықтадық: 

- стереометрия есептерін шығару ҥшін есептерді сипатына қарай бӛліп қою: 
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а) стереометриялық фигураның белгілі элементтері арқылы белгісізін 

есептеуге қатысты; 

б) зерттеуге қатысты; 
в) дәлелдеуге берілген есептер; 

г) салу есептері. 

- 12 жылдық білім беру жҥйе тҧжырымдамасында «бейінді оқыту – 

білім алушылардың мҥдделерін, бейімділігі мен қабілеттерін ескере отырып, 

оқытуды саралау және даралау процесі, білім беру процесін ҧйымдастыру» 

деп кӛрсеткен, сондықтан кӛпжақтарға қатысты есептерді шығартуды 

дараландыру және саралап оқыту [1]; 

- кӛпжақтар тақырыбын оқыту реті және қҧрылымы. 

Кӛпжақтар тақырыбын оқыту ретіне қатысты сызбалық жіктеу: 

а) призма тақырыбын жіктеу сызбасы: 
 

 

«Призма» тақырыбына есептер шығару 

Призма деп әр тҥрлі жазықтықтарда жататын және параллель 

кӛшіргенде бір-біріне дәл келіп беттесетін екі кӛпбҧрыштан және осы 

кӛпбҧрыштардың сәйкес нҥктелерін қосатын барлық кесінділерден 

тҧратын кӛпжақты атайды. 
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Кӛпбҧрыштар — призманың табандары, ал сәйкес тӛбелерді 

қосатын кесінділер призманың бҥйір қырлары деп аталады. Параллель 

кӛшіру дегеніміз қозғалыс, олай болса, призманың табандары  тең 

болады. 

Параллель кӛшіргенде жазықтық параллель жазықтыққа немесе 

ӛзіне-ӛзі ауысады, олай болса, призманың табандары параллель 

жазықтықтарда жатады. 

Призманың биіктігі деп оның табандарының ара қашықтығын 

айтады. Призманың бір жағына тиісті емес екі тӛбесін қосатын 

кесіндіні призманың диагоналы деп атайды. Призманың диогоналдар 

саны мына формуламен анықталады: 

N  n(n  3) . 

Егер призманың табаны n-бҧрышты болса, онда ол п-бҧрышты призма 

деп аталады. 

Табандары дӛңес кӛпбҧрыш болып келген призмаларды 

қарастырамыз. Мҧндай призмалар дӛңес кӛпжақ болып табылады. 7- 

суретте бес бҥрышты призма кескінделген. Оның табандары 
A A ....A A

,
 A

, .... 
A

,
 бесбҧрыштары XX , - табандарының сәйкес нҥктелерін 

1    2 5    2    2 5 

қосатын кесінді. Призманың бҥйір жақтары - параллелограмдар. 

Егер призманың бҥйір қырлары табандарына перпендикуляр болса, 

онда оны тік призма деп атайды. Олай болмаған жағдайда призма кӛлбеу 

призма деп аталады. 

Тік призманың жақтары — тік тӛртбҧрыштар. Тік призманы 

кескіндегенде суретте бҥйір қырларын әдетте вертикаль етіп жҥргізеді. 
 

2-сурет Тік призма 
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D 

d 

Егер тік призманың табандары дҧрыс  кӛпбҧрыш  болса,  онда ол 

дҧрыс призма деп аталады. 

Призманың бҥйір беті, дәлірек айтқанда, бҥйір бетінің ауданы 

деп бҥйір жақтары аудандарының қосындысын айтады. Призманың 

толық беті бҥйір беті мен табандары аудандарының қосындысына 

тең. 

1-теорема Тік призманың бҥйір беті табанының периметрін 

призманың биіктігіне, яғни бҥйір қырының ҧзындығына кӛбейткенге тең 

болады. 

Дәлелдеу Тік призманың бҥйір жақтары – тік тӛртбҧрыштар. Осы тік 

тӛртбҧрыштардың табандары призманың табанында жатқан кӛпбҧрыштың 

қабырғалары болып табылады, ал биіктікьер бҥйір қырларының 

ҧзындығына тең. Бҧдан призманың бҥйір беті мынаған тең екендігі шығады: 

 
мҧндағы 

 
a1 , 

Sб.б.    a1l  a2l  ...  anl  pl 

an - табандағы қырларының ҧзындықтары, 

 
p - призма 

табанының периметрі, ал l 

дәлелденді. 

- бҥйір қырларының ҧзындығы. Теорема 

Призманың толық бетінің ауданы бҥйір бетінің ауданына табанының 

екі еселеген ауданын қосқанға тең 

Sт.б  Sб.б    2Sтабан. 
А) Тӛртбҧрышты призмаға қатысты берілетін есептер жиынтығы: 

1) Есептеңіз. 
1 Кубтың қыры а-ға тең. Табу керек: бҥйір жағының диагоналын; 

кубтың диагоналын; табанының периметрін; бҥйір жағының ауданын; 

диагоналдық қиманың ауданын; кубтың толық бетінің ауданын; бір тӛбеден 

шыққан ҥш қырының ҧштары арқылы ӛтетін қиманың периметрі мен 

ауданын. 

Ескерту: Есепті шығару ҥшін қабырғасы а болып келген кубтың 

элементтерін есептеуге арналған формулаларды еске тҥсір. 

2 d 2 

d  a , D  a , S  a  , Q  d  a . 
2 

1-кестеде берілген мәліметтер бойынша кубтың қалған элементтерін 

тап (3-сурет). 

 

 

 

 

 

 

 
3-сурет Куб. 

2 3 
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1 – кесте 

А D D s Q 

5     

 14    

  11 3   

   196  

    36 

 

3 Тікбҧрышты параллелепипед берілген. Белгілеулерді енгізейік: а, b, c 

әріптерімен тікбҧрышты параллелепипедтің сәйкесінше ҧзындығын, енін 

және биіктігін белгілейік. d – әріпімен табанының диагоналы белгіленсін. 

Бас әріптер Н, D және P-ға биіктігі, призманың ең ҥлкен диагоналының 

ҧзындығы және табанының периметрі сәйкес келсін, ал s, Q , Sб және Sn – 

аудандарына: призманың s – табан ауланы, Q – диагоналдық қима ауданы, 

Sб – бҥйір бетінің ауданы, Sn – толық бетінің ауданы сәйкестендірілсін. 

Тікбҧрышты параллелепипедтің диагоналы мен табан жазықтығы 

арасындағы бҧрышты γ деп белгілейік. 
 

А B с d D γ S Q 

3 4 5 3      

    26 

3 

   

5 12       

7 24    45˚   

8 6      100 3 

15  17 17     

3-кестеде берілген мәліметтер бойынша тікбҧрышты параллелепипедтің 

қалған элементтерін тап (2-сурет) 
 

 

 

 

D c 
 

γ 
d 

b 
a 

 

2-кесте 4- сурет Тікбҧрышты параллелепипед 
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СЫЗЫҚТЫҚ, КВАДРАТ ЖӘНЕ БИКВАДРАТ ТЕҢДЕУЛЕРГЕ 

КЕЛТІРІЛЕТІН ТЕҢДЕУЛЕР 

 

Байжанова Гулноз 

 

Резюме. В этой статье рассматривается уравнения, приводимые к 

линейным, квадратным и биквадратным уравнениям. 

Сызықтық, квадрат және биквадрат теңдеулерге келтірілетін 

теңдеулер. ах³ + bх
2
 + bх + а = 0, а≠0  (1) 

тҥріндегі теңдеуді ҥшінші дәрежелі симметриялы теңдеу деп атайды 

ах³ + bх
2
 + bх + а = а (х³ +1) + bх (х +1) 

= (х +1) [а (х
2
 –х+1) + bх] = (х +1) [ах

2
 + (b- а) х + а ] 

болғандықтан, (1) теңдеу келесі теңдеулер жиынтығына мәндес: 
 

(1) х+1= 0, 

ах
2
 + (b-а) х + а = 0. (2) 

Келесі 

ах
4
+ bх³+сх + bх + а = 0, (3) 

ах
4
+ bх³+сх - bх + а = 0, а≠0,   (4) 

тҥріндегі теңдеулерді тӛртінші дәрежелі симметриялы теңдеулер деп 

атайды. 

(3) – теңдеудің екі жағында х
2
 қа бӛліп (х = 0 теңдеудіің тҥбірі емес, ӛйткені 

а≠0) оған мәндес теңдеу аламыз: 

а (х
2
 +1/ х

2
) + b (х +1/ х) = 0. (3) 

Сонымен, егер у1, у2 сандары (3") теңдеуінің, ал z1 ,z2 сандары 

(4") теңдеуінің тҥбірлері болса, онда бастапқы (3) пен (4) теңдеулер сәйкес 

келесі теңдеулер жиынына мәндес болады 

(3) х+1 = у1, және (4) х - 1 = z 1, 

х   х 
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х+1 = у2, х – 1 = z 2, 

х х 

1-мысал. Теңдеуді шешу керек: х
4
 – 2х

3
 – х

2
 – 2х + 1 = 0 

Шешуі. х = 0 теңдеудің шешімі болмайтындықтан, теңдеудің екі 

жағын х
2
-қа бӛліп 

х
2
- 2х -1 – 2 · 1/ х + 1 / х

2
= 0 

аламыз. Бҧдан 

х
2
 + 1 / х

2
 -2 х + 1 / х – 1 = 0 

шығады. 

х + 1/ х = у деп алсақ, у
2
 -2у – 3 = 0 аламыз. 

Бҧдан 

у1 = 3 және у2 = – 1. Сӛйтіп бастапқы теңдеу мына теңдеулер 

жиынтығына мәндес болып шықты: 

х+1/ х = 3, 

х+1 / х = -1. 

Бірінші теңдеуді шешіп: х1 = 3 + √5 және х2 = 3 - √5 

2 аламыз. 

Екінші теңдеудің шешімі жоқ. 

2 -мысал. Теңдеуді шешу керек: (х
2
 – х – 2) (х

2
 + х - 3) = 12. 

Шешуі. х
2
 – х = у деп белгілеп (у – 2) (у – 3) = 12 немесе, 

у
2
 – 5у – 6 = 0 аламыз. Бҧда.н у1 = 6, у2 = -1. Сонымен 

(х
2
 + х – 2) (х

2
 + х – 3) = 12 х

2
 + х = 6 

х
2
 + х = – 1. 

Бірінші теңдеудің тҥбірлері: х1= 2, х2= -3. Екінші теңдеудің тҥбірі жоқ. 

3 – мысал. Теңдеуді шешу керек: (2х
2
 – 3х + 1) (2х

2
 + 5х + 1) = 9х.

2
. 

Шешуі: х = 0 теңдеудің тҥбірі емес, сондықтан оның екі жағын 

х.
2
- қа бӛліп: 

( 2 х – 3+ 1/ х) (2х +5 + 1/ х) = 9. 

аламыз. 

2х + 1/х = у деп белгілеп (у - 3 ) (у + 5 ) = 9 теңдеуін аламыз. Оның 

тҥбірлері у1 = - 6 және у2 = 4. Олай болса берілген теңдеу мына теңдеулер 

жиынтығына мәндес: 

2 х + 1 / х = - 6. 

2 х + 1 / х = 4. 

Бҧларды шешсек: х1= -3-√7; х2= -3+√7 ; х3= 2-√2 ; х4= 2+√2 ; 
2 2 2 2 

аламыз. 

яғни, 

 

болады. 

 

(х - а)
4
 + ( х - b)

4
= А тҥріндегі теңдеуді симметриялау әдісімен, 

у = х - а + х – b = х – а+ b айнымалысын енгізу арқылы шешуге 

2 2 
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ПРОЕКТИВ КЕҢІСТІКТЕГІ КВАДРАТТЫҚ ФОРМАЛАРЫ 

 

Давлетбаева Арухон Серикбаевна 

 

Резюме. В данной статье рассмотрено пространственное 

изображение плоских фигур. Приведено на примерах.построение 

изображения треугольника и прямоугольника. 

Айталық Ʃ' жазықтығында A' B'C' ҥшбҧрышы берілсін. (A'B') тҥзуі 

арқылы Ʃ≠Ʃ' жазықтығын жҥргізейік те Ʃ жазықтығынан қандай да бір MNP 

ҥшбҧрышын алайық. Ʃ жазықтығында [A'B'] қабырғасына A' B'C'  MNP 

ҥшбҧрышын алайық. Егер A' B'C' ҥшбҧрышын Ʃ жазықтығына (С'C) бағыты 

бойынша проекцияласақ, онда A' B'C' ҥшбҧрышын аламыз (MNP 

ҥшбҧрышына ҧқсас ). 

Сонымен, алдын ала берілген кез келген ҥшбҧрышқа ҧқсас ҥшбҧрыш — 

берілген А'В'С' ҥшбҧрышының параллель проекциясы бола алады. Мҧнан, 

кез келген MNP үшбұрышының берілген А'В'С' үшбұрышының кескіні бола 

алатындығы шығады. 

Теорема. Егер Σ кескіндер жазықтығында проекциялау бағыты Σ' 

жазықтығына параллель емес параллель проекциялау кӛмегі арқылы алынған 

жалпы жағдайдағы Σ' жазықтығының қандайда болса ҥш нҥктесінің 

кескіндері кӛрсетілсе, онда Σ' жазықтығының әрбір нҥктесінің кескінін 

салуға болады. 
 

Айталық, А 0 ,В 0 ,С 0 Σ нҥктелері жалпы жағдайдағы А'В'С' Σ' 

нҥктелерінің параллель проекциялары болсын делік. проекциялау бағыты Σ' 

жазықтығына параллель болмағандықтан , А 0 ,В 0 ,С 0 нҥктелері бір тҥзудің 

бойында жатпайды. Қалауымызша М' Σ' нҥктесін алайық. Айталық, 
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N'=(A'M')∩(B'C'). N' пен M' нҥктелері Nₒ, MₒΣ нҥктелеріне проекцияланса, 

(BₒCₒ,Nₒ)=(B'C',N'), (AₒNₒ,Mₒ)=(A'N',M') болады.[16] 

Айталық, АВСΣ ҥшбҧрышы А'В'С' ҥшбҧрышының кескіні болып 

табылсын. (Сондықтанда, ∆ABC∆AₒBₒCₒ). ∆AₒBₒCₒ ҥшбҧрышын ∆ABC 

ҥшбҧрышына кӛшіретін ρ ҧқсастығы Nₒ мен Mₒ нҥктелерін (BC,N)=(BₒCₒ,Nₒ), 

(AN,M)=(AₒNₒ,Mₒ) орындалатын N мен M нҥктелеріне кӛшіреді. 

Сондықтан да, (BC,N)= (B'C',N'), (AN,M)= (A'N',M') . 

Осы екі теңдіктің оң жақ бӛліктері белгілі. Осы теңдіктерді пайдаланып, 

біз алдымен N(ВС) нҥктесін, осыдан кейін M(AN) нҥктесін саламыз. 

Сонда М нҥктесі М' нҥктесінің кескіні болып табылады. 

Тӛртбҧрыштың кескінін салу. Айталық Σ' жазықтығындағы A' B'C'D' 

тӛртбҧрышы берілсін. Жоғарыда дәлелденген теорема бойынша оның Σ 

жазықтығындағы кескіні (AC,E)=(A'C',E'), (BD,E)=(B'D',E') орындалатындай 

АВСD тӛртбҧрышы болады, мҧнда E'− тӛртбҧрыш тҥпнҧсқасы 

диагоналдарының қиылысу нҥктесі. Егер Σ' пен Σ жазықтықтарының ӛзаоа 

орналасуы мен проекциялау бағыты берілмесе, онда (AC,E)=(A'C',E') 

кӛрсетілгендей Σ жазықтығындағы А, В, С нҥктелерін (A',B',C' нҥктелерінің 

кескіндері) алдын ала берілген кез келген ҥшбҧрыштың тӛбелері болатындай 

етіп, Σ жазықтығы мен проекциялау бағытын таңдап алуға болады. Осы 

жағдайда тӛртбҧрыштың тӛртінші D' тӛбесінің D кескіні (AC,E)=(A'C',E'), 

(BD,E)=(B'D',E') теңдеулердің негізінде бір мәнді анықталады. [2] 

Тӛртбҧрыштың дербес тҥрлерінің проекцияларын қарастырайық. 

Трапецияның кескінін салу 
Жоғарыда айтылғаннан трапеция-тҥпнҧсқа трапеция болып 

кескінделетіндігі шығады, әрі тҥпнҧсқа мен кескіннің диагоналдарының 

қиылысу нҥктелері ҥшін (AC,E)=(A'C',E') арақатынас орындалады 

(табандары A'B' мен D'C' және (A'C',E')=(B'D',E') болып келген трапеция 

ҥшін). 

Параллелограмның кескінін салу. Параллелограмм (ромб, тік тӛртбҧрыш 

пен квадратты қоса алғанда) кейбір параллелограмм тҥрінде кескінделеді. 

Жалпы жағдайда проекциялауда бҧрыш шамасы сақталмайтындығын ескерте 

кетеміз. 

Кӛпбұрыштың кескінін салу. n-бҧрыш. 1-пунктте дәлелденген 

теоремадан кеңістікте берілген n- бҧрышты қағазда кескіндеуде бізге қандай 

да болса ҥш тӛбесінің кескінін білу жеткілікті деген қорытынды жасаймыз. 

Қалған n-3 тӛбесінің кескіндері салу бойынша табылады. 

Шеңбердің кескінін салу 
Айталық Σ' жазықтығындағы O' центрі мен Q' шеңбері берілсін делік. 

Оны l бағыты бойынша Σ жазықтығына проекциялайық (15-сурет). M'Q' 

нҥктесі Q' шеңберін сызғанда (M'M) проекциялаушы тҥзуі Σ жазықтығымен 

Q эллипсі болып шығады. O' нҥктесі – осы нҥктеден ӛтетін кез келген 

шеңбер хордасының ортасы. Олай болса, О нҥктесі (O'нҥктесінің 

проекциясы) – Q эллипсінің ӛзінен ӛтетін кез келген хордасын қақ 

бӛледі. 
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Сӛйтіп Q' шеңберінің O' центрі Q эллипсінің О центріне проекцияланады. Q' 

шеңберінің ӛзара перпендикуляр екі A'B' және C'D' диаметрін алайық та C'D' 

диаметріне параллель, шеңбер хордаларын жҥргізейік. Бҧл хордалардың 

орталары A'B' диаметрінде жатады. Шеңбердің A'B' және C'D' диаметрлері Q 

эллипсінің АВ және СD диаметрлеріне проекцияланады, әрі СD диаметріне 

параллель эллипс хордалардың орталары АВ диаметріне тиісті. Ал бҧл, 

дегеніміз, АВ және СD диаметрлері - тҥйіндес деген сӛз. 

Сонымен, Q' шеңберінің ӛзара перпендикуляр диаметрлері Q эллипсінің 

тҥйіндес диаметрлеріне проекцияланады. 

A' нҥктесінде Q' шеңберіне жҥргізілген t' жанамасы C'D' диаметріне 

параллель. t' тҥзуі AQ нҥктесінен ӛтетін АВ диаметріне тҥйіндес СD 

диаметріне параллель. t тҥзуіне проекцияланады. Олай болса, t −A 

нҥктесінде Q эллипсіне жанама болады. 

Σ жазықтығының ҧқсастығы эллипсті эллипске кӛшіріп , ҥш нҥктенің 

қатынасын сақтайды және шеңбердің кескіні эллипс болады да шеңбердің 

перпендикуляр диаметрлері осы эллипстің тҥйіндес диаметрлеріне 

кескінделеді. 

Эллипстің нҥктелерін салудың әдістерін кӛрсетейік. Айталық Q 

эллипсінің тҥйіндес диаметрлерінде жататын АВ мен СD кесінділері 

берілсін (атап айтқанда оның осінде), әрі A, B, C, DQ. A нҥктесіндегі Q 

эллипсінің жанамасы CD диаметріне параллель болғандықтан , оны салуға 

болады. Енді Q эллипсін салу есебі тӛрт нҥктесі және оның біреуі арқылы 

ӛтетін жанамасы берілген екінші ретті овал қисықтың нҥктелерін сауға 

тіреледі. 

Q эллипсін басқаша әдіспен салуға болады. АВ кесіндісін диаметр етіп 

алып Qₒ шеңберін саламыз және оның диаметрі CₒDₒ  АВ болады. s=AB осі 

және бір пар Cₒ мен C=f(Cₒ) нҥктесі арқылы берілген Q эллипсі f тектестік 

тҥрлендіруінде Qₒ шеңберінің бейнесі болып табылады . 

Q эллипсінің ӛзіміз салған әрбір нҥктесіне Q эллипсінің О центріне 

қарағандағы симметриялы нҥкте де Q эллипсінде жатады. 

Кӛрсетілген тектестікті пайдаланып, берілген тҥзудің Q эллипсімен 

қиылысу нҥктелерін, оның тағы бір пар тҥйіндес диаметрін оның осін және т. 

с.с. эллипстің ӛзін сызбай-ақ табу қиын емес. [3] 

Параллель проекциялаудың екі тҥрін ажыратады: 
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• 
s 

C L • 
K`• 

A 
O 

D 

B 
Q 

а) қиғаш бұрышты, прокциялау бағыты Σ проекциялар жазықтығына 

перпендикуляр болмағанда; 

б) ортогональ, прокциялау бағыты Σ проекциялар жазықтығына 

перпендикуляр болғанда; 

Айталық Σ' жазықтығы Σ жазықтығына ортогональ проекциялансын 

делік. Q'  Σ' шеңбері Q Σ эллипсіне проецияланады. Егер диаметр 

A'B'‖s=Σ'∩Σ болса, онда ол A'B' кесіндісіне конгурентті AB кесіндісіне 
 

3-сурет 

проекцияланады да AB‖s болады. Q' шеңберінің A'B'  C'D' диаметрін алайық. 

Сонда C'D'  s, және ҥш перпендикуляр туралы теорема бойынша (C'D'- 

кӛлбеу, C'D'  s - оның проекциясы) алатынымыз: 

CD  s CD  АВ, A'B'  C'D'  АВ 
және CD – Q эллипсінің тҥйіндес диаметрлері. CD  s CD  АВ ескеріп АВ 

мен CD–Q эллипсінің осьтері, әрі АВ – ҥлкен, ал CD–кіші ось деп 

қорытынды жасаймыз. 
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МАТЕМАТИКАЛЫҚ ТЕҢДЕУЛЕРДІ ШЕШУДЕ 

ОҚУШЫЛАРДЫҢ ҚАБІЛЕТТЕРІН ДАМЫТУ 

 

Есенгазиева Гульжанат Сандибековна 

Резюме. Проблеме  классификации задач посвящено большое 

количество работ в методической, психологической  литературе. 

Математические задачи являются основой составляющих содержания как 

математической науки, так и учебного предмета математика. Известно, 

что Математика берет свое начало из практических задач и развивается 

посредством таких задач. 
Есептің анықтамасын берудің әртҥрлі жолдары бар: 
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1. Белгілі жағдайларда мақсат ретінде қарастыру (А.Н.Леонтьев). 

2. Қандайда бір практикалық тҥрлендірулерге қойылатын талаптарды 

немесе объектінің белгісіз және белгілі элементтері арасындағы байланысты 

(қатынасты) ашуға мҥмкіндік беретін шарттарды іздестіру арқылы 

теориялық сҧраққа жауап беретін ойлау қызметінің объектісі ретінде . 

3. Есеп дегеніміз белгілі бір анықталған жҥйе (Г.А.Балл, Ю.М.Колягин, 

Л.М.Фридман, А.Ф.Эсаулов және басқалары).А.Е.Әбілқасымованың 

«Математиканы оқытудың теориясы мен әдістемесі» оқу қҧралында 

кӛрсетілгендей есеп ҧғымының анықтамасы тҥрлі тәсілдермен берілгенімен, 

жалпы компоненттерінің (есептің қҧрылымындағы ойлау қызметінің 

объектісі ретінде) ара-жігін ажыратуға болады: 

- шарты (Ша) – есептің (объектілер) пәндік аймағы және объектілер 

арасындағы байланыс; 

- негіздемесі (базис) (Н) – есептің шешімін қҧрайтын амалдар арқылы 

оның шартынан қорытындысына кӛшудің теориялық немесе практикалық 

шарттары; 

- шешім (оператор) (Ш) – қорытындыда кӛрсетілген талаптарды 

орындау ҥшін ҥшін белгілі компоненттермен орындалатын амалдар, 

әрекеттер жиынтығы; 

- нәтиже (Н) – белгісіз компоненттерді табу, дҧрыстығын тексеру, 

қҧрастыру, тҧрғызу, дәлелдеу және т.б. 

Есептің қҧрылымын қысқаша ШаНШН деп жазуға болады. 
Есептерді мәселе қою деңгейіне қарай, яғни есеп шығарушыға 

ШаНШН- ның қандай компоненттері белгісіз екеніне байланысты 

топтастыруға болады. Стандартты есептер – ШаНШН-ның барлық 

компоненттері белгілі есептер. 

Мҧндай есептер теориялық материалдарды игеру барысындағы барлық 

кезеңдерінде қолданылады. Мысалы, ережені бергеннен кейін оқушыларға 

оны тікелей қолданунемесе қандай да бір объектінің осы ҧғымға жататынын 

(анықтауға арналған есептер) тексеру ҧсынылады. Есептің бҧл тҥрі ҧғымды 

меңгерумен қатар кері байланысты орнатуға, оқушыларды жаңа материалды 

қалай тҥсінгенін бағалауға мҥмкіндік жасайды. 

Оқыту есептері – қҧрылымының бір компоненті белгісіз 

(ШаНШх,ШахНШҚ, ШаНхН, хНШН) болатын есептер. 

Мәселе есептер – компоненттердің ҥшеуі белгісіз Шахуz, хНуz, хуШz, 

хуzН. 

Есептің қҧрылымы оны шығаруға бағытталған қызметтің қиындығын 

да анықтайды: репродуктивті немесе алгоритмдік (игерілген тәсілді 

анықтау), продуктивті (белгілі тәсілді, білімді жаңа жағдайда қолдану, 

курстың басқа тақырыптарынан алған білімдерін қолдану), шығармашылық 

(эвристиканы қолдану). 

Математикалық есептердің қҧрылымы мен мәселесіне қарай жіктеуден 

басқа да жіктеу тҥрлері бар. 
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Оқушыға математиканы оқу кезінде тек бір есеппен емес, есептер 

жиынымен жҧмыс жасауға тура келеді. Есептердің жиынына талдау жасау 

оларды классификациялауды талап етеді. Сондықтан математикалық 

есептердің келесідей классификациясын жасауға болады: 

–есептердің атқаратын функциясына байланысты: танымдық, 

дидактикалық, дамытушылық есептер; 

-оқу іс-әрекетінің компонентіне байланысты: іс-әрекеттік, 

ынталандырушы, бақылау-бағалау есептері; 

-мәселесінің шамасына байланысты: стандартты, оқыту, іздестіру, 

мәселе есептер; 

-есептің шарты   мен   талабы   арасындағы   қатынасына байланысты: 

анықталған, толық анықталмаған, анықтауды қажет ететінесептер; 
- есептің шартындағы объектілердің санына байланысты: жай және 

құрама; 

- объектілердің сипатына байланысты: практикалық, математикалық 

есептер. 

Егер есепте қарастырылатын объектінің бірі нақтылы ӛмірден 

алынатын болса, онда ол практикалық есеп. Есепте қарастырылатын 

объектілер таза математикалық ҧғымдар мен тҥсініктер болса, ол 

математикалық есеп болады. 

-теорияға байланысты: стандартты және стандартты емес есептер. 
Дайын ережелердің кӛмегімен шығарылатын есеп стандартты есеп 

делінеді де, ал шығару жолдары дайын ережелер арқылы табыла қоймайтын, 

арнайы әдістермен шығарылатын есеп – стандартты емес есеп болып 

болады. 

- математикалық мазмҧнына байланысты (Ша мен Н математиканың 

белгілі бір бӛліміне жатады): арифметикалық, алгебралық, геометриялық, 

тригонометриялық, комбинаторикалық және т.б.; 

-шығару кезінде ойлау деңгейіне байланысты есептерді алгоритмдік, 

жартылай алгоритмдік, жартылай эвристикалық және эвристикалық деп 

шартты тҥрде тӛртке бӛлуге болады. 

Танымдық есептер негізінен жартылай алгоритмдік, дамытушылық – 

эвристикалық есептерге жатады. Формула немесе ереже бойынша 

шығарылатын есептер алгоритмдік және жартылай алгоритмдік, дамытушы 

– эвристикалық есептер болады. Формула немесе ереже бойынша 

шығарылатын есептер алгоритмдік және жартылай алгоритмдік болып 

келеді. 

- есепті шығару тәсілі бойынша (Нмен Ш берілген): практикалық, 

арифметикалық (арифметикалық амалдардың компоненттерінің арасындағы 

тәуелділік негізінде), алгебралық, графиктік (теңдеулер, теңсіздіктер және 

олардың жҥйелерін қҧру), геометриялық (геометриялық фигуралар және 

олардың қасиеттерін қолдану арқылы), комбинаторикалық; 
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- қойылған талаптардың сипаты бойынша: есептеуге, дәлелдеуге, 

зерттеуге, түрлендіруге, құрастыруға, салуға және т.б. берілгенесептер; 

- тілдің ерекшелігі бойынша: мәтінді (есептің шарты табиғи тілмен 

берілген), сюжеттік (фабуласы берілген), абстрактілі (пәндік) болады. 

Сонымен, математикалық есептердің атқаратын функциясына, 

мәселенің шамасына, оқу қызметінің компонентіне, шарты мен талабы 

арасындағы қатынасына байланысты, есеп шартындағы объектілердің 

санына және олардың арасындағы байланысына, теорияға, білім мазмҧнына, 

есепті шығару тәсілдеріне және т.б. байланысты жіктелеуін кесте тҥрінде 

кӛрсетуге болады. 

Пайдаланған әдебиеттер 

1. Әбілқасымова А.Е. Математиканы оқытудың теориясы мен 

әдістемесі: дидактикалық-әдістемелік негіздері. – Алматы: Мектеп, 2014. – 

224б. 

2. Абылкасымова А.Е. и др. Научно-методические основы 

совершенствования содержания общего образования в Республике 

Казахстан.- Алматы, 2011. -123с. 

3. Абылкасымова А.Е., Искакова Л.Т. Задачи как средство контроля и 

оценки знаний учащихся. – Алматы, 2015. – 98с. 

 
 

ГИПЕРБОЛАЛЫҚ ТЕҢДЕУЛЕР ҤШІН ШЕКАРАЛЫҚ ЕСЕПТЕРДІ 

ШЕШУ 

Жолдас Айгерім Арыстанбекқызы 
 

Резюме. В данной статье рассмотрен один из наиболее часто 

используемых, простых методов решения практических задач 

математической физики - метод Фурье. Рассматривался метод Фурье для 

решения граничных задач, поставленных перед основными уравнениями 

математической физики, в специальных зонах. 

Математикалық физиканың практикалық есептерін шешуде жиі 

қолданылатын, қарапайым әдістерінің бірі - Фурье әдісі. Фурье әдісін 

математикалық физиканың негізгі теңдеулеріне қойылатын шекаралық 

есептерді арнайы аймақтарда шешімдерін табуға пайдаланады. 

Дивергенттік формада жазылған дербес туындылы дифференциалдық 

теңдеуді қарастырайық, 
  


kU  






        
p x 

t 
k
 

div p x gradU q x U F x,t 

Мҧнда нҥкте хх , х ...х  R
n
 , 0  t   . Белгілі коэфициенттер x  0 

xC ; 
1 

px  0 
2 n 

pxC'  qx  0 qxC. Бос мҥше Fx,t L    . 
2 t 

Теңдеу k  2 гиперболалық, k 1 параболалық, ал k  0 элипптикалық типке 

жатады. Фурье әдісін тікелей қолдану ҥшін теңдеудің біртекті, шекаралық 
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N 

N 

N 

шарттарды нӛлдік және кейбір аргументтердің ӛзгерту аймағы шенелген 

болуы қажет. 

1. Фурье әдісін (k  2) гирперболалық теңдеуге қолдану. 

Қысқаша жазу ҥшін дифференциалдық оператор 

LU  divpxgradU qxU 

енгізіп, біртекті теңдеуге 
  


2U  

 




 (1.1.1) 

х 
t 

2 
LU 

S беттен шектелген  Rn аймақта мына бастапқы шарттар: 

U 
t 0 

 f1 x, U
t  t 0 

f2 x, (1.1.2) 

шекаралық шарт: 
 хU x,t   x

U  
 0 

 
 

 (1.1.3) 
 
 S 

берілген есепті қарастырайық. Мҧнда х,  х 0 ,  
2
 x  

2
 x  0 , x  0 

2- шекаралық есеп, ал  х  0  1-шекаралық есеп, х  0,  х  0 болғанда 

3- шекаралық есепті аламыз . 
Берілген есептің шешімін Фурье әдісі бойынша 

Ux,t  X xT t
тҥрде іздейміз, теңдеу (1.1.1) қойып 

xT '' tX x   LX xT t
қатынасты аламыз. Айнымалыларды бӛліктеп, алынған теңдік тҧрақты санға 

тең болатынын ескерсек, онда 
T '' t  

 
 LX x 

  




T t 

Осыдан белгісіздер T t және 

 xX x 
const

 

X x анықтау ҥшін, 

T '' t T t  0 

LX x  xX x




(1.1.4) 

(1.1.5) 

сәйкес теңдеулерді аламыз. (1.1.4) теңдеудің шешімі оңай табылады. Теңдеу 

(1.1.5) ҥшін қосымша шарт (1.1.3) теңдіктен алынады: 

 xT t X x  xT t 

X  
 0 

 
 
  S 

Бізге берілген есептің нӛлдік емес шешімі керек болғандықтан T t  0 , олай 

болса 

 xX x  x

X  
 0 

 
 

(1.1.6) 
 
  S 

Сонымен белгісіз Х х ҥшін (1.1.5)-(1.1.6) шекаралық есепті алдық. Осы 

(1.1.5)-(1.1.6) есебі меншікті мән мен меншікті функция туралы есеп деп 
алады. n 1  болғанда (1.1.5)-(1.1.6) есептер Штурм-Лиувилль есебі деп 

аталады. Тҧрақты кез-келген  ҥшін (1.1.5)-(1.1.6) есептің 

болатыны анық . 

Х х  0 шешімі 
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N 



k 

Жоғарыда (1.1.5)-(1.1.6) меншікті мәндер мен меншікті функциялар 

есебінің нӛлдік емес шешімдерінің бар екенін, меншікті мәндері санаулы 

жиын қҧрайтынын, оларды ӛсуі бойынша 
1  2  ...  k  ... 

тҥрінде жазуға болады. Ал меншікті функциялар Хk  салмағымен х

толық ортогоналдық жҥйе қҧрайтыны, функция f x ML  ортогоналдық 

жҥйе бойынша регуляры жинақталатын Фурье қатарына жіктелетіні 

дәлелденді. Дәлелденген тҧжырымдарды пайдаланып біртекті және біртекті 

емес гиперболалық 2-ретті дербес туындылы теңдеулер ҥшін шекаралық 

есептерді Фурье әдісімен шешуге болады . 

1. Біртекті гиперболалық теңдеу үшін (11)-(12)-(13) есепті шешу 
Шекаралық есеп. Шекарасы S аймақ   Rn теңдеудің 

 
бастапқы шарттар 

хUn   LU (1.1.7) 

U x,0  f0 x, n 

шекаралық шарт: 

U1x,0  f10 (1.1.8) 


 хU x  x

U  
 0 

 
 

(1.1.9) 
 
 S 

орындалатын регулярлық шешімін табу керек. 

Есептің шешімін Фурье әдісі бойынша, 

Ux,t  TtX x
тҥрде іздейміз (1.1.7) -теңдеуге қойсақ, онда 

хT '' tX x  T tLX . 

Айнымалыларды бӛліп, меншікті мән қасиеттерін ескеріп 
T ;; t  

 
 LX x 

  2
 

T t 
теңдігін аламыз. Осыдан мына 

 xX x

T ;; t 2
T t  0 

 
 

(1.1.10) 

LX x  
2
xX x

теңдеулер, ал шекаралық (1.4.3) шарттан 
Х   

X  
 0 

 
 

(1.1.11) 

 
(1.1.12) 

 

теңдігі шығады. 

 
N 



Есептің (1.1.11)-(1.1.12) нӛлдік емес шешімдері бар, олардың саны санаулы 
жиын қҧрайды. Меншікті мәндер 1,2 ,..., n ,..., ал меншікті функциялар 

X1 x, X 2 x,..., Xk x,... (1.1.13) 

болсын. Теңдеу (1.1.4)  параметр 2   
2 

деп алсақ, жалпы шешімі 

Tk t  C1 cos kt  C2 sin kt 

тҥрде жазылады. C1 ,C2  тҧрақты сандар. 

Біртекті теңдеудің (1.1.1) дербес шешімдері Uk x,t  Tk tX k x болатынын 

кӛрсетуге болады, ал жалпы шешімін, 
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k 



 

 
тҥрде аламыз. 

 

 

U x,t   Ak  cos k t  Bk  sin k t X k x
k 1 

 
(1.1.8) 

Ak , Bk  белгісіз коэфициенттер. 

Қатар (1.1.8) анықталған функция U x,t  теңдеу (1.1.1) мен шекаралық 

шартты қанағаттандырады. Белгісіз коэфициенттерді (1.1.2) бастапқы 

шарттардан табамыз. Бастапқы шарттарды пайдалансақ, онда 

f0 x   Ak X k x
k 1 

 

f1 x   Ak k X k 

k 1 

Осы теңдіктерден жҥйе (1.1.7) ортогональды болғандықтан, белгісіз 

коэфициенттер 

 f0 xX k xdx  x f1 xX k 
 

xdx 
A   , 

 
 

k 


k X 
2 
 Bk   

2
 

k 

формулалармен анықталады. Коэфициенттері 

есептің шешімін табамыз. 

Ak , Bk (1.1.9) - теңдікке қойып, 

2. Фурье әдісімен біртекті емес теңдеу үшін шекаралық есептерді шешу. 
ЕСЕП. Біртекті емес теңдеу: 

бастапқы шарттар: 

U x,0  0, 

Utt  LU  Fx,t

Ut x,0  0 

(1.1.9) 

(1.1.10) 

шекаралық шартты (2.3) қанағаттандыратын регулярлық шешімін табу 

керек. Уақыттың t  0 әрбір мәнінде Ux,t ML сондықтан шешімін 

В.Н.Стеклов теоремасы бойынша келесі қатар тҥрде іздеуге болады: 
 

U x,t   U k t X k x. 
k 1 

 

 
(1.1.11) 

Белгісіз коэфициент 

Uk  

 

t  


2 
X k 



xU x,t X 

 

k xdx 

 
(1.1.12) 

 

функция Xk x ҥшін (1.1.6) шарт орындалғандықтан (1.1.12) қатармен 

анықталған функция U x,t  шекаралық шартты (1.1.6) қанағаттандырады. 

Белгісіз Uk x табуға кӛшейік, ол ҥшін берілген функция Fx,t

ортогоналдық жҥйе Х к  бойынша жіктейік 
 

F x,t     xFk t X k x. 
k 1 

 

 
(1.1.13) 







1 

X 

1 
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k 



1 1 t 

k 

(1.1.9) теңдеудегі функция U x,t  мен Fx,t орындарына қатарлар (1.1.11) 

мен (1.1.13) қойып және Lxk  k xk теңдікті ескеріп, белгісіз Uk t ҥшін 
 

U 
 t   2

U t   Fk t  (1.1.14) 

ортогоналдық жҥйе Х к  толық болғандықтан теңдеуін аламыз. бастапқы 

шарттар (1.1.10) шарттардан 

 
теңдіктер табамыз. 

Uk  0  U 
 0  0 (1.1.16) 

Есептің (1.1.15)-(1.1.16) шешімі 

Uk  t  
k 

1 

 Fk 

0 

t sin k t  d (1.1.17) 

формуласымен анықталады. 

теңдіктен (1.1.17) табылған Uk t


функцияны, (1.1.12) қатарға қойсақ, 

шекаралық есептің (1.1.10)-(1.1.11)-(1.1.3) шешімін аламыз. 

3. Фурье әдісімен жалпы түрде берілген шекаралық есепті шешу. 

ЕСЕП. Біртекті емес (1.1.10) теідеудің шекарасы St 

бастапқы шарттар (1.1.18) және шекаралық шарт 

беті  t аймақта 

( x   x
U 

) 
N 

S
 
  x

0
 ,t  (1.1.19) 

қанағаттандыратын шешімін табу керек. 

Фурье әдісін қолдану ҥшін шекаралық шарттар нӛлге тең болуы тиіс. 

Шекаралық шартты (1.1.19) нӛлдік шартқа келтіру ҥшін  t анықталған 
функция x,t  C 2,2  C және шекарада 


 x   x 

  
  x0 ,t 



x,t  
 S 

теңдік орындалатын функцияны іздейміз. 

Егер де осындай x,t табылса, онда белгісіз U x,t  орнына жаңа белгісіз 

V x,t функцияны алмастыру Ux,t  V x,t x,t арқылы енгізіп, белгісіз 

V x,t ҥшін шекаралық есеп: 

 

V x,0  f0 x, 

Vtt  LV  F x,t 

Vt x,0  f1x

(1.1.20) 

(1.1.21) 

 
 

аламыз. Мҧнда 

(V   
V 

)    0 
 

S
 

(1.1.22) 

F (x,t)  F (x,t)  L  tt  

f x  f x  
 x,0

f0 x  f0 x x,0

Алынған (1.1.20)-(1.1.21)-(1.1.22) есепті Фурье әдісімен шешуге болады. 

Фурье әдісімен (1.1.20)-(1.1.21)-(1.1.22) шекаралық есептің шешімі V x,t
табылса, онда жалпы тҥрде берілген шекаралық есептің шешімі 

Ux,t  V x,tx,t
мына теңдікпен ӛрнектеледі. 

k 

k 

1 
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ОҚУШЫЛАРДЫҢ ЖОБАЛЫҚ ӘРЕКЕТІН 

ҦЙЫМДАСТЫРУДЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗДЕРІ 

 

Жумадуллаева Махижамал Илхамовна 

 

Резюме. В данной статье рассмотрено, что концепция 

ориентированного обучения общественно-гуманитарной направленности 

является стратегическим документом, определяющим цели, задачи, 

структурно – содержательную модель, направленность деятельности 

учителей в условиях новой модели образования, ориентированной на 

результат. 

Қоғамдық-гуманитарлық бағыттағы бағдарлы оқытудың 

тҧжырымдамасы білім берудің нәтижеге бағытталған жаңа моделі 

жағдайындағы мҧғалімдердің мақсаттарын, міндеттерін, қызметінің 

қҧрылымдық – мазмҧндық моделін, бағытын анықтайтын стратегиялық 

қҧжат болып табылады. 

Білім берудің, адам тҧлғасының қалыптасуымен тығыз байланысты 

сала ретінде, қоғам дамуының жағымсыз тенденцияларын жеңуге мҥмкіндігі 

бар. 

Тҧжырымдаманың мақсаты – қоғамдық-гуманитарлық бағыттағы 

бағдарлы оқытудың негізгі мазмҧны мен даму бағыттарын анықтау. 

Міндеттері: 
 Қоғамдық-гуманитарлық бағыттағы бағдарлы оқытудың қажеттігін 

дәлелдейтін негізгі факторларды айқындау; 

 Қоғамдық-гуманитарлық бағыттағы бағдарлы білім беру жҥйесін 

сипаттау; 

 Қоғамдық-гуманитарлық бағыттағы бағдарлы оқытуды қамтамасыз 

етуге қойылатын талаптарды әзірлеу; 

 Қоғамдық-гуманитарлық бағыттағы бағдарлы оқытудың қҧрылымы 

мен мазмҧнын негіздеу; 
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 тҧжырымдаманы жҥзеге асыру кезеңдері мен одан кҥтілетін нәтижені 

анықтау. 

Егер: 

 қоғамдық-гуманитарлық бағыттағы бағдарлы оқытудың қажеттігін 

дәлелдейтін негізгі факторларды айқындалатын болса; 

 қоғамдық-гуманитарлық бағыттағы бағдарлы оқытуды қамтамасыз 

етуге қойылатын талаптар дайындалатын болса; 

 бағдарлы оқытудың қҧрылымы мен мазмҧнын негізделетін болса; 

 тҧжырымдаманы жҥзеге асыру кезеңдері мен одан кҥтілетін нәтижелер 

белгіленетін болса; 

Онда тҧжырымдаманы жҥзеге асыру барысында Білім берудің қоғамдық- 

гуманитарлық бағыттылығы мен оқушылардың ары қарайғы ӛзін-ӛзі 

анықтауының табыстытылығы қамтамасыз етілетін болады. 

Бҥгінгі кҥні қоғамның жоғары білікті маманға деген сҧранысы мен 

мектеп бітіруші тҥлектердің табысты кәсіби қызметке дайындығының 

жетімсіздігі арасындағы қайшылық айқын кӛрініп тҧр. Сонымен бірге 16 

мен 29 жас арасындағы жастардың жҧмыссыздығы белең алып отыр. Бҧл 

мынаны аңғартады: 

 Еңбек нарығы мен нақты мамандықтарға деген сҧраныс туралы 

хабардар болудың тӛмендігі; 

 ӛзінің кәсіби қызығушылықтары мен мҥмкіндіктерін дҧрыс бағаламау; 

 мамандықтар туралы айқын тҥсініктердің нашарлығы; 
 таңдап алыған кәсіп бойынша қҧзырлылықтың тӛмендігі. 

Бҧл мектептердің бітіруші тҥлектерді кәсіптік анықталу мен әлеуметтік-

еңбек қҧзырлылықтармен қамтамасыз етуге қабілетсіздігін кӛрсетеді. Демек 

тҧжырымдамада баяндалған бағдарлы оқытуды мектепке ендірудің 

қажеттігі байқалып отыр. 

Қоғамдық-гуманитарлық бағытты қамтамасыз ету талаптары 
 Оқу-тәрбие әдістерін қайта қарау, мектеп пәндерін тҥсініктік- 

ҧйымдастырушылық деңгейде қҧрамдастыру; 

 Ҧлттық мәдениет, мәдени мҧра мәселелерін (дистуттарды, 

пікірталастарды) сҧбхаттасу қарым-қатынасы деңгейінде ҧйымдастыру; 

 Қоғамдық-гуманитарлық пәндерге қызығушылықты арттыруға 

мҥмкіндік беретін технологияларды қолдану, сонымен бірге оқу қызметін 

ҧтымды ҧйымдастыру; 

 Қосымша білім беру пәндерін ендіру. 

Бағдарлы білім берудің негізгі мақсаты оқушылардың сапалы базалық 

дайындығы, ӛздігінен білім алу тәсілдерімен қаруландыру, кәсіптегі 

ӛзгеріске ҥнемі бейімделе алуды қамтамасыз ету болуы керек. 

Ҧлттық тіл мен ҧлттық мәдениет феноменіне деген терең кӛзқарас 

қалыптастыру мақсатында тілдерді оқыту мазмҧнын қайта қарау керек. 

Ҧлттық-этникалық қҧндылықтар әлеміне бойлата ендіру іске 

асырылады. 
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Филологиялық білімді терең меңгерту мақсатында және 

лингвистикалық, не болмаса ӛзге мамандандырылған жоғарғы оқу 

орындарында білім алуды жалғастыру ынтасын дамыту ҥшін екі, я одан да 

кӛп шетел тілін ендіру қолға алынады. 

Тҧлғаны қалыптастыру, тәрбиелеу және дамыту мақсатында 

филологиялық бағыттағы пәндерді оқытудан ӛзге, тарих және кіріктірілген 

тҥрдегі пәндер ендіріледі. Тҧлғаны қалыптастыруға, оның икемін, 

қызығушылығы мен бейінін дамытуға жағдай жасалады. 

Сурет және музыка сабақтарында кӛркемӛнер, музыка, халықтық 

қолданбалы ӛнер туындыларымен және оларды жасаушылармен танысу 

жҥреді. 

Сыныптан тыс жҧмыстардың негізгі мақсаты ӛз бойында туған 

халқының болмысын жинақтаған, ӛзге халыққа қҧрметпен қарайтын 

қоғамдық-гуманитарлық икемі бар оқушыны тәрбиелеу болып табылады. 

Бірлестіктер жҧмысы мҧғалімдердің осы бағыттағы білімін жетілдіру 

болмақ. Мҧғалімдер тҧлғаның тілдік қалыптасу тәжірибесін пайымдау, осы 

бағыттағы пәндерді эмоционалдық бағалау қатынасын қалыптастыру 

әдістемесі бағыттарында зерттеулер жҥргізеді. 

Кҥтілетін нәтижелер 

 Қоғамдық-гуманитарлық бағыттағы бағдарлы білім беру жҥйесін қҧру. 

 Қоғамдық-гуманитарлық бағыттағы бағдарлы білім беру жҥйесінің оқу- 

әдістемелік жабдықталуының сапасын арттыру. 

 Ӛз бетінше проблемаларды шешуге қабілетті, қҧзыретті, мол білімді, 

бәсекеге қабілетті жаңа ҧрпақ мамандарын даярлау. 

 Болашақ мамандарды оқыту мен олардың болашақ қызметінің тығыз 

байланысын ізгілендіру мен ізгіліктендіру негізінде қамтамасыз ету. 

 Мектеп тҥлегінің нақты ӛмірге бейімделу проблемасын шешу. 

 Тҥлектің тілдік тҧлға ретінде қалыптасуы. 
Мектептің жоғары сатысындағы вариативті компоненттің білім мазмҧнын таңдап 

алудың теориялық негіздері 

Мҥмкін болатын қауіптер 

1) кей мектептерде тек бір ғана пәннің жеке тақырыптарын немесе 

тарауларын тереңдету кӛзделеді; 

2) немесе тіптен жеке пән шығарады; 
3) пәннің қолданбалы жағы қалыс қалады. 

Ғылыми тҧрғыда негізделген іс-шаралар: 

1) қолданбалы курстарды оқытудың мақсат-міндеттерін айқындау; 

2) қолданбалы курстардың атқаратын функцияларын белгілеу; 
3) оқу жоспарының вариативті бӛлігінің білім мазмҧнын таңдап алуда 

басшылыққа алынатын принциптерді анықтау; 

4) қолданбалы курстардың бағадарламаларына енгізілетін білім мазмҧнына 

қойылатын талаптарды айқындау. 

Қолданбалы курстардың функциялары 

- қазіргі заманғы тҥйінді проблемаларды зерделеу; 
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- болашақ кәсіби іс-әрекетке бағдарлау; 

- танымдық дағдыларды жетілдіруге, ҧйымдастырушылық іс-әрекетке 

бағдарлау; 

- базалық пәндік білімді толықтыру және тереңдету; бағдарлы пәндерді 

оқытудағы кемшіліктерді жою. 
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МЕКТЕП СТЕРЕОМЕТРИЯ КУРСЫНЫҢ МІНДЕТТЕРІ ЖӘНЕ 

МАЗМҦНЫ 

Жумашов Санжарбек Махмуджанович 

Резюме. В данной статье рассмотрена методика преподавания 

геометрии. В геометрии подробно изложены пути поиска решения 

проблемы, в какой последовательности, порядке их преподавать, т. е. 

максимально эффективно передавать учебный курс. 

Геометрияны оқытудың бірінші міндеті: математика ғылымы мен 

ҧлттық дидактика принциптерінің негіздері және педагогика мен 

психология талаптарын орындау. 

Геометрияны оқытудың екінші міндеті, әсіресе жаңадан бастаған 

мҧғалімнің кҥнделікті жҧмысына негізгі басшылық жасау. 

Тәжірибелі мҧғалімдер де кейбір туындаған сҧрақтарға байланысты 

әдістемені басшылыққа алады. Мҧғалімнің оқытудағы негізгі міндеттері: 

1) оқу жоспарын қҧрастырудың принцптері; 

2) геометрияны оқыту кезіндегі әдіс-тәсілдер; 
3) әр тҥрлі әдістерді қолдану-есептеу, графиктік, қҧрастырмалы, алған 

білімді қолдана білу; 

4) оқушылардың ӛзіндік жҧмыстарды орындауда қҧралдар мен 

әдістерді қолдан білуі; 

5) оқушылардың ҥлгермеушілігін болдырмау және білімін тексеруде 

әдіс-тәсілдерді қолдану. 

Геометрия пәні орта мектепте мынадай ҥш сҧрақ арқылы 

анықталады: 

1) нені оқыту керек? 



251  

2) не ҥшін оқыту керек? 

3) қалай оқыту керек? 

Осы жалпы сҧрақтар былай тҥсіндіріледі: 

1) геометрия курсының мазмҧнын қҧрастыратын негізгі 

тақырыптар 

(1 сҧраққа жауап); 

2) мектептегі геометрияда оқылатын сабақтың мақсаты кӛрсетіледі 

(2 сҧраққа жауап); 

3) оқытудың қысқа әдістемелік нҧсқаулары беріледі 

(3 сҧраққа жауап). 

Геометрия курсында оқыту әдістемесіне қарай ҥш негізгі мәселе 

бар. Олар: 1) мектеп геометрия курсының мазмҧны жайлы мәселе; 

2) осы курстың қҧрылымы қҧрылымы туралы; 

3) оқыту әдістері жайлы мәселе. Осы мәселелердің әрқайсысының 

мән-мағынасына қысқаша тоқталып ӛтейік. 

Геометрияны оқытудың кӛп ғасырлық тарихына қарап отырсақ, оның 

мазмҧны ӛте ерте замандағы фигураларды оқытудан ХХI ғасырдың бас 

кезінде қалыптасқан геометриялық пәндер жҥйесіне дейін қалай 

ӛзгергенінің куәсі боламыз. 

ХХI ғасырдың басында орта мектептерде геометрияны оқытуды 

кемелдендіру, жаңартуды кӛздеген реформа жҥргізу онан сайын кҥшейе 

тҥсті. Қазіргі кезде еліміздегі жалпы білім беру мектептерінде жҥргізіліп 

жатқан геометрия курсының реформасы осының айғағы болып табылады. 

Бҧл қозғалыс, беталыс ҥздіксіз жҥргізіле береді. Сондықтан геометрия 

курсының ең басты мәселелерінің бірі, мектепте математикалық білім беру 

жҥйесін жаңартып отыру болып табылады. Ол толассыз іске асырылып 

отыратын ҥрдіс: бір реформа аяқталысымен келесісіне ғылыми практикалық 

дайындық басталады. Осыған байланысты әдістеме алдына жалпы мектеп 

ҥшін геометриялық ақпарат жҥйесін іріктеу принциптерін негіздеу және 

дидактикалық ӛңдеу, талдау міндеті қойылады. 

Геометрия пәнінде қандай ақпараттар беру керек, нені оқыту қажет 

деген мәселені шешумен қарбалас, оларды қандай ретпен, тәртіппен оқыту, 

яғни оқу курсын барынша тиімді тҥрде, жеткізу проблемасы шешуін табу 

керек. Бҧл ҥшін отандық және шетелдік психолог, педагог және 

әдіскерлердің жаңа зерттеулерінің нәтижелері есепке алынады. Мысалы, 

психология ғылымының қол жеткен табыстары бастауыш мектеп 

жасындағы балалардың қазіргі геометрияның кейбір идеяларын игеруге 

бейім келетінін ашып отыр. Бҧл жағдай бастауыш мектеп геометриясының 

қҧрылымы мен мазмҧнының кемелдендіруде, ӛзгертуде еске алынуда. 

Геометрия курсын оқытуда және оны жақсартуда мынадай 

факторларды еске алу қажет: 

1) Пәннің ішкі логикасы мен оны ӛзгерту, тҥрлендіру мҥмкіндіктерін 

пайдалану; 
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2) курстың мазмҧнын қҧрайтын мәселелер арасындағы барлық ішкі 

байланысты ескерту; 

3) бҧл мәселелердің мектептегі геометриялық білім берудегі мәнін 

анықтау; 

4) материалды дидактикалық ӛңдеу, талдау, оның ҧғымдылығын, 

қонымдылығын арттыру мҥмкіндігін ашу. 

Геометрия пәні бойынша мектепте қандай материал қандай ретпен 

ӛтілуге тиіс екендігі мектеп геометриясы бойынша бағдарламалар мен 

оқулықтарда кӛрсетілген. 

Бағдарламалар мен жаңа мектеп оқулықтарына талдау әрбір сыныпқа 

арналған оқулықтарда, мҧғалімдерге арналған қосымша кітаптарда 

келтіріледі. Ал «Геометрияны қалай оқыту керек» деген мәселе 

«геометрияны оқыту әдістемесі» пәнінің еншісіне тиеді. Оның жалпы 

қҧрылымын мынадай сызбамен кӛрсетуге болады. 
 
 

 

Мектеп жҧмысындағы тәжірибеден кӛріп отырғанымыздай, 7-сынып 

оқушылары геометрия курсын ҥлкен қиындықпен игереді. Негізі берілгенін 

тҥсінбей, жаттап алуға және еске сақтауға тырысады. Осылай олар 

материалды біртіндеп тҥсіне бастайды, бҧл олардың нақты, мықты және 

сонымен бірге геометрия курсының келесі бӛлімдерін табыспен игеруге 

кӛмектеседі. Бірақ оған қарамастан, жоғарғы сыныптарда кейбір оқушылар 

әлі де болса геометриялық материялды жаттайды, нақты жҥйеде толық 

тҥсіне алмайды.. 

Геометрияны оқытудың маңызды міндеті – оқушылар санасында анық 

және осы курстың нақты мазмҧнда берілуі және логикалық жағынанда 

нақты тҥсіндірілуі. Берілген жағдайда геометрия курсының нақты мазмҧны 

ретінде барлық геометриялық бейнелердің жиынтығы-осы пәнді оқып 

ҥйренуде негізгі обьектілер болып табылады. Мҧндайда, негізгі 

геометриялық бейнелерді жекелеп алғанда тек ҥшеу болатындығын: нҥкте, 

тҥзу және жазықтықты нақты атап ӛту керек. Бірақ әртҥрлі комбинациядағы 
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жиындардың шексіздігі – сәуле, кесінді, бҧрыш, ҥшбҧрыш, тӛртбҧрыш және 

т.с.с. мектептегі геометрия курсының нақты мазмҧнын қҧрайды. 

Мектеп курсы геометриясының логикалық мазмұны 
Геометрия курсының логикалық мазмҧнының меңгеруі және 

қабылдауы қиынырақ: берілген тақырыптарды оқып ҥйренгендегі жоспар, 

математикалық сӛйлемдерді қорытындылау-анықтама, аксиома және 

теоремалар-әсіресе теоремаларды дәлелдеу. 

Геометрияны оқытудың негізгі міндеті Геометрия курсының 

логикалық мазмҧнын жаңа тақырыптарды немесе жекелеген фигураларды 

оқығанда біртіндеп ашып кӛрсету. 

Сәйкесінше, тақырыптарды оқып ҥйренгенде жҧмыс жоспарын бірінші 

сабақтардан бастап оқушыларға бӛліп алуды ҥйрету керек. 

Мына тӛмендегідей тҥрде ӛткізуге болады: жаңа геометриялық 

фигураларды оқып ҥйренгенде, оны жалпы тҥрде қайталап қорытындылай 

білу және сонымен қатар жҧмыстың негізгі кезеңдерін жазып отыру керек. 

1) анықтама (кесінді немесе бҧрыш); 

2) олардың негізгі элементтері; 
3) оларды салыстыру (фигуралардың теңдігінің анықтамасы-кесінді 

немесе бҧрыштар және олардың теңсіздік шарттары); 

4) қосу және азайту; 

5) бҥтін санға кӛбейту және бӛлу; 

6) оларды ӛлшеу. 
Мҧғалім оқушылардың білімін тексергенде әрбір сҧраққа жеке-жеке 

жауап бере білуін және сҧрақтарға жауап бергенде екі-ҥш сҧрақты 

байланыстыра жауап беруін, оқушылардың сӛйлеу қаблетін дамытуды талап 

ету керек. 
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ЛАВРЕНТЬЕВ – БИЦАДЗЕ ТЕҢДЕУІНЕ ҚОЙЫЛҒАН ДИРИХЛЕ 

ЕСЕБІ 

 

Ф.м.ғ.к., аға оқытушы Бименов Мырзағали Аязұлы, 

Ишанова Маржан Махамбетқызы 

 

Ω ⊂ R2
 жазықтықта берілген, у> 0 болғанда тегіс σ Жордан қисығымен 

шектелген, ал у < 0 болғанда АС: х + у =0, ВС:х-у=1 тӛмендегі 

Lu = - sgn y uxx – uyy=f(x.y) (1) 

теңдеудің характерстикаларымен шектелген область болсын. 
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C  (Ω) 

W (Ω) 

Келесі белгілеулер енгізейік : Ω1 = Ω ∩ { y> 0}, 

Ω2 = Ω ∩ {y < 0} және σ 𝖴 АВ теңдеудің элиптикалық жақтың шекарасын 

жеткілікті тегіс функция деп алайық. 

Квазирегулярлы Дирихле есебі. (КД есебі). Берілген Ω, облысының 

әрбір бӛлігінде (1) теңдеуін қанағаттандыратын және тӛмендегі шеттік 

шарттар орындалатын 

u |σ𝖴АС ВC = 0. (2) 

u         (Ω)   C2 (Ω1    )   C2 (Ω2)      , 0 <    <1 функциясын 
табу керек. 

Осы есептің шешімінің болуы туралы келесі теорема орын алады. 

Теорема. Егер f ∈ C (Ω1 ) C1 (Ω2) 0< <1 ,болса, онда (1)- (2) 

квазирегулярлы   Дирихле   есебінің      жалғыз           u         (Ω)    C2    (Ω1     ) C2   

(Ω2) шешімі болады, ол шешім ҥшін келесі априорлы бағалар 

орындалады 

||u|| 𝛽 + ||u||C2+𝛽(Ω1) + ||u||C2+𝛽(Ω2) ≤ C(||f||C𝛽(Ω1) + ||f||C1+𝛽(Ω2)) (3) 

||u|| 1 < C||f||L2(Ω) (4) 

Дәлелдеуі. Квазирегулярлы Дирихле есебін шешудің және (3) , (4) 

теңсіздіктерді дәлелдеудің қысқаша схемасын кӛрсетейік.. 

Алғаш КД есебін Ω2 облысында Гурса есебі ретінде қарастырамыз. 

Гиперболалық теңдеудің шешімін тапқаннан соң, у=0 қисығында табылған 

шешімнің ізін табамыз . Ол із белгілі болса Ω1 облысындағы шешім 

Дирихле есебі болып табылады. Есептің қойылуында Ω1 обылысын 

шектейтін қисықты тегіс Жордан сызығы болады деп жорамалдаймыз. 

Эллипстік теңдеулерге қойылған Дирихле есебін шешу жолдары 

математикалық физика пәнінде кӛрсетілген. Классикалық әдістерді 

қолданып, шешімнің жалғыз болу шарттары мен шешімге алынған 

бағаларды пайдаланамыз, теореманың дҧрыс екендігін кӛрсетеміз. 

Гурса есебі. Ω2 облысында тӛмендегі теңдеу мен шекаралық шартты 

қанағаттандыратын функцияны табу керек. 

 

Lu=uXX-uyy = f(x, y) u|AC𝖴BC=0 (5) 

Бҧл есептің жалғыз шешімі болады және оның берілу формуласы 

математикалық физика пәнінде толық зерттелген. Бҧл есеп гиперболалық 

теңдеулер есебіне жатады. 
Гурса (5) есебінің жалғыз шешімі келесі тҥрде беріледі: 

u =∫
𝗒 

d𝗒 ∫
µ 

f ( 𝗒 , µ )dµ Ξ L−1f, 
O 1   1    1 1 1 1 G 

және бҧл оператор шеттік шарт (5) пен келесі шартпен анықталады 

4f1(𝗒, µ)=f((𝗒 + µ)/2, (𝗒 − µ)/2) , 𝗒 = x + y, µ = x − y. 

Енді осы шешімді пайдалана отырып Ω1 облысында берілген есептің 

шешімін іздестіреміз. Есептің шарты бойынша Ω1   осы облыстың шекарасы 

σ 𝖴 АВ жеткілікті тегіс Жордан кисығы болып табылады және шешім 
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2 

u (Ω) болғандықтан КД есебі   Ω1 облысында келесі Дирихле есебіне 

әкеледі. 

Дирихле есебі. Шекарасы тегіс Ω1 облысында 

Lu=−uXX-uyy = f(x, y) u|𝜎=0 u|AB=𝜏f(x) (6) 

теңдеуі мен шекаралық шарттарды қанағаттандыратын u(x,y) функциясын 
табу керек. Мҧндағы 𝜏f(x) гиперболалық бӛлікте табылған шешімнің АВ 

тҥзуіндегі мәні, басқаша гиперболалық бӛліктегі шешімнің ізі. 

Есептің шарты бойынша Ω1    облысының шекарасы тегіс Жордан 

қисығы болып табылады. Сондықтан кез келген f   C (Ω1   )   функциясы 

ҥшін (6) есебінің жалғыз u ∈ C2 (Ω1) шешімі болады және ол шешім ҥшін 

келесі теңсіздік орындалады: 

||u||C2+𝛽(Ω1) ≤ C (||f||C𝛽(Ω1)+||𝜏f(x)||C2+𝛽(O.1)) ≤ C ((||f||C𝛽(Ω1) +||f||C1+𝛽(Ω2)) 

||u||W1(Ω1) ≤C ( ||f||L2(Ω1) + ( ||f||L2(Ω2))≤ C||f||L2(Ω) 

Ендеше u(x,0+)= u(x,0-) екенін ескерсек (3) теңсіздігі 
орындалатындығы шығады. Теорема дәлелденді. 
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3. Б.М. Будак, А.А. Самарский, А.Н. Тихонов. Сборник задач по 
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ҤЗІЛІССІЗ ФУНКЦИЯЛАР ТАҚЫРЫБЫН ЖАҢАРТЫЛҒАН 

БАҒДАРЛАМАМЕН ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ 

 

Кәртай Аружан Мұратбекқызы 

 

Резюме. В данной статье использовать правосторонние и 

левосторонние пределы функции, то можно дать определение 

правосторонней непрерывности функции. 

Анықтама Егер f(x) функциясының a  x0  b нҥктесіндегі шегі бар 

болып және ол шек функцияның сол нҥктедегі мәніне тең, яғни 

lim 
 
 
x x0 

f (x)  f (x0 ) болса, онда f(x) функциясы x0 нҥктесінде ҥзіліссіз деп 

аталады. Анықтамадан f(x) функциясының 

ҥшін мынадай шарттар қажет екені шығады. 

x0 нҥктесінде ҥзіліссіз болуы 

1 f(x) функциясының x0 нҥктесінде шегі болуы қажет. 

2 f(x) функциясы x0 нҥктесінде анықталған болуы керек. 
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3 f(x) функциясының 

болуы қажет. 

x0 нҥктесіндегі шегі оның сол нҥктедегі мәніне тең 

Мысалы f (x)  x
2
 функциясы сандық осьтің барлық нҥктесінде 

анықталған және lim x 
2
  1 ; f(1)=1, яғни функцияның x=1 нҥктесіндегі шегі 

x1 

оның сол нҥктедегі мәніне тең. Егер функцияның оң жақтық және сол 

жақтық шектерін пайдалансақ, онда функцияның оң жақтық ҥзіліссіздігінің 

анықтамасын беруге болады. 

Егер lim 
x x0 0 

f (x)  f (x0 ) болса, онда f(x) функциясы x0 нҥктесінде сол 

жағынан ҥзіліссіз, ал lim 
x x0 0 

f (x)  f (x0 ) шарты орындалса, онда f(x) 

функциясы оң жағынан ҥзілісіз деп аталады. 

 

 
Функцияның ҥзіліссіздігінің анықтамасын функция мен аргумент 

ӛсімшесі арқылы берейік. Бізге (a,b)-да анықталған f(x) функциясы және 

аргументтің a  x0  b мәндері берілсін. Егер х(a,b) аргументінің x0 екінші 

бір мәні болса, онда x  x0 айырымын аргументтің ӛсімшесі дейміз де, оны 

∆х деп белгілейміз, яғни ∆х= x  x0 . Осыдан x  ∆х+х 0   шығады, f(x)-f(x 0 )=f( 

x0 +∆х)-f(х 0 ) айырымы функцияның ӛсімшесі деп аталады да ∆у=∆f(x) деп 

белгіленеді. ∆f(х)  0 не f (x)  0 болуы мҥмкін.(1,2-суреттер). 

Егер f(x) функциясы x0 нҥктесінде ҥзіліссіз болса, онда анықтама 

бойынша lim f (x) 
x x0 

f (x0 ) . Олай болса, lim
x x0 

f (x)  f (x0 )   0 , демек, 

limf (x)  0 . Ең соңғы теңдіктен аргумент ӛсімшесінен ӛте аз мәнінде 
x0 

функция ӛсімшесінің ӛте аз мәні сәйкес келсе, онда 

функция ҥзіліссіз болады, яғни мынадай анықтама беруге 

болады. 

x0 нҥктесінде 

Анықтама f(x) функциясының x0 нҥктесіндегі ӛсімшесі шексіз аз шама 

болса, онда f(x) функциясы x0 нҥктесінде ҥзіліссіз деп аталады. 
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f (x)  
 

x 

0 

Функцияның ҥзіліссіздігінің геометриялық мағынасы. Функцияның 

нҥктедегі ҥзіліссіздігінің геометриялық мағынасын берейік. f(x) функциясы 

x0 нҥктесінде ҥзіліссіз делік. Ҥзілісіздіктің анықтамасы бойынша кез келген 

ε>0 саны ҥшін  >0 саны табылып x  x0    теңсіздігінен f (x)  f (x0 )  

екені шығады немесе соңғы теңсіздіктерді былай жазуға болады: 

f (x0 )    f (x)  f (x0 )   . Егер х-тің мәндері x0 нҥктесінің  аймағында 

жатқанда f(x) функциясының мәндерінің f (x0 ) нҥктесінің  аймағында 

жатса, онда f(x) функциясының x0 нҥктесінде ҥзіліссіз деп атайды. (3-сурет) 

Ферма теоремасынан функцияның экстремум нҥктелерін тапқанда ең 

алдымен оның кризистік нҥктелерін табу керек болатындығы шығады. 

Функцияның туындысы нӛлге тең немесе туындысы жоқ болатын анықталу 

облысының ішкі нҥктелері сол функцияның кризистік нҥктелері деп 

аталады. Функцияның графигін салғанда бҧл нҥктелер маңызды рӛл 

атқарады, ӛйткені тек сол нҥктелер ғана функцияның экстремум нҥктелері 

бола алады. 
 

 

 

Мысалы 

 1 
, х  1, 




х, х  1 

функциясының x0 =1 нҥктесіндегі ҥзіліссіздігін зерттейік: 

f(1-0)= lim x  1; f(1+0)= lim 
1 
 1; 

x x 
 

0  0 
x x  0  x 

x0 =1 нҥктесінде функцияның бір ғана шегі болады, ол функцияның x0 =1 

нҥктесіндегі мәніне тең, яғни берілген функция x0 =1 нҥктесінде ҥзіліссіз. 

Теорема Егер дифференциалданатын f (x) функциясының туындысы 

Х аралығының әрбір нҥктесінде оң таңбалы, яғни f (x)  0 (теріс таңбалы, 

яғни f (x)  0 ) болса, онда ол сол аралықта ӛспелі (кемімелі) болады. 

Дәлелдеуі: Дәлелдеу ҥшін Лагранж формуласын қолданамыз. 

Х аралығында кез келген x1   және x2 (мҧндағы x1  x2 ) нҥктелерін 

алайық. Лагранж формуласы бойынша 
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f (x2 )  f (x1 ) 


x2  x1 

f (a) 
 

(1) 

теңдігі орындалатын (x1 , x2 ) аралығына тиісті а санын алуға болады. x1 , x2 

нҥктелері Х аралығына тиісті болғандықтан а саны да осы аралықта тиісті, 

яғни x1  a  x2 . 

Егер Х аралығына тиісті кез келген х ҥшін f (x)  0 болса, онда f (a)  0 

болады және алуымыз бойынша x2  x1  0 болғандықтан, (1) теңдіктің сол 

жағында 

функция. 
f (x2 )  f (x1)  0 немесе f (x1)  f (x2 ) шығады, яғни f ( x) - ӛспелі 
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3. Алгебра және анализ бастамалары 10-11 сынып , Алматы 2001, 5-9 

бет 
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ДИДАКТИКАЛЫҚ ҚҦРАЛДАР АРҚЫЛЫ МАТЕМАТИКАНЫ 

ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІН ЖЕТІЛДІРУ 

 

Ӛскенбай Меруерт Құнанбайқызы 

 

Резюме. В данной статье рассмотрены объективные методические 

возможности каждой педагогической технологии, необходимые для 

саморазвития личности, повышения ее самостоятельности и творческих 

способностей, формирования необходимых умений и навыков и создания 

благоприятных условий для саморазвития. 

Қазақстанның тәуелсіз мемлекет ретінде қалыптасуы барысында орта 

білім берудің   жҥйелі   реформалануы қоғамдық   тҧрғыдан   ҥлкен маңызға   

ие.    Білім    берудің реформалауды    жҥзеге    асырудың    және бір маңызды 

сипаты қазіргі уақыттағы оқыту ҥрдісін технологияландырудың 

қажеттігінен туып отыр. Осыған орай, соңғы кезде оқытудың әр   тҥрлі   

педагогикалық технологиялары жасалып, мектеп ӛміріне енгізіліп жатыр. 

Олар мыналар: Лысенкованың алдын ала оқыту, Хазанкиннің есептер 

шығару, Палтышевтің физикадан есептер шығару, Шаталовтың интенсивті 

оқыту (тірек сигналдарын пайдалану арқылы), Эрдниевтің ірі блоктан 

оқыту, мәселелік оқыту, оқытудың белсенді әдісі, т.т. 

Ал соңғы жылдары оқытудың модульдік технологиясы мен 

В.М.Монаховтың, Дьяченконың оқытудың ҧжымдық тәсілі, сондай-ақ, 

профессор Ж.Қараевтың оқытуды дербестендіру мен дифференциалау және 

білім беруді демократияландыру мен ізгілендіру ҧстанымдарына негізделген 
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жаңа педагогикалық компьютерлік технологиясы еліміздің кӛптеген 

мектептерінде қолданылып жҥр. 

Мектептерде жҥргізіліп жатқан қазіргі тәжірибелік-сынақ жҧмыстардың 

басты міндеті жаңаша оқытудың педагогикалық технологиясын оқыту 

ҥрдісіне енгізу болып табылады. Мәселен, Л.В.Занков, Д.Б.Эльконин,  

В.В.Давыдовтың  бірлесе  жасаған  ―Дамыта  оқыту  жҥйесі‖ бір-бірімен 

тығыз байланысты әрі мынадай ҧстанымдардан қҧралады: 

1. Жоғары деңгейдегі қиындықта оқыту. 

2. Теориялық білімнің жетекші рӛлі. 

3. Оқу материалын жеделдете оқыту. 

4. Оқу ҥрдісін оқушының сезінуі. 

5. Барлық оқушылардың дамуы ҥшін жҥйелі жҧмыс істеу. 
Л.В.Занковтың оқыту жҥйесінде оқушы ӛзін емін-еркін сезінеді, оның 

әлеуметтік мҥмкіндігі мен дербестігінің дамуына жағдай жасалады. Осы 

жҥйеде оқушы мен мҧғалімнің арасындағы жаңаша қарым-катынастың 

іргетасы қаланады. Мҧғалім тҥсіндіруші, оқытушы тҧрғысында емес, 

оқушының оқу әрекетін ҧйымдастырушы, бағыттаушы ретінде кӛрінеді. 

Д.Б.Эльконин мен В.В.Давыдовтың зерттеулері оқу әрекеті және оның 

субъектісін қалыптастыруға бағытталған. Оның қҧрылымы мынадай: оқу- 

танымдық мотивтер, оқу тапсырмалары, оқу амалдары, оқу операциялары. 

Педагогика ғылымында баланы оқыту мен тәрбиелеудің міндеті жан- 

жақты дамыған жеке тҧлғаны қалыптастыру болғандықтан, жаңа технология 

бойынша әдістемелік жҥйенің басты бӛлігі оқыту мақсаты болып қалады. 

Сондықтан танымдылық іс-әрекеті белгілі бір дәрежеде белсендірілуі қажет. 

Бҧл әдістемелік жҥйенің басқа бӛліктерінің де (мазмҧн, әдіс, оқыту тҥрі мен 

қҧралдарының) ӛзара байланысы қалпында ӛзгертілуін талап етеді. Мҧны 

орындау ҥшін тӛмендегідей ҧстанымдар жҥзеге асуы тиіс. 

1. Оқушылардың ӛзіндік іздену іс-әркетінің әдістерін меңгеру талап 

етіледі. Ӛйткені бҧл әдістердің кҥнделікті пайдаланып жҥрген оқыту 

әдістерінен айырмашылығы бар. Яғни жаңа жағдайдағы "оқыту әдістемесі" 

деп отырғанымыз: "оқушы - мҧғалім" ҧстанымының ӛзара тығыз 

байланыстылығы. Демек, мҧнда бірінші орында оқушы тҧрады және оның 

ӛз бетімен білім алудағы белсенділігіне баса назар аударылады. 

2. Жаңаша оқытудың негізгі тҥрлері: оқытудың дербес және топтық 

тҥрлері болып табылады. Бҧл жерде алға қойылатын басты мақсат - 

оқушыға деген сенім, оның ӛз ісіне жауап беру мҥмкіндігіне сҥйеніп беделі 

мен қадір-қасиет сезімін дамыту. Ал оқытудың фронтальды тҥрі кӛбінесе, 

бағыт беру, талқылау және тҥзету енгізуде ғана пайдаланылады. 

3. Жаңа технологияның мақсаты бойынша "оқытуды ізгілендіру" қажет. 

Бҧл ҥшін оқу қҧралдары оқушылардың ӛздігінен танымдық іс-әрекетін 

жҥргізе алатындай болуы керек. Бҧрынғы дәстҥрлі оқулықтар мҧндай 

талапты қанағаттандыра алмайды, сондықтан оқушылардың ӛз бетімен білім 

алуына аса бейімделген жаңа типтегі оқулықтар керек-ақ. 



260  

Жаңа технологияның тағы бір психологиялық негізі болып табылатын 

теория - Л.С.Выготскийдің "оқыту ҥрдісінде оқушының ақыл-ойының 

дамуы "актуалды даму" аймағынан жақын арадағы даму" аймағына ауысуы 

туралы теориясы. Бҧл ауысу тапсырмаларды қайталап орындауға ғана 

арналған бірінші деңгейден ӛнімді іс-әрекетті қажет ететін келесі 

деңгейлерге ауысу негізіндегі іс-әрекет арқылы жҥзеге асады. В.П.Беспалько 

бҧл деңгейлерді тӛртке бӛледі: бірінші деңгей - "міндетті, оқушылық", 

екінші - алгоритмдік, ҥшінші - эвристикалык, тӛртінші - шығармашылық. 

Ендеше оқушылардың білім, білік, дағдыларын жетілдіру ҥшін 

оқытудың жаңа технологиясы негізінде дифференциалдық және дербес 

деңгейлік ҧстанымдарының талаптарына сәйкес ӛткізілетін әр тҥрлі сабаққа 

арналған жаңа ҧрпаттағы оқулықтар мен оқу қҧралдары қажет. Бҧлар - 

әңгімелесуші-оқулықтар мен оларға қосымша тӛрт деңгейдегі тапсырмалар 

берілген жҧмыс дәптерлері. 

Оқытудың жаңа технологиясы жағдайында оқушылардың ӛздігінен 

жҥргізетін танымдық іс-әрекеті ҥшін тапсырмалар кҥрделілігі тӛрт деңгей 

бойынша қҧрастырылып, ондағы барлық деңгейдегі тапсырмалар 

қызғылықты мазмҧндалған болса оқушыларда ынталану пайда болады. 

Мҧндай жаңа технология бойынша сабақ беріп жҥрген мҧғалімдер ҥзіліс 

кезінде де оқушылардың сабақтан бас алмайтындығын айтады. Ӛйткені 

оқушылар ӛзара бәсекелесе отырып жҧмбақ, сӛзжҧмбақ, ребус, 

математикалық басқатырғыштар сияқты әр деңгейдегі тапсырмаларды 

шешуге   ҧмтылатыны   даусыз.   Бҧл   жерде   ―ҥлгерімі   кейіндеп   қалып,   ӛз 

қҧрбыларын белгілі бір себептермен қуып жете алмайтын оқушылармен 

қалай істеуіміз қажет?‖ деген сҧрақ туады. Бҧл мәселенің де оңды шешуі 

қарастырылған. Олар мыналар: 

• барлық тапсырмаларды мезгілінде орындаған оқушылар 

ҥлгермеушілерге кӛмектеседі; 

• сыныптың басқа оқушылары ӛздігінен жҧмыс істеп жатқан кезде 

мҧғалім ҥлгерімі тӛмен оқушыларға дербес кӛмек кӛрсетуіне уақыты 

болады. 

Деңгейлік тапсырмаларды енгізудегі басты мақсат – сынып 

оқушыларын "қабілетті" және "қабілетсіз" деп жасанды әр тҥрлі жіктерге 

бӛлуді болдырмау. Осы арқылы және дербес оқыту, сонымен қатар барлық 

оқушыға қатысты ізгілендіру ҧстанымдары сақталады. Сондай-ақ деңгейлеп 

оқыту барысында оқушының бірінші деңгейдегі тапсырмаларды дҧрыс 

орындағаны есепке алынып отырады. Демек, қандай оқушы болсын, ӛзінің 

жақсы оқитындығына қарамастан "оқушылық міндетті", яғни бірінші 

деңгейдің жҧмысын орындаумен бастайды. Нәтижеде бҧл барлық 

оқушыларды тірек білімімен қамтамасыз етеді және Қазақстан 

Республикасының "Білім туралы" Заңы талаптарына сай міндетті бірінші 

деңгейді толық игеруін жҥзеге асырады. Мҧндай есепке алу (зачеттік) 

жҥйесін жҥргізу нәтижесінде ҥлгерімі нашар оқушылар кем дегенде 

"оқушылық" деңгейге сәйкес білімді толық меңгерді. Ӛйткені алғашқы 
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деңгей тапсырмаларын толық және дҧрыс орындамайынша олар келесі 

деңгейге кӛшпейді. "Міндетті" деңгейді толық меңгерген оқушы әрі қарай 

ілгері ҧмтылады, ӛзіне ӛзінің сенімі артады. 

Пәндердің әдістемесін қолдануды жоспарлау мынаған келіп тіреледі, 

яғни әр оқушының ӛз кезеңі барысында мҧғалім оған қажетті әрбір жаңа 

педагогикалық технологиялар мен әдістемелерді міндетті тҥрде пайдалануы 

қажет. Бҧл ҥшін мына тӛмендегі тҥсініктерді ескерген жӛн: 

• қатар отыратын екі сыныптағы оқушылардың жас ерекшеліктері мен 

білім деңгейлерін ескеру; 

• әдістеме мен технологияның сабақтастығы; 

• оқушының ӛз бетінше іс-әрекет жасау тәсілдерін меңгеруіне мҧғалім 

тарапынан кӛмек беруді біртіндеп азайту; 

• параллель сыныптардағы сынып топтарының ерекшеліктерін ескеру; 

• мҧғалімдердің ықыласы мен шеберлік деңгейінің , болуы т.б. 

Демек, 1-11 сынып аралығында жҥргізілетін педагогикалық технология 

мен әдістемелерді (мҧғалімнің қалауы бойынша) тӛмендегідей етіп 

жоспарлауды ҧсынуға болады. 

Бастауыш мектеп: 

• дамыта отырып оқыту әдістемесі (Л.В.Занков, Д.Б.Эльконин, 

В.В.Давыдов, В.В.Репкин, В.А.Левин); 

• дидактикалық бірліктердің ірілендірілуі (П.М.Эрдниев); 

• тҥсініктерді қабылдау (С.Н.Лысенкова); 

• нәтижелі әдістемелеу және оны қабылдау; 

• іс-әрекетті бағалау (Ш.А.Амонашвили, И.П.Волков); 
• оқулықсыз оқыту (В.В.Агеев); 

• ойын әдістемесі және оны қабылдау; 

• М.Монтессори, Р.Штейнердің жҥйесін қабылдау. 

Орта буын: 

• проблемалық оқыту; 

• іздену, зерттеу әдістері; 

• топпен оқыту тәсілі (И.Б.Первин); 

• оқытудың ҧжымдық тәсілі (В.К.Дьяченко); 
• нәтижелі технологиялар; 

• тірек және тірек конспектісінің кӛмегі арқылы оқыту 

(В.Ф.Шаталов); 

• ӛзіндік жҧмыс әдістері; 

• бағдарлы оқыту (машинасыз және компьютерсіз); 

• оқытудьщ коммуникативті әдісі (қарым-қатынастық); 
• дискуссиялық әдіс; 

• дидактикалық ойындар. 

Жоғары сыныптар: 

• оқытудың вариативті элементтерін ӛз еркімен таңдау; 

• ӛзіндік жҧмыстың әдістемесі; 

• іздену, зерттеу әдістері; 
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• нәтижелі технология, жобалау әдісі; 

• даралап (жекеше) оқыту, "мектеп-парк" моделін қабылдау 

(М.А.Балабан); 

• оқушының іс-әрекеті бойынша ҧйымдастырылған ойындар; 
• "ӛнертапқыштық тапсырмаларды шешу теориясы" адістемесі (ТРИЗ) 

(Г.С.Альтшулер) ; 

• бағдарламалы оқыту; 

• әлеуметтік-педагогикалық сынау, әлеуметтік мәні бар ойындар; 

• профильді және кәсіптік бағдар бере отырып оқыту; 

• тірек конспектісін қолдану; 

• диалогтік әдістеме, дискуссияның негізінде оқыту; 

• модульдік технология; 
• семинар-сынақ тҥрлері; 

• ӛз бетімен білім алу (компьютерлік варианттар). 
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ЖҤЙЕЛІ ГЕОМЕТРИЯ КУРСЫНЫҢ ЛОГИКАЛЫҚ ҚҦРЫЛЫМЫ 

 

Пернебай Әсел 

 

Резюме. В этой статье рассматривается логическая структура 

курса систематической геометрии. 

Жҥйелі геометрия курсын оқыту планиметрия курсын оқытудан 

басталады, ал планиметрия курсында геометрия курсының бастапқы 

ҧғымдары анықталады. Сондықтанда алдымен «ҧғым деген не?» соны 

анықтап алайық. 

Ҧғым – зерттелінетін объектінің жалпы, сонымен бірге маңызды 

белгілері, негізгі ой тҥйіні болатын барлық ерекше сипаттары туралы 

тҥсінік, мәліметтердің тҧтастай жиынтығы туралы пайымдар болып 

табылады. 

Ҧғым қарастыратын объектінің, қҧбылыстың соған ғана тән ерекше 

қасиетін сипаттайды. Ҧғым шындық дҥниесін бір жақты ғана бейнелейді, 

объектілердің жалпы маңызын ашып кӛрсетеді,заттың елеулі қасиеттерін 

анықтаумен қатар, жалпы мен жалқының, нақты мен абстракция- 

ныңбірлігін,белгілі бірғылым саласының даму нәтижесін, оның кӛп уақыт 

тырнақтап жиналған қорытындысын тҥйіндейді . 
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Ҧғым қарастыратын объектінің, қҧбылыстың соған ғана тән ерекше 

қасиетін сипаттайды. 

Мысалы: 1) Адам сӛйлей алатын омыртқалылар тобының мҥшесі. 
2) радиус – шеңбер центрін оның бойындағы кезкелген нҥктемен 

қосатын кесінді. 

Ҧғым – зерттелетінобъектінің жалпы, сонымен бірге маңызды 

белгілері, негізгі ой тҥйіні болатын барлық айрықша сипаттары туралы 

тҥсінік, мәлімет- тердің тҧтастай жиынтығытуралы пайымдар. 

Ҧғым - ӛте кҥрделі логикалық және гносеологиялықкатегория. Ол 

біріншіденжоғарғы материяныңжемісі, екіншіден, ол шындық дҥниесін 

бейнелейді: ҥшіншіден жалпылау қҧралы, тӛртіншіден, 

ҧғымныңқалыптасуысӛзбен жазуменжәне белгілеулерментығыз байланысты 

болады. Сонымен ҧғым – ойлаудың жоғарғы тҥрі, шындық дҥниесін 

сипаттайтын «қару» болып табылады . 

Қазіргі математиканың маңызды ҧғымдары болатын топ және 

ӛріс,векторлық кеңістік т. б. – кӛп сатылы абстракциялау нәтижесі. Кӛп 

сатылы абстракциялау нәтижесінде пайда болғанматематикалықҧғымдарды 

ӛмірде қолдануға болмайды деген жаңсақ пікір тумауы керек. Кемінде екі 

рет абстракциялау кезінде пайда болатын кӛлем ҧғымыбіздің кҥнделікті 

тіршілігіміздекең тҥрдеқолданылады. Ал топ, ӛріс, кӛп ӛлшемді векторлық 

кеңістікт. б. ҧғымдар ғылым мен техникада қолданыс табуда. 

Ҧғымның негізгі мінездемелері ретінде: 
а) ҧғымның маңызы; ә) 

ҧғымның кӛлемі ; 

б)ҧғымның басқа ҧғымдармен қатысы және байланысы қарастырылады. 
Ұғымның мазмұны депҧғымдар класына жататынбарлықобъектілерге 

тиісті елеулі белгілердің жиынтығын айтады. 

Ұғымның кӛлемі – берілген ҧғымдар класына жататын барлық 

объектілер жиынтығы. Мысалы, ҥшбҧрыш ҧғымының мазмҧны « бір тҥзуде 

жатпайтын ҥш нҥкте және оларды қос- қостан қосатын ҥшкесінді », яғни ҥш 

қабырғасы, ҥш тӛбесі және ҥш бҧрышы бар фигура болса, оның кӛлемі 

мҥмкін болатын барлық тең қабырғалы,тең бҥйірлі,қабырғалары әртҥрлі 

ҥшбҧрыштар бола алады. 

Сол сияқты «функция» ҧғымының мазмҧны – аргументтің әрбір 

мәнінебелгілі бір ереженемесе заң бойынша функцияның бір мәні сәйкес 

болса, оның кӛлеміне сызықтық функция, квадраттық 

функция,кӛрсеткіштік, логарифмдік функция т. б. жатады. 

Ҧғымның кӛлемін дҧрыс елестету ҥшін оны «логикалық дӛңгелек» 

арқылы кескіндеу тиімді. Мҧндағы ҥлкен дӛңгелек берілген ҧғымды 

кӛрсетсе, оның ішіндегікіші дӛңгелектер берілгенҧғымға жататындарын 

білдіреді. Мысалы; 1- суретте ҥлкен дӛңгелекжай бӛлшек ҧғымы (М)болса, 

оның ішіндегі кіші дӛңгелектер жай бӛлшек ҧғымына жататын дҧрыс (N), 

бҧрыс (К) бӛлшектер болады. [1]. 
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Егер ҧғымның кӛлемі кӛптеген ҧғымдарды қамтитын болса, онда 

берілген ҧғымның кӛлемі кең, ал ол ҧғымдар аз болса, ҧғымның кӛлемі тар 

делінеді. Егер ҧғымның сәйкес класына енетін объектілердің ортақ, елеулі 

қасиеттері кӛп болатынболса, ҧғымның мазмҧны бай, ал ондай ортақ 

белгілер аз болса ҧғым- ның мазмҧны кедей деп аталынады. 

Ҧғымның кӛлемі кең болған сайын, оның мазмҧны кедейлене береді 

және керісінше ҧғымныңкӛлемі неғҧрлым тар болғансайын мазмҧны байи 

тҥседі. 

Мысалы,«тӛртбҧрыш» ҧғымының белгілеріне тағы да бір «екі 

қабырғасы параллель» болады дегенді қосатын болсақ, онда ол «трапеция» 

ҧғымын береді. Оған тағы «басқа екі қабырғасыда параллельболсын деген 

белгіқосатын болсақ, онда ол «параллелограмм» ҧғымы болып шығады. 
 

сурет-1 сурет-2 

Параллелограмның қарама-қарсы қабырғалары параллель және тең, 

қарама-қарсы қабырғалары тең, диагональдары бір нҥктеде қиылысып қақ 

бӛлінеді т.б. белгілеріне «барлық қабырғаларына тең » деген белгіні қосатын 

болсақ, онда ол ромб болады.[1]. 

Сонымен, ҧғымның кӛлемі мен мазмҧны бір-біріне керіқатынаста 

болады екен, ҧғымның кӛлемі кең болған сайын оның мазмҧны соғҧрлым 

кедейлене береді, кӛлемі тарылғансайын, оныңмазмҧны байи тҥседі және 

керісінше. 

Егер қандай да бір ҧғымның кӛлемінен белгілі ерекшеліктері бойынша 

басқа бір ҧғымныңкӛлемі бӛліп алынатын болса, онда алғашқы ҧғымныңӛзі 

тегі, ал бӛлініп алынған ҧғым алғашқыға қатысты оның тҥрі деп аталынады. 

Тектік ҧғым мен тҥрлік ҧғымның ара қатысы 2-суретте кескінделген, 

Мысалы, «ҥшбҧрыш» ҧғымдар класына ҥшбҧрыштың екі қабырғасы тең, 

болатынын бӛліп алатын болсақ, онда «тең бҥйірлі ҥшбҧрыш» ҧғымы жаңа 

«ҥшбҧрыш» ҧғымының тҥрі, алтең бҥйірлі ҥшбҧрыш «ҥшбҧрыш» тектік ҧғым 

болады. Егер тең бҥйірлі ҥшбҧрыштардың ішінен бір бҧрышы тік 

болатынын тағы бӛліп алатын болсақ, ондай жағдайда «тең бҥйірлі ҥшбҧрыш 

тектік, ал теңбҥйірлі тікбҧрышты ҥшбҧрыш» - тҥрлік ҧғым болып табылады. 

Тектік ҧғымды тҥрлік ҧғымдардан бӛліп алуға мҥмкіндік туғызатын 

белгі ҧғымның түрлік айырмашылығы делінеді. Жоғарыда келтірілген 
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мысалдар- дағы ҥшбҧрыштар класынан тең бҥйірлі ҥшбҧрыш ҧғымын бӛліп 

алатын «екі қабырғасы тең » бҥйірлі ҥш немесе тҥрлік ерекшелік болады. 

Ал тең бҥйірлі ҥшбҧрыштан, теңбҥйірлі тікбҧрышты ҥшбҧрыш ҧғымын 

бӛліп тҧратын «бір бҧрышы тік» - белгісі тҥрлік ерекшелік болады. 

Тектік ҧғымнан тҥрлік ҧғымға ӛту ҧғымды шектеу(ҧғымның кӛлемін 

кеңейту) деп аталады. 

Егер ҧғымдар бір-бірінен тектік және тҥрлік қатынаста болса, олар 

ӛзара бағынышты делінеді.Тҥрлік ҧғымдар тектік бағынышты болады. 

Мысалы, «ҥшбҧрыштар» ҧғымына «теңбҥйірлі», «теңқабырғалы», «әр тҥрлі 

қабырғалы ҥшбҧрыштар» немесе «сҥйір бҧрышты ҥшбҧрыш», «доғал 

бҧрышты ҥшбҧрыш», «тікбҧрышты ҥшбҧрыш» ҧғымдары бағынышты. 

Оқыту ҥрдісінде оқушыларды математикалық ҧғымдардың 

анықтамаларын дҧрыс және дәл тҧжырымдауға баулуға ерекше назар 

аударылады. Геометриялық ҧғымдарға дәл анықтама беруге ҥйрету арқылы 

оқушылардың математикалық білімдерді саналы игеруі қамтамасыз етіледі, 

олардың логикалық ойлауы жетілдіріле тҥседі. 

Математикалық ҧғымдардың анықтамасын айтқан кездегі кемшіліктерді 

дер кезінде жӛндеп отыру керек. Оның жолдары кӛп. Солардың ішіндегі ең 

тиімдісі қарсы мысал келтіру арқылы тҥзеу болып табылады. Бірақ, мәселе 

қателіктерді жӛндеуде емес, ол қателіктерді болдырмауда. 

Әдістемелік әдебиеттерге талдау жасау мен мектептегі оқыту 

тәжірибесінде жинақталған іс-тәжірибеге сҥйене отырып, оқушылардың 

математикалық ҧғымдардың анықтамасын білуге ҥйретуді мынадай 

бағыттарда жҥргізудің тиімділігін кӛрсетуде: 

- ҧғымның анықтамасын тҧжырымдап айту. Ондағы анықталатын 

ҧғымды ажырату; 

- анықталатын ҧғымның тектік ҧғымы мен тҥрлік белгілерін 

(ерекшеліктерін) ажырату; 

- берілген объект ҧғымның анықтамасына жататынын не 

жатпайтындығын анықтай алуға ҥйрету; 

- оқушылардың анықтаманы оқулықтағыдай тҧжырымдап айтып беруге 

немесе оның мазмҧнына нҧқсан келмейтіндей етіп ӛздігінше айтуға 

дағдыландыру т.б. 

Математикалық ҧғымдар жалпылау мен абстракциялаудың деңгейі 

болғандықтан мектеп курсында оған ерекше орын беріледі. 

Бҧл ҥрдісті зерттеу Л. С. Выготскийден басталады, проблеманышешуге 

айрықша ҥлес қосқандар В. В. Давыдов, Е.Н. Кабанова - Меллер, Н. Ф. 

Талызина, Д.Н. Богоявлинский А.Менчинская,Ж.Икрамов,Д.Рахымбек 

Т.Қ.Оспанов және т.б.болды.[15].. 

Ойлаудың негізгі элементі - ҧғым.Ҧғым – объективті шындықтың кӛңіл 

аударарлықтай және жалпыланған маңызды қасиеттерін бейнелейтін ойлау 

формасы. Әрбір ҧғымға біздің қабылдауымызда және тҥсініктерімізде 

бейнеленетін –материалдық дҥние объектілерінің біршама класы сәйкес 

келеді. 
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Геометрия – геометриялық фигуралардың қасиеттерін қарастыратын 

ғылым болғандықтан, геометриялық фигуралар абстрактылы, олар заттар 

немесе сызбалар арқылы модельденеді. Мысалы, ӛткір ҧшталған 

қарындаштың ҧшы нҥктені, дәптер беті - тік тӛртбҧрышты, дәптердегі 

сызықтар - параллель тҥзҥлерді модельдейді. Бҧрыштың, квадраттың, 

дӛңгелектің сызбасы - геометриялық фигуралардың кескіндері, модельдері 

ғана. 

Бұрыш деп – бір нҥктеден және сол нҥктеден шығатын әр тҥрлі екі 

жарты тҥзуден қҧралатын фигураны айтады. 

Бҧрыш ҧғымы жарты тҥзу немесе сәуле ҧғымы арқылы анықталып тҧр. 

Тҥзудің берілген нҥктесінің бір жағында жатқан барлық нҥктелерінен 

тҧратын бӛлгілі жарты түзу немесе сәуле деп аталады. 

Сәуле - тҥзу ҧғымы арқылы анықталуда. Ал тҥзу ҧғымын басқа ҧғым 

арқылы анықтау мҥмкін емес. Тҥзу алғашқы ҧғым. 

Әрбір ҧғымды бҧдан бҧрын анықталған ҧғым арқылы анықтау мҥмкін 

бола бермейді. Барлық жағдайда да, соңында алдындағы ҧғым арқылы 

анықтауға болмайтын алғашқы геометриялық ҧғымдарға келеміз. Геометрия 

курсында ҧғымдар анықталмайтын және анықталатын ҧғымдар болып 

екіге бӛлінеді. 

Пайдаланылған әдебиеттер: 
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сыныбына арналған оқулық. 2-басылымы-Алматы: «Атамҧра» 2007 – 96 б. 
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школе», Москва. 9.10.2008. 

 
 

ЖҤЙЕЛІ ГЕОМЕТРИЯ КУРСЫНЫҢ АЛҒАШҚЫ 

САБАҚТАРЫНЫҢ ЕСЕПТЕРІ 

Пернебай Әсел 
Резюме. В этой статье рассматривается задачи первых уроков 

систематическогк курса геометрии. 

Есеп № 1 

Берілгені: 1) Тҥзу жҥргізіп, тҥзуде жатқан қандай да бір А нҥктесін және 

тҥзуде жатпайтын қандай да бір В нҥктесін белгілеу қажет. 2) Қиылысатын a 

және b екі тҥзу жҥргізіңдер. Тҥзулердің қиылысу С нҥктесін; а тҥзуінде 

жататын, ал b тҥзуінде жатпайтын А нҥктесін; a мен b тҥзулерінің 

ешқайсысында жатпайтын D нҥктесін белгілеңдер. 

Шешуі: 
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Есеп № 2 

Берілгені: а тҥзуін жҥргізіп, тҥзуден қайсыбір А және В екі нҥкте 

белгілендер. Енді С нҥктесін, А нҥктесі В және С нҥктелерінің арасында 

жататындай етіп белгілеңдер. 

Шешуі: 
 

 
Есеп № 4 

Берілгені: Ҥш нҥкте А, В, С бір тҥзудің бойында жатыр. Мҧндағы 

АВ = 4,3 см, АС = 7,5 см, ВС = 3,2 см екені белгілі. А нҥктесі В және С 

нҥктелерінің арасында жата ала ма? С нҥктесі А және В нҥктелерінің 

арасында жата ала ма? А, В, С нҥктелерінің қайсысы қалған екеуінің 

арасында жатады. 

Шешуі: Егер А нҥктесі В мен С нҥктелерінің арасында жататын болса, 

онда кесінділерді ӛлшеудің қасиеті бойынша былай болуы тиіс: АС + ВС = 

АВ. Ал, 7,5 + 3,2 ≠ 4,3. Демек, С нҥктесі А және В нҥктелерінің арасында 

жатпайды. Тҥзудегі А, В, С нҥктелерінің біреуі қалған екеуінің арасында 

жатады. Демек, бҧл В нҥктесі болады. 

Есеп № 5 

Берілгені: А, В, С нҥктелері бір тҥзудің бойында жатады. Егер АС = 5 см, 

ВС = 7 см болса, онда В нҥктесі АС кесіндісіне тиісті бола ма? 

Шешуі: Егер В нҥктесі АС кесіндісіне тиісті болса, яғни А және С 

нҥктелерінің арасында жатса, онда кесінділерді ӛлшеудің қасиеті бойынша 

былай болуы тиіс: АВ + ВС = АС. Ал, АВ + 7 см ≠ 5 см. Демек, В нҥктесі 

АС кесіндісіне тиісті емес. 

Есеп № 6 
Берілгені: А, В, С нҥктелері бір тҥзудің бойында жатады және мҧндағы 

АВ = 5,8 см, АС = 2,5 см, ВС = 3,3 см екені белгілі, А нҥктесі В мен С 

нҥктелерінің арасында жатуы мҥмкін бе? В нҥктесі А мен С нҥктелерінің 

арасында жатуы мҥмкін бе? А, В, С нҥктелерінің қайсысы қалған екеуінің 

арасында жатады? 

Шешуі: Егер А нҥктесі В мен С нҥктелерінің арасында жататын болса, 

онда кесінділерді ӛлшеудің қасиеті бойынша былай болуы тиіс: 

АВ + АС = ВС. Бірақ, 5,8 + 2,5 ≠ 3,3. Олай болса, А нҥктесі В және С 

нҥктелерінің арасында жатпайды. 
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Егер В нҥктесі А мен С нҥктелерінің арасында жататын болса, онда 

АВ + ВС = АС теңдігі орындалуы керек. 5,8 + 3,3 ≠ 2,5 болғандықтан, В 

нҥктесі де, А мен С нҥктелерінің арасында жатпайды. 

Тҥзулер аксиомасы бойынша тҥзу бойындағы ҥш нҥктенің біреуі ғана 

қалған екеуінің арасында жатады. Олай болса, С нҥктесі А мен В 

нҥктелерінің арасында жатады. 

 

Есеп № 7 

Берілгені: Тҥзу және бҧл тҥзуде жатпайтын ҥш нҥкте А, В, С берілген. 

АВ кесіндісі тҥзуді қиятыны, ал АС кесіндісі тҥзуді қимайтыны белгілі. 

Тҥзуді ВС кесіндісі қия ма? 

Шешуі: Тҥзу жазықтықты екі жарты жазықтыққа бӛледі. А нҥктесі 

олардың біреуіне тиісті. АС кесіндісі тҥзуді қимайды. Демек, А нҥктесі қай 

жарты жазықтықта жатса, С нҥктесі де сол жарты жазықтықта жатады. 

Сонымен, В және С нҥктелері әр тҥрлі жарты жазықтықтарда жатады. 
Ал, бҧл ВС кесіндісі тҥзуді қиятынын білдіреді. 

 

№ 8 

Берілгені: А, В, С нҥктелері бір тҥзудің бойында жатады және мҧндағы 

АВ = 5,8 см, АС = 2,5 см, ВС = 3,3 см екені белгілі, А нҥктесі В мен С 

нҥктелерінің арасында жатуы мҥмкін бе? В нҥктесі А мен С нҥктелерінің 

арасында жатуы мҥмкін бе? А, В, С нҥктелерінің қайсысы қалған екеуінің 

арасында жатады? 

Шешуі: Егер А нҥктесі В мен С нҥктелерінің арасында жататын болса, 

онда кесінділерді ӛлшеудің қасиеті бойынша былай болуы тиіс: 

АВ + АС = ВС. Бірақ, 5,8 + 2,5 ≠ 3,3. Олай болса, А нҥктесі В және С 

нҥктелерінің арасында жатпайды. 

Егер В нҥктесі А мен С нҥктелерінің арасында жататын болса, онда 
АВ + ВС = АС теңдігі орындалуы керек. 5,8 + 3,3 ≠ 2,5 болғандықтан, В 

нҥктесі де, А мен С нҥктелерінің арасында жатпайды. 

Тҥзулер аксиомасы бойынша тҥзу бойындағы ҥш нҥктенің біреуі ғана 

қалған екеуінің арасында жатады. Олай болса, С нҥктесі А мен В 

нҥктелерінің арасында жатады. 

Пайдаланылған әдебиеттер: 

1. Геометриядан мектеп оқулықтары: Погорелов А.В. Геометрия. Жалпы 

білім беретін мектептің 7-11 сыныптарына арналған оқулық. «Мектеп» 
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МАТЕМАТИКА САБАҒЫНДА ФИЗИКАЛЫҚ МАЗМҦНДЫ 

ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ТАПСЫРМАЛАР 

 

Салидин Тұрархан 

 

Резюме. В этой статье рассматриваются творческие задания- 

текстовые задачи на физике в уроках математики. 

Қазіргі мектеп оқушылары қолданып жҥрген математика 

оқулықтарына пәнаралық сипатта талдау жасадық. Сонда бір ғана 7-сынып 

алгебра оқулығында физикалық мазмҧнды 11 есеп, ал дене жылдамдығына 7 

есеп берілген, сондай-ақ тақырып тҥсіндіру барысында кейбір физикалық 

қҧбылыстарға есептер қарастырылып, талданған. 

Сондай-ақ, алгебраны оқыту барысында физикалық қҧбылыстарға 

байланысты есептерді қарастырып талдауға, сол арқылы оқушы 

шығармашылығын дамыту мҥмкіндігі бар. Мысалы, ―Натурал кӛрсеткішті 

дәреженің қасиеттері” тақырыбын ӛту кезінде, физика және 

астрономиядан берілетін жалпы мәліметтерді пайдаланып, мынадай 

тапсырмаларды орындатуға болады. 

1. 1 м суда 3,34 10 молекула бар. Кӛлемі   1,5 10 м   ыдысқа 

қҧйылған суда барлығы қанша молекула бар? Мҧны ӛзіңізге таныс 

қҧбылыспен салыстыр. 

2. Жерден Кҥнге дейінгі арақашықтық 1,5 10 км, ал Айға дейін бҧдан 3,9 

10 есе жақын. Жер мен Айдың арақашықтығын метрмен ӛрнектеп 

кӛрсетіңдер. 

3. 1 м   таза суда 3,34 10    молекула, 1м оттегіде молекула бар. 

Таза суда оттегіге қарағанда молекулалар саны қанша есе артық? Физика 

оқулығын пайдаланып, қайсы заттың 1м - ың массасы артық және қанша есе 

артық екендігін табыңдар. 

4. Шамамен алғанда Жер мен Кҥннің ӛзара тартылыс кҥші 3,15   10   Н, 

ал Жер мен Айдікі 2,1 10 Н. Жердің Кҥнге және Айға тартылу кҥштерін 

салыстырыңдар. Неге Жердің, Айға Кҥннен жақын болса да тартылу кҥші 

Кҥнге қарағанда аз? 

“Санның стандарт түрі” тақырыбын ӛткенде физикалық есепті біршама 

кҥрделендіруге болады. Ӛйткені осы мерзімде, физикадан “Үлкен және кіші 

сандарды жазу” тақырыбы ӛтіледі. Мҧнда мынадай тапсырма ҧсынуға 

болады. 

―1 астрономиялық бірлік шамамен 1,5   10  километрге тең. Егер Ай Жерге 

Кҥннен 3,9 10 есе жақын болса, онда Айға дейінгі қашықтықты 

астрономиялық бірлікпен ӛрнектеңдер‖. 
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Ал, “у=ax 

болады. 

функциясы” тақырыбын ӛткенде мынадай есептерді шығартуға 

1-есеп. Шарик кӛлбеу науа бойымен қозғалу уақытының квадратына 

пропорционал болатын жолға сырғанайды. Егер ол алғашқы секундта 0,25м 

орын ауыстырған болса, пропорционалдық коэффициентін табыңдар. Оның 

физикалық мәнін тҥсіндіріңдер. 

Есеп шешімі: Есеп шарты бойынша S=at . Мҧндағы, S - орын 

ауыстыру, t – уақыт, ал а – пропорционалдық коэффициенті. Екінші 

жағынан t =1c болғанда, S = 0,25 м, демек, а=     =        =0,25    . 

а - ның ӛлшем бірлігі бойынша, оның қозғалыстағы дене ҥдеуі екендігін 

білуге болады. Қосымша тапсырма: Сонда S=f(t) тәуелділігінің квадраттық 

функция екендігін біле отырып, оны физика оқулығында ҥдемелі 

қозғалыстың орын ауыстыруының графигімен салыстырыңдар. 

3-есеп. Шар пішінді біртекті заттың массасы, оның радиусының ҥшінші 

дәрежесіне пропорционал болатындығын дәлелдеңдер. Шар салмағы оның 

радиусына қандай тәуелділікте болады? 

тақырыбын ӛту кезінде, мынадай формулалармен анықталатын 

физикалық қҧбылыстарға есептер қҧрастыруға болады: 

1. Ауа сорғысы қақпағына тҥсірілген F - қысым кҥшінің, r - қақпақ 

радиусына тәуелділігі F=1,5π r . 
2. Желдің тыныш тҧрған бетке тҥсіретін қысымы р=21,6υ , мҧндағы р - 

паскальмен алынған, υ- - пен алынған. 

3. m массасы дененің w - кинетикалық энергиясы. w= ,мҧндағы v-дене 

жылдамдығы. 
4. Қатаңдығы k серіппенің А қашықтыққа ауытқыған. Деформация кезінде 

потенциалдық энергиясы Е =k . 

5. Газдың ыдыс қабырғасына тҥсіретін қысымы р= ρ 

тығыздығы, υ -орташа квадраттық жылдамдық. 

,мҧндағы ρ-газ 

Мысал ретінде оқулықта берілген есептерді шығарғанда оны талдап, 

тҥсініктеме беру, оқушыларда пәнаралық байланыстың маңызын тҥсінуге 

мҥмкіндік береді. 

Мысалы, №414 есепте а) m=dV формуласындағы m –масса, d- 

тығыздық және V -дене кӛлемі. ә) S=S +vt формуласында S және S дене 

координаталары υ - жылдамдық, ал t- қозғалыс уақыты. 

“y=     функциясы және оның графигі” тақырыбын ӛткенде мҧндай 

функциямен ӛрнектелетін физикалық заңдарды атап ӛтумен қатар, график 

қасиеттерін пайдалана отырып, физикалық тҧрғыдан тҥсінік беру оқушының 

ынтасын арттырып, шығармашылығын дамытады. 
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Мысалы: 3000м қашықтыққа ақпараттың таралу уақытының оны 

жеткізу жылдамдығына тәуелділігін жазыңдар. Функцияның анықталу 

облысын тауып, оның мәнін тҥсіндіріңдер. 

Жауабы мынадай нҧсқада болуы мҥмкін: t= , мҧндағы t-секундпен, υ- 

-пен алынған. Анықталу облысы D(f)=[ с; 0 [ , ӛйткені кез-келген әсерді 

(ақпаратты) тарату жарық жылдамдығынан (с≈3 10 ) артық болмайды 

және υ≠0, себебі υ=0 жағдайда әсер (ақпарат) таралмайды. 

y= функциясына байланысты мынадай физикалық заңдылықтарды 

тапсырмаларда пайдалануға болады: 
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ПӘНАРАЛЫҚ БАЙЛАНЫСТЫҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ЖӘНЕ 

ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 

 

Салидин Тұрархан 

 

Резюме.     В     этой     статье     рассматривается педагогика- 

психологические основы междисциплинарной коммуникации. 

Педагогика және психологияда пәнаралық байланыстар 

проблемасынаәрқашан жеткілікті тҥрде кӛңіл аударылып келді. 

Педагогикалық      сӛздікте      ―Жалпы      ғылымдар      жҥйесінің      негізінде 

дидактикалық мақсаттардан туындайтын оқу бағдарламаларының ӛзара 

шартты байланыстар пәнаралық байланыс‖ - деп аталған. 

Пәнаралық байланыстардың тарихи дамуы мәселесі А.А. 

Бейсенбаева, Г.И. Батурина, И.Д.Зверев, П.М.Иванов, П.Г.Кулагин тағы 

басқалардың еңбектерінде кӛрсетілген. Мектепте бҧл проблеманың 

шешілуі оқытуды дамытудың нақты – тарихи жағдайларына байланысты 

ӛтетіндігін кӛрсетті. Пәнаралық байланыстардың тууы мен дамуы ғылыми 

білімдердің дамуына байланысты. 
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Д.Локк алғаш рет айналасында сезім мҥшелері арқылы алынатын 

білімдер берілетін ӛзек туралы идеяны ҧсынады. Мҧндай ӛзек ретінде 

барлық  оқу  пәндерінен     мазмҧны  бойынша  да,  ―шындықты  табу‖  әдісі 

бойынша да ӛтіп кететін жалпы идея алынады [38]. 

Д.Локк пәнаралық байланыстар ғылым негіздерін меңгеруге ғана 

емес, сонымен қатар баланың ақылы мен іс-қимылын қалыптастыруға, 

оның қабылетін, іскерлігін, дағдыларын дамытуға, ӛмірдің әртҥрлі жақтары 

туралы білімдерін тҥрлендіруге кӛмектесетін қҧрал деп есептейді. Осы 

мақсатпен ол шет тілін географиямен, ел және оның халқының тарихымен 

байланыстыруды іске асыруды ҧсынады. Педагог географияны 

хронологиямен,  математикамен,  тарихпен,  басқа  пәндермен  ―қоян-қолтық‖ 

оқып ҥйренуге кеңес береді. Алайда бҧның қандай ой екендігі, оның мәні не 

екендігі айқындалмады. 

Д.Локктың әр тҥрлі пәндердің білімдерін біріктіретін ӛзек туралы 

пікірін А.К.Ушинский педагогикалық және психологиялық тҧрғыдан ары 

қарай дәлелдеп дамытты. Пәнаралық байланыстарды жҥзеге асыру 

қажеттілігін психологиялық және педагогикалық негіздемесін 

К.Д.Ушинский   ―Елестетудің   қҧрама   одағы‖   атты   еңбегінде   жан-жақты 

толық талдайды. Педагог пәнаралық байланыстарды әр тҥрлі ассоциативтік 

байланыстардан шығарады. Қарама-қарсылық бойынша, ҧқсастық бойынша, 

уақыт реті, орын бірлігі, даму байланысы т.б. Автордың ақиқат ӛмірдің 

заттары туралы айқын толық және бір-біріне байланысты тҥсінік жасайтын 

пәнаралық байланыстардың рӛлі туралы пікір қазір де ерекше бағалы. 

К.Д.Ушинский:  ―Белгілі  бір  ғылым  арқылы  хабарланатын  білім  мен  ой 

дҥниеге және оның ӛміріне жарықта, мҥмкіндігінше кең кӛзқарасқа 

органикалық тҥрде қҧрылуы тиіс‖,-дейді [24,178]. Педагог білімдерді 

қолдану мҥмкіндігіне қарай жҥйеге келтірудің қаншалықты маңызды 

екендігін атап кӛрсетеді. ―Ҥзік-ҥзік байланыссыз білімдермен толтырылған 

бас барлығы ыбырсыған, қожайынның ӛзі ешнәрсе таба алмайтын қоймаға 

ҧқсайды; ал білімсіз жҥйеден ғана тҧратын бас барлық жәшіктерде жазуы 

бар, ал жәшіктің іші бос дҥкенге ҧқсайды,‖ – дейді ол [24,293]. 

К.Д.Ушинский оқушылардың дҥниетанымын қалыптастыруда 

пәнаралық байланыстардың, білім жҥйесінің, жалпы және іргелі ҧғымдарды 

ашудың маңызы туралы айтқандары қазіргі кҥнде де маңызын жойған жоқ. 

К.Д.Ушинскийдің басқалардан ерекшелігі-бҧл пәнаралық байланыстар 

идеясының негізін ғана қалаған жоқ, оны тәжірибеде іске асырды. Ӛткен 

ғасырдың алдыңғы қатарлы әдіскерлері мҧғалімнің білімділігінің ғылыми 

білімдердің арасындағы байланыстарды қамти алу қабілетін кӛрсеткіш 

ретінде оның шектес пәнді бӛлуге дайын болуын кӛрсетеді. 

Неміс  педагогы  А.Дистервегтен  біз  ―пәнаралық  байланыс‖  ҧғымы 

және бҧл проблемаларды практикада шешудің принциптері туралы қҧнды 

ойларын табамыз. Ол пәнді туыстық байланыстар тҧрғысынан қарастырады, 

ал бҧл кӛп тармақты пәнаралық байланыстардың ҧрығы болып табылады. 

Оқытудың пәндік жҥйесін қорғап отырып, әр оқу пәнінің ӛзінің қҧрылымы 
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қисыны, ӛзіне ғана пән ерекшеліктерімен кӛзге тҥсуін талап ете отырып, 

Дистервег сонымен қатар мектепте барлық оқу пәндерін жҥйелі тҥрде оқып, 

білуде пәнаралық байланыстардың қажеттілігін атап кӛрсетеді. Оның 

пікірінше, оқу пәндерінің арасында табиғи, дҧрыс байланыстың орнауы 

толық та терең білім, білік, дағдылардың қалыптасуы ҥшін маңызы зор. 

И.Ф.Гербард бірінші болып, пәнаралық байланыстарды орнату 

қажеттілігін психологиялық негіздемесін жасауға әрекет етті, сонымен ол 

ӛзі талдау жасаған оқыту сатыларына сҥйенді. И.Ф.Гербард бойынша, егер 

оқытушы шығармашылықпен жҧмыс істесе, ақыл-ой әрекетін шебер 

ҧйымдастыру ҥшін, оқушылардың бар ассоциацияларды барынша 

пайдаланса  ғана  ойдағыдай  оқыта  алады.  Ол:  ―Оқу  пәндері  арасындағы 

байланыстар қызығушылықтың дамуында ҥлкен рӛл атқарады‖, - дейді. 
Ю.А.Самарин ―Пәнаралық байланысты диалектикалық заңдылық деп қарау 

керек‖   –   десе,   Г.И.Белинский   ―Пәнаралық   байланыс   жалпы   пәндердің 

мазмҧнының қҧрылымдық бӛліктерінің мақсат бірлігін кӛрсетеді,‖ – дейді. 

Н.А.Сорокин        бойынша:        ―Пәнаралық        байланыстар-дидактикалық 

қағидаларды  жҥзеге  асырудың  негізгі  шарты‖.  П.Г.Кулагин  ―Пәнаралық 

байланыс-мҧғалім мен оқушылар арасындағы жҥйе‖ десе, Г.Ф.Федорец 

―Пәнаралық  байланыс  дегеніміз  –  шындық  ӛмір  зерзаттары,  қҧбылыстары 

мен ҥдерістері арасындағы синтездеуге, интеграциялауға ҧшырайтын 

қарым-қатынасты бейнелейтін педагогикалық категория‖ – дейді. 

Пәнаралық байланыс мектептегі немесе басқа оқу орындарындағы оқу 

тәрбие ҥдерісінің мазмҧнынан, формалары мен тәсілдерінен кӛрінеді және 

тәрбиелеу қызметін атқарады. Автор пәнаралық байланыстар категориясы 

жоғары дәрежедегі дерексіздікке ие, ал бҧл оның нақтылану мҥмкіндік ӛрісін 

кеңейтеді деп есептейді. Бҧл категория ӛзінің мәні жағынан кӛп 

функционалды, кешенді педагогикалық табиғатқа ие, пәнаралық 

байланыстарды орнату мазмҧны да жаңа емес, сонымен қатар әдістер жҥйесі 

мен ҧйымдастырушының формаларда сапалы қайта қҧруға алып келеді, 

пәнаралық байланыс негізінде білімдерді қалыптастырудың нәтижесінде 

олардың дҥниешығармашылық маңызы және оқушылардың шығармашылық 

мҥмкіндіктері артылады. 

Оқушыларды әр тҥрлі қҧбылыстардың ӛзара байланыстарын 

кӛрсететін дҥние туралы жалпы білім жҥйесін қалыптастыру-пәнаралық 

байланыстардың ең негізгі білім берушілік қызметтерінің бірі. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер: 

1. Кулагин П.Г. Межпредметные связи в процессе обучения М, Просв.2011 

2-изд. 

2. Бейсенбаева А ,А. Пәнаралық байланыс негізінде оқу прцесін 

ҧйымдастыру.А, 2014 

3. Максимова Н.И. Межпредметные связи как средство процесса обучения 

М, 2011г. 2-изд. 
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4x  5 

x2  4 

y 

ТЕҢДЕУЛЕР ЖӘНЕ ТЕҢСІЗДІКТЕРДІҢ ТЕҢ КҤШТІЛІГІ ҦҒЫМЫ 

Сарсенова Жадыра Советхановна 

Резюме. В данной статье рассмотрены несколько определений и 

теорем об уравнениях и неравенствах, а также приведены следующие 

методы решения уравнений и неравенств, принимавших участие под 

неизвестным модулем. 

Теңдеулер және теңсіздіктерді шешуде эквиваленттік ҧғымы маңызды 

роль атқарады. 

Анықтама 1. Екі теңдеу f1(x)  g1(x) және f2 (x)  g2 (x) немесе   екі 

теңсіздіктің X жиындағы шешімдері тең кҥшті (эквивалент) деп айтылады, 

егер олардың бірінің шешімдері екіншісінің шешімдері болса және 

керісінше. 

Егер f (x)  0 теңдеуі g(x)  0 теңдеуіне эквивалент болса, онда 

f (x)  g(x) белгісімен жазылады. 

Мысалдар. 1. x2  1  x  1 

2.  2 және 4x  5  4 теңсіздіктері эквивалент емес. Себебі, егер 

4x  5  0 болса, онда бірінші теңсіздік шешімге ие емес, бірақ екіншісі 

шешімге ие, мысалы x  2 . 

3.  1 x2   0 себебі екі теңдеуде шешімге ие емес. 

Кейде эквивалент теңдеулерге басқаша анықтама беріледі. Соның 

мағынасын ашайық. 

Анықтама 2. Егер (1) теңдеудің барлық шешімдері (2) теңдеудің 

шешімдері болса, онда (2) теңдеу (1) теңдеудің нәтижесі деп айтылады. 

Оны қысқша былай жазады: 

шығады деп оқылады. 

(1)  (2 ) , яғни (1) теңдеуден (2) теңдеу 

Анықтама 3. Екі (1) және (2) теңдеулер бірдей белгісіздерге ие болып 
(1) теңдеу (2) теңдеудің қорытынды теңдеуі болса, немесе екі теңдеуде 

шешімге ие болмаса, онда бҧл теңдеулерді эквивалент теңдеулер деп 

атайды. Тең кҥшті теңдеулерге ӛтуден алдын «тең кҥшті ӛрнектер» «тең 

кҥшті тҥрлендірулер» ҧғымын берейік. 

Анықтама 4. Екі ӛрнектің жарамды мәндері облысы бірдей және бҧл 

мәндерде олардың қабылдайтын мәндеріде бірдей болса, онда бҧл ӛрнектер 

тепе – тең ӛрнектер деп аталады. 

Анықтама 5. Бір ӛрнекті екінші ӛрнекке тепе – тең тең ӛрнекпен 

алмасытруды тепе – тең тҥрлендіру деп атайды. 

Есептер қарастырайық. 

(1) x (2) 

(1) ӛрнектің жарамдылық мәндері облысы (ЖМО) 

sin 2 x  2 

4 x4 y2 
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y 

 



x  R 
 

y  R 

 
жҥйе. (2) ӛрнектің (ЖМО) 

x  R 
 

y  0 . 

(1) және (2) ӛрнектердің ЖМО – лары әртҥрлі, онда (1) және (2) ӛрнектер 

тепе – тең емес. 

ӛрнекті x ӛрнегімен ауыстырамыз. 

x 

x  R 

(3) деп белгілесек, (2) 

ӛрнектің ЖМО – сыда.  
y  R 

. Бірақ (1) және (2) ӛрнектер тепе – тең емес. 

Шынында, x  1, y  1 деп алсақ, бҧл сандар ЖМО – ға тиісті және (1) 

ӛрнектің мәні 2, ал (3) ӛрнектің мәні –(–2). Демек (1) және (3) ӛрнектердің 

сандық мәндері ЖМО – ға тиісті барлық мәндерінде бірдей емес. 

Дәлелін оқушыға тапсырамыз. 

Теңдеулер және теңсіздіктердің эквиваленттігі келесі теоремаларда 

беріледі. 

1 – теорема. Егер берілген теңдеудің екі жағында тепе – тең 

тҥрлендірумен ауыстырсақ және бҧл ауыстыруда теңдеулердің анықталу 

облыстары 

ӛзгермесе, онда тең кҥшті теңдеулерді аламыз. 

2 – теорема. Егер берілген теңдеулердің екі жағына бірнемесе бір 

ӛрнекті қоссақ берілген теңдеуге тең кҥшті теңдеуді аламыз, мҧнда бҧл 

ӛрнек теңдеудің анықталу облысының барлық мәндерінде анық мәнге ие. 

Салдар. Теңдеудің мҥшесін бір жағынан екінші жағына оның 

таңбасын ауыстырып жазуға болады. 

3 – теорема. Егер берілген теңдеулердің екі жағын нолге тең емес 

санға немесе бір ӛрнекке кӛбейтсек (нолге тең емес) онда берілген теңдеуге 

эквивалент теңдеуді аламыз. 

1 – салдар. Егер екі теңдеулер арасында бӛлщек мҥше болса, онда бҧл 

теңдеуді ортақ бӛлім нолге тең болмайтын нҥктелерде екі нҥктелерге 

кӛбейтуге болады. 

2 – салдар. Егер теңдеудің барлық мҥшелері бір санға немесе ӛрнекке 

кӛбейтілген болса, онда бҧл теңдеуді сол ӛрнек нолге тең болмайтын барлық 

нҥктелерде екі жағын бӛлуге болады. 

4 – теорема. Егер (1) – теңдеуге эквивалент болса, онда (1) теңдеу (3) 

– теңдеуге эквивалент болады. 

Басқа сӛзбен айтқанда теңдеулердің эквиваленттігі транзитивтік қасиетке 

ие. 

Тексеру жеңіл, теңдеулердің эквиваленттігі эквивалент қатынас болады. 
Егер берілген теңдеудің шешімі 1,2,3,4 – теоремалар кӛмегімен табылған 

болса, онда табылған тҥбірлерді тексеру қажет емес. 

Тең кҥшті теңдеулер және теңсіздіктерге қолданатын негізгі 

операциялармен танысайық. 

1. Егер f (x), g(x), h(x) функциялар X жиында анықталған болса, онда 

4 x4 y2 y 
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f (x)  g(x)  f (x)  h(x)  g(x)  h(x), 
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f (x)  g(x)  f (x)  h(x)  g(x)  h(x). 

2. Егер f (x)  0 және X жиында 

f (x)  g(x)  f (x)h(x)  g(x)h(x). 

3. Егер X жиында h(x)  0 болса, онда осы жиында 

f (x)  g(x)  f (x)h(x)  g(x)h(x), 

4. Егер X жиында f (x)  0 және g(x)  0 болса онда бҧл жиында 

f (x)  g(x) 

f (x)  g(x) 

f (x)  g(x) 

f 2 (x)  g 2 (x), 

f 2 (x)  g 2 (x), 

f 2 (x)  g 2 (x), 

Егер теңсіздіктің екі жағы әр тҥрлі таңбаларға ие болса, онда теңсіздіктің 

екі жағын квадратқа кӛтеруге болмайды, себебі пайда болған теңсіздік 

берілген теңсіздікке тең кҥшьі болуы да мҥмкін болмауыда мҥмкін: 

 4  5  16  25 ;  7  5  49  25 . 

Егер f (x) және g(x), функциялар тҥрлі таңбалы болса, онда 

f (x)  g(x) f 2n (x)  g 2n (x). Бірақ бҧл теңдеу берілген теңдеуге 

эквивалент емес, себебі бҧл теңдеумен бірге f (x)  g(x) теңдеуін де 

қарастыру керек. Сондықтан теңдеуді квадраттағанда «айрықша» тҥбірлер 

пайда болуы мҥмкін. 
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АРАЛАС ТИПТЕС ТЕҢДЕУГЕ ҚОЙЫЛҒАН ДИРИХЛЕ ЕСЕБІ 

 

Ташмұратова Ақерке Қажымұратқызы 

Ғылыми жетекші: Бименов Мырзағали Аязович 

 

Берілген тӛртбҧрышты облыста 

оң таңбалы берілген белгілі сандар, келесі 

салмақталған аралас типті теңдеуді 

 

(1) 
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қарастырамыз. Мҧндағы С(у)= 1(y) у>0 болғанда, С(у)= 2(y) у< 0 

болғанда берілген ҥзіліссіз функциялар. 

Бҧл теңдеу аралас типтес теңдеулерге жатады. (1) теңдеуі 

салмақтатылған Лаврентьев-Бицадзе теңдеуі деп аталынады. 

 

Дирихле есебі. D облысында келесі шарттарды қанағаттандыратын 
 

u(x,y) функциясын табыңыз. Мҧндағы (x), ψ (x) берілген тегістілігі жоғары 

функциялар, және де келесі шарттар орындалады  ( )= ( )= ψ (0)=ψ (1), 

𝐷+=D∩{y>0}, 𝐷−=D∩{y<0}. 

Еске сала кететін жайт, салмақтатылған парабола-гиперболалық 

теңдеулер ҥшін тіктӛртбҧрышты облыста бастапқы-шеттік есеп зерттелген. 

Спектрлік жіктеу әдісі бойынша шешімнің жалғыздығының критериі 

алынған. Ол шешім бір ӛлшемді меншікті мән туралы есептің сәйкес 

меншікті функцялары арқылы қатарға жіктеу арқылы берілген. 

Осы типтес есептер ертеректе стандартты облыстар ҥшін 

қарастырылған. Бҧл жҧмыста тіктӛртбҧрыштық облыс ҥшін қарастырамыз. 

Салмақтатылған Лаврентьев – Бицадзе теңдеуіне қойылған Дирихле 

есебінің шешімінің жалғыздығының критерін табамыз. Бҧл есептің шешімі 

Фурье қатары тҥрінде беріледі. 

Теңдеудің шешімінің жалғыз болуы 

Салмақтатылған Лаврентьев – Бицадзе теңдеуіне қойылған Дирихле 

есебінің шешімінің жалғыздығын зерттейік. 

u(x,y) функциясы (2)-(5) есебінің шешімі болсын. Келесі қосымша 

функцияларды 

Қарастырамыз, мҧндағы λk = πk, k ∈ N. Осы функцяны пайдаланып келесі 

функцяны енгіземіз 
 

 

 

мҧндағы   – нӛлден ҥлкен ӛте аз шама. 
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(7) теңдеуді екі рет у аргументі бойынша дфференциалдай отырып, (1) 

теңдеуді ескерсек келесі ӛрнекті аламыз: 
 

Осы алынған (8),(9) ӛрнектерінің оң жағындағы бірінші интегралдарын 

бӛлшектеп нтегралдау әдісін екі рет пайдаланамыз да бойынша 0 –ге 

ҧмтылғандағы шегін табамыз. (4) шеттік шарттарды ескерсек, нәтижесінде 

келесі теңдікті аламыз. 
 

Бҧл дифференциальдық теңдеулердің жалпы шешімі келесі тҥрде беріледі: 
 

Мҧндағы  кез келген тҧрақты сандар. 

(12) формуласымен берілген функциялар ҥшін (2) және (6) шарттарды 

ескерсек, тҥйіндестік шартының орындалатындығын кӛреміз 

 

 
(13) шарт орындалуы ҥшін келесі теңдік орындалуы керек 

 

Осы шарт орындалса, (14) теңдігін (12) ӛрнегіне қойып, келесі теңдікті 

аламыз 
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мҧндағы 
 

(15) ӛрнегіндегі     ,      тҧрақтыларын табу ҥшін (5) шарт пен (6) формуланы 

пайдаланамыз: 
 

(15) формуладан (16) мен(17) пайдалансақ, табамыз 
 

кез келген к ҥшін тӛмендегі шарт орындалады 
 

Табылған (18), (19) коэффициенттерді (15) теңдеуге қою арқылы 

функцияның соңғы тҥрін аламыз, яғни 
 

 
мҧндағы 
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Сонымен, 𝑢 (𝑦) функциялары бірмәнді анықталды, яғни (2)-(5) есебінің 

шешімінің жалғыз болатындығы туралы теореманы дәлелдейді. 

Енді u(x,y) функциясы (2)-(5) біртекті есептің шешімі болсын, яғни (x)= 

ψ (х)=0 , және (20) шарт орындалсын. Онда (21) формула мен (6) 

шарттан кез келген ҥшін 
 

орындалады. 

(22) формуладан және синустар жҥйесінің      кеністігінде 

толықтығынан (0,1) аралығында у-тің кез келген мәнінде u(x,y)=0 

болатындығы шығады. (2) бойынша және u(x,y) функциясы D облысында 

ҥзіліссіз болғандықтан u(x,y)=0 бҥкіл D облысында. 

Сонымен шешімнің жалғыз болу критериі алынды. 

Келесі теорема толығымен дәлелденді. 

Теорема. (2)-(5) есебінің шешімі бар болса, онда ол шешім жалғыз болуы 

ҥшін (20) шарттың орындалуы кажетті және жеткілікті. 
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МАТЕМАТИКАНЫ ОҚЫТУ САПАСЫН ЖАҚСАРТУДА 

МАТЕМАТИКАЛЫҚ БІЛІМДЕРДІ МЕҢГЕРУДІҢ ӘДІСТЕРІН 

ЖЕТІЛДІРУ 

 

Турдыбаева Камила Амирбайқызы 

 

Резюме. В данной статье рассмотрены основные задачи профильного 

обучения математике. Этим правилам подлежит углубление 

математических знаний и умений для этих задач; развитие логического 

мышления и пространственного воображения;. сформировать правильное 

представление о прикладных возможностях математики; дать сведения из 

истории развития математики. 

Математикадан бейіндік оқытудың негізгі міндеттері 
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1. Математикалық білім мен біліктіліктерді тереңдету; 

2. Логикалық ойлау мен кеңістіктік елестетуін дамыту; 

3. Математиканың қолданбалық мҥмкіндіктері туралы дҧрыс тҥсінік 

қалыптастыру; 

4. Математиканың даму тарихынан мәліметтер беру. 
Адам баласының айналадағы қоршаған ортаны танып білуі сезіну және 

оны қабылдаудан басталады. Адам туылған кҥннен бастап, мҥмкін одан 

ертерек те шығар, айналадағы дҥниені қабылдайды. Қабылдау арқылы 

шындық дҥниені танып білу біртіндеп білім алу ҥдерісіне айналады. Мҧнда 

физикалық шындық нақтылы деректер деңгейінде, яғни «не кӛрсем, соны 

білемін» деңгейде қабылданады. (Біз бҧл жерде таным процесінің кҥрделі 

тҥрі болып табылатын - баланың тілді меңгеруіне тоқталмаймыз. Тілді 

меңгеру жоғары дәрежедегі абстракцияға жатады, адамның ақыл ойының 

қалыптасуының негізін қалайды.) Танылып отырған нақтылы деректермен 

бір мезгілде, бала санасында олардың қарапайым заңдылықтары да 

қалыптаса бастайды. 

Мҧнда бала білімдерді біліп, заңдылықтарды да ҧғына бастайды, яғни 

шындықты таныуы стихиялы тҥрде, инстинкт, шартты рефлекстер 

деңгейінде жҥріп жатады. Бҧл кезде мынау немесе одан басқа да деректерді 

не ҥшін білуім керек, олардың арасындағы заңдылықтарды ҧғынудың 

қандай қажеті бар деген сҧрақтарды бала ӛзіне де, айналасындағыларға да 

қоймайды, яғни бҧл кезде танып блу ҥшін қандай да бір мотвацияны қажет 

етпейді. 

Осы кездегі ересектердің міндеті баланы қоршаған дҥниені кеңейте 

тҥсіп, сонымен бірге оны біртіндеп қиындата беру. 

Баланың белгілі бір даму кезеңінде білімді қабылдау арқылы алуы оны 

қанағаттандырмайды, енді ол әйгілі бҧл не?, неге?, не ҥшін? сҧрақтарын қоя 

бастайды. Міне осы балалық таңсықтықпен қойылған сҧрақтар, адамзаттың 

тарихи іс-тәжірибесіндегі ғылымның пайда болуы мен қалыптасуының 

бастауы болып табылады. Осындай немесе осыған ҧқсас сҧрақтарға ересек 

адамдардың жауап бере алу оларда ғылыми білімдер қорының бар екендігін 

білдіреді. 

Неге мен әкеме ҧқсаймын, неге аспанға лақтырылған доп жерге 

қҧлайды, кҧстар неге ҧшады, неге шайға салынған қант жоқ болып кетеді, 

велесопед жҥрген кезде неге қҧламайды, неге ол тоқтап тҧрғанда қҧлап 

қалады, неге ... болып айтылады, неге ... болып жазылады т.б. сҧрақтарға 

дер кезінде және дәл жауап берілгені абзал. «Ӛскенде білесің» немесе 

«Мектепте оның бәрін айтады» т.б. осы сияқты жауаптар бала мен олардың 

ата-аналардың арасының алшақтауына алып келеді. Демек, ондай ата-ана ӛз 

баласының рухани, интелектуальдық қажеттігін қанағаттандыра алмайды. 

Осындай балалық сҧрақтарға, кейінірек одан да кҥрделі сҧрақтарға 

жауап беруі ҥшін ересек адамның жаратылыстану және гуманитарлық 

ғылымдардан кең кӛлемді білімдері болуы тиіс. Бҧл ғылымдардың негізі 

жалпы білім беретін мектепте қаланады. Басқа сӛзбен айтқанда жоғары 



283  

дәрежедегі жалпы білім алу ең кемінде, ӛз бала шағасына тәрбие беруде 

маңызды рӛл атқарады. Бала ӛзінің әке-шешесінің барлығын білетіндігіне 

сенімді болуы керек. 

Әрине балада ата-ана ғана емес, қазіргі заман ғылымы жауап бере 

алмайтын сҧрақтар пайда болуы мҥмкін. Осындай сҧрақ қоятын оқушылар 

бейіндік оқыту негізін қалайды. 

Егер оқушы тек сӛздерді біліп қана қоймастан, оның мағынасына 

ҥңілетін болса, сӛзді дҧрыс жазумен бірге неге олай жазылады деп қызығу 

туғызатын болса, оның болашақтағы жолы лингвистикамен байланысты. 

Бала мектепте оқытылатын тарихи деректермен шектеліп қалмастан оны 

тереңірек білуге қҧлшыныс танытса, оның болашағы тарихи ізденістермен 

ҧштасады. Бҧлар қоғамдық-гуманитарлық бағытты таңдайды, т.с.с. 

жаратылыстану, техникалық бағытты таңдаған оқушылар іріктеледі. 

Ғылым әр тҥрлі классификацияланады. Л.Д. Ландаудың айтуы бойынша 

ғылым гуманттарлық, жаратылыстану және жаратылыстану емес болады, 

ондай ғылымға математика жатады. Математика дҥниенің барлық жақтарын 

объективті тҥрде бейнелейді, табиғаттың кітабы математика тілінде 

жазылған, математика – ғылымдар патшасы. Қандай ғылым болса да ол 

ғылымның ғылым екендігін математика аппаратын қалай пайдаланғанымен 

бағаланады. 

Сәбиді қоршаған ортада нақтылы математикалық обектілер жоқ. 

Сәбидің алғашқы математикамен танысуы абстрактілі сан ҧғымымен 

байланысты және табиғаттағы бар нәрселерге сәйкестендірусіз-ақ немесе 

қарсы қоюсыз-ақ натурал сандардың реттік (бірінші, екінші, ҥшінші, 

тӛртінші, ...), мӛлшерлік (бір,екі, ..., адамның бір мҧрыны, екі қолы бар) 

тҥрлерін бір мезгілде ҥйренеді. 

Мектепке дейін және мектепте натурал сандарға ҥлкен кӛңіл 

бӛлінгендіктен, натурал санды, адам санасында айналадағы дҥниені танып 

білу қҧралы ретінде тҥсініу қалыптасқан. Бірақ бізді қоршаған ортаны танып 

білу ҥшін арифметикалық натурал сан жекіліксіз, адамның практикалық іс- 

әрекетінде бӛлшек сан, ең бастысы бӛлшек ретіндегі пайыз қолданылады. 

Сонымен, математика бала санасында айналада қоршаған дҥние ретінде 

кӛрініс таппайды және оған табиғи қызығушылық туғызып, «балалық 

сҧрақтарына» жауап бермейді. Математика пәнінің жаратылыстану, 

кейінірек гуманитарлық сипаттағы «балалық сҧрақтарға» жауап беруді 

қажет ететін басқа пәндерден мәнді айырмашылығы бар. Сондықтан бала 

санасында математика жоғарыдан телінген, жасанды сияқты болып кӛрінеді. 

Сондықтан математиканы оқытуда мотивацияның ролі ерекше. 

Математиканың пайдалылығына кӛз жеткізу, математикалық 

теориялардың тереңіне ҥңіліп және оның сҧлулығын сезіну, тек қана 

математиканы біліп тҧрған, оны меңгеру ҥшін кӛп еңбек сіңірген, мҥмкін 

туғанынан бастап математикалық қабілет дарыған, математикаға ӛзі 

тҥсіндіре алмайтындай қызығушылық танытқан, есеп шығару деген, бас 
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ауырту емес, ол ҥшін қанағаттанарлық сезім туғызатын, кҥрделі есептерді 

шығару ол ҥшін шын мәніндегі бақыт болып саналатын адамға ғана тән. 

Ал жаратылыстану және гуманитарлық бағыттағы бейіндік оқуды 

қалыптастыру ҥшін математика пәнін ӛте терең білудің қажеті шамалы. 

Олар ӛз саласындағы ғылымды дамыту мен ӛздерінің айтулы жетістіктерге 

жету ҥшін математиканы білудің қажет екенін тҥсінуі жеткілікті. Ал, 

болашақ физиктер, химиктер, инженерлер, экономистер ҥшін математика 

қажеттілік екенін білуі тиіс. 

Жаратылыстану пәндерін оқытуды математика элементтерiн, ал 

жаратылыстану пәндері бойынша тҥсiнiктердi алгебра мен анализ 

бастамаларын зерделеу кезiнде ӛзара ҥйлестiре отырып пайдалану керек. 

Бҧл негiзгi ҥш дидактикалық мiндеттi шешуге: 

 оқу ақпаратынының баяндалуының жҥйелiлiгiн және ғылымилығын 

арттыруға; 

 оқушылардың танымдық қызығушылығын және бiлiмдi игеруге 

белсендi қатынасын арттыру және оның негiзiнде оқушылардың ой-ӛрiсiн 

дамытуға; 

 оқушылардың ғылыми дҥниетанымын қалыптастыруға себептесетiн 

болады. 
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ҚАЗІРГІ ТАҢДАҒЫ ЖОҒАРЫ МЕКТЕПТЕРДЕ КӘСІБИ БІЛІМДІ 

ІЗГІЛЕНДІРУДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 

Абдураева Куляш Асенбековна 

 

Жалпы қоғамды, оның ішінде білім беруді ізгілендіру мәселесі XX 

ғасырдың ортасынан бастап адамзаттың қоғамдық санасындағы басым 

бағыт болып табылады. 1990 жылы "XXI ғасырдың даму болашағындағы 
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білім беру философиясы" атты халықаралық симпозиумда барлық әлемдік 

қауымдастыққа назарларын білім беруді ізгілендіру мәселесіне 

шоғырландыру қажеттілігі мойындалды. Білім беруді ізгілендіру, әлемдік 

тенденциялардың бірі ретінде елдегі білім беруді реформалаудың негізгі 

принципі болып табылады. Оның объективті себептері бар, ӛйткені қазіргі 

уақыттағы ӛркениеттену процесі ғаламдық экологиялық мәселелермен, 

техносфераның экспансиялануымен, қоғамның ізгілендірілмеуімен 

сипатталады. Біздің елімізде бҧл жағымсыз қҧбылыстар Л.П.Буева, 

В.П.Зинченко, В.А.Лекторский және т.б. атап кӛрсеткен қҧндылық 

бағдарлардың жоғалуына және терең адамгершілік-рухани дағдарысқа 

алып келді. 

Ғалымдар бҧл дағдарыстан шығудың жолдарын тҧлғаға деген қарым- 

қатынастың ӛзгеруінде, адамның ӛзін-ӛзі жетілдіруінде, оның рухани 

әлеуетінің кҥшеюінде, әлем тағдырына деген жауапкершілігінің артуында, 

яғни қоғамның барлық салаларын, ең алдымен білім беру саласын 

ізгілендіруде деп біледі. 

Білім беруді ізгілендіруді кӛптеген зерттеушілер оның негізін адамға 

деген қҧрмет пен сенім, оның ӛмір сҥру іс-әрекетінің мақсаттарын, 

мазмҧнын, қҧралдары мен ҧйымдастырылуын, сонымен қатар қоршаған 

адамдармен ӛзара әрекет ету сипаты қҧрайтын адамның қабілеттерін ашуға 

және дамытуға, оның ӛзін-ӛзі жҥзеге асыруына бағытталған жағдайлардың 

жасалуын тҥсінеді. 

"Ізгілендіру" ҧғымы "ізгілік" ҧғымынан туындайды. И.Канттың 

анықтамасы бойынша ол "басқалармен қарым-қатынастағы рахаттану 

сезімі". "Философиялық сӛздікте" ізгілік "адамның қадір-қасиетін және 

қҧқықтарын қҧрметтеуді, адамдардың жақсы ӛмір сҥруіне, олардың жан- 

жақты дамуына қамқорлық жасауды, адам ҥшін қоғамдық ӛмірдің 

жағымды жағдайларын жасауды сипаттайтын кӛзқарастардың жиынтығы" 

ретінде тҥсіндіріледі [113]. Біздің зерттеуіміз ҥшін Т.В.Панфилованың 

тҧжырымдамасы жақын. Ол ізгілікті " адамды басым қҧндылық ретінде 

танитын тарихи шартталған кӛзқарастар жҥйесі ретінде анықтап, оның 

ӛзіндік іс-әрекетінің заңдары бойынша дамуы қоғам дамуының қажетті 

шарты болып табылатын, ӛз іс-әрекетінің саналы субъекті ретінде 

қарастырады" [114]. Бҧл анықтама басқаларға қарағанда тҧлғаға мәдени - 

тарихи тҧрғыдан келуге анағҧрлым сәйкес болып табылады. 

Л.С.Выготскийдің мәдени-тарихи тҧжырымдамасына сәйкес тҧлға 

тарихи-эволюциялық процестің мҥшесі болып табылады [33]. Ол әлеуметтік 

рӛлдердің тасымалдаушысы ретінде ӛмірлік жолдарды таңдау мҥмкіндігіне 

ие болады. Оның барысында адам табиғатты, қоғамды және ӛзін - ӛзі 

ӛзгертуді жҥзеге асырады. 

Педагогикалық білім беруді ізгілендіру мәселесін тарихи-теориялық 

контекстте зерттеу категориялық аппаратты дайындауды және негізгі 

тҥсініктерді қазіргі ҧстанымдар тҧрғысынан нақтылауды талап етті. 
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"Педагогикалық білім беруді ізгілендіру" атты зерттеудің басты ҧғымы 

"ізгілік", "ізгілендіру", "ізгілікті" сияқты негізгі тҥсініктерді қамтиды. 

Ізгілік - кҥрделі және жан-жақты қҧбылыс. "Ізгілік", кең мағынасында, 

адамның тҧлға ретіндегі қҧндылығын, оның еркіндікке, бақытты болуға, 

оның ӛзінің қабілеттерін дамытуға деген қҧқығын мойындайтын, 

жақсылықты әлеуметтік институттарды бағалаудың ӛлшемі, ал теңдік, 

әділдік, адамгершілік принциптерін адамдар арасындағы қарым- 

қатынастың қажетті нормасы деп есептейтін тарихи ӛзгеретін кӛзқарастар 

жҥйесі ретінде қолданылады. 

Соңғы жылдардағы іргелі ғылыми зерттеулер, Е.В.Бондаревская [49], 

И.Б.Котова , З.Г. Нигматов , Е.Н.Шиянов және т.б. жҧмыстары "ізгілік" 

ҧғымына анағҧрлым нақты анықтама берулерімен, оның мәндік 

сипаттамаларының нақтылығымен және ғылыми ауқымдылығымен 

ерекшеленеді. 

Осылайша, Е.Н.Шиянов ізгілікті "адамға жоғары қҧндылық ретіндегі 

қарым-қатынасты тҧрақтандыратын, оның еркін, бақытты болуына, ӛзінің 

негізгі кҥштерін дамытуға деген қҧқығын мойындайтын, әлеуметтік 

қҧндылықты идеяларының жиынтығы" ретінде анықтайды. Ізгіліктілікті 

ол "адамға қҧндылық ретіндегі саналы қарым-қатынасты сипаттайтын 

адамгершілікті психологиялық қасиеттерінің жиынтығы, тҧлғаның сапасы" 

ретінде қарастырады. 

Ізгілік туралы тҥсінік адамды табиғаттың бӛлігі мен қоғамның мҥшесі 

ретінде тҥсінумен, оның жеке тҧлғасының ӛзіндік қҧндылығын ҧғынумен, 

оның "жергілікті" қажеттіліктерін, оның ішінде индивидке тән қажеттіліктер 

мен     мҥмкіндіктерді     жҥзеге     асырудағы     қажеттіліктерді толық 

қанағаттандыру талабымен байланысты. 

З.Г.Нигматов "ізгілік" ҧғымын "адамның адамды пайдалануы мен 

мәжбҥрлеуінің кез-келген тҥрін жоққа шығаратын, адамның жан-жақты, 

еркін дамуы ҥшін барлық жағдайларды жасауын, оған ең жоғары қҧндылық 

ретінде қарауын, оның қадір-қасиетін қҧрметтеуін, ізгілікті қоғамдық 

қарым-қатынастарды тағайындауын қарастыратын кӛзқарас принципі" 

ретінде анықтайды ."Ізгілік" ҧғымының этимологиялық талдауы оның 

"адамға тән", "адамгершілікті" деген тҥсініктерді білдіретіндігін кӛрсетеді. 

Шын мәнісінде де, анықтаманың ӛзінде де ең жоғары қҧндылық ретінде 

кӛрсететілетін "адам" бар, яғни ізгілік моральдық қҧндылықтар әлеміне 

жатады.Ал, педагогтың ізгілігі оның оқушыға қандай да бір ӛмірлік 

бағдарларына, әлеуметтік кӛзқарастарына, моральдық қҧндылықтарына 

қарамастан, жеке тҧлға ретінде қабылдауында кӛрініс табады. Сондықтан 

ізгілікті педагог балалардың оларға билік жҥргізетін ойларға бағынуын 

талап етпейді. Оқыту мен тәрбие беру тәжірибесінде мҧндай қарым- 

қатынасты жҥзеге асыру мҧғалім тек ізгіліктің моральдық қҧндылықтарын 

қабылдағанда кезінде ғана емес, сонымен қатар олар оның іс-әрекетінің, 

қарым-қатынасының бағытын анықтап, моральдық қҧндылығына айналған 
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кезінде де жҥзеге асырылады.З.Г.Нигматовтың анықтамасы бойынша 

"ізгілік - бҧл жеке тҧлғаның адамдық қадір-қасиетін терең қҧрметтеуде 

кӛрініс табатын адамдарға деген саналы және қамқор қарым-қатынас". 

Ізгіліктің ӛзіне тән сипаттамаларын жалпылай отырып, олардың ішіндегі 

анағҧрлым маңыздылары мыналар болып табылады деуге болады: 

- адамның ең жоғары капитал ретіндегі қҧндылығын мойындау; 

-адамға деген қамқорлықты кӛрсету (сезімталдық, мейірімділік негізінде); 

- кез-келген жауыздыққа, немқҧрайлылыққа жол бермеу. 
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ПЕДАГОГИКА ҒЫЛЫМЫ АРҚЫЛЫ БОЛАШАҚ МАМАНДАРДЫҢ 

КӘСІБИ ТҦЛҒАСЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ ШАРТТАРЫ 

Курмантаева Майя Еркинбековна 

 

Резюме. В данной статье рассматривается развитие 

профессиональной компетенции педагогов как главное условие повышения 

качества знания. 

Бҥгінгі таңда болашақ маманның, соның ішінде мҧғалімнің беделін 

кӛтеру кезек кҥттірмейтін мәселе болып отыр. Әрине, мҧғалімнің тҧлғасы, 

мҧғалімнің іс-әрекеті бҥгінгі кҥннің ғана мәселесі емес, бҧл бҧрыннан да 

ойшыл-ғалымдардың басты назарын аударған. Қазіргі кезеңде педагогика 

ғылымының бір ерекшелігі – тҧлғаның дамуына бағытталған оқыту 

технологияларын шығаруға ҧмтылуы. Ал бҧның ӛзі педагогтар қауымына 

зор жауапкершілік, ҥлкен міндет жҥктейді. Мҧндай міндеттерді шешу 

мҧғалімдерден мектептерде білім алушыларға бірілетін ғылым негіздерін 

олардың болашақ іс-әрекетінің берік негізгі әрі тірегі болатындай етіп 

оқытуды, оқу-тәрбие ҥрдісін, білім мазмҧнын жаңартумен қатар, оқытудың 

әдіс-тәсілдері мен әр алуан қҧралдарын қолданудың тиімділігін арттырудың, 

оқытудың инновациялық технологиясын меңгеруді, педагогикалық 

жаңалықтарды тәжірибеге батыл енгізуді талап етеді. 

Зерттеу мәселесі бойынша ғылыми әдебиеттерге, педагогикалық 

пәндерге, болашақ мамандардың тҧлғалық сипатына, адамгершілік 

http://www.egemen.kz/2013/01/29/356698/
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қасиетіне, оның моральдық бет-бейнесіне, тҧлғалық сапасына жасалынған 

ғылыми еңбектерге талдау жасау зерттеліп отырған аталмыш даярлықты 

қалыптастыру ҥдерісінің теориялық моделін жасауға мҥмкіндіктер берді. 

Жоғарыдағы ғалымдардың пікіріне сҥйене келе, «болашақ 

мамандардың тҧлғалық сапасы - педагогтың жеке бас сапалары мен оның 

психологиялық - педагогикалық және теориялық білімінің, кәсіби және 

дидактикалық қҧзыреттілігінің ҥйлесімділігі, тҧлғалық сапаларын ҥздіксіз 

дамыта білу қабілеті» деп анықтадық. 

Бҥгінгі педагогика ғылымындағы жаңа кӛзқарас бойынша тҧлғаға 

бағдарлы ҥлгі студенттерге білім негіздерін беруді емес, оқу және ӛмірлік 

жағдаяттарда алған білімдерін шығармашылықпен қолдануына, қоршаған 

шынайылықты тҥйсінуге, ӛзінің даралығын сезінуге, негізгі оқу және 

айналасындағы адамдармен ӛзара әрекеттесу дағдыларын игеруге, ӛзінің оқу 

іс-әрекетін ой елегінен ӛткізуге жағдай жасауды мақсат етеді. 

Білім беру нәтижесі екі тҧрғыдан қарастырылады. Біріншісі – бҧл 

нақты білім беру жҥйесі арқылы алынатын және білім беру стандарты 

формасында тіркелетін нәтиженің бейнесі. Бҥгінгі кҥндегі білім беру 

стандарттары оқытудың белгілі бір курсын ӛту ҥстіндегі адамның тҧлғалық 

сапасына, оның білімі мен икемділігіне қойылатын талаптарды қамтиды. 

Стандарттың мазмҧны, әлеуметтік мәдени тәжірибенің идеалы формада 

сақталатынына әлбетте қол жететін кӛрнісі екені мәлім. 

Екінші тҧрғыдан білім берудің нәтижесі бҧл белгілі бір білім беруші 

жҥйеде оқытудан ӛткен адамның ӛзі. Интеллектуалды, тҧлғалық, мінез- 

қҧлықтық қасиеттерінің қалыптасқан жиынтығы ретіндегі оның тәжірибесі 

оған кез – келген жағдайда адекватты әрекет жасауға мҥмкіндік береді. 

Осы бағытта болашақ маманның субъективтілік қасиеттерін қҧрылымдық 

кӛрсетілуімен тҧлғалақ сапалары қарастырылады. 

Алғаш рет маманның субъективтілік қасиеттерін қҧрылымдық 

кӛрсетуге әрекет жасаушынің бірі П.Ф.Каптерев деп санауға болады. Ол 

маманның объективті дамуын арнайы және тҧлғалық қасиеттері тҥрінде 

қарстырды. [67]. Оны 1- кестедегідей кӛрсетуге болады. 

Бәсекеге қабілеттілік мәселесі – бҧл ең алдымен, сапа мәселесі. 

Бәсекелестік жағдайында жҧмыс жасайтын жоғары оқу орындары ғана шын 

мәнінде бәсекеге қабілетті мамандар даярлауға және шығаруға қабілетті 

болмақ. 

Егер адам сана және ӛзіндік санаға ие болып, ӛз бетінше жаңғыртушы 

іс-әрекет орындауға қабілетті болса, онда ол адам тҧлға деп аталады. Адам 

тҧлға болып туылмайды, ол қасиеттік дәреже даму барысында қалыптасады 

Тҧлға болып жетілу ҥшін ӛзіне табиғаттан берілген және ӛмірі мен тәрбие 

желісінде қалыптасқан қасиеттерді нақты тҧрмыстық қызметте аша білуі 

шарт. Тҧлғаның негізгі әлеуметтік сапаларының аса маңыздысы – қоғамда, 

мемлекетте, әлемде болып жатқанның барлығына жеке азаматтық баға 

білдіре алу. Белгілі бір саладағы қҧзырлықты меңгерген тҧлға ӛз саласына 

сәйкес білім мен біліктілікпен қаруланған қандай да бір негізі бар ой- 
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тҧжырым жасайтын және тиімді әрекет ете алатын адам деп есептеуге 

болады. Енді осы ҧғымдардың мәнін тереңірек талдайтын болсақ, онда 

«қҧзыр» – тҧлғаның белгілі бір пәндер шеңберіне қатысты білімі, біліктілігі, 

дағдысы мен іс-әрекеттері тәсілінің ӛзара байланысқан сапаларының 

жиынтығы, ал «қҧзырлық»–адамның іс-әрекеті саласына сай қҧзырлықтарды 

меңгеруі. Бҧл екі ҧғымды керек болған жағдайда бӛліп қарастырады. 

Мысалы, қҧзырлық оқушылар дайындығына алдын-ала қойылатын 

талаптарды, ал қҧзыреттілік олардың қалыптасқан тҧлғалық сапасын және 

белгілі бір саладағы іс-әрекетке қатысты жинақталған тәжірибесін айтады. 
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ҚАЗАҚ ЖАЛҚЫ ЕСІМДЕРІНІҢ ЭТНОЛИНГВИСТИКАЛЫҚ 

ЛИНГВОМӘДЕНИЕТТАНЫМДЫҚ ЖӘНЕ ЛИНГВОКОГНИТИВТІК 

СИПАТТАРЫ 

Жаренова Айгуль Мулкамановна 

Аннотация. Қазақ ономастикасының негізгі бағыттары болып 

саналатын этнолингвистикалық, лингвомәдени, лингвостилистикалық 

және лингвокогнитивтік ономастикалық зерттеулер антропоцентристік 

(антропоӛзектік) парадигма аясында жүргізіліп отыр. 

Антропоӛзекті парадигма тіл бірліктерін тіл мен адам, тіл мен этнос, тіл мен 

мәдениет, тіл мен таным аспектілерінде қарастырады, себебі аталмыш 

зерттеу аспектілері тіл мен адамның (этностың) біртҧтастығын, ӛзара 

байланысын, сабақтастығын айғақтап кӛрсетеді. 

Қазақ тіліндегі жалқы есімдер- кӛп қырлы, алуан тҥрлі семантикасы 

мен қызметі бар лексикалық бірліктер. Этнос болмысын, рухани және 

материалдық мәдениетін танытатын, кӛркем мәтіндерінде маңызды 

http://www.egemen.kz/2013/01/29/356698/
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лингвистикалық рӛл атқаратын, ҧлттық танымның кӛкжиегін айқындайтын 

бірегей тілдік бірліктер- жақсы есімдер болып табылады. 

Осындай іргелі сипаттарға ие қазақ жалқы есімдерін этнолингвистика, 

лингвостилистика және когнитивтік лингвистика бағыттарында қарастыру- 

заңды қҧбылыс, ӛйткені қазақ тіліндегі ономастикалық атаулардың бойында 

этномәдени (лингвомәдени), лингвостилистикалық және лингвоменталды 

ақпараттар мен қызметтер айқын байқалады. 

Қазақ ономастикасында кҥні бҥгінге дейін зерттеліп келген кісі 

есімдері (антропонимдер) мен географиялық обьектіліренің жалқы атаулары 

(топонимдер) негізінен сипаттамалы, этнолингвистикалық, 

лингвостилистикалық, лингвомәдениеттанымдық және лингвокогнитивтік 

аспектілерінде біршама қарастырылды. 

Табиғи және жасанды (антропогенді) географиялық нысандар 

атауларының, яғни топонимдердің семантикасы мен қызметі сан алуан 

болып келеді. Қазақ жалқы географиялық есімдерді тҥрлі тҧрғыдан бӛлуге 

болады. Мәселен, аталған географиялық нысандардың коллеграфиясына 

(типіне) бӛліп қарайтын болсақ, топонимдер, ойконимдер, гидронимдер, 

оронимдер, урбанимдер т.б. бӛлінеді. Ауыл, қала, елді -мекен атаулары 

ойконимдерді қҧрайтын болса, су нысандарының (ӛзен, кӛл, бҧлақ т.б.) 

атаулар гидронимдер қатарына жатады. Топонимдердің осы да және басқа 

категорияалды (типтік) тҥрлерін бірнеше зерттеу аспектілерінде 

қарастыруға болады. Мәселен, сондай іргелі аспектілердің бірі- этномәдени 

зерттеу аспектісі. Е.Ә.Керімбаевтың пікірінше: «Қазақ жалқы есімдерін 

этномәдени аспектіде зерттеу қазақ ономастикасының этнографиялық, 

материалдық және рухани мәдениеті мен кең әрі алуан тҥрлі 

байланыстарын, ӛзара қатынастарын ашып кӛрсетеді. Жалқы есімдерде 

халықтардың жайғасқан орны мен этникалық қҧрамы туралы ақпарат, 

материалдық және рухани мәдениеті жӛніндегі деректер болуы, діни 

дҥниетаным мен сенімдер, әдет-ғҧрыптар мен салттар және халықтың 

рухани және әлеуметтік ӛмірінің басқа да салалары туралы мәліметтер орын 

алуы мҥмкін» [1,9б]. 

Аталған этномәдени аспектіде топонимдердің этнолингвистикалық 

сипаттары қарастырылады. Қазақ топонимиясында ӛткен ғасырдың 90-шы 

жылдары аймақтық (регионалдық)топонимиясы бойынша жазылған 

диссертациялық еңбектерде белгілі бір аймаққа (регионге) тән 

этнолингвистикалық мәселелер, яғни этномәдени факторлардың аймақтық 

топонимиясындағы кӛріністері біршама қарастырылған. 

Мәселен, Батыс Қазақстан облысы топонимдерінің этномәдени негіздері 

Ҧ.Ержанова, шығыс Қазақстан оронимдерінің этнолингвистикалық сипаты 

Б.Бияровтың және де осы ӛңірдің Оңтҥстік аудандары топонимдерінің 

этнолингвистикалық сипаты А.Әлімханның, Оңтҥстік Қазақстан 

топонимдерінің этнолингвистикалық сипаттары Қ.Рысбергеннің, 

Б.Тілеубердиевтің диссертациялық зерттеулерінде қарастырылған. 
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Б.М.Тілеубердиевтің пікірінше: «Оңтҥстік Қазақстан топонимдерінің 

қалыптасуына ландшафттық ерекшеліктер мен ӛсімдік әлемі және осы 

аймақтағы жануарлар дҥниесі әсер еткен» [2,15б]. Б.М.Тілеубердиевтің 

байқауынша, Оңтҥстік Қазақстан ӛңірі топонимдерінің қалыптасуына 

географиялық, этнографиялық және тарихи-әлеуметтік факторлар 

(жағдайлар) әсер еткен. 

Қазақ топонимдері ҧлттық мәдениеттің тілдік кӛрінісі іспетті деп те 

атауымызға болады. Шығыс Қазақстан аймақтық топонимдерінің 

этномәдени сипатын қарастырған А.Әлімхан былай деп жазған: «... 

аймақтық топонимияны ҧлттық мәдени арна ретінде қарастыратын 

ономастикалық бағытта жҧмыс жҥргізу барысында зерттеу нысанымыздағы 

топонимдердің ҧлттық- мәдени сипатын ашып, айқындау қажеттілігі 

туындайды. Қазақ ҧлтының ӛзге ҧлттардан менталдық айырмашылығын 

кӛрсететін таным, салт дәстҥр ерекшеліктерін білдіретін топонимиялық 

тҧлғаларды талдау- тіл арқылы ҧлтты, оның мәдениетін тану болмақ. 

Топонимдер арқылы мәдениетті тану- ҧлттық халықтың кешегісі мен 

бҥгінгісін тану» [3,92б]. 

Қазақ топонимдерінде тілдік кӛрінісі тапқан этнографиялық фактор, 

яғни этностың шаруашылығы, тҧрмыс-тіршілігі, әдет-ғҧрпы мен салт- 

дәстҥрлері кӛп жағдайда географиялық фактормен (қоршаған орта 

ерекшеліктерімен) ӛзара сабақтаса тығыз байланысты қалыптасады және 

дамиды. 
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Избалаева Раушан Бекбергеновна 

 

Аннотация. Бүгінгідей түрлі мәдениеттер тоғысындағы жаһандану 

үрдісіне бағыт бұрған заманда ұлтымыздың рухани ӛресін биіктеткен 

тұлғалардың қалдырған мұрасына қайта үңілу оның тағылымдық мәнін 

қайта зерделеу – заман тудырып отырған қажеттілік. Ӛткен ғасырдың 

күрделі кезеңінде ӛмір сүрсе де ғаламдық ой таным дәрежесіне кӛтерілген 
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Абайдың әдеби мұрасының түп қазығы – «Ыстық қайрат», «жылы 

жүрек», «нұрлы ақыл» арқылы иесі түзу адамды қалыптастыру, сол 

арқылы қоғамды түзеу. 

Ар ілімін адамдық сапаның алдына шығарып бҥкіл поэзиялық 

туындыларына ӛзек еткен Абай тағылымы бҥгінгі кҥн ҥшін де аса қажетті 

әрі кӛкейкесті мәселе болып отыр. Шығыстың ҧлы шайырларынан нәр алған 

ізбасары Абайдың олардан медет сҧрап ӛлең шумақтарына қосуы, ҧстаздары 

жеткен деңгейде қалып қоймай ӛзгеше ӛрнек тауып, қайталанбас қолтаңба 

қалдыруының ӛзі – қазақтың Абайының ҧлылығын айғақтайтын басты белгі. 

Бҥгінгі кҥннің басты мәселесінің бірі – исламдық танымы мол дін 

тақырыбына қатысты ақынның тҧжырым, тҥйіндерін танып білудің 

маңыздылығы да дау тудырмаса керек. Шығыстық ғҧлама суреткер- 

ойшылдардың дін мәселесін шын ақылмен сараптап, негізгі ӛзегін ӛмір 

игілігіне айналдыра білген. Жаратылысқа деген сенім мен сҥйіспеншілікті 

махаббат пен мейірімнің, жақсылықтың кӛзі ретінде бағалау арқылы қалың 

жҧртын ӛмірді сҥюге, адамды аялауға ҥндейтін Шығыстың жҧлдыздары 

жырлаған болмыс иесінің шығармашылық мҧрасын әр тҥрлі ҧлттық 

деңгейдегі таным кеңістігін тереңдей, кешенді тҥрде қарастырудың 

қажеттілігі де осыдан туындайды. 

Абайдың кӛп қырлы шығармашылығы тақырыптық мазмҧны, 

кӛркемдік болмысы алуан тҥрлі, әрі кҥрделі. Оның негізі қай қоғамның да 

кӛкейкесті мәселесі болып келген адам тҧлғасы мәселелерін кӛтеруде 

жатыр. Ақын шығармашылығының тҥп тірегін және шешуші мәнін 

қҧрайтын адам мен қоғамның, адам мен жаратушының мәселелерінің мәнін 

ашу іргелі зерттеуге негіз боларлық ӛзекті мәселе. Абай дҥниетанымы ӛзі 

ӛсіп ӛнген қазақ жҧртының ауқымынан асып, бҥкіл адамзаттық мазмҧндағы 

қҧлықтық негізін қҧрайтын Шығыс ғҧламаларының ойлармен сабақтасып 

жататындықтан оның кӛркемдік әлеміндегі әрбір сӛз қолданысы мен ой- 

пікірлерінің мәні терең. Қасиетті Қҧран сӛзі мен Мҧхаммед пайғамбардың 

(с.а.у.) хадистері арқылы адамзатты тҥзетпек болған сӛз зергері 

шығармашылығының кӛркемдік тҧғыры Шығыста жатқандығы ғылыми 

саралаудың аса маңызды қажеттілігі де осыдан туындайды. Ӛйткені, ҧлы 

Абай барлық замандарға тән мәңгілік тақырыптар; жан мен тән, ӛмір мен 

ӛлім, адам мен табиғатты бейнелеудегі ҥлгілер кӛнеден кҥні бҥгінге дейін 

тҥрлі даму сатыларын басынан ӛткерді. Бҧл жағдай Шығыс жҧлдыздары 

ӛмір кешкен аумалы-тӛкпелі заманда ғана емес Абай ӛмірінде де, бҥгінгі 

кҥні де адамзат ҥшін аса маңызды тақырып. Ақын қалам тербеген аса елеулі 

тақырыптарда қоғам, әлеумет, саясат мәселелері терең ойшылдықпен 

кӛркемделіп ақын еңбектеріндегі философиялық және терең әлеуметтік 

мазмҧнға ие болады. 

Абай дҥниетанымына тікелей әсері болған шығыстық рухани қазына 

кӛздері, қазақ арасында жырланып келген кӛп жырлардың тҥп тегін 

бағдарласақ, Шығыстан ауысып келген оқиға желісі екендігін аңғаруға 

болады. Біз бҧл жҧмысымызда, қазақ халқы ежелден жырлап келген тӛл 



293  

туындысына келіп қосылған, Шығыс халықтарының жырлары «Шаһнама», 

«Гӛроғлы», «Оғызнама» ел арасына етене таныс. Әлем әдебиетінің биік 

деңгейіне жеткен «Хамса» Шығыс жҧлдыздарының қаламынан туған «Бес 

кітаптың» қазақ әдебиетіне ықпалына кӛңіл аударамыз. Халық ауыз әдебиеті 

және қазақ ақындардың шығармаларына соның ішінде Абай 

шығармашылығына да әсер етпей қойған жоқ. Оның Шығыс сарынында 

жазған қазақ ӛлеңдері дәлел бола алады. Кӛркемдік дамудың, әдеби 

дамудың маңызды бір заңдылығы - әдеби байланыстар әдебиет әлеміндегі 

тоғысулар мен қарым-қатынастардың, рухани байлықтардың алмасуы. Қай 

әдебиет болса да ӛзара байланыссыз, қарым-қатынассыз толық кемеліне 

келе алмақ емес. Қазақ халқының әдеби даму тарихында оның ӛзге 

халықтармен әдеби байланысы, зерттеу ісінде ғалымдар З.Ахметов, 

Ӛ.Кҥмісбаев және Ш.Сәтбаева т.б еңбектерінің ролі ерекше. «Әдебиеттану 

терминдер сӛздігінде»: «Әдеби байланыс-ҧлттық әдебиеттер арасындағы 

кӛркемдік дәстҥрлер жалғастығы, ықпалдастығы. Әдеби байланыс 

нышандары жазушының қалыптасқан әдеби дәстҥрлерге табан тіреуінің 

нәтижесінен, сондай-ақ тамырлас әдебиеттер арасындағы типологиялық 

ҧқсастықтан туындайды» [78, 62 б] делінген. 

Абай және Шығыс әдеби-шығармашылық байланысын сӛз еткенде 

нақтылы зерттеу нысанасына бҥгінге дейін алынбай келе жатқан кҥрделі де 

ӛзекті тақырыптың бірі Абай шығармаларындағы Шығыстық белгілердің бір 

тармағы болған нәзирагӛйлікке келіп тіреледі. Бҧл жӛнінде де алғаш рет 

абайтану тарихында, Мҧхтар Әуезов зерттеулерінде ғана қолға алынып, пікір 

сабақталды. Ақындар нәзиргӛйлікті ӛз жанына ҧялап, ойына қозғау салған 

келелі мҧрат - мақсаттарын уақыт талабына орай қайта жырлап берудің 

әдеби тәсілі ретінде пайдаланып отырған. 
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ақын-жазушы тілінің немесе ғылыми техникалық әдебиет стилі мен белгілі 
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бір кезеңдегі баспасӛз тілінің жиілік сӛздіктерін жасау негізінде 

жүргізіледі. Бүгінгі таңда статистикалық зерттеулердің маңызы ӛте зор. 

Міне,осындай әдіспен қазақ ертегілерінің статистикалық құрылымының 

сыр-қырын зерттеу дипломдық жұмыстың басты ӛзектілігі деуге болады. 

Тілді, оның дамуы мен жеке адамның қалыптасуындағы ролін зерттеу 
— адамның бҥкіл таным қызметінің қалыптасуын қарастыруда ерекше 

маңызға ие болып отырған ғылымның басты мәселесіне айналды [10,35]. Ал 

танымдық кызмет баланың ӛзін кӛрмеген ортамен қарым-қатынас жасауы, 

яғни ҧрпақтан-ҧрпаққа бҧрынғылардың тәлімі мен тәрбиесі, іс-тәжірибесінің 

берілуі процесінде қалыптасады. Балғын шақтан есейіп, ересектер қатарына 

ӛту барысында баланың психикалық дамуының негізгі бір формасы — ӛзара 

сӛйлесу, пікірлесу арқылы ӛзгелердің іс-тәжірибесін бойына сіңіру болып 

табылады [10,36]. Жеке адамның қалыптасып, дамуындағы балалар тілінің 

ролін, олардың сӛйлесу қызметін зерттеу ғылымның басты міндеттерінің 

бірі болып отыр. 

Заттар мен қҧбылыстарды және олардың арасындағы байланыстар мен 

қарым-қатынастарды атау және тҥсіндіру барысында ересектер баланың ӛз 

бетінше калыптасатын таным-тҥсінігінен гӛрі кҥрделі әрі терең танымдық 

байланыстарды қалыптастырады. 

Ырықсыз ес, ерікті әрекет пен қызығушылық секілді барлық жоғары 

психикалық процестер таным әрекетінің формалары ретінде ӛзара бірлікте 

іске асады да, содан кейін ғана бала тілі арқылы таным қызметінің 

психологиялық формасына кӛшеді. Алғашқы кездегі жоғары психологиялык 

қызмет екі адам арасындағы ӛзара бӛліскен әрекетке келіңкірейді, яғни, бір 

адам екіншісінің іс-әрекетін арнайы тітіркендіргіштер арқылы, әсіресе 

сӛйлеу арқылы реттеп отырады. 

Ӛз зерттеулерін ғылыми тҥрғыда негіздей отырып, бала тілін зерттеуге 

алғаш ден қойған психологтар болды. 40 жылдары О.Моурер фонологиялық 

даму теориясының негізін қалаушылардың бірі болды. Р.Якобсонның 

болжамы бойынша, балада алғашкы фонологиялық дағдылардың 

қалыптасуы алғашкы он - он екі айлық кезеңде басталады. Яғни, бҧл 

бастапқы фонетика баланың ӛзін қоршаған ортаға, ҥлкендерге тән тілдің 

бастапқы бастапқы негізі болып табылады [11,312]. 

Кейбір теоретиктер (Р.Якобсон, 1969; Б.Московиц, 1971) баланың 

тілін туа бітті механизмнің, яғни сӛйлеу қабілетінің дамуына немесе оның 

жан-жақты дамуының бір бӛлшегі ретінде қарастырса, енді біреулері 

(Д.Ольмстед, 1971: Д.Стэмп, 1969) бала тілінің дамуын оның ӛзін 

қоршаған ортамен қарым-қатынас жасауына байланысты 

қалыптасатындығын дәлелдеуге тырысады. Б.Московицтің пікірінше, бала 

бірте-бірте айқындала тҥсетін дыбыстық бірліктерді айтуды ҥйрене 

бастайды, яғни СГ, ГС немесе СГС формасындағы буындардан ол ӛз 

бетінше дыбыстық кҧрылымдар тҥзуге (сӛздер кҧрастыруға) бейімделеді 

[11, 312]. 
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Балалар тілін, олардың сәйлеу қызметін зерттеу тілшілер мен 

психологтарды әсіресе XX ғасырдың басында кӛбірек қызықтыра бастады. 

Осы кезеңде тҥрлі жастағы балалар тілін статистикалық әдіс-тәсілдермен 

зерттеуге арналған алғашқы ғылыми ізденістер пайда болды. Атап айтқанда, 

Н.А.Рыбников, А.Н.Гвоздев, Э.Штейнфельдт, А.Люблинская, М.Р.Львов, 

т.б. балалар тілін квантитативтік әдіспен зерттеушілердің алғашқы ӛкілдері 

болса. Қ.Молдабек 70 жылдардағы БСО мен БӘ мәтіндерін 

лингвостатистикалық әдіспен зерттеу арқылы балалар тілінің даму 

динамикасын анықтауға біраз еңбек сіңірді. Зерттеуде БСО мен БӘ 

мәтіндеріндегі сӛз қолданыстардың игерілу, меңгерілу шамасын анықтау 

мақсатында қала және дала мектептерінде арнайы эксперименттер жҥргізіп, 

зерттеу нәтижелерін лингвостатистикалық әдіспен зерттеу арқылы алынған 

қорытындылармен салыстыра отырып, мектеп окулықтарындағы 

мәтіндердің оқушылардың сӛздік қорын кеңейту мен байыту мақсатындағы 

қызметіне лайықты бағалар берілген. 

Бҧл теорияның тиянақсыздығы кезінде кеңестік психологтардың 

қажырлы еңбегінің нәтижесінде (Ф.И.Фрадкина, Т.Е.Конникова, 

Г.Л.Розенгарт-Пупко) дәлелденген болатын. Бҥлардың зерттеуінде баланың 

жаңа сӛздерді ҥйрену, тілінің дамуындағы бірден-бір қажетті нәрсе - 

ҥлкендерге еліктеу, олардың айтқанын қайталауға ҧмтылу екендігі 

айтылған. 

Ҥлкендермен қарым-қатынас жасау баланың тілін тез дамытады. 

Оның тҥсінетін және айта білетін сӛздік қорының дамуы ҥлкендермен және 

ӛзін қоршаған ортамен қарым-қатынас жасауына байланысты. Ол 

ҥлкендерден кӛмек сҧрауы, ӛз ойын жеткізгісі келуі т.б. мҥмкін. Немесе 

ҥлкендердің сҧрағына жауап берумен қатар, ӛзі де сҧрақ қоя бастайды. Ол 

алғашқы мынау не? Мынау қалай аталады? секілді сҧрақтары арқылы 

ҥлкендердің ӛзіне назар аударуына жағдай туғызады. Әрбір сҧрағына тиісті 

жауап алу арқылы бала әрбір заттың, нәрсенің ӛзіне тән атауы бар екендігін 

пайымдайды. 1 жыл 8 ай — 2 жастан кейін баланың сӛздік қоры жедел 

дамиды. Егер 1,5 жастағы баланың сӛздік қоры 18-25-тен аспаса, 3 жастан 

кейін ол 1000-1200 сӛзге жетеді. Мҧның ішінде сӛздік қордың басым бӛлігін 

зат есімдер (60%), етістіктер (25-27%), сын есімдер (10-12% қҧрайды [8,284- 

285]. 
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