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БИОРАЗНООБРАЗИЕ НАЦИИОНАЛЬНОГО ПАРКА
«КАЧАХАКАБЕРД» РЕСПУБЛИКА АРЦАХ
В.Т. Айрапетян, М.В. Аветисян А.В. Чалян
«Зеленый Арцах» биосферный комплекс»
ГНКО, Республика Арцах, Армения
А.Дж. Минасян
Арцахский государственный университет,
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Аннотация. В работе обсуждаются некоторые особенности
биоразнообразия национального парка «Качахакаберд». Нами впервые
приводятся данные по обитающим здесь беспозвоночным животным
(амфибии и рептилии) и птицам.
Необходимо подчеркнуть, что приведенные данные неокончательные
и подлежат дальнейшему исследованию.
Ключевые слова: Качахакаберд, национальный парк, беспозво-ночные,
позвоночные, птицы, фауна.

Национальный парк «Качахакаберд» имеет богатое биоразнообразие, которому содействовало как географическое расположение,
так и благоприятные климатические условия. Изучение биоразнообразия территории нынешнего национального парка было начато еще
до получения им в 2018 году статуса «национального». Как по всему
миру, так и в Республике Арцах, вопросы, связанные с изучением,
защитой и рациональным использованием биоразнообразия стали
более актуальными, что связано с нарушениями в экологических
системах, а также с уменьшением численности видов животных. Для
решения данной проблемы на охраняемых территориях предполагается в первую очередь разработать механизмы постоянной
защиты таксономических и ценотических разновидностей.
Материалы и методы. Изучение биоразнообразия территории
нынешнего национального парка началось с 2015 года профессором
В.Т. Айрапетяном и продолжено в 2018 году сотрудниками ГНКО
«Зеленый Арцах» при министерстве охраны природы и природных
ресурсов РА (Республики Арцах). Объектом наших исследований
стало биоразнообразие позвоночных и беспозвоночных животных на
вышеуказанной территории. Выбор метода исследования животного
зависел от характера географической местности, времени и сезонов
года. Для изучения биоразнообразия нами были использованы
классические методы, принятые в зоологии [1, 2, 3]. Для определения
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высоты местообитания животных мы пользовались навигатором типа
Magellan GPS Gartmin 64st. Для наблюдения за животными из укрытий
мы пользовались биноклем Konus. Для ловли беспозвоночных
животных мы использовали энтомологические сети. Данные по фауне
и биотопам птиц получены нами в результате проведения маршрутных
учётов без ограничения полосы обнаружения по методу Ю.С. Равкина
(1967) [4], в настоящее время наиболее часто использующегося в
орнитогеографических исследованиях.
Результаты и обсуждение. Территория национального парка
«Качахакаберд» расположена в типично горной местности, на которой
ландшафт и экосистема образуют сложную и многофункциональную
структуру с богатым видовым составом растений и животных. В
национальном парке географическое распределение основных видов
представителей фауны зависит от восходящей зональности и
топографического разнообразия, благодаря чему биоразнообразие
каждой зоны характеризуется определенным качественным и количественным составом видов. Несмотря на то, что национальный парк
охватывает предгорные, средногорные и высокогорные зоны Маартакертского, Аскеранского и Кашатахского районов и имеет богатый
видовой состав, но, как это не парадоксально, окончательно не
изучено.
В таблице 1 приведены данные по обнаруженным беспозвоночным видам с 2015 по сегодняшний день, которые являются
наиболее часто встречающимися. К редко встречающимся видам
относятся Libellula depressa, Declicus verrucivorus, Arcuptera jusca,
Lucanus cervus, Cetonia autata, Polyphylla Fullo, Polymorpha, Ephialtes,
Parnasslus apallo, Maculinae avion, Lusandra Cariolor, Vanessa atalanta,
Argynnis paphia.
Для уточнения разнообразия беспозвоночных национального
парка мы проанализировали видовой состав, хотя список может быть
неокончательным. По сей день сотрудниками биосферного комплекса
ГНКО «Зеленый Арцах» были зарегистрированы 47 видов беспозвоночных животных. Это наиболее часто встречающиеся виды.
Наиболее изучены их географическая распространенность и экологическая особенность.
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Таблица 1. Видовой состав беспозвоночных животных национального парка по зонам (2015-2019 г.г.)
№

Название вида

Зона
Предгорная

Средногорная Всокогорная

1

Helix pomatia

+

+

-

2

Arion hortensis

+

+

-

3

Helicella itala

+

+

+

4

Bradybaena truticum

+

+

+

5

Araneus diabematus

+

+

+

6

Pholcus phalangiodes

+

+

+

7

Ixodes ricinus

+

+

+

8

Ixodes laguri armeniacus

+

+

+

9

Ixsodes vespertilionis

+

+

-

10

Hyalomma marginatum

+

+

+

11

Haemaphysalis punctatus

+

+

+

12

Boophilus calcaratus

+

+

+

13

Dermacentor pictus

+

+

+

14

Dermacentor marginatus

+

+

+

15

Calopteryix plusiochaeta

+

+

-

16

Libellula depressa

+

-

-

17

Tettigonia viridissima

+

+

-

18

Tettigonia cantans

+

+

+

19

Decticus verrucivorus

+

+

-

20

Calliptamus italicus

+

+

-

21

Arcyptera fusca

+

+

+

22

Podisma pedestris

+

+

+
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Продолжение таблицы 1. Видовой состав беспозвоночных
животных национального парка по зонам (2015-2019 г.г.)
23

Cicadella viridis

+

+

+

24

Pyrrhocoris apterus

+

+

+

25

Tibicen plebejus

+

+

-

26

Palomena prasina

+

-

-

27

Pentatoma rufipes

+

-

-

28

Sphaeridium scarabaeoides

+

+

-

29

Lucanus cervus

+

+

-

30

Cetonia aurata

-

+

-

31

Melolontha melolontha

+

+

-

32

Polyphylla fulla

+

-

-

33

Oiceoptoma thoracica

+

+

+

34

Adonia variegata

+

+

-

35

Coccinella septempunctata

+

+

-

36

Polymorpha ephialtes

+

+

+

37

Erannis defoliaria

+

+

+

38

Zerynthia hypsipyle

+

+

-

39

Pieres rapa

+

+

-

40

Parnassius apollo

+

+

+

41

Gonepteryx rahmani

+

+

-

42

Maculinae arion

+

-

-

43

Lysandra coriden

+

-

-

44

Melanogria galathea

+

+

-

45

Aglais urticae

+

+

-

46

Vanessa atalanta

+

+

-

47

Argynnis paphia

+

+

-
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На территории национального парка огромным разнообразием
обладает также видовой состав позвоночных животных. Из отряда
позвоночных скудным видовым составом обладает лишь класс
амфибий и рептилий, что особенно заметно в высокогорной
местности. Из амфибий выявлены озерная лягушка, зеленная жаба,
малоазиатская квакша. Во время наших исследований в 2015 году на 1
км маршрута было сосчитано 0,3 зеленых жаб, 0,7 озерных лягушек,
0,2 малоазиатские квакши. В 2017 году их количество составляло
соответственно 0,5:1,5:0,4.
Из рептилий встречаются скальная ящерица Даля, медянка,
луговая ящерица, скальная ящерица Радде, скальная ящерица Ростомбекова, средиземноморская черепаха, желтопузик, а в предгорной
зоне – гюрза. На 1 км маршрута приходятся 2 особи ящерицы Даля,
1,5 луговые ящерицы, 3 скальные ящерице, 1 ящерица Ростомбекова,
0,2 средиземноморские черепахи, 1 желтопузик, 2 гюрзы. В 2018 году
их количество соответственно составляло 1,5:1,7 :2,5:0,7:0,2:1,8. Как
для амфибий, так и для рептилий, изменение количества особей
обусловлено переменами климатических условий.
На территории национального парка наиболее разнообразен
видовой состав птиц.
Таблица 2.Видовой состав птиц национального парка по зонам,
зарегистри-рованных с периода 2015-2019 г.г.
№

Название вида

Зона
Предгорная

Средногорная Всокогорная

1

Buteo buteo

+

+

+

2

Buteo lagopus

+

+

+

3

Aquila clanga

+

+

+

4

Aquila pomarina

+

+

+

5

Aquila chrysaetos

+

+

+

6

Aquila nipalensis

+

+

+

7

Neophron percnopterus

-

+

+

8

Gyps fulvus

-

+

+

9

Cricus macrourus

+

+

+
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Продолжение таблицы 2 Видовой состав птиц национального
парка по зонам, зарегистри-рованных с периода 2015 – 2019 г.г.
10

Cricus pygargus

+

+

+

11

Cricus cyaneus

+

+

+

12

Accipiter gentilis

+

+

+

13

Falco columbarius

+

+

+

14

Falco subbuteo

+

+

+

15

Falco peregrinus

+

+

-

16

Falco biarmicus

+

+

+

17

Falco cherrug

+

+

+

18

Ardea alba

+

+

+

19

Lyrurus mlokosiewiczi

-

+

-

20

Alectoris chukar

+

+

-

21

Tetraogallus caspius

-

-

+

22

Perdix perdix

+

+

-

23

Coturnix coturnix

+

+

+

24

Phasianus colchicus

+

+

-

25

Recurvirostra avosetta

-

+

-

26

Limnocryptes minimus

+

+

-

27

Scolopax rusticola

+

+

-

28

Columba livia

+

+

-

29

Columba oenas

+

+

-

30

Columba palumbus

+

+

-

31

Streptopelia turtur

+

+

-

32

Clamator glandarius

+

-

-

33

Cuculus canorus

+

+

-

34

Otus scops

+

+

-
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Продолжение таблицы 2 Видовой состав птиц национального
парка по зонам, зарегистри-рованных с периода 2015 – 2019 г.г.
35

Aegolius funereus

+

+

-

36

Asio otis

+

+

-

37

Strix aluco

+

+

-

38

Bubo bubo

+

+

-

39

Upupa epops

+

+

-

40

Dryocopus martius

+

+

-

41

Dendrocopus minor

+

+

-

42

Dendrocopus syriacus

+

-

-

43

Dendrocopus medius

+

-

-

44

Dendrocopus major

+

+

-

45

Dendrocopus leucotos

+

+

-

46

Picus viridis

+

+

-

47

Lullula arborea

+

+

+

48

Galerida cristata

-

+

-

49

Ermophila alpestris

-

+

+

50

Aluda arvensis

-

+

+

51

Anthus campestris

-

+

+

52

Antuhus trivialis

+

+

+

53

Antuhus spinoletta

+

+

+

54

Saxicola torquata

-

+

+

55

Lanius collura

+

+

-

56

Lanius minor

+

+

-

57

Lanius excubitor

+

+

-

58

Caprimulgus europaeus

-

+

-

59

Prunella modularis

+

-

-
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Продолжение таблицы 2 Видовой состав птиц национального
парка по зонам, зарегистри-рованных с периода 2015-2019 г.г.
60

Purnella ocularis

-

+

+

61

Prunella collaris

-

-

+

62

Luscinia megarhynchus

+

+

-

63

Erithacus rubecula

+

-

-

64

Oenanthe oenanthe

+

+

-

65

Turdus merula

+

+

-

66

Turdus viscivorus

+

-

-

67

Turdus philomelos

+

+

-

68

Sita europaea

-

+

+

69

Garrulus glandarius

+

+

+

70

Pica pica

+

+

+

71

Pyrrhocorax graculus

+

+

72

Corvus corone

+

+

+

73

Corvus corax

+

+

+

Из таблицы 2 видно зональное распределение птиц на территории
парка.
Следует заметить, что исследование фауны птиц не завершено и
находится на стадии изучения. Представленный список – это наиболее
часто встречающиеся 73 вида птиц. Из этого числа к менее
распространенным относятся представители хищных птиц, а также
тетерев кавказский, зеленый дятел, фазан обыкновенный и улар. На
территории парка из оседлых представителей встречаются кеклик,
серая куропатка, белоголовый сип, совы, жаворонок, черный дрозд,
сойка, грач, черный ворон, сорока обыкновенная, альпийская галка.
Остальные виды относятся к облигатным или факультативно
перелетным, а некоторые из них залетные.
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Аңдатпа. Павлодар облысы Қазақстан Республикасының солтүстікшығысында, Ертіс өзенінің оң жағалауында орналасқан көпбейінді
өнеркәсіп орталығы болып табылады. Облыс 3 қаланы қамтиды:
Павлодар, Ақсу, Екібастұз және елде өндірілетін электр қуатының
жартысын қамтамасыз ете отырып, Қазақстанның энергетикалық
астанасы атағы лайықты. Қазіргі уақытта 7 электр станциясы мен
жылу орталығы жұмыс істейді. Облыс үлесіне республикалық көмір
өндірудің 70%-ға жуығы, республикалық фер-роқорытпалар өндірісінің ¾ге жуығы, республикалық электр энергиясы мен мұнай өнімдерінің 40%-ға
жуығы тиесілі. Бұл өңірден басқа химия, машина жасау және металл
өңдеу салалары кәсіпорындарын дамыту үшін айтарлықтай үлкен
әлеуетке ие.

Антропогендік факторлар тірі организмдердің морфологиялық,
анатомиялық ерекшеліктеріне әсер ететіні және олардың өнімділігінің
өзгеруіне және алмасу процестерінің деформациясына әкеп соғатыны
жалпыға мәлім [1,2].
Зерттеу материалдары мен әдістері. Павлодар қаласының
аумағында қылқан жапырақты ағаштардың кең таралған түрі кәдімгі
қарағай (Pinus sylvestris l.) объект болып табылады. Іріктеу көктемгіжазғы уақытта мамырдың үшінші онкүндігінде өткізілді және
маусымның бірінші аптасында максимумға жетеді.
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Павлодар қаласы бойынша сынама алу нүктелерінің жалпы саны
57 құрады.
Біз Павлодар қаласының және фондық учаскенің аумағынан
жиналған 195 116 микропрепараттар дайындалып, зерттелді.
Фондық учаске ретінде қаладан оңтүстік-батыс жаққа 185 км
қашықтықта орналасқан Баянауыл ұлттық паркі (БНП) таңдалды. Осы
аумақта 22 549 тозаң дәндері зерттелді.
Материалдарды жинау және өңдеу: іріктеулер жарықтандыру,
ылғалдылық және т.б. деңгейі бойынша ұқсас экологиялық жағдайларда болатын өсімдіктерден жасалған.
Өз жұмысында бояғыш ретінде біз люгольдің дәріханалық
ерітіндісін пайдаландық.
Микроскоппен фертильді тозаңды дәндерді қара – күлгін түспен
ажыратуға болады. Стерильді тозаң дәндері боялмаған күйінде
қалады, өйткені крахмал жоқ немесе оның іздері бар. Шаң дәндерінің
қабықтары да боялмаған (сурет 1).
Микроскоппен тозаң дәндерінің жалпы санын есептеу жүргізілді,
тозаң аномалиясының түрлері: жағалы, деформацияланған, линзалы,
өсірілген, 50% стерильдік, 100% стерильдік, бір тозаң дәнімен, үш
тозаң дәнімен. Бір ағаштан жиналған шаңда орташа 3200 шаң бар.
Алынған мәліметтер кестеге енгізілді. Фертильді тозаңды астық (сурет
1) – ерлер гаметофиті, екі ірі микроспорангиясы бар жұқа
қабыршақты қабыршақтары бар – шаң қаптары. Көптеген гаплоидтік
микроспоралар пайда болады.

Сур.1 кәдімгі қарағайдың фертильді тозаңды дәндері (Pinus sylvestris l.)

Біз жиналған шаңды әртүрлі ауытқулардың бар-жоғына зерттеді
(кесте 1)
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1-кесте. Шаңның аномалиясы түрлерінің салыстырмалы талдауы
Орт.
мәні

Сырғдың
саны

Тозның
жалпы
саны

Ауытқушылығы бар тозаң түйіршіктері
1
ауа
қапмен

3
ауа
қапмен

4
ауа
қапмен

Жағалы
тозаң
түйір-ті

Деформған,
линза
тәрізді

қабық
қалыпт-ның
бұзылуы,
біріккен,
гипертрофған

Азушылық
т.т.

Зарарсыздандырылған
т.т.
50%
100%
Жалпы
саны

Ауытқыған
т.т.
жалпы
саны

Біз жиналған шаңды дәндер де зерттелді, нәтижесінде мынадай
аномалиялардың түрлері анықталды: зарарсыздандырылған шаңды
дәндер, тозаңды дәндер, қабықшаның қалыптасуының бұзылуы, өсіп
кеткендер, гипертрофирленген шаңды дәндер жағалы, линз тәрізді,
деформацияланған шаңды дәндер, 1 ауа қаптары бар шаңды дәндер, 3
ауа қаптары бар шаңды дәндер, 4 ауа қаптары бар.
Аномалиялар түрлерінің арасында деформацияланған, линзалық
тозаң
тәріздес
дәндер
(10558),
сондай-ақ
қабықтардың
қалыптасуының бұзылуы, өсіп келе жатқан (4215) кездеседі. Ең аз
мөлшері 3 –тен (4 –тен 21-ге дейін), 4-тен (3-тен 13-ке дейін) шаңды
астық құрайды.
Сондай-ақ жұмыста стерильділік пайызына (50% және 100%)
тозаң дәндері зерттелді.

Сур.2 стерильді және жағалық тозаң дәндері

Сур. 3 бір және үш тозаң дәндері бар
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Барлық учаскелерде өсіп келе жатқан қабықшаның қалыптасуы
бұзылған тозаңды астық тең мөлшерде – 101, 105 дана болады.

Сур.4 қабық нысандарының және тозаң дәндерінің бұзылуы

Техногенез жағдайында, сондай-ақ I мейоздың ерте профазасы
кезеңінде төменгі қысқы температураның әсерінен қарағайдың
микроспорогенезі бұзылыстардың жоғары деңгейімен өтті, микроспороздарда митотикалық бөлінулер бұғатталды. Нәтижесінде төмен
сапалы тозаң, оның ішінде бір клеткалы тозаң, тозаң түтіктерін
қалыптастыруға қабілетсіз.
Осылайша, биоиндикация әдісін қолдану қоршаған ортаны
бағалау үшін заманауи және қолжетімді болып табылады. Таңдалған
биоиндикация әдісі техногендік ластағыштардың кәдімгі қарағайдың
репродуктивті әлеуетіне әсерін зерттеуге мүмкіндік береді.
Баянауыл кентінен алынған аномалды тозаңды дәндердің жалпы
саны – 657, қала бойынша жалпы саны сәл асады – 733. Қала
учаскелері бойынша аномалды тозаңды дәндердің орташа саны 3000 –
нан 4000-ға дейін құрады, бұл жиналған тозаңды дәндердің жалпы
санына қатысты 21-23% құрайды.
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ЕРТІС ТАРАНСШЕКАРАЛЫҚ ӨЗЕНІНІҢ
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ЖАҒДАЙЫ
Ш.М. Беласарова
Қ.А. Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті
Түркістан қаласы
Аңдатпа. Мақалада бастауын Қытай жерін алып ағатын Ертіс
өзенінің физ-географиясы мен халық шаруашылығындағы маңызы сөз
болған. Сондай-ақ Ертіс трансшекаралық өзенінің қазіргі кездегі
экологиялық жағдайы айтылған.

Ертіс өзені – Қытайдан Бала Ертіс деп басталып, Қазақстанда
Қара Ертіс деп аталып, Жайсан көліне келіп құяды. Оның ұзындығы
4248 км, тек 1700 км-ге жуық бөлігі ғана Қазақстан жері арқылы ағып
өтеді. Ол Көлден ағып шыққанда өзен Ақ Ертіс немесе Ертіс деп
аталады да, Ресей аумағындағы Обь өзеніне барып құяды. Солтүстік
Мұзды мұхит алабының басты өзені. Ертіс алғашқыда белесті-төбелі
жазықпен ағып, Алтайдың Нарын, Қалба жоталары, тағы басқа тау
сілемдерінің аралығындағы тар шатқалдармен Өскемен қаласына
дейін ағады. Ертіс аралас қоректенетін өзендер қатарына жатады.
Салаларының біразы Алтайдың биік тауларынан басталады да,
мәңгілік қар мен мұздықтардың еріген суымен толығады. Басқа
салалары жер асты суы, жауын шашынмен қоректенеді. Ертіс өзенінің
деңгейі бүкіл жыл бойы едәуір жоғары болып тұрады. Оның суы сәуір –
мамыр айларында және маусымда молаяды. Ертіске бірнеше сала
келіп құяды. Олардың ішіндегі ең ірілері – Бұқтырма өзені,оң жақтан
қосылатын Үлбі мен Үбі өзендері және сол жақтан қосылатын Шар
мен Қызылсу өзендері. Қарашадан сәуірдің ортасына дейін Ертіс
қатып жатады. Мұздың қалыңдығы 125 см-ге жетеді. Сең жүру күшті
болады да, өзенді кейде сең бөгеп тастайды, соның салдарынан
деңгейі көтеріліп, суы тасиды. Ертістің барлық бөлігі кеме жүзуге
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қолайлы. Жолаушылар және жүк таситын өзен кемелері Қытай
шекарасына дейін барады. Ертістің суын электр қуатын өндіруге
пайдаланады.
Ең ірі СЭС (Өскемен, Бұқтырма және Шүлбі) Кенді Алтайдың
өндіріс орындарына электр қуатын береді. Ертіс балыққа бай және
онда кәсіптік маңызы бар шоқыр, сыла, бекіре, шортан, сазан, табан
балық, алабұға, қара балық ауланады. Жақында көксерке және байқал
түркесі өсіріле бастады. [1, 115 б]
Тұщысу тапшылығы – барлық адамзат баласын аландатып тұрған
өзекті мәселе. Оның ішінде Қазақстан әлемдегі су қоры аз
мемлекеттердің қатарына жатады. Қазіргі күні еліміздің оңтүстікшығысынан бастап Орталық Қазақстанға, тіптен Елордамызға дейін
жетіп, қала мен далаға жан бітіріп, елдің экономикалық әлеуметтік
дамуына себепші болып тұрғындардың толық игілігіне жарап отырған
Ертіс өзенінің арнасын сақтау, экожүйесін бұзып алмау барлығымызға
сын болып тұрғаны рас. Бір кездері еркімен көсіліп ағатын Ертістің
суы азайып, көпшілікті аландатуда. Шығыс Қазақстан өңір үшін Ертіс
өзенің маңызы айырықша. Облыстың сегіз бірдей ауданы өзен суына
тәуелді. Ол тек ауыз суға ғана емес, өнеркәсіптік бағытта молынан
қолданылады. Екібастұздағы қос электр станциясы, Ақсудағы жылуэлектр станциясы, аймақтағы металлургия саласында жұмыс істеп
тұрған басқадай ірі кәсіпорындар жыл сайын миллиондаған текше
метр өзен суын тұтынады. Бұған Қ. Сәтбаев атындағы канал мен ауыл
шаруашылығыңдағы суармалы жерлерді қосыңыз. Міне, осы аталмыш
бағыттардағы пайдаланылатын су көлемінің өзі өзен суының азаюына
әрі ластануына алып келді.
Өткен ғасырдаң тоқсаныншы жылдарынан бері оның арнасы
бірде-бір мәрте тазаланып көрмеген. Судың азаюына бұл да бір себеп
десек те, екінші жағынан шын мәнінде өзеннің Қытай жақтан келетін
ағыны азайып бара жатыр деп экологтар дабыл қағуда. Орталық Азия
мен Ресейдегі қоршаған ортаны қорғаушылар Қытай Іле мен Ертіс
өзендерін дұрыс пайдаланбай жатыр деп алаңдап отыр. Екі өзен де
Қытайдан басталып, Қазақстанға дейін ақса, Ертіс өзені Ресейге дейін
жалғасады. Қытай Батыс провинцияларындағы халық саны өскен
сайын өзен суларын көбірек пайдаланып келеді. Қытайдың
батысындағы мұнай өнеркәсібін дамыту үшін екі өзеннің суын басқа
жаққа бұру жоспары бар. [2, 48 б]
Қара Ертістен өз бетімен су жырып алып отырған Қытай
мемлекеті өзен суын тұтыну көлемін жыл сайын арттыруда.
Гидроэлектрстанцияларының өзін қоспағанда егістік жерлерге
миллиард текше метрлеп су айдалады. Осылайша аталған адами және
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табиғи факторлар әсерінен облыстағы көктемгі су тасу үрдісі
бұзылады. Елдегі ғалымдардың есебінше Қытай елі алдағы уақытта су
бұруды 4,5 миллиард текше метрге дейін жеткізбек. Мәселен, олар
бұрыңғы мұңай скважиналарына көп мөлшерде суын айдап, тереңде
қалған мұңайды бетіне қалқытып шығарып, өндірп алуда. [2, 85 б]
Қытайда қазіргі күні «Қара Ертіс-Қарамай» деп аталатын
ұзыңдығы үш жүз шақырымға жететін канал салынуда. Канал
толықтай іске қосылса, біздің жағдайымыз қиыңдай түсетіні анық.
Егер Аспанасты елі тарапынан төнген осы қауіптердің барлығы шын
болып щықса, Шығыс Қазақстандағы телегей теңіздей болып жататын
Зайсан көл жақын жылдар толығымен құрғап кетпек. Зайсан құрғаса,
Бұқтырма су қоймасы да құриды деген сөз. Жамандақтан бетін аулақ
қылсын, бірақ дәл осы жағдай орын ала қалса, шығыс өңірде
экологиялық апат ахуалы қалыптасып, ол бірте-бірте бізге де жететін
көрінеді. Басын Қытайдан алып, Кенді алтайдың таулы өлкесін қақ
жарып ағып жатқан Ертіс өзені Қазақстан үшін де, Ресей үшін де
маңызы зор табиғат байлығы.
Қазақстан ғалымдары биоөнімдерді қайта жаңартудың бірегей
орындарына қатер төніп тұр деп санайды, Зайсан көлі мен Бұқтырма
су қоймасының өзін-өзі тазартатын қабілеті маңызды түрде нашарлауда, себебі Қытайдан Ертіс өзеніне нитраттармен және мұнай
өнімдерімен ластанған су келіп түседі. Өскемен ауданындағы өнеркәсіптік кәсіпорындардың лақтырындысының қолданыстағы көлемін
сақтау кезінде Ертіс өзені ағысының азаюы өзен суының ластану
деңгейінің ұлғаюына әкелуі мүмкін. Әрине, бұл ауыз судың сапасын
нашарлатады (Ертіс өзені – Семей мен Павлодар қалаларын сумен
қамтамасыз етіп отырған жалғыз көз, ал Ертіс-Қарағанды каналы –
Орталық Қазақстанды сумен қамтамасыз етіп отырған негізгі көз,
Қарағанды қаласын – 90 % және облысты – 50% сумен қамтамасыз
етіп отыр). Өз кезегінде, бұл халықтың денсаулығына келеңсіз әсерін
тигізеді. [3, 9 б]
Өзеннің Қазақстан жеріндегі жағдайы да мәз емес, өзен суы
барынша ластануда. Шығыс Қазақстан аумағында өзеннің төменгі
ағысында Бұқтырма су қоймасы салынып, Зайсан көлі оның бір бөлігі
болып қалды. Одан әрі төменгі ағысында Өскемен және Шүлбі су
қоймалары салынған. Қазір осы су қоймалары шетел компанияларына
берілген. Олар көктемдегі табиғи су ағызу науқанын бұзғандықтан,
Ертіс жағалауының тамаша экожүйесіне құрып кету қаупі төніп отыр.
Ал эндемиктік фауна мен флора бүкіл өзен бойында жойылып бара
жатыр. Өскемен аймағы Қазақстанға тау өндірісі және тау – кен
байыту өндірістерінің орталығы екені баршаға белгілі. Осы өндіріс
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қалдықтары Ертіс өзенін ластайтын ауыр металдар, қорғасын және
улы заттар бөлуде.
Иірімінде тайдай балығы тулаған, суы суармалы егін шаруашылығына пайдаланатын Ертістің басына соңғы кездері қара бұлт
үйіріле бастады. Қолда бар байлықты тиімді пайдалана алмай келе
жатқан адам қаракетінің салдарынан ырғызы мол, ырысты қара саба
аталған Ертістің арнасы тайыздап, суының құрамына ауыр металдар
мен техникалық, ауылшаруашылығы өнеркәсіптерінен шыққан күлқоқыстардың қалдықтары табылатыңдығы жасырын емес. Түбінен
сынық ине көрініп жататын тап-таза, мөп-мөлдір су қоймасын жалбыз
басып, суы сападан айырылып, қатты ластанып барады. Ертіс өзеніне
онға тарта шағын өзендер құяды, олардың арнасымен көктемгі
кездерде күл-қоқыстар үлкен өзенді әбден лайлап, судағы диоксидтер
құрамына бірнеше есеге арттырып жіберетін көрінеді. Ертіс өзеніне
байланысты мәселеден Қоршаған ортаны қорғау министрлігі, тағы
басқа өкілетті органдар, ең бастысы-Үкімет біршама уақыттан бері
хабардар. Таңғалдыратыны экологиялық апат алдында тұрған өзен
тағдырына жоғары жақтан жанашырлық байқалмайды. Оған үкіметтік
деңгейде кешенді бағдарлама қабылданып, Ертісті сақтап қалу
мақсатындағы кезек күттірмейтін шараларды жедел түрде қола алып,
болашақта ұлттық резерват деңгейне көтеру қажет. [3 ,11 б]
Ертіс өзеніне төнген осы апатты залалсыздандыру жұмыстарының жобаларын дайындау үшін республикалық бюдджеттен
бірнеше миллион теңге қомақты қаржы бөлінгендігі бүгін аз да болса
көңілге демеу болғанымен игерілген қуантпайды. Алайда қарт Ертіске
төнген қауіпті азайтуға бөлінген аз қаржы кейбір кәсіпкерлер үшін тек
табыс көз болып қалған сыңайлы. Бірнеше жылдан бері қордаланып
қалған апатты жергілікті экологтар халықаралық сарапшылардың
және үлкен қаржының күшімен ғана шешуге болады деген пікірде.
Өйткені экологиялық апаттың алдын алу үшін жағдайда егжей-тегжей
терең зерттеуді қажет етеді. Бірақ өзен суын тазарту жобалары назарға
ілінбей қалғаны өкінішті. Сөзімнің соңында айтарым: табиғи таза
судың болашақ ұрпаққа таза күйінде жеткізілуі үшін суды ластамай,
қоршаған ортаны қорғап, табиғатты аялай білуіміз керек.
Әдебиет
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ВИДОВОЙ СОСТАВ И МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПРЕСНОВОДНЫХ РЫБ ВОДОЕМОВ РАЗЛИЧНОГО ТИПА,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОМЕЛЬСКОГО РАЙОНА
А.В. Бондарева
магистрант Учреждения образования Гомельский государственный
университет имени Франциска Скорины» г. Гомель
В статье рассмотрено видовое разнообразие, а также морфометрические параметры популяций рыб. Кроме этого приведены данные
биологических показателей сообществ рыб на исследуемых участках
различного типа.

Как известно, рыбы – обширная группа водных позвоночных
животных, для которых характерно жаберное дыхание на всех этапах
постэмбрионального развития организма [1, с. 21]. В водоёмах
Беларуси в настоящее время обитает около 60 видов рыб, относящихся
к 19 семействам. В их числе 13 видов, которые являются
интродуцентами,
завезёнными
в
Республику
из
других
географических областей для акклиматизации и разведения, или
проникшие в водоемы Беларуси естественным путем [2, с. 15].
Целью работы являлось изучение видового разнообразия, а также
морфометрических показателей популяций пресноводных рыб в
водоемах различного типа, расположенных на территории
Гомельского района. Исследования проводились в летний период на
протяжении 2015–2017 годов на различных участках: участок реки
Сож в окрестностях УНБ «Ченки», озеро Узкое, участок реки Сож,
расположенный вблизи поселка Ченки.
В ходе исследований отлов рыбы производился удочкой,
спиннингом и фидером. С отловленных особей снимались
морфометрические показатели с помощью штангенциркуля и линейки.
Основными морфометрическими промерами являлись: длина тела,
длина головы, диаметр глаза, наибольшая и наименьшая высота тела.
В последующем на основании видового состава отловленных рыб
проводился анализ по количественному соотношению тех или иных
видов между собой.
Всего за период исследования нами было выловлено 282 особи,
которые относились к 3 семействам и 8 видам. На рисунке
представлен видовой состав выловленной рыбы за период
исследований.
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Рисунок – Видовой состав выловленной рыбы за период исследований

Исходя из данных приведенных выше, следует, что
доминантными видами за период исследований являлись окунь (62
особи) и карась (65 экземпляров). К субдоминантным видам можно
отнести густеру (36 особей), а также плотву (53 экземпляра).
Значительно реже встречающимися видами являлись щука и лещ,
количество их в уловах составило 16 и 20 особей соответственно. В
единичных экземплярах в уловах нами был отмечен язь, его
количество за весь период исследований составило только
2 экземпляра.
Нами так же был определен видовой состав рыб и их
встречаемость на изучаемых участках. На участке реки Сож в
окрестностях УНБ «Ченки», за период исследований, улов составил
101 особь. Преобладающими видами являлись окунь, карась, плотва,
их количество в уловах составило 19-24 экземпляров.
Количество выловленной рыбы на участке озера Узкое составило
103 особи, доминантными видами за весь период исследования
являлись плотва, окунь и карась в количестве по 22 экземпляра.
На участке реки Сож в районе поселка Ченки количество
выловленных особей составило 78 особей, из которых в качестве
доминантного вида нами был отмечен карась в количестве 22
экземпляров.
В ходе проведения исследования также были изучены биологические показатели сообществ рыб на исследуемых участках в летний
период 2015–2017 годов, данные представлены ниже в таблице 1.
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Таблица 1 – Биологические показатели сообществ рыб на
изученных участках, за весь период исследований
Название участка
Участок реки
Сож в
окрестностях
УНБ «Ченки»

Озеро
Узкое

Участок реки Сож в
окрестностях
поселка Ченки

Общее количество
выловленной рыбы

101

103

78

Н’ (индекс Шеннона)

0,49

0,52

0,38

е (индекс Пиелу)

0,06

0,07

0,05

D (индекс Симпсона)

0,44

0,21

0,57

Индексы

Проанализировав данные таблицы 1, можно отметить невысокие
индексы информационного разнообразия участков, они составляли
меньше 1 по всем участкам, что связано с малым числом видов в
уловах.
Максимальный индекс Шеннона был нами получен на участке
озеро Узкое (0,52). Такой показатель свидетельствует о более широкой
представленности видами на данном участке.
Показатели выравненности видов являются не высокими,
наименьший индекс был получен на участке реки Сож в окрестностях
поселка Ченки (0,05). Такой показатель говорит о достаточной степени
сформированности ихтиофауны на данном участке.
По индексу Симпсона наибольшим количеством доминирующих
видов обладает участок озеро Узкое (0,21), следовательно, данный
участок является наиболее устойчивым в сравнении с участками
расположенными в окрестностях поселка и УНБ «Ченки» (0,44; 0,57).
Так как, морфометрические промеры играют важную роль при
проведении зоологических и экологических исследований, нами были
с отловленных экземпляров рыб сняты основные морфометрические
промеры.
Снятие морфометрических промеров проводилось с помощью
штангенциркуля и линейки.
В таблице 2 представлены морфометрические показатели
выловленной рыбы за летний период исследования 2015–2017 годов.
Из данных приведенных в таблице 2 следует, что наиболее
высокие показатели длины тела нами были отмечены у видов,
относящихся к промысловым: окунь (16,5±0,5 см), лещ (17,2±1,1 см),
щука (18,7±0,8 см). Остальные виды рыб, такие как карась (10,8±0,6
см) и язь (12,1±1,4 см) обладали меньшей длиной тела.
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Таблица 2 – Морфометрические показатели популяций рыб за период
исследований
Морфометрические показатели (см)
Вид рыбы

длина
тела
Густера
14,3±0,6
Лещ
17,2±1,1
Плотва
13,8±0,7
Окунь
16,5±0,5
Карась
11,9±0,6
Язь
12,2±1,1
Красноперка 16,2±0,6
Щука
18,7±0,8

длина
головы
3,1±0,7
4,1±0,8
3,0±0,5
3,6±0,4
2,7±0,3
1,6±0,3
3,7±0,4
4,9±0,6

диаметр
глаза
1,1±0,3
1,2±0,1
0,9±0,1
0,9±0,2
0,7±0,1
0,6±0,1
1,0±0,2
1,7±0,2

наибольшая
высота тела
5,1±0,6
5,9±1,4
4,8±0,3
4,8±0,4
4,0±0,3
3,9±0,9
6,1±0,5
4,6±0,4

наименьшая
высота тела
2,1±0,4
3,1±0,9
3,0±0,4
2,2±0,6
2,2±0,5
2,6±0,5
1,9±0,3
2,9±0,4

Наибольшая длина головы была отмечена у щуки 4,9 см и леща
4,1 см. У остальных видов рыб, за исключением язя, данный
показатель находился в пределах 3,0-3,7 см. У язя длина головы
составила 1,6±0,3 см. Диаметр глаза у всех особей, выловленных рыб
составлял от 0,6 до 1,7 см.
Наибольшая высота тела была характерна для леща и щуки и
составляла 5,9-6,1 см. Остальные исследуемые виды имели
наибольшую высоту тела в пределах 3,9-4,8 см. Наименьшая высота
тела у всех отловленных видов рыб находилась в пределах 1,9-3,1 см.
Литература
1. Пономорев С.В., Баканаева Ю.М., Федоровых Ю.В. Ихтиология. –
Москва: Моркнига, 2014. 568 с.
2. Гричик В.В., Бурко Л.Д. Животный мир Беларуси. Позвонозные: учеб.
Пособие. – Минск: Изд. Центр БГУ, 2013. 399 с.

23

МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕСНОВОДНЫХ
РЫБ РАЗЛИЧНЫХ ВОДОЕМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА
ТЕРРИТОРИИ БОБРУЙСКОГО РАЙОНА
В.Н. Буракова
Гомельский государственный университет
имени Франциска Скорины» г. Гомель
В работе представлены данные о морфометрических показателях
наиболее распространенных видов ихтиофауны водоемов, расположенных
на территории Бобруйского района. Показано, что изучаемые показатели
различаются в зависимости от видовой принадлежности, а так же
условий обитания рыб.

Ихтиофауна любого водоёма состоит из отдельных видов особей,
очень похожих друг на друга по внешнему облику, внутреннему
строению, поведению, живущих в определённой территории.
Характерной особенностью сложившихся к настоящему времени
ихтиокомплексов естественных водоемов Беларуси является высокая
численность малоценных и низкая численность ценных промысловых
видов рыб. Основу (до 80%) промысловых уловов озерно-речной
рыбы в последние годы составляли малоценные виды рыб (плотва,
окунь, густера, ерш и другие), тогда как вылов ценных видов (щука,
лещ, судак, угорь) редко превышал 20% общей величины вылова.
Среди малоценных видов рыб преобладала плотва (более 50 %), среди
ценных видов – щука и лещ (до 60-70%).
Основной улов рыбы ведется на озерах – 74,2 % от общего улова;
из рек вылавливается 17,2 %, из водохранилищ – 8,6 %. Речной
промысел сосредоточен, в основном, в Гомельской, Могилевской,
Гродненской и Брестской областях, озерный – в Витебской и Минской
[1, c. 356-357].
Морфометрический анализ рыб – классический метод ихтиологических исследований. Целью данной работы являлось определение основных морфометрических показателей пресноводных рыб,
отловленных в различных водоёмах, расположенных на территории
Бобруйского района в летний период 2017-2018 годов.
Вылов рыбы осуществлялся на трёх участках, различающихся
экологическими условиями: река Березина, озеро «Шаманка» и пруд.
Отлов рыбы для исследования проводился спортивными видами
ловли (поплавочными удочками и спиннингом).
В качестве наживок использовались дождевые черви, опарыши,
хлеб, гороховая каша и различные виды блесен, в качестве подкормки
– гречневая каша, хлеб.
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Видовая принадлежность отловленных рыб определялась с
помощью краткого справочника-определителя некоторых рыб и
водных беспозвоночных [2, с. 3].
Так как, морфометрические промеры играют важную роль при
проведении зоологических и экологических исследований, нами были
определены следующие морфометрические показатели: общая длина
тела, наибольшая высота тела и наименьшая высота тела. Снятие
морфометрических промеров проводилось с помощью штангенциркуля и линейки. За время исследований было отловлено 165
экземпляров пресноводной ихтиофауны.
В пруду нами было отловлено три виды рыб: карась
обыкновенный, линь и густера. Морфометрические промеры рыб
данного участка приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Средние морфометрические промеры отловленных рыб на
участке пруд (см)
Морфометрические промеры
Вид
длина тела

наибольшая
высота тела

наименьшая высота
тела

карась обыкновенный

10,1±7,2

7,9±0,9

2,5±0,5

линь

12,7±2,8

5,6±2,3

2,4±0,2

густера

18,7±5,1

7,2±1,9

4,9±0,2

Как видно из данных, представленных в таблице 1, наибольшая
длина тела была характерна для густеры и составляла 18,7±5,1 см,
карась и линь имели длину тела в пределах 10-12 см. Наибольшая
высота тела нами была отмечена у карася – 7,9±0,9 см. Наименьшая
высота тела у карася и линя была практически одинаковой и
составляла около 2,5 см, у густеры она была 4,9±0,2 см.
В результате проведенной работы нами были сняты так же
морфометрические промеры рыб, выловленных на участке реки
Березина (таблица 2). На данном участке нами было выловлено 7
видов рыб.
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Таблица 2 – Средние морфометрические промеры отловленных рыб на
участке реки Березина (см)
Морфометрические промеры
Вид
длина
тела

наибольшая высота
тела

наименьшая высота
тела

карась
обыкновенный

14,1±6,4

8,3±1,1

2,5±0,5

линь

14,7±0,8

5,6±2,3

2,4±0,3

окунь речной

15,4±3,4

7,8±1,7

5,9±0,3

уклея

25±13,6

2,5±1,3

1,3±0,3

щука обыкновенная

27,3±8,3

8,4±1,5

2,4±0,6

плотва

9,2±5,2

6,5±1,1

2,6±0,2

лещ обыкновенный

13,4±8,6

7,1±4,6

5,3±0,4

Как видно из данных, представленных в таблице 2, наибольшая
длина тела была характерна для щуки и составляла 27,3±8,3 см,
остальные отловленные виды, за исключением плотвы имели длину
тела в пределах 13-15 см. Для плотвы данный показатель составил
9,2±5,2 см.
Наибольшая высота тела нами была отмечена у щуки, карася и
окуня – 7,8-8,4 см. У линя и плотвы наибольшая высота тела была 5,6
см и 6,4 см, соответственно. Наименьшая высота тела у леща и окуня
составляла 5,3-5,9 см, остальные исследуемые виды, кроме уклеи
имели данный показатель в пределах 2,4-2,6 см. У уклеи наименьшая
высота тела составляла 1,3±0,3 см.
Морфометрические промеры рыб, выловленных на участке озера
«Шаманка», представленные в таблице 3. На данном участке нами
бало отловлено 3 вида рыб.
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Таблица 3 – Средние морфометрические промеры отловленных рыб на
озере (см)

Морфометрические промеры
Вид
длина
тела

наибольшая высота
тела

наименьшая высота
тела

карась
обыкновенный

10,2±8,5

7,2±3,5

3,5±0,5

ротан

8,0±2,1

4,2±1,2

3,1±0,2

пескарь

6,3±0,9

3,2±1,5

3,1±0,1

Как видно из данных приведенных в таблице 3, наибольшие
морфометрические промеры рыб на данном участке отмечены нами у
карася: длина тела составила 10,2±8,5 см, а наибольшая высота тела
7,2±3,5 см. Ротан и пескарь имели длину тела в пределах 6,3-8,0 см.
Наименьшая высота тела всех исследуемых рыб составляла 3,1-3,5 см.
Таким образом, морфометрические промеры рыб, отловленных за
период исследования на трёх участках, отличаются друг от друга в
зависимости от видовой принадлежности, а так же условий обитания
рыб. Популяция рыб на участке реки Березина характеризуется более
крупными размерами, что объясняется хорошими кормовыми
условиями в условиях большого по размерам водоёма. Следует
отметить, что в уловах, в основном, встречались малоценные и сорные
виды рыб.
Литература
1. Гричик В. В. Животный мир Беларуси: Позвоночные. – Минск: Изд.
центр БГУ, 2010. С. 356-357.
2. Минченко Н.В., Гиряев А.С., Козенко Н.Н., Непачалович В.Г. Краткий
справочник-определитель некоторых рыб и водных беспозвоночных. – Минск:
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27

СЕЗОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ 137CS И 90SR В
ОРГАНИЗМЕ ОХОТНИЧЬЕ-ПРОМЫСЛОВЫХ КОПЫТНЫХ
А.В. Гулаков
доцент Учреждения образования Гомельский государственный
университет имени Франциска Скорины» г. Гомель
Аннотация. В работе представлены данные о содержании
радионуклидов 137Cs и 90Sr в организме наиболее распространенных
видов охотничье-промысловых копытных в зависимости от сезона
года. Показано, что наблюдается достоверное увеличение
активности 137Cs в организме животных в зимний период по
сравнению с летним. Активность 90Sr в костной ткани наиболее
распространенных видов диких копытных не имело достоверных
различий в зависимости от сезона года.
После аварии на Чернобыльской АЭС поступление радионуклидов в организм охотничье-промысловых диких млекопитающих
было обусловлено, в основном, их содержанием в кормовой базе
животных. Поэтому миграция радионуклидов по трофическим цепям
должна носить выраженный сезонный характер. С сезонными
изменениями климатических условий (температуры, освещенности,
влажности) связаны смена запасов питательных веществ в биоценозах
и изменения состава пищи диких млекопитающих 1.
Исследования, проведенные в разных странах, после катастрофы
на Чернобыльской АЭС показывают, что наблюдаются изменения
содержания радиоцезия в организме диких млекопитающих в
зависимости от сезона года.
В литературных источниках имеются данные, показывающие, что
в популяциях различных видов диких млекопитающих, обитающих в
загрязненных радионуклидами экосистемах, наблюдаются значительные различия в содержании радиоизотопов в организме животных
в разные сезоны года. Так, например, у микромалий было показано,
что скорость накопления радиостронция полевками значительно
больше летом, чем зимой 2.
Поэтому изучение сезонной динамики накопления радионуклидов в организме охотничье-промысловых животных позволит
более точно определить время для проведения промысловой и
спортивной охоты, когда содержание радиоактивных веществ в
организме животных находится на минимальном уровне.
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Для изучения сезонных особенностей накопления радионуклидов
Cs и 90Sr в организме диких млекопитающих нами было выбрано
два периода года: зимний и летний, которые характеризуются
наиболее ярко выраженными сезонными изменениями, происходящими в естественных экосистемах. Сезонные изменения активности
радионуклидов в организме диких копытных представлены в таблице 1.
137

Таблица 1 – Активность 137Cs в мышечной ткани диких млекопитающих, обитающих на территории зоны отчуждения в зависимости от
сезона
Сезон Количество животных, Активность 137Cs, кБк/кг
года
голов
mean±se
Зима
68
9,752,06
Лето
8
4,661,76
Европейская косуля Зима
91
22,034,88
Лето
21
11,221,69
Дикий кабан
Зима
94
49,6511,98
Лето
19
27,7311,40
Вид
животного
Лось

Как видно из данных приведенных в таблице 1, наблюдается
достоверное увеличение активности 137Cs в организме охотничьепромысловых копытных в зимний период по сравнению с летним
(Р0,05).
Так, активность 137Cs в мышечной ткани лося в зимний период
составляло 9,752,06 кБк/кг, в то время как летом данный показатель
был в два раза ниже и находился в пределах 4,661,76 кБк/кг.
Аналогичная картина наблюдалась и по загрязнению организма
двух других наиболее распространенных видов копытных. Наибольшее загрязнение мышечной ткани косули европейской наблюдалось в
зимнее время и составляло 22,034,88 кБк/кг.
Летом активность 137Cs в мышечной ткани животного было в два
раза ниже – 11,221,69 кБк/кг. Что касается дикого кабана, то у него
активность данного радионуклида в мышечной ткани в зимний период
была 49,6511,98 кБк/кг, а в летнее время составляла 27,7311,40
кБк/кг [3, 4].
Активность 90Sr в костной ткани наиболее распространенных
видов диких копытных не имело достоверных различий в зависимости
от сезона года (таблица 2).
Так, например, активность 90Sr в костной ткани лося составляло
2,750,39 кБк/кг в зимний период и 1,720,77 кБк/кг в летнее время.
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Аналогичная картина наблюдалась и по активности данного радионуклида в костной ткани косули европейской.
Удельная активность 90Sr в зимний период было 5,851,25 кБк/кг,
в то время как в летний сезон – 5,091,07 кБк/кг. У дикого кабана
наблюдалась тенденция к более высокой активности 90Sr в костной
ткани в зимний период по сравнению с летним, хотя различия были
статистически недостоверны.
Таблица 2 – Активность 90Sr в костной ткани диких копытных,
обитающих на территории зоны отчуждения в зависимости от сезона
Вид
животного
Лось
Европейская
косуля
Дикий кабан

Сезон
года
Зима
Лето
Зима
Лето
Зима
Лето

Количество животных, голов
34
5
41
14
48
17

Активность 90Sr,
кБк/кг mean±se
2,750,39
1,720,77
5,851,25
5,091,07
20,575,06
11,894,79

Активность радионуклида в зимний период в костной ткани
животного составила 20,575,06 кБк/кг, в то время как в летний –
11,894,79 кБк/кг [3, 5]. Следует так же отметить, что в зимний период
выборка животных была в несколько раз больше, по сравнению с
летним.
По нашему мнению, это связано с изменением уровня радиоактивного загрязнения рациона диких копытных, сезонные различия,
загрязнения которого могут составлять до нескольких десятков раз.
В зимний период, например, дикий кабан, питается, в основном,
подземными частями растений, которые в наибольшей степени
накапливают 137Сs, в то время как в летний период основу рациона
животного составляют зерновые злаковые культуры. Рацион косули
европейской отличается большим видовым разнообразием. Данным
копытным присуща высокая оптимизация кормления в зависимости от
сезона года. Кроме этого кормовая база животных существенно
изменяется в зависимости от периода года [6].
Увеличение удельной активности мышечной ткани европейской
косули в конце лета и начале осени может быть связано с питанием в
данное время грибами, которые, как известно, накапливают большое
количество радионуклидов [7, 8].
Аналогичные данные были получены болгарскими исследователями, которые показали, что загрязненность радионуклидами
организма кабана, обитающего на территории Болгарии больше в
ноябре, чем в августе [9].
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ПАВЛОДАР ҚАЛАСЫНЫҢ
КӨГЕРШІНДЕРІНІҢ ПАРАЗИТОЗДАРЫ
Р. Жолдас
БМ-41 студенті, ПМПУ
М. Макашева
магистрант ПМПУ
Л.Т. Бөлекбаева
доцент, ПМПУ
Н.Е. Тарасовская
профессор, ПМПУ
Құстардың паразитоздарымен Қазақстанда соңғы бес жыл ішінде
тығыз зерттеулермен айналысқан ғалымдар шамалы. Егер жалпы
осыдан 15-30 жыл бұрын мәліметтерді қарастырсақ бұл салада тауық
тұқымдас құстардың паразит құрттарын зерттеуде сүбелі жетістіктер
академик Е.В. Гвоздевқа тиесілі [1, б. 265]. Су құстарының және
балықтың гельминтоздарын зерттеуде профессорлар Х.И. Егізбаеваның, А.И.Агапованың атқарған еңбектері зор [2, б. 6]. Ал Шығыс
Қазақстан аймағында 2005-2011 жж профессор Ысқақов М.М, Ахметжанов О.Н. көгершіндердің эймериозын және гельминтоздарын
зерттеген[3, б. 34]. Сонымен қатар соңғы бес жыл шамасында
Павлодар аймағында әр түрлі құстардын паразитоздарын сонымен
қатар көгершіндердің паразитоздарын Бөлекбаева Л, Тарасовская Н,
Сыздыкова,А Даривхан А,Сабирхан Д, Нургазина К, Аханова А. және
т.б зерттеген[4, б. 95-98].
Павлодар қаласында біздің зерттеулеріміз бойынша көгершіндердің ең көптеген особьтері Ауған саябақ аланында және Ертіс
жағалауында байқалған. Мысалы күн ашық кезде көгершіндердің
саны Ауған саябағында 150-200 астам болады , ал Ертіс жағалауының
кейбір жерлерінде топтасқан көгершіндер саны 1 м2 алаңында 60-70
дейін жетеді.
Жұмыс мақсатына сай біз көгершіндерді паразитоздарға зерттеп,
анықталған тоғышарларға қарсы алдын-алу шараларын қарастырып
ұсыну болды.
Зерттеулер 2018 жылдың қырқүйек айынан 2019 жылдың сәуір
айына дейін жүргізілді. Көгершіндердің нәжіс сынамалары ПМПУінің 015 «Жануарлар морфологиясы және экологиясы» бөлмесінде
зерттелінді. Біз өзіміздің жұмыстарда Фюллеборн әдісін, модификацияланған Фюллеборн әдістерін қолдандық. Модификацияланған
әдістерге біз кәдімгі ас тұзы қосылған антифриз немесе тосол
сүйықтықтарын пайдаландық. Зертхана бөлмесіндегі құрал жабдықтарды және центрифуганың көмегімен Модификацияланған әдістерді
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қолдандық. Микроскопия әдісімен зерттегенде «Nikon eclipse E200»
микроскопын қолдандық. Көгершін нәжіс сынамаларын 20х40 және
20х10 микроскоп ұлғайтуымен зерттедік, көгершіндерден эймериялардың қарапайым түрі – Eimeria labbaena анықталды,оның пішіні
дөңгелек, диаметрі – 5-15 мкм.

Сурет. Көгершін нәжісіндегі эймерия қоздырушылары, микроскоп
ұлғайтуы 20х10, микроскоптың бір алаңында 123 эймерия ооцистасы
болды (ПМПУ, 015 зертхана наурыз-2019 ж.)
Сынамалар күз және көктем айларында жиналды. Зерттеу
нәтижелері кестелерде көрсетілген.
Кесте1. Павлодар қаласындағы көгершіндерден алынған сынамалар саны
(2018-2019жж.)
Сынама алынған
мекен жайы
Павлодар қаласы
Ертіс өзенінің
жағалауы
Павлодар қаласы
Ауған саябағы
Қаладағы жеке
меңшік үйлер
манайы
Жалпы сынама саны:

Күз айларында Көктемде
зерттелген
зерттелген
сынама саны
сынама саны
30
46

22

40

12

10

64

96

Зерттеу әдісі
Фюллеборн әдісі
Модификацияланған әдістер
Фюллеборн әдісі
Модификацияланған әдістер
Фюллеборн әдісі
Модификацияланған әдістер

1-ші кесте бойынша біздің зерттеулерімізге сай 2018 ж қыркүйекқазан айларында Павлодар қаласындағы көгершіндер мекендейтін
орындардан 64 нәжіс сынамалары алынып, ал 2019 ж наурыз және
сәуір айларында – 96 сынама зерттелді. Зерттеу үшін біз Фюллеборн
және Модификацияланған Фюллеборн әдісін тосол мен тұз сұйығы
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және тұз қосылған антифриз сүйықтықтарын қолданып, құстардың
нәжіс сынамаларын паразитоздарға зерттедік.
Кесте 2. Қалыпты Фюллеборн әдісімен зерттелген көгер-шіндердің
эймерия қоздырушысының инвазия экстенсивтілік-ИЭ және инвазия
интенсивтілік- ИИ көрсеткіштері (2018-2019 жж.)
Сынама алынған мекен жайы
және саны

Павлодар қаласы Ертіс өзенінің
жағалауы-30 сынама
Павлодар қаласы Ауған саябағы22 сынама
Қаладағы жеке меншік үйлер
манайы-12 сынама

Күз айларында
зерттелген сынама
саны
ИЭ % ИИ
30/13, 1-5
3
22/9,0 1-3
9

ИЭ %
46/26,1

ИИ
1-14

40/20

3-9

12/25

10/30

2-7

1-2

Көктемде зерттелген
сынама саны

2-ші кесте бойынша инвазия экстенсивтілікті ИЭ және инвазия
интенсивтілігін ИИ анықтау үшін көгершін паразитоздарына қалыпты
Фюллеборн әдісін қолдандық.
Павлодар қаласы Ертіс өзенінің жағалауынан күз айында 30
сынама алынып зерттелді,инвазия экстенсивтілігі ИЭ-13,3% болды, ал
инвазия интенсивтілігі
1-5 дейін жетті, ал көктемде ИЭ- 26,1%, ИИ 1-14 дейін жетті.
Павлодар қаласы Ауған саябағынан-22 сынама алынды, күзде ИЭ9,09% болды, ИИ- 1-3 дейін болды, ал көктемде ИЭ-20%, ИИ 3-9 дейін жетті.
Қаладағы жеке меншік үйлер маңайынан күзде-12 сынама
алынып зерттелді, ИЭ-25%, ал ИИ 1-2 дейін болды, көктемде ИЭ-30%,
ал ИИ 2-7 дейін болды.
Кесте 3. Модификацияланған әдіс (тосол мен тұз) сұйығында
зерттелген көгершіндердің эймерия қоздырушысының ИЭ және ИИ
көрсеткіштері (2018-2019 жж)
Сынама алынған мекен жайы
және саны
Павлодар қаласы Ертіс
өзенінің жағалауы-30 сынама
Павлодар қаласы Ауған
саябағы-22 сынама
Қаладағы жеке меншік үйлер
манайы-12 сынама

Күз айларында
зерттелген сынама саны
ИЭ %
ИИ
30/16,6
3-5

22/13,6

2-6

Көктемде зерттелген сынама
саны
ИЭ %
ИИ
46/26,1 2-11 (микроскоптын
бір аланында)
эймерия ооцистасы
табылды
40/20
3-8

12/25

2-4

10/30
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2-7

3-ші кесте бойынша инвазия экстенсивтілігін ИЭ және инвазия
интенсивтілігін ИИ анықтау үшін көгершін паразитоздарын Модификацияланған тосол мен тұз ерітіндісімен зерттедік.
Павлодар қаласы Ертіс өзенінің жағалауынан күз айында 30
сынама алынып зерттелді, инвазия экстенсивтілігі ИЭ-16,6% болды, ал
инвазия интенсивтілігі 3-5 дейін жетті, ал көктемде ИЭ- 26,1%, ИИ 211 дейін жетті. Павлодар қаласы Ауған саябағынан-22 сынама алынды
күзде ИЭ-13,6% болды, ИИ- 2-6 дейін болды, ал көктемде ИЭ-20%,
ИИ 3-8 дейін болды.
Қаладағы жеке меншік үйлер маңайынан күзде-12 сынама
алынып зерттелді, ИЭ-25%, ал ИИ 2-4 дейін болды, көктемде ИЭ-30%,
ал ИИ 2-7 дейін болды.
Кесте 4. Модификациялан әдіс (антифриз және тұз) сүйығында
зерттелген көгершіндердің эймерия қоздырушысының ИЭ және ИИ
көрсеткіштері (2018-2019 жж)
Сынама алынған мекен
жайы және саны
Павлодар қаласы Ертіс
өзенінің жағалауы-30
сынама
Павлодар қаласы Ауған
саябағы-22 сынама
Қаладағы жеке меншік
үйлер маңайы-12
сынама

Күз айларында
зерттелген сынама саны
ИЭ %
ИИ
30/16,6
3-8

Көктемде зерттелген сынама
саны
ИЭ %
ИИ
46/26,1
7-123

22\22,7

3-5

40/20

6-25

12/25

2-4

10/30

3-6

4-ші кесте бойынша инвазия экстенсивтілігін ИЭ және инвазия
интенсивтілігін ИИ анықтау үшін көгершін паразитоздарын
Модификацияланған антифриз бен тұз ерітіндісі арқылы зерттедік.
Павлодар қаласы Ертіс өзенінің жағалауынан күз айында 30
сынама алынып зерттелді, инвазия экстенсивтілігі ИЭ-16,6% болды, ал
инвазия интенсивтілігі 3-8 дейін жетті, ал көктемде ИЭ- 26,1%, ИИ 7123 дейін жетті (бұл аурудың ағымы созылмалы түрде өтетінін
дәлелдейді). Павлодар қаласы Ауған саябағынан-22 сынама алынды
күзде ИЭ-22,7% болды, ИИ- 3-5 дейін болды, ал көктемде ИЭ-20%,
ИИ 6-25 дейін болды.
Қаладағы жеке меншік үйлер маңайынан күзде-12 сынама
алынып зерттелді, ИЭ-25%, ал ИИ 2-4 дейін болды, көктемде ИЭ-30%,
ал ИИ 3-6 дейін болды.
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Жалпы зерттеулерді қорытындылай келе, біз келесі тұжырымдама
жасаймыз: көгершін нәжіс сынамаларын зерттегенде ең төмен ИИ,ИЭ
көрсеткіштері қалыпты Фюллеборн әдісін қолданғанда тіркелді.
Модификацияланған Фюллеборн әдісінде ортаңғы көрсеткіштер тосол
мен тұз ерітіндісін қолданғанда, ал ең жоғарғы көрсеткіштер антифриз
бен тұз ерітіндісін қолданғанда байқалды.Сонымен қатар көгершін
нәжіс сынамаларын зерттегенде, біз көгершіндерден Eimeria labbaena
қарапайымдарын анықтадық.Егер көгершіндер жеке меншікте
болса,оларды емдеуге болады. Ем ретінде сульфаниламид немесе
коккимед дәрілерін ұсынуға болады, және су мен жем таза болу керек.
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МОНИТОРИНГ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИРОДООХРАННЫХ
ПОПУСКОВ ИЗ ВЕРХНЕ-ИРТЫШСКОГО КАСКАДА
ВОДОХРАНИЛИЩ
М.М. Жумадилов
магистрант, Павлодарский государственный университет
имени С. Торайгырова, г. Павлодар
Г.К. Аманова
к.б.н. доцент Павлодарского государственного университета
имени С. Торайгырова, г. Павлодар
Река Иртыш является одной из крупнейших рек Казахстана и
России. По своей протяженности он превосходит такие крупные реки
Сибири как Енисей и Обь. Его бассейн превышает волжский и
охватывает территорию в 1 595 680 км2 и берет свое начало на южных
склонах Алтая, на территории КНР. В переводе с тюрского языка
слово Иртыш означает «землерой».
Общая длина р. Иртыш составляет 4248 км. Из них протяженность Кара Иртыш – 614 км. В пределах Павлодарской области
протяженность р. Иртыш – 720 км. Площадь водосбора, включая
бассейн Кара Иртыш, озера Зайсан и Бухтарминского водохранилища
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вместе с бессточными площадями составляет 1 643 000 км2. В верхнем
участке р. Иртыш построены три гидроэлектростанции: Бухтарминская ГЭС, ниже впадения р. Бухтармы, Усть-Каменеогогрская и
Шульбинская ГЭС. Бухтарминское водохранилище осуществляет
многолетнее регулирование стока, основные притоки водохранилища
(кроме Кара Иртыш): реки Буконь, Нарым, Курчум, Бухтарма. В УстьКаменогорское водохранилище впадает ряд малых рек, наибольшими
из которых являются Таинты и Аблайкетка.
Ниже г.Усть-Каменогорска на склонах правобережных хребтов
Ульбинского, Коксуйского и Тигирецкого, берет начало сеть горных
речек, питающих наиболее многоводные притоки р. Иртыш – реки Убу
и Ульбу.
Ниже впадения р. Убы до с. Шульба р. Иртыш не принимает ни
одного сколько-нибудь значительного притока.
В 4-х км от с. Шульба расположен створ Шульбинской ГЭС,
водохранилище которой выполняет функцию сезонного регулирования
стока р.Иртыш и должно обеспечивать благоприятный режим
весенних попусков.
Среднемесячные расходы воды боковой приточности на участке
Бухтарминская ГЭС – Шульбинская ГЭС выше 1000 м3/с, в течении
месяца наблюдается три года из четырех, а в многоводные и средние
по водности годы расходом свыше 1000 м3/с наблюдается в течение
20-60 дней со второй декады апреля. В маловодные годы сток резко
уменьшается в июне до 400-150м3/с.
На территории Павлодарской области расположен участок
среднего течения реки протяженностью 720 км. Площадь водосбора
при входе реки в пределы области составляет 276 200 км2, а на
границе Павлодарской и Омской областей 591 100 км2. В пределах
области р. Иртыш не принимает ни одного притока, если не считать
несколько небольших логов. Таким образом, увеличение площади
водосбора более чем в 2 раза происходит исключительно за счет
тяготеющих к р. Иртыш бессточных районов Ишим - Иртышского
междуречья на левом берегу и Иртышско - Обского на правом [1, с.
34-35].
В пределах области р. Иртыш имеет типичный характер
равнинной реки, средний уклон его в пределах области составляет
0,104%. По территории области р. Иртыш протекает в широкой,
большей частью пойменной, но не глубоко врезанной долине. Долина
является эрозионным образованием, разработанным в рыхлых
третичных и четвертичных отложениях. Пойма р. Иртыш в пределах
региона наиболее развита в пределах Восточно-Казахстанской (Семи-
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палатинской) и Павлодарской областей и занимает 429 тыс. га, в том
числе заливная часть их расположена, в основном, в Павлодарской
области – 338,8 тыс. га.
После создания на р. Иртыш Бухмарминского водохранилища
многолетнего регулирования произошло существенное изменение
гидрологического режима реки, что способствовало осложнению
водохозяйственной обстановки в ее бассейне.
За годы зарегулированности стока р.Иртыш, гидроэнергетическое
использование его на Бухтарминской, Усть-Каменогорской и
Шульбинской ГЭС усложнило ведение водного и сельского хозяйства,
речного транспорта, рыбопромыслового освоения, нанесло ущерб
биогеоценозам пойменных земель и экологической обстановке в
целом. Проявилось в действии одно из основных правил экологии –
правило интегрального ресурса, содержание которого гласит о том,
что конкурирующие в сфере использования конкретных природных
систем отрасли народного хозяйства неминуемо наносят ущерб друг
другу и природе тем сильнее, чем значительней они изменяют
совместно эксплуатируемый экологический компонент или всю
экосистему в целом.
Для поддержания благоприятных условий функционирования
природного комплекса Иртышской поймы каскадом водохранилищ
ежегодно осуществляются специальные природоохранные попуски,
максимально приуроченные к естественным паводкам. Организация
попусков зависит от ежегодно складывающихся гидрометеорологиических условий в бассейне р. Иртыш, учета интересов многих
отраслей хозяйства, охраны окружающей среды.
Учитывая важность и сложность решений по организации
попуска, ежегодно создается рабочая комиссия, а с 2001 года
образована межведомственная комиссия по организации и проведению
компенсационного природоохранного попуска из Иртышского каскада
водохранилищ в пойму р. Иртыш. Анализируя прогнозы гидрометеорологических условий, комиссия составляет и утверждает
прогнозный график проведения весеннего природоохранного попуска
из каскада водохранилищ, который является обязательным к
исполнению документом для всех участников попуска. Изменение
сроков или объемов попуска в связи с изменением гидрометеорологических условий также согласовывается со всеми участниками и
максимально приближается к прогнозным решениям комиссии.
В 2018 году заседание Межвдомственной комиссии по использованию водных ресурсов Иртышского каскада водохранилищ
состоялось 16 апреля текущего года. На момент подписания графика
сбросы с Шульбинского вдхр. были уже 1000м3/с что в пределах
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нормы. В 2018 годы были исправлены ошибки планирования графика
прошлого года, вернулись к системе деления графика на три фазы:
предварительное, основное и завершающее.
Иртышской Бассейновой инспекцией по регулированию использования и охраны водных ресурсов был предложен вариант с
продолжительностью 30 суток и объемом сбросов 5,9 км3, данный
вариант проведения попуска был неприемлемым, согласно ему,
площади затопления были бы менее необходимыми для получения
лугового урожая, так же данный вариант вел к обострению ситуации с
гнусом и усложнял проведение дезинсекционных работ по
истреблению кровососущих насекомых. В текущей ситуации был
разработан и предложен альтернативный план проведения попуска, по
которому продолжительность уменьшена на 29 дней с ключевым
значением сбросов более 3500 м3/с с 4 до 6 суток. Тем самым был
увеличен объем сбросов, увеличена паводковая волна, и снижен срок
проведения попусков. Согласно утвержденного плана объем сбросов
был равен 6,00 км3.
Исследования р. Иртыш были начаты во второй половине
девятнадцатого века, когда были обустроены водомерные посты в ряде
створов среднего течения реки. В начале 30-х годов прошлого столетия
опорная водомерная сеть перешла в ведение гидро-метслужбы.
Помимо стационарных режимных наблюдений за последние 50
лет специальные гидрологические исследования проводились
различными организациями.
Наиболее крупные, не считая съемок для составления лоций,
экспедиционные исследования были выполнены Ленгидэпом в 19481951 и 1954-1958 годах в связи с составлением задания на
проектирование Шульбинской ГЭС, Ленгипроводхозом в 1957-1959
годах для решения проблем обводнения поймы р.Иртыш. Работы
Ленгидэпа включали наблюдения на 11 водомерных постах и
измерения уровней и расходов воды в с. Семиярское, г. Павлодаре, с.
Боброво (нынешнее с. Жанабет).
Ленгипроводхоз проводил работы на 16 постах при выполнении
анализа прохождения волны попуска по пойме р. Иртыш.
Для получения данных и определения характеристики уровневого
и водного режима при проведении природоохранных попусков в 2018
году использованы наблюдения на 14 временных гидрологических
постах (10 основных, 4 вновь открытые для безопасного прохождения
паводка близ строящегося автомобильного моста Кенжеколь-Карабай).
При организации девяти дополнительных гидропостов основные
трудности были вызваны отсутствием ранее существовавших реперов,
повышенными расходами что затруднило устройство временных
гидрологических постов. На временных гидропостах с. Семиярка, а.

39

Подпуска. Акку была необходима установка дополнительных свай для
наблюдения за спадом уровня воды при завершении паводка, так как в
момент устройства данных постов уровень воды был уже высокий.
Это произошло из-за позднего проведения Межведомственной
комиссии и утверждения графика прохождения паводка.
По результатам визуальных и расчетных данных природоохранного попуска 2018 года можно сделать следующие заключения:
– в последние пять лет наблюдается положительная тенденция на
увеличение площадей, занятых кустарниковой и древесной растительностью, происходит деградация травяного покрова почв, что ярко
выражено на массивах южной части поймы;
– вследствие положительной тенденции по увеличению
прохождения объемов паводка назрела необходимость реконструкции
ранее существовавших лиманных систем с целью затопления трудно
затопляемых массивов;
– большое отрицательное влияние на почвенно - растительный
покров оказывает ежегодное выжигание растительности на пойме;
– отсутствие эксплуатации существующих систем лиманного
орошения (Колыбаевский, Джамбульский, Чернореченский) привело к
заиливанию каналов подводящих и отводящих систем, разрушению
части водопропускных сооружений и дамб;
– необходимо ввести мониторинг урожайности сенокосов в
пойме. Для широкого анализа качества прохождения паводка.
– происходит остепнение южной части поймы р. Иртыш (паводок
2012 г. значительно усложнил сложившуюся ситуацию).
– необходимо провести инвентаризацию существующих систем
ГТС в особенности дамб, препятствующих подтоплению населенных
пунктов.
– провести исследованию населенных пунктов, в которых
возможно подтопление жилых домов, разработать мероприятия по
недопущению подтопления.
– повысить качество долгосрочного и краткосрочного прогнозирования водохозяйственной обстановки, с целью повышения
качества ведения водохозяйственной деятельности, ускорению
принимаемых мер по недопущению возникновения опасных ситуаций.
– назрела необходимость создания электронной системы
краткосрочного и долгосрочного анализа дабы избежать угроз подтопления населённых пунктов и создания опасных явлений на реке.
– необходимо провести исследования комплексного воздействия
паводка на животный и растительный мир поймы р. Иртыш. так как не
известна текущая ситуация с экосистемой. Не изучено влияние
паводка на нее.
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– внедрение системы электронного подсчета затопления поймы и
наблюдения прохождения паводковой волны онлайн.
– вследствие полного затопления северных участков поймы, и
позднего схода воды (пойма не косилась) болотная растительность
вытесняет луговую. Тем самым уменьшая кормовую базу и
экологическую ситуацию. Считаем, что необходимо провести исследования и принять решение.
Фактически научно-исследовательские и инженерно-изыскательские работы, связанные с эколого-гидрологическим состоянием
поймы р. Иртыш, прекратились в 1976 году.
За период с 1976 по 2016 год (39 года) состоянием экологического
равновесия поймы и комплексного ее использования не занималась ни
одна научно-исследовательская или проектная организация. До
настоящего времени государственные и проектные организации
пользуются материалами, составленными в 1961 году институтом
«Ленгипроводхоз» (материалы съемок и гидрологических данных
первой очереди строительства Шульбинской ГЭС)
Назрела необходимость проведения научно-исследовательских и
проектно-изыскательских работ по мониторингу пойменных земель
Павлодарской области и близлежащих территорий.
Увеличения объемов сбросов воды недостаточно для улучшения
ситуации, необходимо увеличить продолжительность паводка в
период основного ядра попуска до 25 дней, данное мероприятие
позволит заметно улучшить ситуацию в пойме уже через несколько
лет. В 2018 основное ядро проходило 30 суток, основное ядро 18.
Проведение природоохранного попуска необходимо производить
после того как на берегах наблюдаются забереги более 5 баллов что
свидетельствует от том что ледовый покров стал хрупким, и опасность
возникновения заторов значительно уменьшена.
На сегодняшний день проблемами р. Иртыш обеспокоены многие
общественные и государственные организации. В связи с этим назрела
необходимость создания компьютерной модели прогнозирования и
затопления поймы р. Иртыш.
В связи с чем необходимость внедрения программы компьютерного расчета объемов природоохранного попуска на основе данных
о снегозапасах, температурном прогнозе и других технических
характеристиках, согласно правилам пользования каскада ВерхнеИртышских водохранилищ, становится все более актуальной. Вместе с
тем появляется необходимость и в разработке компьютерной модели
затопления поймы реки Иртыш с отображением массивов и делением
на районы. Одним из преимуществ данной программы является
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возможность расчета как предварительных, так и заключительных
данных по затоплению поймы реки Иртыш. Программа позволит
производить расчеты затопления по отдельным массивам, группам
массивов, а также по административным районам и округам в рамках
Павлодарской области. Где все проводимые расчеты будут
отображатся при помощи 3D технологий на виртуальной карте поймы.
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СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА АКТИВНОСТИ РАДИОНУКЛИДОВ
В ВОДЕ И ОРГАНИЗМЕ РЫБ ОБИТАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ
РАДИОКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ
Д.Н. Иванцов
Старший научный сотрудник
Государственное природоохранное научно-исследовательское
учреждение «Полесский государственный радиационно-экологический
заповедник», Хойники, Беларусь
Представлены результаты анализа сезонной динамики концентрации
в воде и сезонные изменения удельной активности 137Cs в мышечной
ткани и 90Sr в костной ткани серебряного карася обитающего на
исследуемом участке водотока, расположенном на территориях с
высокими уровнями радиоактивного загрязнения.
137Cs

На водосборных территориях Днепра и Припяти вследствие
Чернобыльской катастрофы сформировалась обширная зона радиоактивного загрязнения, что привело к поступлению радионуклидов во
многие водоемы, находящиеся на пострадавших территориях [1, 2].
Многие водоемы зоны отчуждения, несмотря на 30-летний
период после аварии на Чернобыльской АЭС, характеризуются
высокими уровнями радиоактивного загрязнения со сложной струк-

42

турой распределения и динамикой физико-химических форм,
влияющих на их миграцию и концентрацию водной биотой. В
настоящее время основной вклад в радиоактивное загрязнение
территории, пострадавшей в результате катастрофы на Чернобыльской
АЭС, вносят долгоживущие 90Sr и 137Cs.
На пострадавших территориях существуют водные объекты с
высокими уровнями удельной активности 90Sr и 137Cs в гидробионтах.
Радионуклиды вовлекаются в биогеохимические циклы и, мигрируя
по пищевой сети, накапливаются верхними трофическими уровнями,
которые в большинстве пресноводных экосистем занимают рыбы –
один из объектов питания человека. Это может являться дополнительным источником поступления радионуклидов в организм человека
и приводить к увеличению дозовых нагрузок на население,
проживающее на пострадавших территориях.
Для каждого вида гидробионтов характерна различная интенсивность накопления 90Sr и 137Cs [3]. Для характеристики накопления
радионуклидов в организме рыб на поздних стадиях радиационных
аварий в период установившейся (медленно меняющейся) фазы
радиоактивного загрязнения пресноводных водоемов одним из
наиболее важных радиологических параметров является коэффициент
накопления (КН), который также называют концентрационным
отношением или коэффициентом биоаккумуляции [4]. Следует
отметить, что КН не являются универсальными характеристиками
каждого вида гидробионтов и могут существенно меняться в
зависимости от различных факторов внешней среды, неоднородности
распределения радионуклидов в компонентах водоема, отсутствия
радиоэкологического равновесия в процессе накопления радионуклидов во времени [5, 6].
Цель работы: изучение сезонной динамики активности 90Sr и
137
Cs в воде и организме рыб обитающих на территории
радиоактивного загрязнения.
Работы проводились в 2018 году на участке реки Несвич,
расположенном на территории с высокими уровнями радиоактивного
загрязнения.
Река Несвич, правый приток впадающей в Припять реки
Брагинка, на всем протяжении протекает по территории Полесского
заповедника; ее длина – 35 км, скорость течения 0,15 м/сек, ширина 7
м, глубина 1,5 м., площадь водосбора – 489 км2. Долина не выражена,
пойма в среднем течении двусторонняя, шириной 0,2-0,4 км [7].
Канализированный на протяжении 24 км участок русла реки в верхнем
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и среднем течении (выше бывшего населенного пункта (б.н.п.)
Кулажин) носит также название Радинский канал.
При исследовании плотности загрязнения территории водосбора
водных объектов проводился отбор смешанных образцов почвы
стандартным пробоотборником диаметром 4 см на глубину 20 см.
Донные отложения отбирались на расстоянии 50- 100 см от уреза воды
на глубине 30-50 см с помощью стандартного пробоотборника.
Для изъятия рыбы были использованы сети трехстенные
«Нептун» длина 30 м, высота 1,8 м, размер ячеи 30 мм (2 шт.), 40 мм
(2 шт.), 50 мм (2 шт.), 65 мм (2 шт.), 70 мм (2 шт.). При проведении
лова рыб одновременно устанавливалось от 2 до 8 сетей с разным
размером ячеи [8].
Определение видов и анализ биологических показателей рыб
проводился общепринятыми в ихтиологических исследованиях
методами [9-11].
За период проведения работ получены результаты удельной
активности 90Sr и 137Cs в организме карася серебряного (Carassius
auratus gibelio Bloch) обитающего на исследованном участке реки в
районе б.н.п. Михалевка.
Для спектрометрического анализа отбирались мышечная и
костная ткани. Отбор проб воды из водоемов проводился параллельно
с изъятием рыбы. Определение удельной активности 90Sr и 137Cs в
биологических пробах и воде проводили гамма-спектрометрическим
методом.
Радиоспектрометрический анализ рыб проведен в лаборатории
спектрометрии и радиохимии ПГРЭЗ с использованием гамма-бета
спектрометра МКС-АТ1315 и гамма-спектрометра «Canberra».
Удельная активность радионуклидов в рыбах приводится в
беккерелях на килограмм (Бк/кг) сырой массы, в воде - в беккерелях
на литр (Бк/л). Относительная погрешность измерения удельной
активности 90Sr и 137Сs в образцах не превышала 30%.
Коэффициенты накопления (КН) 90Sr и 137Сs рыбами рассчитывались путем деления усредненного за год содержания исследуемого
радионуклида в рыбах конкретного водоема на усредненное
содержание радионуклида в воде этого же водоема в этом же году.
Статистическая обработка результатов исследований проводилась с
использованием пакета прикладных программ Excel.
Основными средами для аккумуляции 90Sr, 137Cs и микроэлементов в пресноводных экосистемах служит вода, донные
отложения и высшая водная растительность, а также почвы
водосборных территорий. К факторам, определяющим количественное

44

содержание 90Sr и 137Cs в рыбах относят: уровень и состав
радионуклидного загрязнения водных объектов и их водосборных
территорий, гидрологический и гидрохимический режимы водоемов а
также физиологические особенности накопления радионуклида в
органах и тканях [12].
Плотность загрязнения территории водосбора и донных грунтов на
исследуемом участке реки представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Плотность радиоактивного загрязнения почвы
территории водосбора и донных отложений, кБк/м2
137

Cs
12771
311

Территория водосбора
Донные отложения

90

Sr
796
26

Поверхностный смыв радионуклидов с загрязненных водосборов
– один из самых распространенных механизмов вторичного
загрязнения водных объектов, находящихся на пострадавших
территориях. На примере реки Несвич была проанализирована
сезонная динамика концентрации 137Cs в воде и сезонные изменения
удельной активности 137Cs в мышечной ткани и 90Sr в костной ткани
серебряного карася (рисунок 1).

Рисунок 1 – (А) – сезонная динамика концентрации 137Cs в воде реки Несвич.
(Б) – сезонная динамика удельной активности 137Cs в мышечной ткани и 90Sr в
костной ткани серебряного карася.

Максимальное содержание 137Cs в воде реки Несвич
зафиксировано в весенний период (13 Бк/л), а минимальное – осенью
(2,8 Бк/л). Весенний пик высокого уровня содержания 137Cs в воде
связан, с очередным поступлением радионуклида в реку путем смыва
с прилегающих территорий. Наиболее высокие средние уровни
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удельной активности 137Cs в мышечной ткани карася серебряного
отмечены также в весенний период – 5204 Бк/кг, а наименьшие –
осенью – 3304 Бк/кг.
Для 90Sr отмечена противоположная динамика в накоплении,
весной были отмечены минимальные значения (353 Бк/кг), в летнеосенний период максимальные (686 Бк/кг – 729 Бк/кг).
КН 137Сs, для мышечной ткани серебряного карася, обитающего в
реке Несвич, в течении года варьировал в пределах 400 – 1168,
достигая максимального значения в осенний период.
Полученные данные позволяют говорить о том, что уровни
удельной активности исследованных радионуклидов не постоянны и
могут изменятся в течении года, как в компонентах пресноводных
экосистем, так и в обитающих в них рыбах, и немалую роль в
переносе радионуклидов играет вторичное загрязнение водоемов и
водотоков в периоды весенних паводков.
Таким образом, на исследованном участке реки Несвич вблизи
б.н.п. Михалевка регистрируются высокие уровни накопления
радионуклидов в обитающих там рыбах. Естественный распад
радионуклидов в реке и вынос их течением воды в определенной
степени компенсируется их поступлением в водоем с окружающих
территорий с дождевыми и талыми водами, что приводит к высоким
уровням содержания радионуклидов во всех компонентах водной
экосистемы, в том числе и рыбах.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕКИ ИРТЫШ
Б.Е. Каримова
преподаватель ПГПУ
Аннотация. в статье рассматриваются экологические проблемы
Павлодарского Прииртышья. Наряду с выявлением экологических проблем
поймы определяются и способы их решения.
Ключевые слова: экологическая опасность, промышленные отходы,
экология, здоровье, охрана окружающей среды.

Река Иртыш является крупнейшей водной трансграничной артерией
Евразии. Пойма ее имеет огромное экологическое и хозяйственное
значение, являясь основным поставщиком зеленых кормов, ценных
ресурсных растений, выполняя почвозащитные, водоохранные,
рекреационные и многие другие функции [1].
Так как река является трансграничной, то ее рациональное
использование имеет не только экономическую и экологическую
значимость, но и огромное политическое и международное значение.
Экологическая система водных ресурсов достаточно уязвима,
постепенно деградирует и нуждается в объединении усилий всех
трансграничных государств для согласованных совместных действий
по сохранению и поддержанию ее биосистемы.
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Бассейн реки Иртыш наиболее загрязнен водами, которые
сбрасывают предприятия химической, нефтеперерабатывающей,
машиностроительной отраслей промышленности и цветной
металлургии.
Экологи Павлодарской области давно выражают беспокойство:
нерациональное использование водных ресурсов бассейна Иртыша,
загрязнение реки и искусственное регулирование стока могут
привести к печальным последствиям. По их мнению, для улучшения
состояния водных ресурсов бассейна реки Иртыш необходимо создать
конкретную модель, позволяющую эффективно просчитывать режим
природоохранных попусков из водохранилищ. Необходимо также
учитывать водозапас снежного покрова, по преимуществу
формирующего весенний сток. Регулируемый сток также, по словам
экологов, приводит к нарушению природного ритма разливов. Речь
идет прежде всего о Бухтарминском и Шульбинском водохранилищах
[2].
Основными источниками накопления химических элементов в
водных системах и их составной части – донных отложениях – на
территории Иртышского бассейна являются обнаженные поверхности
горных выработок, их отвалы, хвостохранилища и продуктохранилища обогатительных фабрик, отвальные продукты и промышленные стоки металлургических, химико-металлургических, химиических, машиностроительных, теплоэнергетических предприятий и
предприятий стройиндустрии, а также их промышленные выбросы в
атмосферу, осаждающиеся впоследствии на земную поверхность.
Снижение стока реки Иртыш при сохранении существующих
объемов сброса промышленных предприятий приведет к увеличению
уровня загрязненности вод реки. Естественно это ухудшит качество
питьевой воды. В свою очередь, это негативно отразится на здоровье
людей.
Воды области широко применяются для удовлетворения технических и бытовых нужд. Но за последние годы наметилась тенденция
к уменьшению использования пресной воды. Причиной этого
являются снижение объемов производства, особенно в энергетике,
нефтеперерабатывающей и химической промышленности. Меньше
воды используется и на сельскохозяйственное орошение.
В области проявляется дефицит пресной воды в связи с
загрязнением водных источников промышленными и. коммунальнобытовыми стоками, отходами и стоками сельскохозяйственного
производства. Павлодар, например, потребляет 600 тыс.м3 воды, а
дает 500 тыс. м3 сточных вод. Остатки удобрений и ядохимикатов
вымываются из почвы, попадают в водоемы и загрязняют их [3].
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Основными видами промышленного загрязнения воды являются:
минеральные вещества, биологические вещества, ядовитые и
токсические соединения, ухудшающие качество воды и делающие ее
непригодной к употреблению.
Бытовые сточные воды поступают из жилых и общественных
зданий. В настоящее время одними из самых распространенных
химических загрязнителей водоемов и источников питьевой воды
являются синтетические моющие средства. Они не поддаются
воздействию микроорганизмов, накапливаются в водоемах и отрицательно действуют на состояние водных ресурсов.
Следует особо отметить огромный ущерб, наносимый природным
водоемам нефтяными продуктами; затрудняющими доступ кислорода
из атмосферы в воду и препятствующими жизнедеятельности
микроорганизмов, способствующих самоочищению воды.
Очагами загрязнения подземных вод являются накопители,
отстойники, золоотвалы. Значительный сброс загрязненных сточных
вод крупными предприятиями в накопители, а также частые аварии на
водопроводных, канализационных и тепловых сетях, привели к
угрожающему повышению уровня грунтовых вод и их загрязнению.
Наблюдается постоянный рост уровня грунтовых вод со средней
многолетней интенсивностью от 0,13 до 0,55 метра в год. Ежегодные
срывы плана мероприятий по предупреждению вредного влияния
накопителей на подземные воды, а также отсутствие в городах
ливневой и дренажной канализации, делают ситуацию критической.
Интенсивное загрязнение воздуха, воды и почв, деградация
животного и растительного мира, истощение природных ресурсов
привели к разрушению экосистем, опустыниванию и значительным
потерям биологического и ландшафтного разнообразия, росту
заболеваемости и смертности населения. Следствием подобных
изменений является снижение качества жизни населения и
неустойчивое развитие республики.
Решение проблемы охраны и рационального использования
водных ресурсов должно предусматривать не только охрану воды от
загрязнения, но и экономное расходование воды для бытовых и
промышленных целей, повторное использование воды на основе
замкнутого цикла, совершенствование технологий производства в
направлении сокращения водопотребления.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕЙОФАУНЫ ЗАПЛЕСКОВОЙ ЗОНЫ
СЕВЕРНОЙ ОКОНЕЧНОСТИ ОЗЕРА ХУБСУГУЛ (МОНГОЛИЯ)
О.Г. Пенькова
доцент, заведующий кафедрой естественнонаучных дисциплин
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» г. Иркутск
В.О. Суховнина
магистрант ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет»
г. Иркутск
Н.Г. Шевелева
старший научный сотрудник ФГБУН «Лимнологический институт
СО РАН» г. Иркутск
Аннотация. Впервые проведено исследование заплесковой зоны оз.
Хубсугул (Монголия). Изчено видовое разнообразие мейобентоса в
различных точках северной оконечности озера в 2013-2018 гг. Отмечено,
что доминирую-щими в псаммоне озера группами беспозвоночных
животных, как и в Байкале, являются нематоды и олигохеты. В условиях
возрастающей антропогенной нагрузки на оз. Хубсугул контроль за
состоянием заплесковой зоны озера является актуальным и необходимым.

Заплесковая зона или супралитораль – это зона, подверженная
влиянию волн и брызг. Для большинства крупных озер мира эта зона
практически не исследована. Представляя собой типичный экотон,
она населена своеобразной фауной. Организмы, живущие здесь,
подвержены действию экстремальных абиотических факторов –
колебания уровня воды и температуры, солнечной радиации и т.д. С
другой стороны, население заплесковой зоны первыми принимает
антропогенный «удар» с суши.
Комплексные работы по изучению заплесковой зоны Байкала –
крупнейшего пресноводного водоема – были начаты сотрудниками
Лимнологического института СО РАН под руководством д-ра
биол.наук О.А. Тимошкина в начале XXI века [2, 3, 4]. Важным итогом
выполненных работ является утверждение, что заплесковая зона —
это своеобразный буферный фильтр, защищающий чистоту Байкала от

50

сточных вод прибрежных поселений. В настоящее время отмечается
существенное увеличение антропогенной нагрузки на экосистему
Байкала, которое сказалось, прежде всего, на прибрежной его части
[5]. Огромное количество туристических баз по берегам Байкала не
имеют системы централизованной канализации, сбора и очистки
жидких бытовых отходов. Утилизация жидких бытовых отходов на
Байкале повсеместно осуществляется через выгребные ямы и
естественную фильтрацию, поэтому основная масса стоков попадает в
озеро и подземные горизонты. Показано [6, с.53], что в загрязнении
вод значительную роль играет подземные воды. Кроме того,
отмечаются большие скопления твердых бытовых отходов на
побережье в местах с максимальной рекреационной нагрузкой. В
береговой заплесковой зоне аккумулируются пластик, полиэтиленовая
пленка и сигаретные окурки. Например, повсеместное скопление
сигаретных окурков на пляжах – один из множества факторов,
угрожающих устойчивости биогеоценозов прибрежной зоны. Они
являются потенциальным источником загрязнения интерстициальных
вод и грунтов зоны заплеска, а также водной среды в прибрежье
Байкала натрием, хлором, никелем, титаном, мышьяком и кадмием [7, с.68].
Озеро Хубсугу́ л – крупное пресноводное озеро на севере
Монголии, расположенное в 20 км от российской границы. По своему
происхождению озеро является частью Байкальского рифта [1, с.5].
Приток туристов на северную оконечность Хубсугула со стороны
России ежегодно возрастает. Проблемы рекреационного развития
Хубсугула схожи с байкальскими. Упреждая возможные изменения в
прибрежной полосе оз.Хубсугул, мы в 2013 г. организовали
наблюдения за состоянием мейофауны уреза и заплесковой зоны
монгольского озера [8, с.80].

С

Ю
Рис. 1. Карта- схема расположения точек отбора проб. 1 – северо-западная
часть Хубсугула; 2 – устье реки Ханха-гол; 3 – северо-восточная часть Хубсугула.
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Пробы мейофауны были собраны в первых числах августа 2013,
2015, 2016 и 2018 годов на трех точках северной оконечности оз.
Хубсугул, ограниченных координатами 51о11’– 51о33’ с.ш. и 100о30’–
100о 44’ в.д. (рис. 1). Пробы взяты в тихую погоду, в первой половине
дня.
Материал отбирался на влажном пляже из крупного песка на
расстоянии выше 1м уреза воды. На пляже совком снимался верхний
слой песка (20-25 см) до появления воды. После наполнения лунки
воду сливали в ведро и фильтровали через сачок из мельничного сита
с ячеей 60 мкм. Одновременно с отбором проб измеряли температуру
воды в лунке. Для количественного и качественного учета животных
использовали весь объем проб. Определение до вида проводили у
коловраток, ветвистоусых и веслоногих (циклопы и диаптомиды);
остальных гидробионтов определяли до таксономической группы.
Всего собрано и проанализировано 24 количественных пробы.
Видовое разнообразие мейофауны пляжей озера Хубсугул по
результатам отобранных проб представлено несколькими таксономиическими группами беспозвоночных животных: коловратки, ракообразные (кладоцеры, копеподы, батинелииды), олигохеты, нематоды,
личинки насекомых (мухи, хирономиды, ручейники), коллемболы
(ногохвостки) (рис.2).
% Точка

Точка 2

Точка 3

Рис. 2. Доля организмов (%) в общей численности мейобентоса зоны заплеска
северной оконечности оз. Хубсугул.
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Планктонный эндемик Хубсугула Mixodiaptomus kozhovi был
зафиксирован в зонах заплеска северо-западного пляжа и на пляже в
устье р. Ханх [8, с.83]. Гидры, остракоды, личинки веснянок и водные
пауки встречены спорадически.
Абсолютным доминантом на всех точках отбора проб и во все
года были нематоды. Например, их доля в общей численности
мейобентоса на пляже в устье р.Ханх в 2015 г. достигала 93%.
Необходимо отметить присутствие в значительном количестве
личинок мух. Особенно в устье р.Ханх в августе 2018 г., когда их доля
в общей численности составляла 64 %. Частыми в 2013 г. на всех
обследованных пляжах были находки коллембол.
Максимальная плотность беспозвоночных животных зоны
заплеска северной оконечности оз. Хубсугул отмечена в устье р. Ханх
(точка 2), где в 2013 г. она составила 175 экз/л, а в 2018 г. – 80 экз/л.
Закономерностей в количественном распределении мейобентоса по
годам и точкам отбора проб не выявлено.
При сравнении населения зоны заплеска Хубсугула и Байкала,
можно сказать, что доминирующими группами в псаммоне двух
великих озер являются нематоды и малощетинковые черви. Значимое
место по встречаемости среди всех байкальских «пляжников»
занимает уникальная группа животных тихоходки (до 90 % численности всего сообщества) [4, с.136]. Тихоходки обнаружены также на
пляжах Хубсугула, но в незначительных количествах.
Исследование мейофауны зоны заплеска оз. Хубсугул в условиях
возрастающей антропогенной нагрузки является актуальным и
необходимым.
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ЕРТІС ЭКОЛОГИЯСЫ ЖӘНЕ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ҚҰҚЫҚ
С.Б Танирбергенова
Қ.А. Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті,
Түркістан қ.
Аннотация: мақаланың бағыты Ертіс өзенінің экологиялық
жағдайымен халықтың экологиялық құқықтарының қорғалуы жайында.
Халықтың денсаулығына қауіп төніп жатқан зияндылық-тарды алдын алу
үшін халықтың экологиялық құқықтық білімін арттыру. Мысалыға
айтатын болсақ Ертіс өзеніндегі суды және оның ағыстарын
өнеркәсіптік ластанудың әмбебап индикатор элементтері мыс, мырыш,
қорғасын, хром болып табылады.

Зерттеу жұмыстарына сүйене отырып мынадай ақпараттар
анықталған. Су жүйесінде және олардың құрамдас бөлігінде
химиялық элементтердің жинақталуының негізгі көздері – түпкі
түзілімдер – Ертіс бассейні аумағында тау қазбаларында табылған
үстіңгі беттері, олардың үйінділері, байыту фабрикаларының қоймасы
және өнімдер қоймасы, үйінді өнімдері, металлургия, химияметаллургия, химия, машина жасау, жылу-энергетика кәсіпорындары
және құрылыс индустриясы кәсіпорындарының өнеркәсіптік пайдаланылған суларын өзенге ағызу, сондай-ақ олардың өнеркәсіптік
шығарындыларын атмосфераға шығару болып табылады, ол
шығарындылар кейін жер бетіне шөгеді. Ертіс үшін маңызды
экологиялық проблема оның суын Қытай жағы өнеркәсіптік мақсаттар

54

және иррагациялық жүйелер үшін жинауы болып табылады. Қазақстан
ғалымдары биоөнімдерді қайта жаңартудың бірегей орындарына қатер
төніп тұр деп санайды, Зайсан көлі мен Бұқтырма су қоймасының
өзін-өзі тазартатын қабілеті маңызды түрде нашарлауда, себебі
Қытайдан Ертіс өзеніне нитраттармен және мұнай өнімдерімен
ластанған су келіп түседі. Өскемен ауданындағы өнеркәсіптік
кәсіпорындардың лақтырындысының қолданыстағы көлемін сақтау
кезінде Ертіс өзені ағысының азаюы өзен суының ластану деңгейінің
ұлғаюына әкелуі мүмкін. Әрине, бұл ауыз судың сапасын
нашарлатады (Ертіс өзені – Семей мен Павлодар қалаларын сумен
қамтамасыз етіп отырған жалғыз көз, ал Ертіс-Қарағанды каналы –
Орталық Қазақстанды сумен қамтамасыз етіп отырған негізгі көз,
Қарағанды қаласын – 90 % және облысты – 50 % сумен қамтамасыз
етіп отыр). Өз кезегінде, бұл халықтың денсаулығына келеңсіз әсерін
тигізеді.
Статистикаға назар салсақ, Қазақстанда жыл сайын атмосфераға
4,5 млн тонна зиянды заттар таралады екен. Ауаны ластайтын
қалдықтардың 4-тен бір бөлігін Павлодар облысындағы зауыттар
шығарып отыр. Оның 98 проценті үш қаладағы – Павлодар, Екібастұз,
Ақсу шаһарларындағы өндірістерге тиесілі. Сондықтан, мамандардың
айтуы бойынша осы қалалар мен оған жапсарлас жатқан елдімекендердің экологиясы басты назар алынып отырғанан айтуда.
Жоғарыда анықталған ақпараттарды негізге ала отырып біз
халықтың денсаулығына зиян келтіруді азайту үшін экологиялық
құқықтарымызды тиімді пайдалануымыз қажет. Сондықтан да заң
ғылымында экологиялық құқықтың мәніне мейлінше тәнті көзқарас
ретінде ғалым-экологтардың негізгі айқындамасын келтірген жөн.
Олардың елеулі талдауы мен құрметке лайықты көзқарастары
экологиялық ойдың дамуы тарихын көрсетеді және мейлінше сипатты
болып табылады.
Экологиялық құқық (орыс. Экологическое право) – экологиялықзаңдылық нормалардың (тәртіп ережелері) жиынтығы. Ол қоршаған
ортаны корғау, экологиялық зияндардың зардаптарын алдын ала
ескерту, адамды қоршаған табиғи ортаны сауықтыру және сапасын
арттыру жолында адам мен табиғаттың өзара қоғамдық (экологиялық)
қатынасын ретгейді.
Адамның өмірі мен денсаулығын қорғау принципі, оның өмірі
үшін қолайлы қоршаған табиғи ортаны қамтамасыз ету экологиялық
заңнаманың өзекті мәні, табиғат пен қоғамның арасындағы қоғамдық
қатынастардың бүкіл кешенін құқықтық реттеу үшін негіз болып
табылады. Бұл принцип мынаны білдіреді: мемлекет өзінің табиғатпен
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қатынасын адам қызметі адамның өзінің денсаулығы мен өміріне зиян
келтірмеуі үшін, бұл өзара қатынас адам үшін қолайлы жағдайлар
жасайтындай етіп құруға тиіс, сондықтан атап айтқанда осы мақсатқа
барлық экологиялық қатынастар бағындырылуға тиіс. Өз кезегінде,
қазіргі шындық қоршаған табиғи ортаның ластануы нәтижесінде
экологиялық апаттардың, жаппай уланулардың, биологиялық жаңа
белгілердің пайда болуының және қырылудың талай мысалдарын
келтіреді, бұл адам денсаулығы мен өміріне төнген қатер фактісін
толық растайды. Табиғатты пайдаланғаны үшін ақы төлеуді кезеңкезеңімен енгізу принципі мен қоршаған ортаны қорғауды экономиикалық жағынан ынталандыруды енгізу республикада нарықгық
қатынастарды қалыптастыруға сәйкес келеді.
Қорытынды:
Экологиялық проблеманы шешу үшін қоршаған ортаны қорғау
саласында халықаралық ынтымақтастық принципін қолданудың зор
маңызы бар екендігіне ары қарай ғылыми жұмыстар арқылы үлес
қосуымыз қажет.
Халықтың құқықтық көзқарасын дамыту мақсатында, өз
денсаулықтарына зиян келтірмес үшін экологиялық құқықтарын нақты
білуі маңызды.
Ары қарай жоғарыдағы анықталған зерттеу жұмыстарын
тереңірек зерттеп, біздер халық денсаулығын жақсартуымыз қажет.
Экологиялық проблема барлығы үшін бірдей, сондықтан оны
шешудің тиімділігі әлемдік қауымдастықтың барлық субъектілерінің
бірлескен күш-жігері, осы бағыттағы халықаралық ынтымақтастықты
дамыту жағдайында жұмыстар жүргізу.
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТУШЕК МЕЛКИХ ЖИВОТНЫХ В
ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ С ЭЛЕМЕНТАМИ СКУЛЬПТУРНОЙ
ТАКСИДЕРМИИ
Н.Е. Тарасовская
д.б.н., профессор ПГПУ
Ж.Р. Кабдолов
преподаватель кафедры общей биологии ПГПУ
Г.К. Кабдолова
PhD-докторант ПГПУ
Л.Т. Булекбаева
к.б.н., доцент ПГПУ
Аннотация. Предложен способ изготовления тушек мелких
животных с элментами скульптурной таксидермии. После обработки
шкурки ацетилсалициловой кислотой она заполняется алюминиевой
фольгой, обеспечивающей дубление, легкость, антисептику и возможность
моделирования формы тела животного.

Научное и учебно-методическое значение чучел и академических
тушек трудно переоценить: именно такие экспонаты дают
представление о внешнем облике животного, отражают его полевые
признаки и морфологические особенности конкретных особей.
Традиционные способы изготовления академических тушек
обычно включают простую последовательность процедур: снятие
шкурки «чулком» и набивку ватой или другими материалами. Перед
набивкой шкурку обрабатывают изнутри консервирующей жидкостью,
обычно формалином [1, с. 228-230].
Однако традиционные способы изготовления академических
тушек, в том числе поверхностная обработка шкурки и ее набивка
мягкими материалами, имеют ряд очевидных недостатков. К тому же
традиционная набивка обычно неприемлема для изготовления тушек и
моделирования тела холоднокровных позвоночных – амфибий,
рептилий, рыб.
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Для преодоления издержек, связанных с набивкой тушек и чучел
мягкими материалами, предлагались способы моделирования тушек
мелких и средних размеров позвоночных животных с помощью
ватных валиков, обмотанных нитками или паклей, а также деревянных
опорных элементов, помещаемых в снятую шкурку для придания
нужной формы экспонату, с изготовлением каркаса из проволоки для
конечностей и крыльев [2, 213-215 б.].
Известны и достаточно сложные приемы скульптурной
таксидермии, предполагающие изготовление каркаса из гипса (а также
других пластических материалов) и дерева с надеванием на него
шкуры [2, с. 254-304]. Скульптурная таксидермия в музеях Казахстана
и мира не случайно приобретает популярность, поскольку создание
жесткой модели тела животного, в том числе изготовление
специальных деревянных, проволочных и металлических каркасов
дают возможность получить наиболее эстетичные и долговечные
экспонаты, не подверженные деформации (в отличие от набивки
мягкими материалами). Однако далеко не все описанные в литературе
способы моделирования чучел и тушек (от наиболее простых до
сложных приемов скульптурной таксидермии) приемлемы для мелких
животных. Многие методы доступны лишь в условиях специализированной лаборатории при крупном музее и не могут быть
применены для изготовления чучел и тушек в полевых условиях, тем
более – при необходимости изготовления большого количества
экспонатов в короткие сроки.
К очевидным недостаткам известных способов моделирования
тушек и чучел позвоночных можно отнести:
1) трудоемкость предварительного изготовления ватного валика
или деревянной или отлитой из пластических материалов модели,
соответствующей размерам шкуры животного;
2) необходимость точной подгонки каркасной модели под
размеры шкуры животного, при несоответствии размеров шкуры и
каркаса подгонка требует времени и трудозатрат;
3) ватные валики, деревянные каркасы и надетая на них шкура в
случае попадания влаги или изменения влажности воздуха в музейном
помещении могут подвергаться деструкции и микробной порче;
4) значительный вес деревянных и гипсовых конструкций, а
также туго скрученных ватных и хлопчатобумажных материалов;
5) невозможность изменения или коррекции формы экспоната без
вытаскивания формы (каркаса) из шкуры.
В идеальном варианте для изготовления эстетичных таксидермических экспонатов в полевых условиях, с хорошей сохранностью,
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без потери научной ценности, было бы включение элементов
скульптурной таксидермии с возможностью изменения и коррекции
формы экспоната, увеличением прочности шкурки и предохранением
тушек от микробной порчи.
Для параллельного осуществления такого ряда задач предлагается
использование в качестве набивочного материала тонкой алюминиевой
фольги, которая придает экспонату нужную форму с возможностью ее
коррекции, обеспечивает увеличение прочности шкурки и предохранение
тушки от микробной порчи.
Преимущества предложенного нами метода изготовления тушек в
полевых условиях с элементами скульптурной таксидермии выражаются
в следующем:
1) Экономическая целесообразность способа, его доступность в
полевых и лабораторных условиях.
2) Быстрота и нетрудоемкость изготовления качественного
экспоната.
3) Дубление шкуры экспоната в процессе его изготовления и
хранения с повышением прочности.
4) Защита готовой тушки от влаги, деструкции и микробной
порчи за счет вяжущих и бактерицидных свойств катиона алюминия.
5) Эстетичность экспоната за счет придания и сохранения нужной
формы тела животного.
6) Возможность изменения и коррекции формы экспоната без
распарывания шкурки, путем внешних воздействий.
7) Легкий вес экспоната на счет невысокой плотности
металлического алюминия.
8) Возможность соединения шкурки как обычным (с помощью
ниток), так и клеевым швом – благодаря твердости заполняющего
материала (алюминиевой фольги).
9) Эстетические и технологические достоинства тушки,
позволяющие использовать ее как чучело в музейных экспозициях –
при сохранении нужной формы тела и возможности ее быстрой и
нетрудоемкой коррекции в зависимости от художественного замысла.
10) Приемлемость (при определенных модификацих обработки)
для холоднокровных животных – амфибий, рептилий, рыб.
Предложенный нами способ изготовления тушек мелких
животных осуществляется следующим образом. С мелкого зверька
или птички снимается шкурка чулком, по общепринятым методикам,
обрабатывается изнутри сухой ацетилсалициловой кислотой или 80%
молочной кислотой. Набивка тушки осуществляется с помощью
алюминиевой фольги, которой придается нужная форма, соответ-
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ствующая размерам и форме тела животного. Соединение краев
шкурки осуществляется как с помощью ниток, так и клеевого шва с
использованием влагостойкого клея.
Коррекция формы тушки осуществляется без распарывания
шкурки, по мере необходимости (например, зверьку или птичке
решилии придать другое положение). Дубление шкурки с приданием
ей необходимой прочности и эластичности осуществляется в процессе
обработки, высушивания и хранения – за счет взаимодействия
алюминия (а также поверхностной оксидной пленки) с ацетилсалициловой (или молочной) кислотой, которой обрабатывалась шкурка
изнутри, а также органическими веществами с внутренней
поверхности шкурки.
Изготовленные заявляемым способом тушки благодаря легкости,
сохранению и коррекции формы и объема по эстетическим
достоинствам не уступают чучелам и могут использоваться в
различных музейных экспозициях. Плотность алюминия составляет
2,702 г/куб.см [3, с.603]. Однако при изготовлении мелких скульптур
из фольги значительные воздушные зазоры снижают плотность в 2-3
раза по сравнению с цельнометаллическим алюминием. Источником
алюминиевой фольги могут быть изделия бытового назначения
(например, фольга для запекания) или оберточная фольга от шоколада
и конфет.
Физико-химические особенности алюминиевой фольги как
набивочного и пластического материала при изготовлении академических тушек мелких животных позволяют достичь следующих
результатов: 1) дубление шкурки в процессе обработки, высушивания
и хранения тушки; 2) противомикробная и противогрибковая
обработка шкурки; 3) безопасность влаги и микробной порчи как для
шкурки, так и для набивочного материала; 4) возможность коррекции
формы тушки за счет пластичности алюминиевой фольги; 5) легкость
экспоната за счет невысокого удельного веса металлического
алюминия и высокого содержания воздуха в скульптурках из фольги,
что облегчает хранение, транспортировку и размещение тушек в
экспозициях (изготовленные таким способом экспонаты по эстетическим
достоинствам могут использоваться в музейных экспозициях как
чучела)
Защита от влаги, деструкции и микробной порчи за счет вяжущих
свойств катиона алюминия и предохранение основной массы
заполняющего материала от полного химического разрушения за счет
образования тонкого мономолекулярного слоя оксидной пленки. По
вяжущим свойствам катион алюминия превосходит катионы цинка и
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двухвалентной меди [4, с. 277-278]. Вяжущее действие солей тяжелых
металлов зависит от способности ионов металлов при взаимодействии
с белками образовывать альбуминаты, по плотности которых металлы
образуют следующий ряд: Al – Pb – Cu – Ag – Hg. Катионы алюминия
образуют на поверхности тканей наиболее плотные альбуминаты, за
счет чего осуществляется их дубильное действие и придание
прочности шкуркам, а также бактерицидное и фунгицидное действие,
предотвращающее микробную порчу экспонатов.
Практическое применение заявляемого способа изготовления
академических тушек мелких животных показало следующие
результаты.
Пример 1. Для предварительных лабораторных испытаний были
сняты фрагменты шкурки с куриных полуфабрикатов, приобретенных
в торговых точках. Свежие фрагменты шкурок обрабатывались
изнутри молочной или ацетилсалициловой кислотой, затем надевались
на каркас из алюминиевой фольги, которой придавалась определенная
форма. Через 2-3 дня шкурки на каркасе высыхали, но при этом не
были слишком хрупкими и ломкими. За 1,5 месяца наблюдений
никаких негативных изменений с экспериментальными объектами не
произошло. Признаков разложения или микробной порчи тканей не
отмечено.
Пример 2. Шкурка домовой мыши, несколько лет хранившейся в
10% формалине, была снята чулком, оставили конечности
(перерезанные в области коленного и локтевого суставов) и череп (с
дополнительной инъекцией 40% формалина в черепную коробку).
После высушивания на воздухе и обработки внутренней поверхности
сухой ацетилсалициловой кислотой тушка была заполнена
алюминиевой фольгой, сформированной по размеру шкурки. Плечо и
бедро зверька было выполнено кусочками алюминиевой фольги
соответствующего размера. Края шкурки зафиксированы клеевым
швом на фольге клеем «Секунда». Тушке в музейных экспозициях
придавали разное положение – без деструкции экспоната и нарушения
клеевого шва на брюхе. За 5 месяцев изменений экспоната не
произошло, признаков микробной порчи не отмечено.
Пример 3. С погибшего голубя, подобранного в городе, была
снята шкурка, оставлены крылья, цевка, часть черепа, освобожденного
от мозга. Шкурка была обработана 80% молочной кислотой и
заполнена алюминиевой фольгой, сформированной по контурам тела
птицы. Бедро и голень выполнены жгутиками из алюминиевой фольги
соответствующей формы. Крылья высушены, для предотвращения
микробной порчи в предплечье инъекционным методом ввели
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небольшое количество молочной кислоты. По мере высыхания тушки
деформации и признаков порчи не наблюдалось. Через 3 месяца
хранения тушки в помещении при обычной влажности воздуха
изменений экспоната не произошло. При необходимости показать
голубя, стоящего на земле, контуры тела птицы слегка изменили путем
внешнего воздействия, лапки слегка размягчили эфирным маслом и
придали тушке птицы соответствующее положение.
Пример 4. Мелкий (двухлетний) экземпляр плотвы вскрыли,
вынули внутренние органы. Полость тела обработали живичным
скипидаром, эту же жидкость инъекционно ввели в жабры и головной
мозг. Затем полость дополнительно обработали сухой ацетилсалициловой кислотой, заполнили алюминиевой фольгой и закрепили
водостойким клеем. В течение 2 месяцев признаков порчи экспоната
не наблюдалось, резкий запах полностью выветрился. Форма тела
рыбы сохранилась в первоначальном виде, без деформации и
искажений.
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Аннотация. Для обработки шкурок животных при изготовлении
академических тушек в полевых условиях предлагаются доступные
готовые технические жидкости – антифриз и тосол, обеспечивающие
антисептику и хорошую кондицию экспоната.
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Залогом
изготовления
качественного
таксидермического
экспоната – чучела или академической тушки – является правильная
обработка шкурки животного, которая, как правило, осуществляется в
полевых условиях. У зоолога-полевика не всегда могут оказаться под
рукой нужные вещества и препараты, чтобы обеспечить антисептическую обработку шкурки, сохранить ее эластичность и придать
экспонату нужную форму. В качестве антисептических и консервирующих средств для обработки шкурок изнутри рекомендуются
раствор мышьяковисто-кислого натрия или другая консервирующая
жидкость, обычно формалин. После обработки шкурку просушивают
и заполняют набивочными материалами. [1, с. 230-231].
К недостаткам традиционных методов обработки шкурок
животных для изготовления академических тушек с помощью
рекомендованных консервирующих жидкостей можно отнести:
1) Токсичность арсенита натрия и других соединений мышьяка
(при их полной надежности при длительном хранении экспонатов – в
плане защиты от микробной порчи и музейных вредителей).
2) Формалин при обеспечении хорошего дубления шкурок может
привести к ригидности и ломкости, а значит, угрозе повреждения
шкурки при формировании тушки, а также при хранении экспоната.
3) Формалин после просушивания шкурки не обеспечивает
длительной защиты от микробной порчи и повреждения насекомыми.
Сохранение гибкости шкурки обеспечивает метод, разработанный
для изготовления чучела нильского крокодила в Свердловском
краеведческом музее, и применяемый для сохранения кожи рептилий
[2, с. 36-37]. В данном методе применяется раствор, который
содержит: формалин 40% – 90 куб.см; квасцы алюмокалиевые – 1 кг;
фенол кристаллический – 30 г; глицерин – 12,5 литров; спирт
гидролизный – 4,5 литров; соль поваренная – 250 г. Данный метод
обработки кожи животного и предлагаемый для этого состав
позволяет сохранить естественный внешний вид, гибкость объекта,
эластичность наружных покровов. Однако использование формалина
и алюмокалиевых квасцов, дающих хороший дубящий эффект, может
привести к ломкости и ригидности шкурки, ограничивая сроки
хранения академической тушки и ее пригодности для научных и
учебно-методических целей. Сочетание спирта и глицерина также
может вызвать со временем хрупкость и ломкость объекта. Во всяком
случае, в литературе имеются указания, что в Британском музее
естественной истории спирт-глицерин не применяется для
постоянного хранения гельминтов, т.к. через 30-50 лет черви
становятся ломкими [3, С. 251-253].
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Для бальзамирования шкурок и мягких тканей, обнаруженных на
палеонтологических объектах (например, хранившихся в условиях
вечной мерзлоты или торфяных болот) рекомендован следующий
способ, основанный на применении состава с высокой долей
глицерина (многоатомного спирта, который является гигроскопичным,
невысыхающим веществом). Палеонтологические объекты с мягкими
тканями в течение 1-4 месяцев обрабатывают бальзамирующим
раствором, включающим формалин 40%, фенол кристаллический,
глицерин, спирт 96%, натрий хлорид, при следующем весовом
соотношении компонентов: формалин 40% – 0,516%; фенол
кристаллический – 0,262%; глицерин – 79,0,77%; спирт 96% –
18,576%, натрий хлорид – 1,569%.
При этом соотношение бальзамирующего раствора к массе
палеонтологического объекта должно составлять не менее 3:1.
Бальзамирование производят при комнатной температуре. Известный
способ бальзамирования палеонтологических объектов с мягкими
тканями обеспечивает долговременную сохранность мягких тканей,
минимизацию потерь мягких тканей, имеющих разные стадии
гниения, приостановление гнилостных процессов, распрямление
кожи, сохранение ее естественного окраса и естественных морфометрических параметров, что позволяет в дальнейшем использовать
палеонтологический объект в научных целях, а также для
экспонирования в сухом виде [4, 4 c.].
К недостаткам данного консервирующего состава, несмотря на
обеспечение антисептики и хорошей сохранности наружных покровов
и мягких тканей, относятся:
1) Использование токсичного вещества – фенола, необходимого
для достижения бактерицидного и консервирующего эффекта.
2) Сложность состава, строгое соотношение массовое компонентов,
требующее тщательного приготовления в лабораторных условиях и
затруднительное в полевых условиях.
3) Использование для осмотической консервации и эластичности
кожи и мягких тканей значительной доли дорогостоящего вещества –
глицерина (который является гигроскопичным невысыхающим
веществом).
4) Длительный срок обработки (консервирования и бальзамирования) объекта, рассчитанный на работу с палеонтологическими
находками с разной степенью сохранности и мацерации наружных
покровов и мягких тканей. Такие сроки непригодны для изготовления
академических тушек животных, особенно в полевых условиях и при
необходимости обработки большого количества материала.
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5) Сочетание спирта и глицерина, как указывалось выше,
приводит при длительном хранении к хрупкости и ломкости мягких
тканей.
Очевидно, что для работы с таксидермическими экспонатами и
сырьем в полевых условиях необходимо расширение арсенала
способов и средств для обработки шкурок животных, чтобы сырье
надежно сохранялось, а экспонаты не теряли эстетики внешнего вида
и научно-методической ценности. А для полевых условий нужны
способы работы со шкурками, которые бы позволили обходиться
доступными бытовыми веществами и техническими жидкостями и
при этом обеспечивали хорошую антисептическую обработку, защиту
от микробной порчи и сохранение эластичности шкурки,
предотвращающее ломкость и ригидность экспоната.
Как показали наши полевые и лабораторные испытания,
преимущества разработанного и апробированного нами способа
обработки шкурок для таксидермии выражаются в следующем:
1) Доступность средства для обработки шкурок в лабораторных и
полевых условиях, поскольку антифриз и тосол являются широко
распространенными техническими жидкостями.
2) Быстрота и нетрудоемкость процедуры обработки шкурок
перед набивкой.
3) Сохранение эластичности шкурок животных, что дает
возможность художественного формирования тушку или чучела,
исключает опасность повреждения шкурки при заполнении любыми
набивочными материалами, предотвращает ломкость и ригидность
экспоната.
4) Пропитка невысыхающим консервирующим компонентом
(этиленгликолем) остающихся на шкурке мелкого животного мягких
тканей (на конечностях), обеспечивающая их консервирование и
мумификацию без ригидности.
5) Надежное предохранение экспоната от микробной порчи и
повреждения насекомыми за счет токсичности основного компонента
используемых технических жидкостей – этиленгликоля, которые при
этом требуют от работающих лишь элементарных мер безопасности,
исключающих попадание этого вещества в желудочно-кишечный
тракт.
6) Возможность изготовления тушек рыб и амфибий после
выдержки тела животного в антифризе и набивки полости
приемлемым материалом.
Способ обработки шкурок мелких животных для изготовления
тушек заключается в следующем. Шкурка, снятая с мелкого зверька
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или птички (по общепринятым методикам – чулком или ковриком),
двукратно обрабатывается изнутри антифризом или тосолом, после
просушивания на воздухе в течение суток заполняется набивочным
материалом (заявка на полезную модель №2018/0655.2 от 11.09.
2018 г.; получено положительное решение о выдаче патента РК).
Антифриз представляет собой 60%-ный водный раствор
этиленгликоля с другими технологическими добавками (СТО
63252493-001-2011). Тосол является композицией водного раствора
этиленгликоля с алифатическими спиртами с другими технологическими добавками (ТУ 2422-006-12190158-2013). Благодаря высокой
массовой доле этиленгликоля антифриз и тосол являются
невысыхающими жидкостями, обеспечивают эластичность шкурки,
что позволяет формировать тушку при заполнении набивочными
материалами без угрозы повреждения и порчи экспоната. Токсичность
этиленгликоля обеспечивает антисептическую обработку шкурки,
препятствуя микробной порче и потреблению музейными вредителями.
Этиленгликоль как невысыхающий жидкий консервирующий
компонент надежно пропитывает остающиеся на тушке или чучеле
мягкие ткани, не требуя их дополнительной препаровки, без риска
разложения и микробной порчи. Хотя, как правило, по современным
методикам изготовления чучел и тушек таксидермисты обычно
препарируют все части тела с мягкими тканями – дистальные отделы
крыла птиц, подушечки лап млекопитающих [5].
Испытания способа обработки шкурок (полевые и лабораторные)
показали следующие результаты.
Пример 1. Для предварительных лабораторных испытаний были
взяты фрагменты куриной шкуры, снятые с приобретенной в магазине
тушки птицы. После двукратной обработки шкурки антифризом
изнутри с помощью ватно-марлевых тампонов и просушивания на
воздухе в течение суток куриная кожа была мягкой и эластичной, в то
же время ее механическая прочность на разрыв значительно
увеличилась. Окрашивания кожи веществом, добавляемым в
антифриз, не произошло. Другой фрагмент куриной шкурки был
погружен в тосол, так что смачивание было достигнуто с обеих
сторон. Шкура стала мягкой и эластичной уже через несколько минут.
После просушивания на воздухе в течение суток консистенция
объекта не изменилась. При хранении шкурок в помещении в течение
1 и 2 месяцев видимых изменений не произошло.
Пример 2. В другом варианте лабораторных испытаний были
использованы фрагменты свиной шкуры, снятой с приобретенных в
магазине мясопродуктов. Шкура была достаточно жесткой. Через 20-
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30 минут после погружения в антифриз внутренней стороной шкура
стала мягкой, эластичной, но при этом ее прочность на разрыв
увеличилась. Шкура осталась белого цвета (стала даже светлее, чем
была – за счет обесцвечивания белков крови), не окрасилась
пигментированными добавками из антифриза. При хранении в течение
1, 2, 3 месяцев изменения консистенции объекта не произошло.
Признаков микробной порчи или повреждения бытовыми насекомыми
не отмечено.
Пример 3. Для выяснения возможности мумификации
оставшихся на шкурке мягких тканей куриные крылья, приобретенные
в торговых точках, были погружены в антифриз и тосол двукратно на
15-20 минут. После извлечения объектов из консервирующих
растворов окрашивания не произошло, крылья остались белого цвета,
кожа на них была мягкой и эластичной. Хранение в помещении в
течение 2 месяцев показало отсутствие каких-либо изменений в
объектах. Микробной порчи и повреждения бытовыми насекомыми не
произошло.
Пример 4. Шкура, снятая с галки в окрестностях поселка
Торайгыр, была двукратно обработана изнутри тосолом с помощью
ватно-марлевых тампонов (непосредственно в полевых условиях). На
шкурке, снятой для изготовления академической тушки, были
оставлены крылья, голени, лапы, череп (при удалении мозга). Через 2
недели шкурка была привезена в город и набита ватой для
формирования тушки. При набивке шкурка была эластичной, мягкой и
прочной. За 2 месяца хранения в помещении музея никаких изменений
тушки не произошло. Посторонних запахов и признаков микробной
порчи не отмечено.
Пример 5. Годовалый карась с вычищенными из полости тела
внутренностями хранился в течение 2 месяцев в антифризе. Затем
рыбу извлекли из консервирующей жидкости, промокнули
фильтровальной бумагой и после кратковременной просушки на
воздухе (до тех пор, пока наружные покровы перестали быть
влажными) заполнили полость тела крошкой пенопласта и зашили.
После 3 месяцев хранения экспоната признаков порчи и деформации
не наблюдалось.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ БОТАНИЧЕСКИЕ ЭКСКУРСИИ С
ЭЛЕМЕНТАМИ ПОЛИЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Н.Е.Тарасовская
д.б.н., профессор ПГПУ
Р.Ж. Саурбаев
д.ф.н., профессор ПГПУ
Б.З.Жумадилов
к.б.н., декан факультета математики и естествознания ПГПУ
Аннотация. Даются рекомендации по внедрению элементов
полиязычия на ботанических экскурсиях с элементами этимологического
анализа названий растений. Приводятся примеры, обеспечивающие
фиксацию в памяти обучаемых ботанической номенклатуры и слов
общеупотребительной лексики европейских языков.

Элементы полиязычия в естественнонаучном образовании
многими неверно воспринимаются как дополнительная нагрузка на
обучаемых любого возраста. Ведь освоение терминологии в любой
области знания равносильно изучению иностранного языка. Однако
при методически целесообразном внедрении элементов полиязычия в
учебный процесс слова неродного языка станут не лишней нагрузкой
для памяти, а, наоборот, источником ассоциаций для продуктивного
запоминания биологической терминологии, названий растений и
животных. Ознакомление с природными объектами во время
экскурсий предоставляет богатейшие возможности для осуществления
полиязычного образования. Наглядность и непосредственный контакт
с растениями позволяют опредмечивать языковые знания, прочно
усваивая названия окружающих природных объектов как на родном,
так и на иностранном или другом неродном языке. Кроме того,
полиязычные экскурсии, на наш взгляд, должны быть организованы
так, чтобы их содержание обязательно включало этимологию
изучаемых слов, означающих природные объекты.
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В предлагаемом примерном конспекте ботанических экскурсий в
различные биотопы Павлодарской области мы рассмотрели наиболее
распространенные названия травянистых растений (как исконно
местных, так и акклиматизированных), сопоставив английские,
русские и казахские названия, а также международные научные
названия на латыни. При проведении ботанических экскурсий с
элементами полиязычия мы предлагаем придерживаться следующего
алгоритма действий при ознакомлении обучаемых с растениями и их
названиями на родном и неродном языках.
1) Показываем растение в природе, даем возможность
рассмотреть, сфотографировать.
2) Сообщаем название на родном языке (или языке обучения).
3) Сообщаем международное научное (латинское) название.
4) Сообщаем название на неродном – казахском (или русском) и
английском языке, проводим этимологические ассоциации с поиском
общих основ в названиях растения на русском, казахском, английском
языках, а также со словами общеупотребительной бытовой лексики.
Этимологические версии названий растений с общими основами
в русском, казахском, английском языках принадлежат авторам. В
некоторых случаях мы обращались к этимологии ряда естественнонаучных терминов, изложенной в словарных статьях «Биологического
энциклопедического словаря» [1]. Значения общеупотребительных
слов английского и казахского языка, имеющих общие корни с
биологическими терминами или названиями растений, мы идеентифицировали по соответствующим словарным изданиям [2, 3, 4].
Составленный нами примерный конспект ботанической экскурсии с
элементами полиязычия включает названия распространенных
травянистых, а также некоторых кустарниковых растений.
Русское и
латинское
название растения
Водяной орех
(рогульник,
чилим) (Trapa
natans)
Каулиния
(Caulinia) – род
водных растений
семейства
Наядовых

Информация лингвистического содержания, преподносимая
на экскурсии
Сравни казахское название шылым и русское чилим (слово в
русском языке и русской ботанической номенклатуре явно
тюркского происхождения).
Сравни латинское название стебля caulis, лапчатки
бесстебельной – Potentilla acaulis.
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Продолжение таблицы
Марь белая
(Chenopodium
alba), подмаренник
(Galium), марена
(Rubia), семейство
мареновых
(Rubidiaceae),
паслен сладкогорький (Solanum
dulsamarae)

Толстянка
(Crassula),
семейство
толстянковых
(Crassulaceae)
Люпин (Lupinum)
Вишня песчаная
(Cerasus arenarius)

Рогоглавник
серповидный
(Ceratocephalus
falcatus)

Вьюнок полевой
(Convolvulus
arvensis)
Тимьян ползучий,
или чабрец
(Thymus serpillum)

Русские название первых трех растений и латинское видовое
название паслена сладко-горького восходят к древнему
семитскому корню –мар- со значением горький, также
выстраданный, просветленный. Отсюда же – русское имя
Мария, казахское Мариям, европейские формы Мари, Мери.
К этой же основе, исходя из глубокой этимологии и
семантической эволюции, можно отнести русское слово
море (вода в нем горько-соленая), слова марина (морской
пейзаж), катамаран, мареограф, имя Марина. Латинское
название семейства мареновых (кстати, обладающего
красильными свойствами) содержит корень, который
прослушивается в словах рубин (красный камень), рубидий
(металл, дающий красную линию в спектре), рубрика
(красная строка), также рубить, рубеж (семантика –
рассечение, оставляющее красный след), родовое название
ежевики и малины Rubus.
Сравни также латинское название паразита Taenia crassiceps
– буквально цепень с толстым прикреплением (сравни также
слово зацепка). А также сравним русские слова: краса,
красивый (ведь на заре существования человечества
красивым считался полный человек, особенно полная
женщина).
Сравни видовое название волка (Canis lupus), бабочки –
люпина, также русские слова лупить, облупить.
Сравни латинское название вишни с английским cherry и
русским словом черешня. Сопоставь также ряд слов:
кератит, церамиды, керамика, риноцерос (носорог), также
латинское название рогоглавника Ceratocephalus. Общий
смысл основы со значением роговой, твердый – наличие
твердой косточки в плоде вишни.
Латинское родовое название рогоглавника – буквальный
перевод русского названия. Сравни предыдущий ряд слов
(cherry, керамика, церамиды), также энцефалит, цефалоподы,
кефаль. Сопоставьте также латинское видовое название
falcatus и родовое название сокола Falco (изогнутый клюв,
как серп), английское false и русское фальшивый (непрямой,
ненастоящий).
Сравни с английским названием вьюнка convolvulus, также
convolute - свернутый, volvulus – заворот кишок, волюта
(завиток в архитектуре), револьвер (вращающийся
механизм).
Сравни русское название тимьян и латинское Thymus, а
также название основного компонента эфирного масла этого
растения – тимол. Сравни русское название чабрец, чабер,
чабор и казахское название жебір, жебір шөп.
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Продолжение таблицы
Ослинник
двулетний,
энотера (Oenothera
(Onagra) biennis)
Дымянка
лекарственная
(Fumararia officinale)
Подорожник
большой (Plantago
major);
Подорожник
наибольший
(Plantago maxima);
Подорожник
средний (Plantago
media).

Ландыш майский
(Convallaria
majalis)

Чистотел большой
(Chelidonium majus)
Липучка
колючеплодная
(Lappula
spinocarpa)
Лопух большой
(Arctium majus,
Lappa majus)
Крестовник Якоба
(Senecio jacobaea)
Череда
трехраздельная
(Bidens tripartita)

Сравни английское название ослинника onagra, латинское
название рода онагра, к которому иногда относят этот вид, а
также английское название копытного животного onager
(онагр). Семейство кипрейных также имеет латинский
синоним Onagraceae.
Сравни латинское родовое название растения и слова
фумигатор (распылитель), фумарольные газы (газообразные
подземные выделения), фумаровая кислота.
Сравни родовое латинское название подорожника Plantago и
получаемого из него лекарственного препарата
«Плантаглюцид», а также английского plant - растение,
plantain - подорожник, plantation – насаждение, плантация,
пересадка, planter – учредитель, основатель, сажалка, plantar
– подошва, plantigrade – стопоходящий, плантарная
(подошвенная) поверхность. Сравни также русские слова:
плантатор, трансплантация. Смысловая взаимосвязь здесь
очевидна: подорожник – растение, устойчивое к
вытаптыванию, переносящее плотную придорожную почву.
Сажать, насаждать, внедрять, имплантировать – близкие по
смыслу слова (в агрономическом, медицинском или
переносном значении). Сравни также видовые названия
растений с русскими словами мажор, мажордом, майор,
максимальный, имя Максим, медиатор, медиация.
Сравни английские слова convalesce - выздоравливать,
convalescence – выздоравливающий, медицинское понятие
реконваллесцент – выздоравливающий пациент, название
препарата сердечных гликозидов из ландыша
«Конваллятоксин».
Сравни английское название чистотела celandine.
Сравни родовое название этого растения и слова лапа,
лапать (хватать), видовое название – со словами спин
(электрона), спиннинг, спина (аналогия с остистыми
отростками позвонков), карп, именем Поликарп со
значением многоплодный, плодовитый.
Сравни слова лопух, лапа, лапать (хватать, схватывать;
смысл – цепкие семена, распространяемые путем
экзозоохории).
Сравни родовое латинское название крестовника со словами
осенить, осененный (крестным знамением).
Родовое латинское название буквально переводится как
двузубец (сравни также слова дентин, дентальный, дантист,
dentist). Видовое латинское название – буквальный перевод
русского (состоящая из трех частей). Сравни также слова
партия, апартаменты, компартментализация, апартеид.
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Продолжение таблицы
Алтей
лекарственный
(Althea officinalis)

Сравни название таблеток от кашля «Мукалтин»,
получаемых из этого растения, состоящее из двух
сокращенных слов: Althea - алтей, mucilago – слизь. Сравни
видовое название со значением лекарственный и понятие
официнальные лекарственные формы (выпускаемые
промышленностью, в противовес магистральным формам –
индивидуальным врачебным рекомендациям).
Люцерна
Сравни видовое название, английское слово false и русское
серповидная
фальшивый (непрямой, ненастоящий). Семантическая основа
(Medicago falcata)
всех этих слов – изогнутый, непрямой, серп, клюв хищных
птиц, ненастоящий, фальшивый. Сравни английское falconet
– пушка, также сорокопут, Falco – латинское название
соколов, falcatum - серповидный, немецкое Falke – сокол.
Чий блестящий
Сравни латинское название чия блестящего Achnatherum
(Achnatherum
splendens, бойцовой рыбки, имеющей очень яркую окраску
splendens)
Betta splendens, английские слова splendent – блестящий,
сверкающий, splendid – выдающийся, отличный.
Вербейник монет- Сравни латинское название вербейника монетчатого
чатый, луговой чай Lysimachia nummularia, его английское название moneywort
(Lysimachia
и слово нумизматика, также слова money и монета.
nummularia)
Молодило
Сравни русское слово соболь (быстро бегающий и лазающий
побегоносное
зверек), также английское sable (соболь) и русское слово
(Sempervirum
сабля.
sobolifera)
Вейник наземный
Сравни латинское родовое название этого растения, также
(Calamogrostis
название аира болотного Acorus calamus, класса ископаемых
terresstris =
хвощей – каламиты (с перообразной формой кроны),
Calamogrostis
казахское слово қалам (ручка, перо). Сравни также
epigeum)
латинские видовые синонимы с русскими
общеупотребительными словами – территория, терраса,
эпилог, эпиграф, эпитафия (значение – надстройка или
завершение), геология, география, геогельминты
(заражающие с земли, не имеющие промежуточного
хозяина).

Малина (Rubus
idaeas)
Ежевика (Rubus
caesias)

Латинское родовое название Rubus содержит корень,
который прослушивается в словах рубин (красный камень),
рубидий (металл, дающий красную линию в спектре),
рубрика (красная строка), также рубить, рубеж (семантика –
рассечение, оставляющее красный след). Латинское видовое
название малины (сопоставимое со словом идея) – буквально
образцовая, ежевики – сизая, сравнимая также с названием
металла цезий. Гибрид между этими кустарниками
называется логановой ягодой, по-английски log-berry.
Английское слово log означает бревно, лесной, сравните
также слова логово, берлога.
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Продолжение таблицы
Таволга (спирея)
зверобоелистная
(Spiraea
hypericifolia)

Сравни известное название лекарственного препарата –
аспирин (который впервые был получен из спиреи и получил
соответствующее название, с добавлением буквы а в начале
слова – для благозвучия). Сейчас аспирин и салицилаты
получают из ивовой коры (название салициловой и
ацетилсалициловой кислот происходит от латинского
родового названия ивы – Salix). Помимо спиреи
зверобоелистной, есть другие виды, носящие русское
название таволга, но относящиеся к роду лабазник
(Filipendula). Русское слово таволга происходит от
казахского названия этого растения тобылғы.
Лох узколистный
Сравни: олеум, олефины (углеводороды жирного ряда), елей,
(Eleagnus
олеандр, олива (плоды лоховых богаты жирным маслом),
angustifolia),
также глаголы прошедшего времени ел, ели. Сравни
семейство лоховых английские слова: oleaster – дикая маслина, также лох
(Eleagnaceae)
узколистный, oleograph - олеография, oil – масло. Казахское
название лоха узколистного жіде образовало еще один
синоним в русском названии этого растения – джида.
Барбарис
Сравни название алкалоида этого растения берберин,
обыкновенный
перекликающиеся русское и латинское названия, а также
(Berberis vulgaris)
казахское название бөріқат (буквально – волчья ягода), бөрі волк, бөрік – волчья шапка, также русское диалектное слово
бирюк – волк (означающее также нелюдимого человека).
Сирень
Сравни латинское название Syringa (цветы с резким запахом,
обыкновенная
а также заостренными семенами), syringe - шприц,
(Syringa vulgaris)
спринцовка, опрыскиватель, пожарный насос, syrinx свирель, флейта, нижняя гортань певчих птиц, евстахиева
труба, фистула, свищ, syringitis (воспаление евстахиевой
трубы), сирена (пронзительный звук) и пронзающую
функцию шприца. Сравни английское название сирени lilac
и русские слова лиловый, лилия.
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МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОДА TULIPA ПОДРОДА ORITHYIA
О.А. Чернышева
Младший научный сотрудник СИФИБР СО РАН, Россия, г. Иркутск
Е.В. Минчева
Научный сотрудник ЛИН СО РАН, Россия, г. Иркутск
Д.А. Кривенко
Старший научный сотрудник СИФИБР СО РАН, Россия, г. Иркутск
Ведущий научный сотрудник ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»,
Россия, г. Иркутск, Научный сотрудник НИ ТГУ, Россия, г. Томск

1

Аннотация. На основе изучения нуклеотидных последовательностей ITS1 (nrDNA), приводится предварительный молекулярно-филогенетический анализ тюльпанов подрода Orithyia (D.
Don) Baker. Показана обособленность подрода Orithyia от остальных
групп рода Tulipa L., и монофилетическое происхож-дение последнего.
Тюльпаны (Tulipa L., Liliaceae Juss.), в своем большинстве, – это
редкие растения. В результате возрастающего антропогенного
прессинга сокращаются их дикие полевые коллекции, которые
являются родоначальниками культурных видов и неисчерпаемым
источником для выведения новых сортов. Они имеют неоценимое
преимущество перед культурными растениями: исключительно разнообразную окраску околоцветника, имунны к вирусу пестрения [1].
Тюльпаны обособились от ближайших предков в начале–середине
миоцена (10-20 млн. лет назад). Центром видового разнообразия рода
Tulipa является зона пустынь и предгорий Тянь-Шаня (территория
современного Казахстана), и уже отсюда тюльпаны распространились
до степей Южной Сибири и пустынь Ирана, и до Монголии и гор
Южной Европы [2]. Род Tulipa включает 76 видов [3]. Несмотря на
это, генетическое разнообразие популяций, возможная межвидовая
гибридизация и филогенетические связи дикорастущих видов
тюльпанов изучены недостаточно. На сегодняшний день, нет единого
мнения о положении, исследуемого нами, подрода Orithyia (D. Don)
Baker. Является ли он анцестральным, или наоборот, наиболее
продвинутым, неизвестно, с какой группой рода Tulipa он связан.
Неясным остается статус таксонов, относимых к подроду Orithyia: T.
uniflora (L.) Besser ex Baker, T. heteropetala Ledeb., T. heterophylla Baker
и T. sinkiangensis Z.M. Mao.
Материал для исследований собран в 19 природных популяциях
тюльпанов в 2017-2018 гг. на территории Южной Сибири: в
Красноярском крае, Республиках Хакасия и Тыва, Иркутской области.
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Молекулярно-генетические
исследования
проводились
в
несколько этапов. ДНК выделяли из высушенных листьев по
модифицированной методике [4]. Амплификацию внутреннего
транскрибируемого спейсера ITS1 проводили с помощью праймеров:
17SE F: 5'-ACGAATTCATGGTCCGGTGAAGTGTTCG – 3' и 26SE R:
5'– TAGAATTCCCCGGTTGGCTCGCCGTTAC – 3'. Условия амплификации: преденатурация при 94°С в течение 3 минут; далее 35
циклов: денатурация при 94°С – 1 минута отжиг праймеров при 58°С –
1 минута и элонгация при 72 °С – 2 минуты, постэлонгация при 72°С в
течение 5 минут [5]. Ампликоны анализировали электрофоретически в
1% агарозном геле. Секвенирование нуклеотидных последовательностей проводили на базе ЗАО «Синтол» (Москва, Россия). Для
сравнительного филогенетического анализа был использован набор
последовательностей ITS1 представителей рода Tulipa из базы данных
GenBank
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/).
Выравнивание
нуклеотидных последовательностей осуществляли в программе
BioEdit по алгоритму ClustalW. Для выбора модели нуклеотидных
замен использовали программу jModelTest. В этом качестве выбрана
модель TrN+G. Филогенетическое древо (рис.) было реконструировано
методом объединения ближайших соседей (NJ) в программе Mega 6.0
[6]. Статистическая поддержка топологии деревьев была оценена с
помощью бутстреп-анализа.

Рис. Филогенетическое дерево построенное методом объединения ближайших
соседей на основе нуклеотидных последовательностей ITS1 представителей рода
Tulipa. Красным цветом на древе выделены последовательности, полученные в
рамках настоящего исследования. Бутстреп-значения менее 50 не показаны
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Исследования показали обособленность подрода Orithyia (узел
обособления имеет бутстреп поддержку – BPs 85) от остальных групп
рода Tulipa, и на монофилетическое происхождение последнего.
Данные о монофилитичности рода Tulipa согласуются с ранее
опубликованными данными [3; 7]. Кроме того, на филогенетическом
дереве (см. рис.) T. edulis (Miq.) Honda и T. erythronioides (Baker) D.Y.
Tan et D.Y. Hong, из секции Amana (Honda) Z.M. Mao, традиционно эта
секция рассматривается в ранге рода, занимают промежуточное
положение между видами подродов Orithyia и Tulipa, и таким образом,
ассоциированы с ними.
Основная часть исследованных нами образцов подрода Orithyia
кластеризуется с образцом T. uniflora взятым из GenBank. Только
образец В01 из Восточного Казахстана (образец взят для анализа из
Гербария NSK) кластеризуется с видами типового подрода T. julia K.
Koch и T. systola Stapf. Вероятно, для образца В01 неверно определена
видовая принадлежность: форма листьев и цвет венчика не
соответствуют морфологическим признакам характерным для подрода
Orithyia.
Приведенные выводы являются предварительными. Необходимо
расширить географию исследований образцами видов включенных в
работу. Помимо маркеров ядерного генома (nrDNA ITS), необходимо
также использовать другие молекулярные маркеры, например,
хлоропластного генома (cpDNA matK, trnL-trnF).
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований в рамках научного проекта № 18-3400551 мол_а.
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ЙОДНЫЙ ДЕФИЦИТ У НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ПАВЛОДАР
М.А. Ахметова
магистрант ПГУ им.С.Торайгырова, г. Павлодар
Проблема эндокринных заболеваний приобретает в мире все
большее значение. Заболевания, связанные с йододефицитом, являются
самой распространенной неинфекционной патологией в мире среди
населения. Неравномерность распределения микроэлементов в земной
коре, почве и воде, деградация природных экосистем под влиянием
воздействий человека на биосферу, снижение социально-экономического уровня жизни значительной части населения Казахстана в
совокупности определяют ухудшение ситуации по йодному дефициту.
В современных условиях в Казахстане нет регионов, свободных
от йоддефицита: 15млн. ее жителей страдают от йоддефицитных
состояний [5;7]. Изменение экологической обстановки вносит существенные коррективы в оценки причин и механизмов развития
йоддефицита [12; 14]. Все отмеченное выше относится и к территории
Павлодарской области. Низкое содержание йода в почве и питьевой
воде, обусловило его недостаток в кормах и растениеводческой
продукции. Следствием этого явления стало низкое потребление йода
населением [3; 4].
Вместе с тем остаются недостаточно изученными особенности
формирования йодного дефицита под воздействием комплекса
факторов окружающей среды. До настоящего времени не разработаны
методические подходы к оценке йодной обеспеченности организма с
учётом комплексного поступления йода в организм на основе
использования современных технологий экспрессного микроанализа и
биомониторинга. Отсутствие адекватных современному методическому уровню экологически обоснованных систем оценки ситуации
по йодцефициту и ее целенаправленной коррекции, фрагментарность
большинства выполненных исследований не обеспечивают эффективность мер по снижению отрицательного влияния йоддефицита на
функционирование экосистемы «среда обитания – популяция
населения». Одним из факторов, влияющих на ситуацию йододефицита у населения, является плохая экологическая обстановка
города. Следует понять, какие меры нужно предпринять, чтобы
защитить население от йододефицита, образовавшегося в результате
влияния плохой экологической обстановки. Перечисленный круг
нерешённых вопросов определил актуальность настоящей работы.
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Оценка ситуации по йодному дефициту является решающим
фактором для решения вопроса о показаниях к йодной профилактике и
коррекции риска йодной недостаточности, являющегося необходимым
условием устойчивого развития общества [6, 9].
Известно, что йодная профилактика путем употребления в пищу
йодированной соли в регионах, эндемичных по йодному дефициту
впервые была предложена и обоснована в 1921 г. D. Marine и
S. Kimball [15]. В России первый опыт йодной профилактики относят
к 1933 г. [13].
На большом массиве экспериментальных и аналитических
данных доказана струмогенная роль некоторых продуктов питания [8,
10, 13], которые условно делят на 2 группы:
Содержащие тиогликозиды (капуста, брюква, горчица, репа и др.
крестоцветные растения), которые нарушают синтез тиреоидных
гормонов, причем введение дополнительного йода не устраняет
йодную недостаточность.
Содержащие цианогенные гликозиды и образующийся из них
тиоцианат (кукуруза, просо, бобы, батат, маниока и др.), затрудняющие
поступление йода в щитовидную железу, введение дополнительного
йода предупреждает при этом развитие йодной недостаточности.
Казахстан стал одной из немногих стран, где в обязательном
порядке йодируют продукты ежедневного питания – муку и соль.
Уровень дополнительного обогащения продуктов йодом достигает 3050% рекомендуемой нормы, которая варьируется в пределах 50-60 мкг
в сутки для детей и 100-200 мкг для взрослых.
По словам профессора Синявского, Казахстан мог войти в число
стран, свободных от дефицита йода. Коррективы внесли новые тренды
и неправильные пищевые привычки. Соль вдруг оказалась крайне
вредной: интернет наводнили рекомендации сократить ее в рационе
вплоть до исключения. В 2015 году и ВОЗ ограничила суточную
норму до 3 граммов соли, что способствовало уменьшению и
поступления йода в организм.
Да и пойдут ли на пользу положенные 3 грамма? «Процесс
приготовления пищи с йодированной солью предусматривает посол
блюда на конечном этапе, когда йод, летучий элемент, не будет
распадаться под длительным действием высоких температур, –
объясняет Юрий Синявский. – Мы же солим блюдо в период варки,
обворовывая свой организм!» И все-таки не соль – самый ценный
источник йода, а рыба и морепродукты. Но из-за дороговизны и
привычки есть мясо их нельзя отнести к продуктам ежедневного
потребления.
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Для решения поставленных задач проведена экологическая
оценка собственных данных и данных учреждений, обладающих
информацией, относящейся к изучаемой проблеме.
Рыба и морепродукты – один из наиболее ценных и питательных
продуктов, составляющих значимую часть рациона населения в
различных странах мира. Согласно официальным данным Комитета по
статистике РК, потребление рыбы и морепродуктов в 2014 году
среднестатистическим жителем страны составило 11 кг/год. По этому
показателю страна уступает как среднемировым показателями (около
19 кг/чел в год) и, особенно, развитым Европейским и Североамериканским странам (не менее 21 и 24 кг/чел в год). В данном
исследовании рассмотрены основные показатели развития рынка
рыбы Республики Казахстан, его динамика и прогноз.
Аквакультура пока не стала основным источником уловов в
Республике Казахстан, следовательно, объемы выловленной рыбы во
многом зависят от циклов развития рыбных популяций страны.
Ретроспективный анализ подтверждает цикличность развития
популяций и величины уловов казахстанских рыбаков. (рис.1).
Большая часть вылавливаемой в Республике Казахстан рыбы
потребляется населением и не попадает на обрабатывающие
предприятия.

Рис. 1- Улов рыбы и других водных животных рыбными хозяйствами
Казахстана (2008-2014 гг.)
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Количество рыбокомбинатов в Республике Казахстан составляет
128, из них активны – 54 компании. Большая часть обрабатывающих
рыбу предприятий – малые.
В 2014 году в Республику Казахстан было ввезено более 34 тыс.
тонн рыбы и продуктов из рыбы, вывезено – немногим более 20 тыс.
тонн. В стоимостном выражении преобладает экспорт рыбы из
Казахстана – во многом это связано с тем, что ряд предприятий в РК
на основе импортного сырья производит готовые к употреблению
продукты из рыбы, которые, обычно, имеют более высокую цену.
В целом, следует ожидать дальнейшего стоимостного роста
рынка рыбы и морепродуктов – все большее количество поставщиков
приходит на рынок Казахстана с рыбой более высокого качества
(живая или свежая), которая более дорогая, чем замороженная.
Объемы потребления рыбы населением растут, однако темпы роста
могут замедлиться в связи с макроэкономическими трудностями,
возникшими в стране. Рыба продолжает оставаться достаточно
дорогим продуктом для казахстанцев, однако при дальнейшем росте
конкуренции на рынке возможен перелом тренда и значительное
увеличение объемов потребляемой рыбы и морепродуктов жителями
Казахстана. Употребление населением Казахстана рыбного продукта
на прямую связна с социально-экономической картиной нашей
страны.

Рис. 2- ТТГ населения города Павлодар за 2018 год
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Изучение региональной структуры, динамики и пространственных характеристик биологического ответа популяции на йодный
дефицит проведено по результатам определения частоты встречаемости неонатального тиреотропного гормона (ТТГ) при проведении флюориметрических исследований в лаборатории во всех
экологически значимых диапазонах концентраций. Данные по анализам
крови на гормон ТТГ за период 2018 гг., были предоставлены КДЛ
«ОЛИПМ». Всего проанализированы 1888 результатов обследований
за период 2018 гг. Анализ охвата людей с 1925-1935, 1936-1945,
1986 года рождения.(рис. 2).
Уровень ТТГ в процессе роста развития организма. С годами этот
показатель стабилизируется. Норма для взрослого человека является
0,4 мЕд/л.
Статистика по заболеванию щитовидной железы показывает нам,
что в основном болеют женщины. Подтверждение этому диаграмма
выше, по реальным данным предаставленые КДЛ «ОЛИПМ».
Известно, что недостаточное поступление йода с пищевыми
продуктами является вторым важнейшим средовым фактором, определяющим развитие ситуации по йододефициту. При этом в качестве
основной причины в модели анализа причин [11] эксперты идентифицируют низкое содержание йода в пищевых продуктах, являющееся следствием неблагоприятных, в первую очередь природных
экологических условий. Вместе с тем, проведенный анализ данных
мониторинга потребления рыбы и морепродуктов, показал, что даже
при высоком содержании йода в морепродуктах, в качестве основной
причины низкого потребления выступает их малая доступность для
населения в связи с неблагоприятными социально-экологическими
условиями жизни населения.
Поэтому представлялось важным охарактеризовать не только
вклад низкого содержания йода в пищевых продуктах, опосредованным природно-экологическими условиями территории, но и
недостаточное потребление йода в связи с пониженным потреблением
основных продуктов питания в связи с социальными условиями и
определить региональную структуру суточного потребления йода в
современных условиях на основе мониторинга потребления пищевых
продуктов населением города Павлодар, а также региональную
структуру суммарного йоддефицита и приоритетность отдельных
факторов и условий в формировании йодной недостаточности у
населения.
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По данным ВОЗ [1, 2] диапазон суточной потребности составляет
от 100 до 300 мкг, находясь в зависимости от многих условий
(климатических, природных, социальных и т.д.).
Для того чтобы йодного дефицита не было, предлагаю собственный рацион питания на неделю 1-го человека (табл. 1).
День недели
Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

Воскресенье

Завтрак
Пшеничная
каша (11 мкг),
яблоко (2 мкг),
хлеб (9 мкг).
Яйца 2 шт (36 мкг),
рогалик
обыкновенный
(2 мкг).
Ветчинная колбаса
(54 мкг), хлеб
(9 мкг), масло
сливочное (9 мкг),
сыр (11 мкг).
Молочный шоколад
(5,5 мкг), манная
каша (5 мкг), масло
сливочное (9 мкг).
Блины с творогом
(14 мкг), фрукты
(4 мкг).

Овсяная каша
(7 мкг), хлеб
(9 мкг), ветчиная
колбаса (54 мкг),
яйцо (18 мкг).
Запеченная тыква с
сахаром (2 мкг),
смузи из злаков и
фруктов (42 мкг).

Обед
Сельдь соленая
(77 мкг), картофель
(4 мкг), свежий
салат (15 мкг).
Мясо (17 мкг),
овощи гриль
(10 мкг).
Уха из семги
(58 мкг), салат из
морской капусты
(600 мкг),
стейк (51 мг).
Пресноводная
рыба (74 мкг),
брокколи на пару
(15 мкг).
Гороховый суп
(12 мкг)
запеченная курица
с овощами
(15 мкг), салат со
шпинатом (15 мкг),
хлеб (9 мкг).
Запеченный тунец
с овощами (88 мкг),
хлеб (9 мкг), салат
со свежими
овощами (15 мкг).
Мясо с макаронами
(19 мкг), салат из
зелени (32 мкг),
чесночный хлеб
(11 мкг).

Ужин
Печень
говяжья (6 мкг),
гречка (3,5 мкг).
Запеканка с грибами
(54 мкг), свежие
помидоры, огурцы
(20 мкг).
Овощное рагу
(30 мкг), хлеб (9 мкг).

Сосиски (2 мкг),
макароны (1 мкг),
свекольный салат
(6,8 мкг), хлеб (9 мкг).
Лосось с брокколи и
морковью (250 мкг),
лимон (2 мкг).

Запеканка из
картофеля с сыром
(16 мкг), фрукты
(4 мкг).
Суп-пюре из брокколи
(23 мкг), кексы с
изюмом (10 мкг).

На сегодня уже 113 стран мира в той или иной форме приняли
закон о профилактике йододефицита, связанного с использованием
йодированной соли. Это означает, в пищевой промышленности, на
предприятиях готовят пищу с йодированной солью, она продается в
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магазинах, а значит – стоит на столе. Из наших соседей к числу
государств, свободных от йододефицита сейчас можно отнести
Беларусь и Казахстан.
Считается, что привычка употреблять йодированную соль вполне
может восполнить необходимое количество этого микроэлемента в
организме. Однако следует помнить, что соль необходимо хранить на
открытом воздухе, обязательно проверять её срок годности, и
добавлять в уже приготовленную пищу (в крайнем случае, в конце
приготовления).
Дефицит йода можно избежать употребляя в пищу
йодосодержащие продукты. В этом случае передозировка йода
практически невозможна, так как большая его часть естественным
путем выводится из организма. Идеальным продуктом для
профилактики дефицита йода является йодированная соль, которую
предлагает каждая аптека. В Европе йодом обогащают не только соль,
но и другие продукты, например, чай, сахар, масло и молоко. А в
Италии йод добавляют даже в обычную воду. На сегодняшний день в
Украине уже освоен выпуск йодированной минеральной воды (можно
купить в аптеке), соков, сахара, хлеба, молочных продуктов и даже
водки. Кроме того, имеется опыт выкармливания домашней птицы
кормами с добавлением йода, в результате чего куры несут яйца с
повышенным содержанием йода. С профилактической целью можно
принимать препараты йода, продающиеся через аптечную сеть.
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ГЕНДІК МОДИФИКАЦИЯЛАНҒАН ТАҒАМДАРДЫҢ
АҒЗАЛАРҒА ӘСЕРІН АНЫҚТАУ

Ғ.Н. Асанова
биология ғылымдарының кандидаты
Э.Н. Оспанова
биология ғылымдарының докторы
А.К. Убайдуллаева
биология ғылымдарының кандидаты,
Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік
университетіні, Түркістан қ.
Аңдатпа. Мақалада гендік модификацияланған өнімдердің құрамында
адам денсаулығына қауіпті улы заттар болатындығы туралы мәліметтер
берілген. Гендердің өзгеріске ұшырауынан белгісіз улы заттар түзіліп,
адам мен жануарларда аллергия тудыруы мүмкін. Ғалымдар ГМО тек қана
өнімде емес, сонымен қатар оны қолданған адам ағзалары мен олардың
ұрпақтарында да кездесетінін анықтады. ГМО азықтарын пайдалану
барысында ағзада өте қауіпті аллергиялық реакциялар пайда болып,
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өліммен аяқталады, ісік ауруларына алып келеді. Біздің жүргізген
тәжірибедегі микробиологиялық және гистологиялық жұмыстарымызда
ГМО қосылған азық өнімдері берілген теңіз шошқаларының ішкі
мүшелерінде микроағзалардың сандық және сапалық өзгерістер мен бірге
гистологиялық ауытқуларды байқауға болды.

Соңғы жылдары халық денсаулығына кері әсер ететін химиялық
қоспалары бар тағамдар көбейіп кетті. Осындай тағамдарға
құрамында гендік модификацияланған ағза қосылған (ГМО) тағамдарды жатқызуға болады. ГМО – бұл гендік кодына бөтен гендер
«жабыстырылған» ағзалар болып табылады [1].
Гендік модификацияланған өнімдердің құрамында адам денсаулығына қауіпті улы заттар болады. Адамдар қатты шаршағанда, қатты
ұйқы келгенде құрамында гендік модификацияланған заттары бар
тағамдар аз уақытқа болса да ағзаның эмоционалды белсенділігін
жоғарылатады. Соңғы кездері жастар арасында қатты шаршағанда
немесе қатты ұйқы келгенде құрамында гендік модификацияланған
заттары бар тағамдарды пайдаланғанда ол адамның аз уақытқа болса
да эмоционалды белсенділігін жоғарылатады [2].
Гендердің өзгеріске ұшырауынан белгісіз улы заттар түзіліп, адам
мен жануарларда аллергия тудыруы мүмкін. Генді орналастыру үшін
транспозон вирусын немесе плазмиданы қолданады. Олар ағза
жасушасына еніп, жасуша ресурсын өзінің гендік тізбегін нөмірлерін
құруға пайдаланады [3].
ГМО қолданған ағзаларда, тіпті адам сілекейімен ішек
микрофлорасында өзгерістер болатындығы анықталған. Тышқандарға
жүргізілген эксперименттерде ГМО құрамы олардың ұрпақтарынан да
табылған. Сонымен ғалымдар ГМО тек қана өнімде емес, сонымен
қатар оны қолданғандарда, олардың ұрпақтарында кездесетінін
анықтады [3].
ГМО азықтарын пайдалану барысында ағзада өте қауіпті
аллергиялық реакциялар пайда болып, өліммен аяқталады, ісік
ауруларына алып келеді. Мысалы, АҚШ-та адамдар ГМО өнімдерін
жиі қолданғандықтан, аллергиямен ауыратындар саны – 70%-ды
құрады. Ал, Швецияда бұл өнімдерді қолдануға тыйым салынғандықтан, адамдар арасында ГМО өнімдерін пайдаланатындары 7%-ды
құрайды. Трансгенді өнімдер асқазанның шырышты қабатының
құрылымын бұзады, зат алмасудың бұзылып, иммунитеттің төмендеуіне алып келеді, ісік ауруларының көбеюіне себепші болады,
жасушаларды мутацияға ұшыратады [4].

87

Зерттеу жұмысымызда ГМО-ның тірі ағзаға әсерін анықтау
мақсатында Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік
университетінің виварийінде туылғанына 3 ай толған теңіз
шошқаларына зерттеу жұмыстары жүргізілді.
Сонымен қатар, «Жалпы медицина» және «Стоматология»
факультеттерінің 1-3 курс студенттерінің арасында құрамында гендік
модификацияланған заттары бар тағамдарды қолдану жиілігін анықтау
мақсатында сұрақтар анкета түрінде жүргізілді.

Жүрек
Бір-біріне бұлшықет талшықтарына мұқият сай келеді. Миоциттердің
ядролары байқалады.
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Жүрек
Жүрек – іштің ішкі кеңістігі переваскулярлық диапезозды
кетулердің ошақтары есебінен орташа біркелкі емес. Кейбір
көріністерінде кардиомиоциттерде дистрофиялық өзгерістер болады.
Кардиомиоциттердің цитоплазмасы – бұл турбулентті, бозғылт,
түйіршікті. Оларда ядролар онда анық көрінбейді.
Тәжірибе жүргізу жұмыстары барысында 12 теңіз шошқасынан 6ы зерттелуші және 6-ы бақылау тобы ретінде қолданылды. Зерттеу
жұмыстарының алғашқы кезінде әрбір теңіз шошқасының салмағы
400-500 грамм болды. Тәжірибе 6 ай аралығында жүргізілді.
Теңіз шошқаларына ГМО тағамдарын беру арқылы олардың ішкі
ағзаларындағы өзгерістерді де анықтау мақсатында олардың жүрек,
бауыр мен бүйректеріне гистологиялық және микробиологиялық
зерттеу жұмыстары жүргізілді.
Тәжірибе барысында микробиологиялық зерттеу барысында ГМО
тағамдарын пайдаланғанда ағзадағы мүшелерде микроағзалардың
саны мен сапасында өзгерістер байқалды, мысалы егер жүректен
алынған үлгіде қалыпты тағамдарды қолданған теңіз шошқасының
микрофлора саны -93 болса, ал ГМО-ны пайдаланған теңіз шошқасы
жүрегінде
– 22, бауырда қалыпты тағамдарды қолданған теңіз шошқасының
микрофлора саны -104, ал ГМО-ны пайдаланған теңіз шошқасы
бауырында микроағзалардың саны - 24,бүйректе қалыпты тағамдарды
қолданған теңіз шошқасының микрофлора саны - 78, ал ГМО-ны
пайдаланған теңіз шошқасы бауырында микроағзалардың саны -57.
Гистологиялық зерттеу жұмыстарын жүргізу барысында ГМО
тағамдарын қолданған теңіз шошқаларының жоғарыда аталған
мүшелерінде өзгерістер болғандығы анықталды.
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Бауыр
Лабораториялық орталықтардағы орталық лобулярлы веналар
мен капиллярлар препаратта қандағы қантқа толы болады.

Бауыр
Орталық тамырлар бос, үлкен тамырлар кеңейтілген, жергілікті
жерлерде кеңейтілген, бос жерлерде немесе плазмостаспен лимфогистиоциттермен инфильтрациямен орташа деңгейде біркелкі
кеңейтілмеген, эндотелий жартылай көтеріліп, кейде түсіп кетеді.
Бауырдың паренхимасы мен жалғыз сақталған паренхима
учаскелерінің гидропиялық вакуоляция белгілері бар гепатоциттердің
қатысуымен коллоквирленген некроздың дренаждық аймақтары
көрінеді.
Қорытындылай отырып, Қожа Ахмет Ясауи атындағы
Халықаралық қазақ-түрік университетінің виварийінде 3 айға толған
теңіз шошқаларына жүргізілген тәжірибе нәтижесінде ГМО
құрамының әсерінен теңіз шошқаларының мінез-құлықтарында
өзгерістер пайда болғандығын, ағза мүшелеріне, атап айтқанда жүрек,
бауыр, бүйрекке зиянды әсері және теңіз шошқаларының ГМО-ға
тәуелділігі пайда болып, салмақтарының артқандығы анықталды.
Сонымен қатар, ГМО қосылған азық өнімдері берілген теңіз
шошқаларының ішкі мүшелерінде микроағзалардың сандық және
сапалық жағынан айқын көрінген өзгерістер байқалды.
Университетіміздің 1-3 курс студенттеріне жүргізілген анкета
барысында құрамында ГМО қосылған тағам өнімдерін жиі тұтынатын
студенттер – 85%-ды құрады.
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ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫНЫҢ КЕЙБІР ЖЕКЕ
МЕНШІКТЕРІНДЕГІ ҚОЙЛАРДЫҢ
СТРОНГИЛЯТОЗДАРЫНЫҢ ТАРАЛУЫ
А. Бекбол
БМ-41 студенті, ПМПУ
К. Абдразакова
магистрант ПМПУ
Л.Т. Бөлекбаева
Ғылыми жетекші, б.ғ.к, доцент
Аңдатпа. Бұл мақалада Ақтоғай ауданы мен Экибастуз ауданының
қойларының стронгилятоздарының таралуы қарастырылды. Зерттеу
нәтижесінде стронгилят тоғышарлары анықталды.

Қазақстан аумағының қолайлы географиялық орналасуы,
ауылшаруашылық аумақтарында көптеген үй жануарларына жемнің
мол қоры болып саналады. Мысалы бізідін республикада 182,0 млн га
табиғи және 4,8 млн га шабындық, ал егістік жер 2,5 млн га жемді
дайындау үшін қолданады.
Сол себептен ҚР статистика мәліметтері бойынша 2018-19 жж 1
қантарында Павлодар облысында мал және құс шаруашылығында
келесі сандар көрсетілді:
Кесте 1. Павлодар облысындағы үй жануарлар мен құстардын
саны (1 қантар 2018-2019 жж.)
Жануарлар түрі
ІҚМ(ірі қара мал)
қойлар
ешкілер
жылқылар
шошқалар
құстар

2018
392,9 мал шаруа
526,8
60,6
150,3
62,5
1407,8
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2019
410,4
475,4
61,5
165,6
71,2
1623,1

Кестеден көруге болады үй жануарларының өсуін, тек қойлар
9,8% төмендіген, бұл біздін ойымызша жемшөптің сапасы мен әртүрлі
аурулармен бірге жайылымдардың азаюына байланысты. [1, б.86].
Көптеген аурулар, соның ішінде гельминтоздар жануарлардың
өсуіне және дамуына әсер етеді, өйткені аурудын көзі болып сыртқы
қоршаған орта факторы саналады. Гельминт тоздардын ағымы мен
таралуына жайлымды ауыстыру өте маңызды болып саналады.
Сонымен бірге кейбір аурулардың таралуындағы соңғы иелердін
маңыздылығын ұмытуға болмайды. Гельминтоздардын таралуын,
дамуын әр түрлі зерттеушілер сипаттап жазған. [ 2, б. 240].
Кесте. 2. Гельминтоовоскопиялық
(2018-2019 жж)
Жануарлар
жасы мен
жынысы
Қозы
(3 айлық)

Ақтоғай
ауданы

Экибастуз
ауданы

12

10

Тоқты (1-1,5)
жыл

20

15

Ұрғашы қой
(2-5)жыл

25

20

Еркек қой
(2-5) жыл

10

20

Барлығы:

67

65

зерттеулер

нәтижесі

Зертеу әдісі мен
орны

Анықталған
тоғышарлар түрі

Фюллеборн әдісі
Модификацияланған
Фюллеборн әдісі
Фюллеборн әдісі
Модификацияланған
Фюллеборн әдісі
Фюллеборн әдісі
Модификацияланған
Фюллеборн әдісі

Стронгилят
жұмыртқалары
Стронгилят
жұмыртқалары
Стронгилят
жұмыртқалары

Фюллеборн әдісі
Стронгилят
Модификацияланған жұмыртқалары
Фюллеборн әдісі

Біз өзіміздің зерттеулерімізді 2018 ж қыркүйек айынан бастадық.
Зерттеуге Экибастуз ауданынан және Ақтоғай ауданының жеке меншік
иелерінің қойларынан нәжіс сынамаларын алдық. ПМПУ-нің жалпы
биология кафедрасында 015 «Жануарлар морфологиясы мен экология»
бөлмесінде жұмыс жасадық. Нәжіс сынамаларын біз гельмитоовоскопиялық және гельминтолярвоскопиялық әдістермен зерттедік.
Зерттеу үшін қалыпты кенінен қолданылатын Фюллеборн және
модификацияланған Фюллеборн әдістерін қолдандық. [3, б. 88].
Зерттеу барысында нәжіс сынамалардан әр түрлі паразитоздар
анықталды.
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2.кесте бойынша біз 4 топқа жататын қойларды зерттедік, олар 3
айлық қозы, 1-1,5 жылдық тоқтылар, 2-5 жылдық ұрғашы қой және
еркек қойлар. Нәжіс сынамалары Ақтоғай және Экибастуз ауданнынан
алынып зерттелді. Жалпы Ақтоғай ауднынан 67,ал Экибастуздан 65
сынама алынды. Гельмитоовоскопия үшін екі әдісті қолдандық ,ол
Фюллеборн әдісі және модификацияланған Фюллеборн әдісі. Зерттеу
барысында стронгилят жұмыртқалары анықталды.
Микроскопия әдісімен зерттегенде «Nikon eclipse E200»
микроскопын және Микромед С құраладрын қолдандық. Биологиялық
сынамаларды 20х40 және 20х10 микроскоп ұлғайтуымен зерттедік.
Сонымен қатар біз ИЭ-инвазия экстенсивтілігі мен ИИ-инвазия
интенсивтілігі көрсеткіштерін анықтадық.
Кесте.3. Ақтоғай және Экибастуз ауданының қойларының
стронгилятоздарының ИЭ және ИИ көрсеткіштері (2018-2019 жж).
Жануарлар
жасы мен
жынысы

Қозы
(3 айлық)
Тоқты
(1-1,5) жыл
Ұрғашы қой
(2-5)жыл
Еркек қой
(2-5) жыл
Барлығы:

Ақтоғай ауданы
Сынама
ИЭ, %
саны және
тоғышар
анықталған
сынамалар
саны /
12/3
25

ИИ,
дана

1-3

Экибастуз ауданы
Сынама
ИЭ, %
ИИ,
саны және
дана
тоғышар
анықталған
сынамалар
саны /
10/2
20
1-2

20 /4

20

1-5

15/2

13,3

1-5

25/6

24

1-4

20/3

15

1-4

10/2

20

1-2

20/2

10

1-3

67

65

3-i кесте бойынша біз зерттеген тоғышарлардын инвазия
экстенсивтілігі мен инвазия интенсивтілігі көрсеткіштерін анықтадық.
Ақтоғай ауданының қозыларынан 12 нәжіс сынама алынып зерттелінді, оның 3-де стронгилят жұмыртқалары табылды, ИЭ (инвазия
экстенсивтілігі) – 25%, ал ИИ(инвазия интенсивтілігі) 1-3 дейін болды.
Тоқтылардан 20 нәжіс сынамасы алынды, оның 4-де стронгилят
жұмыртқалары табылды, ИЭ – 20% ,ал ИИ 1-5 дейін болды. Ұрғашы
қойлардан 25 нәжіс сынамасы алынды, оның 6-да стронгилят
жұмыртқалары табылды, ИЭ – 24%, ал ИИ 1-4-ке дейін болды. Еркек
қойлардан 10 нәжіс сынамасы алынды, оның 2-де стронгилят
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жұмыртқалары табылды, ИЭ – 20%, ал ИИ 1-2-ге дейін болды.
Экибастуз ауданынның қозыларынан 10 нәжіс сынамасы алынып
зерттелінді, оның 2-де стронгиялт жұмыртқалары табылды, ИЭ – 20%,
ал ИИ 1-2 дейін болды. Тоқтылардан 15 нәжіс сынамасы алынды,
оның 2-де стронгиялит жұмыртқалары табылды, ИЭ – 13,3, ал ИИ 1-5
дейін болды. Ұрғашы қойлардан 20 нәжіс сынамасы алынып
зерттелді, оның 3-нен стронгият жұмыртқалары табылды, ИЭ -15%, ал
ИИ 1-4 дейін болды. Еркек қойлардан 20 нәжіс сынамасы алынды,
оның 2-нен стронгиялт жұмыртқалары табылды, ИЭ – 10%, ал ИИ –
1-3 дейін болды.
Жалпы Экибастуз ауданының зерттеу сынамаларын Ақтоғай
ауданымен салыстырғанда ИЭ көрсеткіштері төмендеу ,ал ИИ сол
деңгейде болды. Анықталған стронгилят тоғышарлары төмен
деңгейде екенін дәлелдедік, бірақ ол көрсеткіш өзгеріп жоғарлаған
кезде клиникалық белгілер айқын көрінуі мүмкін. Егер микроскоп
аланында құрт жұмыртқаларының саны 30 дан астам болса,
малдардын күйі төмендеп, өніміділігі азайып басқа да жұқпалы
ауруларға иммунитеті әлсізденеді. Гельминтоздарды алдын алу үшін
малдардын жайлымдарын ауыстырып, жейтін жемнің және судын
тазалығын қадағалау керек.
Әдебиет
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К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФИЛАКТИКИ
ВИЧ-ИНФИЦИРОВАНИЯ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Е.Ю. Борисенко
канд. пед. наук, доцент ИГУ ПИ, г. Иркутск
Аннотация. в статье представлена проблема распространения ВИЧинфекции среди подрастающего поколения. Рассмотрены значение и
возможности образовательных учреждений в организации эффективной
профилактики ВИЧ-инфицирования молодежи.

Такое заболевание, как ВИЧ-инфекция, стало одной из проблем
мирового сообщества, которое поставило под угрозу всю популяцию
человечества, из-за быстрого распространение и неизлечимости
болезни. Впервые в России об этом заболевании стало известно в
конце 80-х годах прошлого века, через несколько лет, после того как
определили природу ВИЧ-инфекции. За десять лет болезнь прогресссировала у большинства людей, принимающие инъекционные
наркотические средства, позже начал преобладать половой путь
передачи ВИЧ. Официальная статистика ВИЧ/ СПИДа в России
доказывает, что инфекция вышла на популяционный уровень[1].
В своих работах Л.М. Шипицына, Л.С. Шпиленя подчеркивают
«реальную и высокую вероятность встречи с проблемами
ВИЧ/СПИДа прежде всего в образовательной среде – социальном
институте, который, занимается детьми, подростками, молодежью».
Образовательные учреждения могут внести значительный вклад в
этом направлении [2]. Однако перед педагогами встает вопрос о том,
как правильно проводить профилактику ВИЧ-инфицирования. В
школах, на уроках биологии большое внимание уделяется половому
воспитанию школьников. При изучении курса «Человек»
рассматриваются физиологические процессы человека и способы
передачи инфекций [3, с.56]. Большое значение имеет организация
внеклассных мероприятий по перечисленным темам. В высших
учебных заведениях, в лучшем случае проводятся воспитательные
мероприятия. Однако и этих усилий недостаточно, судя по отчетам
медиков о ежегодном увеличении количества молодежи, ставших
носителями ВИЧ-инфекции. К их числу стали относиться не только
представители групп риска (наркозависимые), но и вполне социально
благополучные молодые люди.
Совершенствование приемов профилактики ВИЧ-инфицирования
среди подрастающего поколения, как комплекса мер, которые
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направлены на защиту от отрицательных факторов социальной среды
становится жизненно важной необходимостью. Вакцины для
профилактики ВИЧ не существует, равно как и эффективного лечение
СПИДа. Поэтому основной, в настоящий момент времени становится
первичная профилактика, которая носит педагогический характер и
может способствовать снижению уровня распространения инфекции
среди молодежи [4].
Мы вслед за авторами публикации о профилактике среди
несовершеннолетних Л.М. Шипицыной и Л.С Шпиленя. соглашаемся
с наличием проблемы ее эффективности. Чаще всего профилактические мероприятия не проводятся в системе, большее внимание
уделяется знаниям о проблеме, при чем информация одинакова для
всех возрастных категорий, эмоциональная составляющая мероприятий учитывается крайне редко и т.д. [2].
Если говорить о профилактике ВИЧ-инфицирования среди
молодежи, необходимо учитывать тот факт, что их мировоззрение
находится в стадии становления. С одной стороны – это благоприятное условие для воспитания, с другой – отсутствие жизненного
опыта и понимания необходимости соблюдений правил безопасного
поведения может привести к заражению ВИЧ молодого человека.
В контексте обозначенных проблем и с учетом представленных в
современной литературе недостатков мер профилактики, нами
разработаны и проведены воспитательные мероприятия среди
школьников и студентов. При этом особое внимание было уделено
важным по нашему мнению особенностям занятий.
Во-первых, молодые люди должны сами участвовать в
определении собственной позиции к рассматриваемым вопросам.
Поэтому их привлекли к заполнению анкеты, которая включала три
блока. Первый блок выявлял знание о ВИЧ/СПИД и путях заражения,
отношение к полученной информации и принятия к сведению для
себя, т.к. изучение всеми анкетируемыми данной информации в школе
не всегда предполагает ее отнесение к своему возможному
жизненному опыту. Федеральный же стандарт образования среди
требований, предъявляемым к достижению личностных результатов,
предусматривает формирование у обучающихся основ здорового
образа жизни и способностей реализации установок здорового образа
жизни [5, с.10]. Второй блок анкеты предполагал выявление
понимания необходимости собственного безопасного поведения.
Вопросы носили рефлексивный характер, т.к. рассматривали
жизненные ситуации, в которых молодые люди либо были, либо могут
оказаться в реальности. Третий блок посвящен знанию о ВИЧ-
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инфицированных людях в своем окружении и отношение к этому
знакомству, он концентрирует внимание анкетируемых на вопросах
безопасного поведения и толерантности.
Во-вторых, одним из приемов мы выбрали кинопрофилактику.
После проведения рефлексивной анкеты, вопросы которой соответствовали данному возрасту, был показан документальный фильм.
Авторский фильм «ВИЧ-инфицирование. Принципы профилактики»
основан на местном материале и предоставлен руководителем Фонда
Народных Образовательных Программ В.П. Канавиным. Виктор
Павлович считает, что «кинопрофилактика – одно из перспективных
направлений в борьбе с социально-негативными явлениями» [6, с.24].
Просмотр фильма, «героями» которого стали ВИЧ-инфицированные
молодые люди родного города, узнаванию улиц и больниц, рассказам
девушек и юношей историй своего заболевания и факты о смерти
некоторых участников съемок вызвал у школьников и студентов
переживание, неподдельные эмоции, сопереживание. В интервью,
включенном в фильм, уважаемые и известные доктора города говорят
о ВИЧ как о болезни поведения, о том, как легко ее получит или
избежать.
После просмотра фильма и обсуждения, участники профилактического мероприятия повторили заполнение рефлексивной анкеты.
Такой прием позволяет активизировать мыслительную деятельность
молодых людей по выявлению причинно-следственных связей,
соотнесение увиденного с личным жизненным опытом.
В-третьих, все мероприятия для 524 человек разных образовательных учреждений городов Зима, Ангарск, Иркутск проведены
студенткой четвертого курса Д.И. Мурашовой. Мы использовали
преимущества внешкольной программы по профилактике употребления психоактивных веществ и распространения ВИЧ-инфекции в
молодежной среде по технологии «Равный-Равному». Особенностью
ее является учет значимости для молодежи источника информации от
сверстников, наряду с образовательными учреждениями и средств
массовой информации [7].
Результаты анкетирования принесли и положительные, и
тревожные результаты. Однако педагогическое наблюдение показало
заинтересованность участников профилактических мероприятий.
Полученные данные определили дальнейшее направление в разработке и
проведении профилактических мероприятий с учетом изменений в
становлении мировоззрения и накопления личного жизненного опыта
школьников и студентов разного возраста. Для проведения
действенной профилактики ВИЧ-инфицирования необходимо участие
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молодых людей как субъектов мероприятий. При этом важно
учитывать знания и жизненный опыт конкретного возраста и
эмоциональную составляющую проводимых занятий.
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ТҮРКІСТАН ҚАЛАСЫНДАҒЫ ЖАСӨСПІРІМДЕРДІҢ
ӨСІП-ЖЕТІЛУІНЕ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ЖӘНЕ
ТАМАҚТАНУДЫҢ ӘСЕРІ
С.А. Ерманова
Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік
университетінің профессоры, Түркістан қ.
Аңдатпа. Жасөспірімдердің тамақтану статусын
экологиялық факторлардың әсерінен қорғануын арттыру.

бағалау,

Тамақтанудың жасөспірімдердің өсіп-жетілуіне, ақыл-ойының
дұрыс қалыптасуына, еңбек қабілетін, оқушылардың оқуға деген
ынтасын арттыруға, зиянды экологиялық әсерлерінен қорғануына
әсері мол. [1, б. 86]
Тамақтану – зат алмасу және қоршаған ортамен әсерлесуді,
ағзаның ішкі ортасының тұрақтылығын, ағзаның қалыпты қызметін
атқаруын, гомеостазды қамтамасыз етеді.
Жасөспірімдік шақ – жеке адамның толысуы мен қалыптасуының
аяқталатын кезеңі. Жыныстық толысуға байланысты өз ағзасы мен
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сырт келбетіндегі үлкен өзгерістер, өмірлік іс-әрекеттің күрделенуі
байқалады. Сондықтан жасөспірім шақ кезінде тамақтанудың маңызы
зор.
Тамақтану жасөспірімдер үшін өсіп жетілуіне, ақыл-ойының
дұрыс қалыптасуына, еңбекке қабілетіне, сыртқы ортаның зиянды
әсерлерінен қорғануына әсері мол.
Тамақтану және денсаулық өзара тығыз байланысты. Адамның
еңбекке жарамдылығы, оның көңіл-күйі тамақтануға байланысты.
Мектеп жасындағы оқушылар үлкен жүктемелерді бастан кешіреді,
бірақ оған қоса олардың бойы өсіп, денесі қалыптасады, жасөспірімдік кезеңде – гармондық құрылысы өзгереді.
Балалардың тамақтануын ұйымдастыру мұқият әрі сауатты
ойлауды талап етеді. Тамақтану ұтымды болуы тиіс, яғни: мөлшері
тұрғысынан жеткілікті (ағзаның қуат шығындарын жабуы тиіс),
сапалы, уақыт бойынша дұрыс жоспарлануы тиіс. [2, б. 76]
Балалар мен мектеп жасындағы жасөспірімдерде ми, жүрек – қан
тамыр жүйесі мен жүйке қызметінің, күрделі гармондардың өзгерісі
мен жіті өсу үрдісі байқалады.Соңғы жылдары ақпарат ағынының
көбейгеніне, жиі қосымша жүктемелердің берілуімен мектеп
бағдарламаларының қиындағанына байланысты айтарлықтай өскен
ақыл-ой мен денеге күш салу қазіргі балаларға тамақтану тәртібін
құруда жауапты қадағалау қажеттілігіне әкеледі.
Мектеп оқушыларының тамақтану тәртібі ағзаның қарқынды өсуі
мен балалардың тіршілік қарекетіне байланысты энергетикалық
қажеттілігін қамтамасыз ету керек. Май мен қанттың мөлшері жоғары
өнімдерді көп мөлшер тұтыну болашақта семіздіктің, тіс жегісінің,
гиповитаминоздың, сондай ақ микронутринттердің жетіспеушілігінің
дамуына әкеледі.
Сондықтан жалпы тәжірибесінде дәрігердің басты мақсатының
бірі – балалар арасында салауатты өмір салты мен дұрыс тамақтануды
насихаттау болып табылады.
Қазіргі жағдайда мектеп оқушыларының денсаулық жағдайында
созылмалы патологиялы меншікті салмақтың өсуі мен дені сау
балалар санының азаюы басым.
Өкінішке орай, асқазан жолының, бүйрек, зат алмасу процесінің
ауруы, миопия мен сколиоз біздің балаларымыздың серігіне айналады.
Дұрыс берілмеген жүктемелер мен үйлестірілмеген тағам денсаулықтың нашарлауы мен созылмалы аурулардың асқынуына әкеп
соғады. Баланы жеткілікті мөлшерде тағамдық ингредиенттермен,
дәрумендермен, макро және микроэлементтермен қамтамасыз ету
иммундық жүйе жағдайын жасартып, қоршаған ортаның кері
ықпалына ағзаның төзімділігін жоғарылатады.
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Тамақтану орталық жүйке жүйесінің, ақылының, еңбекке
қабілеттілік жағдайының дамуына әсер етеді. Мектеп оқушыларының
тамақтануы, толыққанды, үйлестірілген тағам қазіргі уақытты өзекті
мәселе. Мектепте ыстық тамақ ішетін оқушылар аз шаршайды және
мектеп жүктемесін оңай орындайды. Уақытылы тамақтану, тамақтану
мерзімін сақтау – бұл, ас қорыту жүйесі ауруының алдын алу болып
табылады.
Мектепте тамақтануды ұйымдастыру кезінде дұрыс тамақтану
қағидасына бейімделу қажет. Ас үлесі тек қана негізгі жалпыға белгілі
ақуыз, көмірсулармен үйлестіріліп қана қоймай, сонымен қатар
дәрумен құрамдары мен 7-10 жастағы балалар үшін күндік ақуыз
қажеттілігі – 80 г; 11-13 жастағыларға – 90 г; 14-17 жастағыларға –
100г; 7-10 жастағы балалар үшін күніне көмірсулар қажеттілігі – 300 г,
11-13 жастағыларға – 350г, 14-17 жастағыларға – 400г болуы тиіс.
[3, б.114]
Мектеп оқушыларына таңғы ас міндетті түрде болуы керек.
Таңертең алдағы жұмсалатын энергияны қамтамасыз ету үшін
жеткіліксіз мөлшерде тамақ өнімдері мен калориясы бар ыстық тағам
сүзбе пісірмесі, сүт ботқасы немесе етті тағам ұсынылуы қажет. Түскі
ас біріншіден ыстық тағамнан, гарнирмен етті немесе балық өнімдері,
ең жақсысы көкөністен болуы керек. Денсаулық пен дене белсенділі,
тамақтану бойынша ДДҰ-ның ғаламдық стратегиясы жемістер мен
көкөністерді пайдалану деңгейін жоғарылату тамақтануға қатысты
ұсыныстардың бірі болып табылатынына көңіл аударады. [4, б. 25]
Осы мақсатта жасөспірімдердің өсіп-жетілуін бағалау үшін
Түркістан қаласының орта мектептегі 16-17 жастағы 100 оқушыға
сауалнама жүргіздік.
Сауалнаманың нәтижелерінің қорытындысы бойынша зерттелген
оқушыларда ақуыз, май, көмірсудың және дәрумендердің, энергетикалық құндылықтың жетіспеушілігі анықталды. Сонымен қатар
ұтымды тамақтану принциптерінің бұзылуы өсіп – дамудың,
денсаулық пен оқушылардың оқуға деген құштарлығының нашарлауының негізгі себептерінің бірі екені айқын көрінеді.
ТМД елдерінің жетекші ғалымдары балалар мен жеткіншектердін
тамақтық заттар мен қуатқа, яғни күнделікті рационының калориялығының қажеттілік нормаларын жасаған. Осы ғылыми негізделген
ұсыныстарға сәйкес 14-17 жастардағы жасөспірімдердің тәуліктік
тамақ рационының калориялығы 2900 килокалорияны, осы жастардағы қыздарда – 2600 килокалорияны құрайды. Тамақ калориялығы
күш-қуатты (энергия) жұмсау көлеміне байланысты белгіленеді.
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Сауалнама нәтижесі бойынша оқушылардың күнделікті тез дайын
болатын тағамдарды көп мөлшерде пайдалануы байқалды. Тәуліктік
тамақтанудағы энергетикалық балансының тепе-теңділігінің бұзылуы,
оқушылардың өмір сүру сапасына міндетті түрде әсері байқалды.

Жылдам даярланатын тағамдарды қолданудың пайыздық көрсеткіші

Сондықтан денсаулығын анықтайтын жетекші факторлардың бірі
адамның тамақтануы, ол бір жағынан сырқаттың алдын-алуда басты
міндет ретінде қарастырылса, екінші жағынан көптеген созылмалы
аурулардың таралуына қауіпті фактор немесе экологиялық фактор
ретінде қаралады.

Әдебиет
1. Надежда Максимова – Экологические факторы среды и здоровье
человека, Lambert Academic Publishing, 2014; 112 бет.
2. Л.Тель, Е.Д. Даленов, А.А. Абдуллаева, И.Э. Коман – «Нутрициология»,
Мәскеу 2015;191-195 бет.
3. С.П.Терехин, А.В. Хан, І.Аманжолұлы. Тағам гигиенасы бойынша
таңдамалы лекциялар жинағы. –Қарағанды, 1998. – 248 бет.
4. Ерманова С.А – «Тамақтану, су, топырақ, ауа гигиенасы» // Алматы
2012. 4-5 бет.
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О НЕОБХОДИМОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ МИКРОКЛИМАТА
В УЧЕБНЫХ КАБИНЕТАХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ Г.ТУРКЕСТАН
Ж.М. Есентаева
преподаватель профилактической медицины
Международный казахско-турецкий университет имени
Х.А. Ясави, г. Туркестан
Аннотация. Проблема зависимости здоровья человека от
окружающей среды сейчас актуальна как никогда. Современный школьник
большую часть жизни проводит в замкнутом пространстве дома и школы,
где помещение становится своеобразной средой обитания. Для здоровья и
высокой работоспособности учащихся в кабинете необходимы благоприятные
условия: свет, чистый воздух, тепло. Данное исследование направлено на
изучение микроклимата кабинетов школы и сравнение полученных данных с
санитарно-гигиеническими нормами.

Задачи:
1. Изучить материал по основным условиям микроклимата в
школьных помещениях.
2. Провести измерения основных параметров микроклимата
кабинетов.
3. Изменить некоторые условия в кабинетах для улучшения
микроклимата.
Объект исследования – микроклимат учебных помещений.
Предмет исследования – условия улучшения микроклимата
учебных помещений.
Методы исследования: изучение литературы, проведение ряда
исследований, анализ полученных данных, аналитическое обоснование.
Основными задачами специальных организаций являются
безопасность жизни и здоровья детей; обеспечение условий для
комплексного лечения, коррекционной и социальной адаптации,
воспитания и обучения с учетом особенностей психофизического
развития детей, комплексное коррекционное сопровождение индивидуального развития детей с ограниченными возможностями;
коррекция физического, психического развития детей, формирование
компенсаторных способов деятельности, способствующих социальной
адаптации и интеграции;
Микроклимат – это комплекс физических факторов внутренней
среды помещений, оказывающий влияние на тепловой обмен
организма и здоровье человека. Параметрами микроклимата, при
которых выполняет работу человек и от которых зависит теплообмен
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между организмом человека и окружающей средой, являются
температура окружающей среды, скорость движения воздуха и
влажность (относительная) воздуха.
Условия микроклимата в помещениях зависят от ряда факторов:
– климатического пояса и сезона года;
– характера технологического процесса и вида используемого
оборудования;
– условий воздухообмена;
– размеров помещения;
– числа работающих людей и т.п.
Площади помещений учебных кабинетов определяют не менее
2,5 м2 на 1 обучающегося – для 12–15 мест, учебные кабинеты,
лаборатории должны размещаться на надземных этажах.
Для создания комфортных условий самочувствия людей рекомендуются следующие параметры физических факторов воздушной
среды:
1. Средняя температура воздуха для детей 20-22°C. Перепады
температуры воздуха в горизонтальном направлении не должны
превышать 2°C. В течение суток колебания температуры воздуха в
помещении при центральном отоплении не должны превышать 3°C
2. Величина относительной влажности воздуха при указанных
температурах может колебаться в пределах 40-60% (зимой 30-50 %)
3. Обычное колебание атмосферного давления находятся в
пределах 760 +/- 20 мм рт. столба или 1013+/-26,5 гПа – гектопаскалей
(1 гПа равен 0,750 мм рт. ст.)
4. Для достаточной аэрации помещений отношение площади
сечения фрамуг к площади пола должен быть не менее 1/50, но лучше
1/30.[1, 2]
Для улучшения состояния воздушной среды в данных классах
рекомендуется усилить интенсивность проветривания и поставить
увлажнители воздуха. Дети обычно плохо переносят пребывание в
зоне пониженного атмосферного давления. В классной комнате во
время урока возрастает концентрация углекислоты и падает содержание
кислорода. Поэтому класс необходимо проветривать. Сквозняков в
классе быть не должно, а проветривание проводиться во время
перемены, класс в это время должен быть пуст. Зеленые растения
улучшают кислородный режим класса.
Литература
1. Голод М.П. / «Проблематика и методика
наблюдений»/ 1978г. – Л.: «Гидрометеоиздат» – 42 с.
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микроклиматических

2. Гигиеническая оценка микроклимата классной комнаты [Электронный
ресурс]: http://www.bestreferat.ru
3. Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений
[Электронный ресурс]: СанПиН 2.4.2.2821 – 10. – http//www.consultantplus.ru
4. Дублянский В.М., Соцкова Л.М./ «Методики микроклиматических
исследований»/ 1981г. –Л.: «Гидрометеоиздат» – 81 с.
5. Сапожникова С.А. Микроклимат и местный климат» 1950 г. – Л.:
«Гидрометеоиздат» – 242 с.
6. МУК 4.3.2756-10.4.3 Методические указания по измерению и оценке
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ПРИНЦИП ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ К МИКРООРГАНИЗМАМ
ИЗ ОБЪЕКТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
А.К. Куандыкова
заведующий кафедрой профилактической медицины
Международный казахско-турецкий университет имени Х.А. Ясави,
г. Туркестан
Аннотация. Статья посвящена работе по определению наиболее
эффективной концентрации дезинфицирующих средств, применяемых в
лечебно-профилактческом учреждении с целью текущей дезинфекции
больничного оборудования. Дезинфицирующие средства оцениваются
между собой по эффективности на воздействие штаммов, циркулирующих
в конкретном лечебно-профилактическом учреждении на момент
исследования.

Появление новых форм инфекционных патологий, возбудители
которых не изучены, а также многих видов возбудителей
внутрибольничных инфекций (ВБИ) с приобретенной устойчивостью
к антибиотикам повышает роль неспецифического защитного барьера,
создаваемого применением дезинфицирующих средств, в решении
задач инфекционной безопасности пациентов и персонала ЛПУ. В
этой связи, антимикробной активность, эффективность и надежность
режимов применения внедряемых в отечественную медицинскую
практику дезсредств приобретает принципиальный характер. К
официальному разрешению на применение в практике любое
дезсредство, проходит многоэтапный путь естественного, так сказать,
отбора в виде различного рода испытаний и экспертных оценок,
результаты которых и должны быть гарантом декларируемых в
официальных документах на средство эффективности и безопасности
его применения в практике [1, 2].
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Учитывая актуальность данного направления нами была
проведена работа по определению наиболее эффективной концентрации
дезинфицирующих средств, применяемых в лечебно-профилактческом
учреждении с целью текущей дезинфекции больничного оборудования.
Дезинфицирующие средства оцениваются между собой по эффективности на воздействие штаммов, циркулирующих в конкретном
лечебно-профилактическом учреждении на момент исследования.
Этапы исследования:
– восстановление свойств испытуемых штаммов путем пересева
на свежеприготовленный МПА;
– приготовление рабочих концентраций дезинфицирующих
средств;
– в 2 мл каждого дез.средства заносится по 0,2 мл 1 млрд.взвеси
испытуемого штамма;
– по истечении экспозиции производится посев на кровяной агар
по методу Гоулда;
учет результат через 18-24 часа инкубации при 37 С0 (таблица 1).
Таблица 1.
Испытуемый
штамм

Pseudomonas aeruginosa
Pseudomonas aeruginosa
Pseudomonas aeruginosa
Pseudomonas aeruginosa
Staphylococcus aureus
Staphylococcus aureus
Грамположительные
палочки

Испытуемый дезинфицирующий раствор
Део
Хлор
+
+
+
+
-

А
Дез
-

Клорилли
+
+
+
+
-

Физ.раствор
(контроль)
+
+
+
+
+
+
+

Примечания:
«+» – наличие роста бактерий.
«-» – отсутствие роста бактерий.
Экспозиция во всех трех случаях одинаковая, равная 30 минутам.
Заключение: на основании исследования можно сделать вывод о
том, что дезинфицирующее средство «А Дез» в заданной концентрации был наиболее эффективным по отношению к испытуемым
штаммам.
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Исследование является качественным и не имеет доказательную
основу в силу возможных допущенных погрешностей и недостаточного
числа повторов.
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ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ЭНДЕМИЯЛЫҚ ЗОБТЫҢ
АЛДЫН АЛУ ЖӘНЕ ТАРАЛУЫ
Ж.М. Маңғұлова
Қ.А. Яссауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік университеті
Түркістан қаласы
Аңдатпа. Йод тұтынудың азаюы нәтижесінде қалқанша без
функциясының бұзылысы пайда болатын патологиялық жағдай.

Бүкіл жер шарында 650 млн адам осы дертке шалдыққан.
Қазақстанда эндемиялық зоб ошақтары 19 облыстың ішінен 16
облыста анықталған. Әсіресе шығыс пен оңтустікте көрсеткіштер
жоғары. Йодтың тәуліктің мөлшері 150-250 мкг (Европа елдерінде 300
мкг/тәул дейін, США – 400-500 мкг/тәул және одан көп). Организмге
йодтың мөлшері күніне 100 мкг аз түсетін болса компенсаторлы
қалқанша без ұлғаюы дамиды.
Тапсырма:
Эндемиялық зобтың дамуына негізгі бейім факторлар.
Йодтапшылық жағдайдың клиникалық көрінісі
Эндемиялық зобтың негізгі алдын алу шаралары
Эндемиялық зобтың негізгі қортындысы
Зерттеу объектісі: 0-14 жас аралығындағы және жасөспіріп
балалар, жүкті және емізуші аналар, 60жастан асқан ересектер.
Тексеру әдістері: Жалпы халық арасында эндемиялық зобты
алдын алуға 0-14 жас аралығындағы және жасөспіріп балалар, жүкті
және емізуші аналар, 60жастан асқан ересектерді профилактикалық
тексеруден өткізіп қан құрамындағы тиройдтты гормондарды тексеру.
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Эндемиялық зобтың дамуына бейім факторлар:
– тұқым қуалаушылық, зобқа созылған;
– тиреоидты гормондардың биосинтезінің генетикалық ақаулары;
–судың урохроммен, нитраттармен ластануы, ондағы кальций,
гуминді заттардың жоғары болуы йодтың сіңуін қиындатады;
– қоршаған ортадағы және азық-түлік өнімдеріндегі мырыш,
марганец, селен, молибден, кобальт, мыс микроэлементтерінің тапшылығы
және кальций артық болуы. Мыс тапшылығы йодтың тирозильді
радикалға қосылуына қатысатын йодиназаның белсенділігін төмендетеді, сондай-ақ цитохромоксидаза, церулоплазминнің белсенділігін
төмендетеді. Кобальт тапшылығы қалқанша безінің йодпероксидазасының белсенділігін төмендетеді. Микроэлементтердің теңгерімсіздігі тиреоидты гормондардың биосинтезінің бұзылуына ықпал
етеді;
– қалқанша безінің жасушаларына йодиді тасымалдауды шеектейтін дәрілік препараттарды қолдану (перйодат, калий перхлораты);
– қалқанша безде йодтың органикалық бұзылуын бұзатын
препараттарды қолдану (тиомочевиндер, тиурацил туындылары,
кейбір сульфаниламидтер, парааминобензой қышқылы, аминосалицил
қышқылы);
– өнімдерде стремогенді факторлардың болуы. Табиғи струмогендерді екі топқа бөлуге болады. Бір топ – бұл тиоционаты мен
изоционаты қамтылған преимуществен но өсімдіктер тұқымдасының
Crucifera (ақ қауданды қырыққабат, түрлі-түсті, брокколи, брюссель,
мал азықтық шалқан, шалқан, хрен, салат, рапс). Тиоционаттар мен
изоционаттар йодидтерді қалқанша безімен басып алуды бұғаттайды
және оны безден босатуды тездетеді. Струмогендердің басқа тобы-бұл
маниок, жүгері, тәтті картоп, Лима бұршағы бар цианогенді
гликозидтер;
– жұқпалы-қабыну процестерінің, әсіресе созылмалы, глиста
инвазиялардың, қанағаттанарлықсыз санитарлық-гигиеналық және
әлеуметтік жағдайлардың әсері. Бұл жағдайларда қалқанша безінің
қандағы тиреоидты гормондардың оңтайлы деңгейін ұстап тұратын
компенсаторлық мүмкіндіктері күрт төмендейді.
Эндемиялық зоб. Йодтапшылық жағдайдың клиникалық
көрінісі
Эндемиялық зоб клиникасы қалқанша безінің дисфункциясымен
байланысты.
– жоғары шаршағыштық;
– кезеңдік бас ауруы;
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– кеуденің артындағы жайсыздық;
– тамақ ауданында қысылу сезімі;
– жұтынудың қиындауы;
– тыныс алудың бұзылуы;
– тұншығу ұстамалары;
– құрғақ жөтел (елеулі түрде өсуде).
Эндемиялық зобтың негізгі алдын алу шаралары
Йод тапшылығының алдын алу барлық жас кезеңдерінде өте
маңызды және ең алдымен тамақтанудағы йод тапшылығын жою
болып табылады.
Кең профилактикалық шаралар жүргізу мақсатында Қазақстанның
Денсаулық сақтау министрлігі 1950 жылдан бастап йодталған тұзбен
массивті профилактиканы енгізді. Тұздың йодталуы Қазақстан
территориясында Аралдың, Қалқаман және Балқаштың тұз өндірістерінде тұзға калий йодидін қосу арқылы жүзеге асырылады (25г 1
тонна тұзға).
ДДҰ деректері бойынша йодқа тәуліктік физиологиялық
қажеттілік
Ересектер арасында
1 жасқа дейінгі нәрестелерде
2жастан – 5 жасқа дейінгі баралар арасында
7 жастан – 12 жасқа дейінгі баралар арасында
Жас өспірім және ересетер арасында

90
110-130
130-150
200
250-300

Қортынды.
– Салауатты өмір салтын ұстану
– Тағам өнімдерін йодтау жолымен жаппай йод алдын алу;
– Халықтың белгілі бір топтарының құрамында топтық йод
алдын алу. Халық арасында эндемиялық зобтың негізгі себебіні шығу
және алдын алу шаралары жайында ағарту жұмыстарын жүргізу.
– Қазақстандағы жоғалған және тартылған теңіз, өзен және
көлдерді қалпына келтіру жұмыстарын күшейту нәтижесінде ауа және
топырақ құрамында йод деңгейі жоғарлату.
Тамақтану рационына қосымша йоды көп тағамдарды қосу:
– қайнатылған теңіз балығы – аптасына 3 рет;
– әртүрлі теңіз өнімдері; теңіз балдырлары;
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– жаңғақтар, әсіресе жаңғақ; қышқыл сүт өнімдері-Күніне 1-2
стакан;
– ара шаруашылығы өнімдері;
– кептірілген жемістердің барлық түрлері;
– жаңа сығылған көкөніс, жеміс және жидек шырындары;
– шикі түрдегі көкөністер мен жемістер; итмұрынның жемістері.
Әдебиет
1 Окороков А.Н. Диагностика и лечение болезней внутренних органов
2. Эндокринология Дедов И., Мельниченко Г., Фадеев В. Г. 2012
3. Эндокринология Шостак Н.А. г. 2007
4. Источник:http://www.booksmed.com/endokrinologiya/2490endokrinologiya-bodnar-uchebnik.html
5. http://mkb-10.com/index.php?pid=3011
6. http://medreality.ru/endemicheskiy-zob/250-endemicheskiy-zob.html:
7. https://simptomer.ru/bolezni/endokrinnaya-sistema/3035-endemicheskij-zob

ҚАЗІРГІ ТАҢДА ҚЫЗЫЛША АУРУЫНЫҢ БЕЛЕҢ АЛУЫ
Л.К. Назарова
Түркістан қ. Қ.А. Ясауи атындағы қазақ – түрік университеті
Профилактикалық медицина кафедрасының оқытушысы
Аңдатпа. ҚР-ында қызылша ауруының эпидемия болу жағдайы,
статистикалық көрсеткіштері. Халық арасында қызылша ауруының
таралуы. Түркістан қаласындағы қызылша ауруының статистикалық
көрсеткіші. Қызылша ауруының асқынулары.

Қызылшаның алғашқы белгісі – дене температурасының 38
градусқа дейін көтерілуі, ол 1 аптаға созылады. Бастапқы кезеңде
тұмау, жөтел, жүрек айнуы, бастың ауруы және конъюктивит болады.
Науқастың тәбеті жоғалады. Бірнеше күннен соң, бетте және мойында
бөртпелер пайда болады. 5-6 күн өткеннен кейін бөртпелер жоғалып
кетеді. Статистикаға сүйенетін болсақ, 40% жағдайда ауру асқынады,
әсіресе 5 жасқа толмаған балаларда. Оларда соқырлық, құлақтың
қабынуы, гепатит және энцефалит сияқты дерттер пайда болуы ғажап
емес. Қызылша вирусы ауа-тамшы жолымен жеңіл беріледі және
өміршең бөлшектері қызылша ауруын тасымалдаушы үй-жайдан
шығып кеткеннен кейін екі сағатқа дейін ауада сақталады. Қызылша
бөртпе пайда болғанға дейін төрт күн бұрын және бөртпе пайда
болғаннан кейін төрт күнге дейін басқа адамдарға беріле алады.
Сондықтан, ауру жұқтырған адам қызылшаның ешбір белгілерінсіз
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және өзінің денсаулығы туралы білмей вирус таратуды жалғастырады.
Олар адамдармен қарым-қатынаста болып, жұмысқа, мектепке,
дүкенге барады, маршруттарда және метрода жүреді. Егілмеген
адамдар вирусы бар ауамен тыныс алғаннан кейін 90% жұқтыру
ықтималдығына ұшырайды. Ауамен тасымалданып, ағзаға таралады.
Таралуына жөтел және түшкіру көмегін тигізеді. Даладан гөрі, оны
жабық бөлмеде жұқтыру қаупі едәуір жоғары. Қызылшамен бір рет
ауырған адам, бұл вирусты енді ешқашан жұқтырмайды. Өйткені, ол
кісіде өмір бойына иммунитет пайда болады. [1.2]
Қызылша медициналық көмекке кеш жүгінген және қоса жүретін
ауыр аурулар болған жағдайда өлімге алып келуі мүмкін, ол
пневмония (өкпенің қабынуы), бронхит, энцефалит (ми қабығының
қабынуы) сияқты асқынулардың асқынуымен қауіпті.
Қызылшадан қорғанудың бірден бір тиімді шарасы ол вакцинация болып табылады. Вакцинация үшін қызылшаға, қызамыққа
және паротитке (ҚҚП) қарсы аралас вакцина пайдаланылады.
Қазіргі таңда Қазақстан Республикасында қызылшамен сырқаттанушылық белең алуда, ол көбінесе егілмеген балалардың арасында
тіркеліп отыр, Егуге балалар егу жасына толмауына байланысты (1
жасқа толмаған) – 54%, медициналық себептермен егуді кейінге
қалдырылуына байланысты
(жіті аурулар және созылмалы
аурулардың асқынуы, окнологиялық аурулар, орталық жүйке жүйесі
ауруларының ауыр үдемелі аурулары) – 32%, вакцинациядан бас тарту
себептері бойынша –13,9% (391) егілмеген. [1.2]
2018 – 2019 ж.ж аралығында Қызылша ауруының Қазақстан
Республикасында тіркелу жағдайы.
№ Жылы
1 2018
2 2019 сәуір айына дейін

14 Жасқа дейінгі
20
4670

14 жастан кейін
6
3350

2018-2019 ж.ж. аралығында Түркістан қаласында қызылша
ауруының тіркелуі
№
1
2

Жылы
2018
2019

14 Жасқа дейінгі
26

14 жастан кейін
3

2019 жылғы 1 қаңтардан бастап қазіргі уақыт аралығында
қызылшаның 4670 расталған жағдайы тіркелген, оның ішінде 14
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жасқа дейінгі балалар арасында 3350 жағдай (71,2%). Қызылшаның
тіркелуі республиканың барлық өңірінде байқалады, 5 өңірде – НұрСұлтан қаласында (ағымдағы жылғы қаңтардан бастап – 1342 жағдай),
сондай-ақ Алматы, Шымкент қалаларында, Ақмола және Түркістан
облыстарында өсуі байқалған, яғни Алматы қаласындағы 84
жағдайдан Шымкент қаласындағы 700 жағдайға дейін тіркелген.
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының (ДДҰ) статистикасы
бойынша қызылша ауруымен сырқаттанушылық деңгейі.

Қорытынды: ҚР Денсаулық сақтау министрлігі 1 сәуірден бастап
халықты қызылшаға қарсы қосымша иммундау бастауды қолға алды.
Вакцинация үшін қызылшаға, қызамыққа және паротитке (ҚҚП)
қарсы аралас вакцинаны «Серум институт оф Индия» (Үндістан)
компаниясы өндірген, вакцина қолданылуда. Халықты күнтізбеге
сәйкес уақытылы иммунизациялау және қазіргі таңда вакцина
салдыруға қарсы отбасыларға вакцина қабылдау қажет еекндігі
жөнінде сауаттылығын арттыру.
Әдебиет
1 http://faktiler.kz/kyzylsha-auruy-turaly-malimet/
2. https://www.inform.kz/kz/biyl-kazakstanda-kyzylshaga-katysty-26-okigatirkelgen_a3460873
3. http://kooz.dsm.gov.kz/kk/news/kr-densaulyk-saktau-ministrligi-1-suirdenbastap-halykty-kyzylshaga-karsy-kosymsha-immundau

111

КОСМЕТОЛОГИЯДА ПАЙДАЛЫ ДӘРІЛІК
ӨСІМДІКТЕРДІ ҚОЛДАНУ
А.Ж. Отарова
Павлодар мемлекеттік университеті, магистрант
Б.З. Жумадилов
Биология ғылымының кандидаты, доцент, ПМПУ
Аңдатпа. Косметология көне заманнан бастап дамыған, сол кезден ақ
адамдар шөптер мен гүлдердің құрамындағы пайдалы заттарды
қолданған. Осы мақалада біз дәрілік шөптердің қажетті мөлшерін
көрсете отырып, бірнеше рецепт алдық. Сонымен қатар дәрілік шөптерді
жинаудың күнтізбесін келтіріп, үйде жағдайында оларды өңдеудің әдісі
мен технологиясы сипатталған – инфузия, майлар, ваннаға инфузия,
компресс және т.б. өндіру жолдарын көрсеттік. Бұл жұмыс косметологияға пайдалы дәрілік өсімдіктерді
анықтап, өсімдік негізінде
жасалған табиғи косметиканың адам денсаулығына пайдасын анықтауға
арналған.

Ұзақ уақыттар бойы сұлулық саласында өсімдіктерден жасалған
косметиканың әсері уақытша ғана деп есептеліп келді. Бірақ та қазіргі
заман косметологиясын өсімдіктерден жасалған косметологиялық
заттарсыз елестету мүмкін емес. Қазіргі кезде экологияның бұзылуына
байланысты біздің теріміздің де жағдайы бұзылуда. Сол себепті
терінің түрлі ақауларын (құрғақтығын, майлылығын, безеуді, әжімді,
түрлі мең мен қалдарды) болдырмау және жою үшін өсімдіктерден
жасалған косметологиялық заттарды адамдар кеңінен пайдалануда.
Өсімдіктердің құрамындағы биологиялық активті заттар қазіргі күнгі
барлық косметологиялық заттардың құрамында кездеседі.
Косметика өндірісі үшін шикізат әрқашан табиғат сыйлықтарынан алынған компоненттерге айналады. Соңғы технологияларды
және соңғы жетістіктерді пайдаланып мамандар, осы салада барынша
мүмкін нәтижелерге қол жеткізді
Дәрілік өсімдіктердің күнтізбелік әдістері
Өсімдіктер топырақтың сапасына, маусымына және өсу аймағына
байланысты жапырақтары, гүлдері, жемістері және т.б. жинақталған
биологиялық белсенді заттардың әртүрлі мөлшерін жинайды,
сондықтан осы кезеңде, өсімдіктердің өсу фазасы кезінде, дәрілік
өсімдіктерді жинау керек.
Дәрілік өсімдіктер пестицидтерді, нитраттарды, ауыр металдарды
(күкірт, қорғасын, қант және т.б.) жинақтауға қабілетті болғандықтан,
ірі өнеркәсіптік қалалардың маңынан өсімдіктерді жинауға болмайды.
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Жыл сайын бір жерден дәрілік шөптерді алу мүмкін емес, себебі
бұл табиғи ресурстардың сарқылуына, және кейбір өсімдіктердің
жоғалуына әкелуі мүмкін.
Дәрілік заттардың ең көп саны жемістердің толық пісетін
кезеңінде болады, олар құрғақ ауа райында жиналады. Бұған дейін
олар күннің көзінде жақсы кептірілуі керек. Бұл жағдайда жемістер
жақсы сақталады. Шырынды кептірілген жемістер қолмен сығылған
кезде бір-біріне жабыспауы керек
Бүршіктер (қарағайлар, қайыңдар мен теректер) ерте көктемде
жиналады,наурыз-сәуірде айларында жинауға болады. Қарағай мен
қайың бүршіктерін тіпті ертерек жинауға болады - ақпан айында. Олар
өте мұқият кептірілуі керек: ұзақ уақыт бойы салқын, желдетілетін
бөлмеде, ал жылы бөлмеде олар гүлдейді.
Қабық ағаштан оңай бөлінгенде қарқынды сорғы ағыны кезінде
ерте көктемде еменнің, талдың бұтақтарынан жиналады. 30-50 см
қашықтықта 2 жартылай сақина кесуді жүргізіп, 1-2 қиманың бойлық
белдеулерін аламыз. Оны ашық ауада, жақсы желдетілетін бөлмеде
немесе кептіргіште 60 C аспайтын температурада құрғатамыз.Егер
қабығы лихенамен жабылған болса, жиналған шикізатты бұзбау үшін
оны пышақпен тазалаңыз
Жапырақтары, әдетте, өсімдіктердің гүлденуі немесе бұтақтануы
кезінде құрғақ ауа райында жиналып, толықтай дамыған
жапырақтарды кесіп тастайды. Lingonberry жапырақтары қар
ерігеннен кейін дереу көктемде жиналады. Басқа уақытта жиналса,
олар қара болып, дәрілік құндылығын жоғалтады. Олар көлеңкеде,
жақсы желдетілетін аймақта жұқа қабатта кептіріледі.
Шөптер өсімдіктердің гүлденуі кезінде, кейде пышақпен немесе
қайшымен кесу арқылы жиналады. Өсімдіктердің ең төменгі қалың
жапырақтары мен сабақтарын ғана қалдырады.
Кейбір өсімдіктердің гүлдері гүлденудің басында, ал басқалары бұталы сатысында жиналады, сондықтан гүл гүлденіп кетпейді. Осы
кезеңде гүлдерде белсенді ингредиенттер көп мөлшерде болады, олар
сақтау кезінде азаяды, кептіруге төзімді және түсі сақталады. Гүлдерді
жапырақтарды жинаған сияқты құрғақ ауа райында жинау ұсынылады.
Күннің көзінде гүлдер, шөптер мен жапырақтары кептірілмейді. Күн
әсерінен бұл шикізат өзінің түсін жоғалтады, ал ең бастысы, олардың
құрамындағы белсенді дәрілік заттардың сапасы азаяды
Тамыры әдетте, күзде немесе жаздың аяғында, өсімдік қурағаннан
кейін қазып алынады. Бұл кезде тамырларда ең көп мөлшерде дәрілік
заттар болады. Тамырдың кейбір түрлері ерте көктемде жиналуы
мүмкін. Тамырды суық сумен жуып, құрғақ желдетілетін жерде
бірнеше күн бойы кептіреді. Мысалы, тұмшапешті 80-90 ° C аспайтын
температурада кептіруге болады.
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Косметикадағы дәрілік өсімдіктер
Дәрілік өсімдіктер бірқатар пайдалы қасиеттерге ие. Сондықтан
әйел адамдардың сұлулығын сақтау үшін оларды қолданбау мүмкін
емес.
Өсімдіктердің емдік қасиеттері мыңдаған жылдар бойы белгілі
болғанымен, олардың ағзаға қаншалықты әсер ететіндігі кейінірек
мәлім болды.
Өсімдіктер биологиялық белсенді және шартты түрде бөлінетін
күрделі химиялық қосылыстардың көп мөлшерін өндіреді. Медицинадағы «биологиялық белсенді» деп аталатын қосылыстар емдік
қасиеттерге ие – олар ең құнды, бірақ олар әдетте өсімдіктерде аз
мөлшерде кездеседі.
«Байланысты заттар» – бұл негізгі құрамның әсеріне әсер ететін
заттар, олар жетекші терапиялық әсер береді. Олар, мысалы, белсенді
заттың сіңірілуін арттыра алады демек, олар пайдалы әсерлерді
арттырады немесе зиянды заттарды азайтады; басқа жағдайларда,
керісінше, олардың кейбір жағымсыз әсерлері болуы мүмкін, содан
кейін оларды жою керек. Көптеген жағдайларда біріктірілген
заттардың болуы өсімдіктерден алынған күрделі препараттардың
маңызды артықшылығы болып табылады.Қазіргі кезде фармакологтар,
физиологтар, косметологтар осыған назар аударады. Косметикалық
майларды, лосьондарды, ұнтақтарды және басқа да препараттарды
өндіруде косметологтар ескі сәнді рецептердің көмегіне жиі жүгінеді.
Көптеген кремдер, тіс пастасы, сусабындар өсімдіктердің құрамдас
бөліктерінен тұрады.
Косметика екі түрге жіктеледі: терапевтік-профилактикалық және
сәндік косметика.
Сәндік косметиканы бет терісінің косметикалық кемшіліктерін
жасыру үшін макияж агенттері қолданады.
Терапевтік-профилактикалық косметика әртүрлі косметикалық
ақауларды (терінің құрғақтықтылық немесе майлылығын, артық
шашты өсіру, пигментация, дегигментация және т.б.) жою үшін
қолданылады.
Терапевтік-профилактикалық
косметикада
қолданылатын
құралдар дәрілік өсімдіктерден жасалады.Осы мақсатта қолданылатын
заттар төмендегідей жіктеледі:
– теріні жұмсарту немесе қалыпқа келтіру үшін;
– қабынуға қарсы;
– Шашты нығайту және өсіру үшін қолданылады.
Косметикада қолданылатын өсімдіктер
Тері жұмсартатын заттар
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Медициналық косметикада жиі қолданылатын өсімдік майы
теріні жұмсартады. Мысалы, зәйтүн майы сабын мен кремнің қымбат
сорттарын өндіруде кеңінен қолданылады. Ол зәйтүн ағашының
піскен жемістерін басу арқылы өндіріледі.
Кокос майы жақсы иіс сабынын жасау үшін қолданылатын жақсы
көбік береді.
Какао майы қатты майларға жұмсартқыш әсер етеді. Сары түсті,
жағымды иісі бар.
Лосьондардағы раушан майы теріні тазартып, жұмсартады.
Қабынуға қарсы заттар
Алтей тамыры
Құрамында көптеген сілті бар. Суық суда инфузия 6: 200
қолдануға болады. Инфузия терапевтік әсерге ие, сеореиялық
дерматит, терінің қабынуы кезінде қолдануға болады
Дәрілік шалфей
Шалфей ірі тері жамылғысының, былғары, сабореялық
дерматиттің емделуіне инфузия ретінде пайдаланылады.
Жапырақтарын 3-5 минутқа әлсіз отқа қайнатып, лосьон түрінде
қолданылады
Бадам (бадам майы)
Бадамнан алынатын май, ол қабынуға қарсы әсерге ие. Теріге
жақсы сіңеді және ешқандай жанама әсер етпейді.Бадам майына
тимол (0,08-0,1) немесе салицил қышқылы (1%) қосылады.
Қияр шырыны
Қияр құрамында күкірт, фосфор, ақуыз, шырышты және 95%
дейін су бар. Жаңа қиярды бет терісінің күтіміне арналған өнім
ретінде қолдана аламыз. Қияр шырыны теріні жұмсартады, ағартады,
күңгірт және серпімді етеді. Ол кремдер мен лосьондардың құрамына
сепкілдер, сары дақтар, сондай-ақ теріні жақсарту мақсатында
қосылады.Безеу үшін қол жетімді косметикалық құрал ретінде
қолданылады. Бұл үшін теріге ұсақталған жаңа піскен қиярдан
инфузия жасалады. (8-сурет).
Алоэ вера
Жаңа піскен жапырақтардан алынған алоэ шырыны
бактерицидтік әсерге ие және теріні қабыну процестерінен, тіпті сәуле
ауруларынан емдеу үшін қолданылады. Шырын таза күйінде де,
эмульсия түрінде де қолданыла алады.Теріге алоэні үнемі пайдалану
жақсы нәтиже береді. Әр түрлі жаралар, күйіктер, шағулардан кейін
қолдану белгілі терапевтік және дезинфекциялық әрекеттерден басқа,
алоэ шырыны күшті қабынуға қарсы, антисептикалық, бактерицидтік
және тазартатын қасиеттерге ие. Терінің қабынуы, псориаз және
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экзема тәрізді тері проблемалары бар тұлғалар да алоэні қолдана
алады. Эмульсияны дайындау үшін жапырақтарынан сығылған
шырынды кептіргіш пен эвкалипт майларымен араластырып 12 күн
бойы 60-80 ° С температурада ұстайды
Қорытынды
Косметикада қолданылатын өсімдіктер көбінесе ресми түрде
танылмаса да дәрілік заттардың қатарына жатады. Тірі ағзалардың
өнімдері ретінде бұл заттар жасанды заттарға қарағанда көбінесе
денеге жақын, олар жақсы қабылданады және метаболизмді қатты
жүктемейді. Біз заттардың күрделі комплекстері туралы айтып
жатқандықтан, олардың әсері күрделі. Жеке компоненттердің
әрекеттері жиі бірн-бірі толықтырады. Негізгі шикізаттың кейбірі
(мысалы, липидтер) көбінесе бауырмен әрекет ететін ілеспе заттарды
қамтиды. Бірақ бұл ереже емес, зиянды және тіпті өте қауіпті болуы
мүмкін өсімдіктер де бар.Сонымен қатар, жеке өсімдік заттарының
төзімділігі өзгереді; Жалпы танылған дәрілік өсімдіктерге, мысалы,
түймедаққа аллергиялық реакция жиі кездеседі.
Косметикалық тұрғыдан қызықтыратын заттар өсімдіктің әртүрлі
бөліктерінде (тұқымдар, тамырлар, жапырақтар, гүлдер және т.б.)
болуы мүмкін. Олардың саны мен құрамына әртүрлі жағдайлар әсер
етеді, мысалы өсу маусымы, ауа-райы жағдайлары, күн сәулесі.
Препараттарға кешенді қабынуға қарсы, антимикробтық, тұтқыр,
эмультивті немесе терапевтік және косметикалық әсердің басқа
түрлерін ұсыну үшін көбінесе биологиялық белсенді заттардың
(витаминдер, микроэлементтер, белоктар, ферменттер, гормондар,
эфир майлары және т.б.) комплексі қосылады. Косметикалық
өнімдерде өсімдіктерден алынған табиғи заттар, әсіресе өсімдіктердің
биологиялық белсенді заттары бар косметикалық өнім неғұрлым
құнды және пайдалы.
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ОҚУШЫ ПОРТФЕЛІ-САЛМАҒЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ БАЛА
ДЕНСАУЛЫҒЫНА ТИГІЗЕТІН ӘСЕРІ
Д. Сарсенова
7 сынып оқушысы, №1 Чернорецк ОМ, Павлодар ауданы,
Павлодар облысы
Б.М. Кенебаева
жаратылыстану пәні мұғалімі, №1 Чернорецк ОМ
Ертеде қытайлықтар қағазды, ал европалықтар сөмке ойлап
тапқан екен. Алғашында адамдар сөмкені тюленнің терісінен жасаған.
Ал ата-аналары балаларына қолдан бір иінді сөмке тігіп беретін. Оның
баланың бір иығына, бой сымбатына тигізетін әсері бар екенін
ойламаған. Уақыт өте келе біз білеміз оқушы портфелінің аспалы, иіні
жалпақ, баланың бойына сәйкес болу керек екендігін. Бірақ заман
талабына сай оқушы портфелі бірнеше өзгерді. Қазақстан Республикасы
Үкіметінің 2011 жылғы 30 желтоқсандағы №1684 Қаулысымен
бекітілген Санитарлық ережелер «Балалар мен жасөспірімдерге
тәрбие және білім беретін нысандарға қойылатын санитарлық –
эпидемиологиялық талаптар» деп аталады. Міне, осы Ереженің 10-шы
тармағында балалар мен жасөспірімдерге тәрбие және білім беретін
нысандардағы балалар мен жасөспірімдерді тәрбиелеу, білім беру
(мектеп оқулықтарына) және өндірістік тәжірибесі жағдайларына
қойылатын талаптар айқындалған. Қазақстан Республикасының Білім
және ғылым министрлігі Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау
министрінің 2018 жылғы 28 қыркүйектегі ҚР ДСМ-20 бұйрығымен
«Білім беру объектілеріне қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық
талаптар» санитариялық қағидалар бекітілген.
1-4 сыныптардың оқушылары үшін бір оқулық салмағы 300
грамнан,5-6 сыныптар үшін 400 грамнан, 7-9 сыныптар үшін 500
грамнан, 1011 сыныптар үшін 600 грамнан аспауы тиіс. Оқулық
салмағының 10 пайыз ғана артып кетуіне рұқсат етіледі екен. Ал,
оқушылардың күнделікті мектепке көтеріп баратын оқулықтарының
жалпы салмағы (портфель салмағын қоспағанда): 1-3 сыныптар үшін
1,5-2 килограмнан, 45 сыныптар үшін 2, 5 килограмнан, 6-7 сыныптар
үшін 3-3,5 килограмнан, 8-11 сыныптар үшін 4-4,5 килограмнан
аспауы тиіс. Бос портфельдің салмағы 500-700 г болу керек.Оқушы
портфелінің өлшемі: Биіктігі – 220-260 мм, ені – 60-100 мм, ұзындығы
– 300-360 мм. Аспалы, екі иінді, иіні жалпақ /4 см/ және баланың
комплекциясына қарай болу керек. Матасы жууға ыңғайлы тез
жыртылмайтынын таңдау керек. Шындығында, оқушы портфелінің
салмағы қандай болуы керек? Портфель оқушы салмағының 10%
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аспауы керек. Жалпы, елімізде осыны реттейтін нормативтік құжат
бар ма? Сұрастырып көрсек, бар екен.
Санитарлық талаптарға сәйкес ұстамайтын балалар көп. Ол бала
денсаулығына әсері бар екені мәлім. Портфельді балалар әдемі,
сәнділігіне қарай таңдайды. Күнделікті оқу құралдарына толы мектеп
оқушылары сөмкелерінің салмағы қазірде 7 - 8 кг-нан асатыны
баршаға мәлім. Бастауыш сынып балдырғандары қоржынының өзі
осы салмаққа жеткен. Бұл олар үшін аз салмақ емес. Ауыр портфель мол қазына дегенмен, оның буыны бекімеген балдырғандардың
денсаулығына тигізер зияны да жетерлік. Қызығы, бірінші сыныптың
оқушыларының портфельдерінде не жоқ десеңізші?! Олар
оқулықтардың керегін де, керек емесін де таси береді екен.
Портфельдерінде тіпті ойыншық, үзілісте ішетін тамағына (бөлке,
сусын) дейін бар. Ата-аналарына айтарымыз, бірінші сыныптың
оқушыларына транспортир, циркуль, секілді жоғары сыныпта
қолданатын құралдар әзірге қажет емес екендігі. Ең болмағанда, онсыз
да ауыр портфельді жеңілдетіп, керек емесін үйлеріне қалдырса екен.
Мұндай салмақ қайтсе де бүлдіршіндердің омыртқасына әсер етпей
қоймайды. Ал қыз балалардың жас кезінде мұндай салмақ көтеруіне
мүлде болмайды" дегенді ата-аналарымыз айтып жүреді.
Оқушы портфелінің түрлері
Оқушы портфелінің (сөмкесінің) тарихы. Ол қалай пайда болды?
Мүмкін кітаптармен және дәптерлермен бірге шығар. Көптеген
жылдардан бері оқушы портфелі танымастай болып өзгерді. Соғысқа
дейін кезеңдерде жай ғана қолдан тігілген формасыз дорбалар, теріден
тігілген шағын қапшықтар болды. Сол кезде мектепке портфельсіз
барса да болар еді, өйткені оқу құралдарынан тек оқулық, соның
өзінде тек ұстазда ғана болды.Дәптерлер мен оқулықтар сөмкеге тек
соғыстан кейінгі жылдары ғана салына бастады. Соның өзінде көбі
әкелерінен қалған, соғыс алаңын көрген сөмкелер (полевые сумки)
болды. Сол кездегі сөмкелерде арқабау деген атымен болмаған.
Оқушының сымбаты туралы ойланатын шама да болған жоқ ол кезде.
Бірақ өмір бір орында тұрмайды. Қажеттілік туындағасын мектеп
сөмкесінің түрлері де шыға бастады.
Портфель сөзі француз сөзінен шыққан. «Носить лист» деген
мағынаны білдіреді. Портфельдер 1960-1980 жылдар аралығында көп
қолданылды. Совет үкіметінің тұсында барлық оқушылардың
портфельдері біркелкі және түстерінің айырмашылықтары да аз
болған. Ол кезде жасанды теріден, формалары мен көлемдері бірдей
портфельдер тігілді. Өйткені совет балалары тең болу керек деген
идея болды.1980 жылы Олимпиаданың өтуіне байланысты мектеп
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сөмкелерінің орнына жоғарғы сынып оқушылары спорттық сөмкелер
ұстау сол кездің модасы деп санайтын. Әртүрлілік 90 –жылдарда
ғылыми-техникалық төңкеріспен бірге ене бастады. Қазіргі таңда
портфель түрлері өте көп. Түстері, формалары, суреттері туралы
келесі тарауда тоқталамын. Өте ыңғайлы портфель қандай болуы
керек? Біріншіден, қажетті ұсақ-түйектердің барлығына орын
табылатындай кең болуы керек. Екіншіден, кең болғанымен, тым
үлкен болмауы қажет. Бұл портфельдердің пайдасы сол, қолыңа қабатқабат пакет ұстап әуре болмай, бәрін портфельге сыйдыруға болады.
Басты мәселе оның әмбебаптылығында, себебі сапалы жолдорба спортпен шұғылданғанға, саяхатқа аттанғанға, серуендегенге немесе
жай ғана сабаққа барғанға ыңғайлы да маңызды әрі таптырмас
көмекші құрал.
Оқушы балаңыздың портфелін таразыға тартып көрдіңіз бе? Әр
бос портфельдің салмағы 500 граммнан аспауы тиіс. Талап солай!
Осыны есте ұстаңыз. Шамадан тыс ауыр сөмке арқалаған балалар
«сколиозға» душар болып жатыр. Бұл омыртқаның қисаюын білдіреді.
Дәрігерлер мұны айтып дабыл қақса да, Білім және ғылым
министрлігі бұл мұңға құлақ асса да, амал жоқ. Ауыр оқулықтан
жақын арада арыла алмаймыз.
Оқушы портфелі салмағының бала денсаулығына әсері
Денсаулық-баға жетпейтін жалғыз ғана асыл дүние. Денсаулығың
жақсы болу үшін, әр адам баласы өз денсаулығына көңіл бөлуі қажет.
Біз денсаулығымызға немқұрайлы қарап, оған үлкен зиян келтіреміз.
Денсаулықтың қадірін, адам ауырғанда білетіні өкінішті-ақ.
Денсаулықтың мықты болуы, адамның өзіне де байланысты.
Дегенмен, оған қоршаған ортаның, жұтқан ауаның, ішкен-жеген
тамақтың, су құрамының лас болуы да айтарлықтай ықпалымен қатар
ауыр портфель бала денсаулығына әсері барын зерттедік. Адамзат
өмірге келген соң, өмірін қалай болса, солай өткізбеуі тиіс. Яғни, адам
саналы да, жарқын өмір сүруі қажет. Ол үшін ең алдымен ата-бабамыз
айтып кеткендей:
Бірінші байлық-денсаулық, Екінші байлық-ақ жаулық, Үшінші
байлық-онсаулық демекші, ең алдымен саналы да, жарқын өмір сүру
үшін денсаулық қажет.
Денсаулық – зор байлық. Ол үшін дұрыс тамақтануға, уақытында
демалуға, дене қимылымен айналысуға көп көңіл бөлу қажет.
Сонымен бірге санитарлық талаптарға сай ережелерге ата-аналар көп
көңіл бөлу керек.Қандайда болмасын ауыр салмақ оқушының омыртқа
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жотасымен арқа бұлшық еттеріне нашар әсер етеді, бұл факт. Және
жас ұлғайған сайын оның зардабы үлкейе түседі. Ресей зерттеушілерінің еңбектеріне сүйенсек дұрыс таңдалмаған мектеп сөмкесі
50% сколиоздың пайда болуына әкеледі деп айтуда.Сколиоз (көне
грекше: σκολιός, лат. scoliōsis – қисық, қисайған) – омыртқаның бір
бүйірге қарай қисаюы. Сколиоздың туа бітетін және жүре пайда
болатын түрлері бар. Жүре пайда болатын сколиоздың себебіне қарай
рахиттік, статик, неврогендік және үйреншікті (идиопатик) түрлері
болады. Статикалық сколиоз омыртқаға түсетін күштің бірқалыпты
болмауынан дамиды. (мысалы, скрипкашылар, тігіншілер, т.б.).
Неврогендік сколиоз полиемиелитпен ауырған балаларда кездеседі.
Үйреншікті сколиоз арқа, жауырын, бұлшық еттерінің қалыпты
дамымауынан болады. Омыртқа бойында орналасқан бұлшық еттердің
әлсіз болуы омырқаға түскен әр түрлі күштердің әсерінен омыртқаның
біртіндеп бір бүйірге қарай қисаюына әкеледі. Бұл мектеп жасындағы
балаларда жиі кездеседі. Сондай-ақ сколиоздың бөлшектенген
(омыртқаның тек бір бөлегінің қисаюы); тұтас (омыртқаның толықтай
қисаюы); сыртқы пішініне қарай: біржақты және S тәрізді түрлері
ажыратылады. Емі: консервативті әдіс бойынша – арқа, жауырын
тұсындағы бұлшық еттерді арнайы гимнастика, массаж, дәрі-дәрмек,
әр түрлі корсеттерді пайдаланып нығайту, хирургиялық әдіс бойынша –
консервативті ем нәтиже бермеген жағдайда, ауто-гомотранспланттарды қолданып, омыртқаны бір қалыпта бекіту үшін операция жасау.
Сколиоздың салдарынан ішкі мүшелер және ми зардап шегеді.Енді
осы «ауыр» және «ыңғайсыз» проблемадан шығу жолдарды іздеп
көрдім. Осындай мәселенің туындап отырған себептерін анықтадым:
1-Қазақстанда оқушы портфелінің қандай болуы керектігін
қадағалайтын мемлекеттік стандарт жоқ (Ресейде 2003 жылы шықты).
2-Мектеп оқулықтарының көп және ауыр болуы. 3- Жасына сай
таңдалмаған портфель.
Жоғарыда айтылған мәселелерді шешу жолдарын іздеп көрдім:
1. АҚШ-та ауыр портфель ұстамас үшін екі комплект оқулық
пайдаланады. Біреуі мектепте, екіншісі үйде, әр оқушының өз жәшігі
бар.
2. Қытайда оқушы портфелін дәрігерлердің тексеруінен кейін
ғана шығаруға рұқсат етіледі.
3. Тайванда электронды оқушы портфелін ойлап табуда. Онда
күнделік, дәптер, оқулық болады.
4. Израильде білім беру министрлігі бекіткен оқушы портфелінің
салмағын ата-аналар комитеті қадағалайды.
5. Малайзияда оқулықтың орнына ноутбуктер қолданады.
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6. Европаның кейбір мемлекеттерінде оқушылар күнделікті
лекцияларын тек көшірме түрінде қағазбен ғана алады.
7. Швецияда оқушылар мүлдем портфель ұстамайды, өйткені 8сыныпқа дейін оқушыларға үй тапсырмасын бермейді.
8. Тағы бір мемлекеттерде әр оқу тоқсанына бөлек оқулық
шығармақшы.
Оқушы портфелінің салмағын зерттеу нәтижелері
Портфель салмағын өлшеу экспериментінің алғашқы қадамдары
үйде таразы көрсеткіштерінен бастау алды. Таразы көмегімен бос
портфель таразыланды. Менің бос портфелімнің салмағы 870 г болып
шықты(норма 500гр). (эксперимент дәлелдемелері фото түрінде
сақталған, сурет 1.). Енді апта бойғы, сабақ кестесі негізінде әр күнгі
портфелімнің салмағын қарастырайық /оның ішінде спорттық
киім,екінші аяқ киім және т.б.(норма 3-3,5 кг) Нәтижесі: – дүйсенбі –
7 кг 005 г –- сейсенбі – 4 кг 755 г – сәрсенб і – 6 кг180г – бейсенбі – 2
кг 580 г – жұма – 6 кг 115 г болып шықты.
Сонда ең жеңіл портфель, бейсенбі, ал ең ауыр портфель дүйсенбі
болып шықты. Нормаға сай, бейсенбі күнінің сабақ кестесі бойынша
ғана портфель салмағы болып шықты. (Эксперимент фотолары,сурет
2.). Келесі экспериментті жетекшіммен бірге мектептегі медициналық
пунктте жасадық. Медбикемен бірге, таразы көмегімен өлшеу
жұмыстарын жүргіздік. Оған жаңартылған білім мазмұны форматында
оқитын сыныптастарым және 6 сынып оқушылары, барлығы 17оқушы
қатысты. Нәтижесі төмендегі кестеде көрсетілген.
Кесте 1. №1 Чернорецк орта мектебінің 7 сынып оқушы-ларының
портфель салмағының көрсеткіштері
№ Оқушы
аты

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Бос
портфель
салмағы
/гр/
норма

Қобыланды
Әмір
Дильназ
500гр.
Гүлдана
Әбдірахман
Бақытбек
Әдемау
Әділ
Даяна

Бос
Ауытқу
портфель (грамсалмағы мен)
/гр/
490
480
870
525
600
590
560
740
800

370
25
100
90
60
240
300
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Портфель
салмағы/оқу
құралдарымен
қоса/ норма

3-3,5кг

Ауытқу
(граммен)

3,005
475
350
1,260
1,940
2600

Портфель
салмағы/
оқу құралдарымен
қоса/
3,400
3,315
7,005
4,025
3,850
4,760
3,400
5,440
6,100

Анализ: Біздің экспериментке жаңартылған білім мазмұны
бойынша оқитын 7-сынып оқушыларының портфель салмағы
таразыланды. Қатысқан оқушылар саны-9. Эксперимент нәтижелері,
төмендегідей: портфель салмағы нормаға сай- 2оқушыда, нормадан
жоғары-7оқушыда болып шықты. Менің сыныбым бойынша
ауытқудың
орташа
көрсеткіші
-1,300
гр.
(3,005+475+350+1,260+1,940+2,600/6=1,300 Бұл көрсеткіштер бойынша
медбикемен мониторинг жасалды. Ауыр портфель салдарынан
омыртқа ауруларының түрлері анықталды: кифоз-1оқушы (Даяна),
сколиоз-2оқушы(Бақытбек, Гүлдана), омыртқаның орнынан қозғалуы1 оқушы(Әділ). Портфельдің нормадан жоғары болу көрсеткіштерінің
негізгі себептері:
– дұрыс таңдалмаған портфель; оқулық салмағының ауырлығы;
– қосымша оқу құралдарының салмақты болуы.
Кесте 2- №1Чернорецк орта мектебінің 6 сынып оқушыларының
портфель салмағының көрсеткіштері
№

Оқушының
аты

1
2
3
4
5
6
7
8

Аяулым
Айсұлу
Арман
Назерке
Әділғазы
Айбек
Қуандық
Темирлан

Бос
портфель
салмағы
/гр/ норма

500гр.
дейін

Бос
портфель
салмағ
ы /гр/

Ауытқу
(граммен)

490
480
385
550
620
440
440
700

50
120
200

Портфель
салмағы/оқу
құралдарыме
н қоса/ норма

3-3,5кг

Портфель
салмағы/
оқу
құрал
дарымен
қоса/
2,870
2,995
3,120
3,660
3,780
3,370
3,135
3,900

Ауытқу
(грам
-мен)

160
280
400

Анализ: Бұл экспериментке де жаңартылған білім мазмұны
бойынша оқитын, 6-сынып оқушыларының портфель салмағы
таразыланды. Қатысқан оқушылар саны-8. Эксперимент нәтижелері,
төмендегідей: портфель салмағы нормаға сай- 5 оқушыда, нормадан
жоғары-3оқушыда болып шықты. Бұл көрсеткіштер медбикемен
зерделенді. Сколиоз-3 оқушы.
Портфельдің нормадан жоғары болу көрсеткіштерінің негізгі
себептері:
– дұрыс таңдалмаған портфель;
– оқулық салмағының ауырлығы;
– қосымша оқу құралдарының салмақты болуы.
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Кесте 3- №1 Чернорецк орта мектебінің 6-7сынып оқушыларының
портфель салмағының көрсеткіштері
Апта
күндері

Портфель
салмағының
нормасы
(кг)

дүйсенбі
сейсенбі
сәрсенбі 3-3,5кг
бейсенбі
жұма

6-сынып
оқушыларының
портфель
салмағы
(кг)
2,850
3,135
2,275
3,130
2,870

Нормадан 7-сынып
Нормадан Ескерту
ауытқу(кг) оқушыларының ауытқу
портфель
(кг)
салмағы (кг)

-

7,005
4,755
6,180
4,600
6,115

3,505
1,255
2,68
1,100
2,615

Оқушылар
портфелінің
өз таза
салмағының
әр түлі
болуы

Анализ: Біз жүргізген зерттеу, төменде көрсетілген бағыттарға
негізделіп, зерделенді:
Пубертатты кезең: 6-7 сынып оқушылары (пубераттың екінші
кезеңінің бірінші фазасы (10-13 жас аралығы)) балалықтан есейген
шаққа өту сол қоғамның бала мен үлкенге қоятын нормалар мен
талаптарының арасында айырмашылықтың болуы:
– қыз балалар-12-14 жас аралығы, жамбас сүйектері ұлғая
бастайды;
– ұл балалар-13-16 жас аралығы, кеуде мен иықтары дамиды, бой
өсіп, салмақ қосылып, бұлшық еттер дамиды, көңіл-күй жиі-жиі
өзгеріп түрады. Бұл кезеңде тәуліктік жүйелілік қалыптасады,
гонодотропин өнімі артады
Биологиялық ырғақтың оқушыларға әсері: Әр 7 күнде Жер
магниттік өрістің біресе жақты, біресе жақсыз айналасынан өтеді,
соның әсерінен балалар да белсенділік пен еңжарлықтың төңірегінде
болады. Биоырғақтың функцияларын(дүйсенбі-демалыс күндерінен
кейін жұмысқа қайта бейімделу; аптаның ортасы-сейсенбі, сәрсенбі,
бейсенбі күндері жұмысқа деген белсенділік жоғарылайды; жұмажұмысқа деген қабілеттілік төмендейді) есепке ала тұра, мектеп
әкімшілігі сабақ кестесіндегі оқу жүктемесін санитарлықэпидемиологиялық талаптарға сай құру.
Оқушы портфель ауыр салмағын азайту жолдары
Қазіргі кезде портфель салмағы бұл нормадан едәуір асып кетіп
отыр. Ал, енді оны түзетудің жолдары бар ма? Еуропаның бірқатар
мемлекеттерінде оқушылар оқулықтарын мектепте қалдырып кетеді
екен. Біздіңше, заманауи технологияларды қолдану деген сөз. Яғни,
планшеттер мен «электронды оқулықтарға көшу. Немесе ата-аналар
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санитарлық талаптарға сүйене отырып ,ауыр портфельдің бала
денсаулығына әсері барын ескере таңдау жасау керек. Министрлер
ұстайтын планшет біздің де қолымызда жүрер деп ойлаймыз.
Оқушылардың сабағы да, тапсырманы орындауы да, күнделігін
толтыру да осы құрылғы көмегімен жүзеге асады. Білім министрлігіндегілер 2015 жылға дейін республикамыздағы мектептердің 50
пайызын, 2020 жылға 90 пайызын электронды жүйеге өткізсек деп
жоспарлайды.
Қорытынды
Оқушы портфеліне қойылатын санитарлық-гигиеналық талаптарды анықтай отырып, мектеп оқушыларының портфель салмағы
туралы мәліметтерді жинап, ауыр портфельдің бала денсаулығына
тигізетін әсерін зерттеу барысында, осындай нәтижеге көз жеткіздік .
Оқушы портфелі әдемі, сәнді, сыйымдылығы жоғары болғандықтан,
портфельдің ауырлығы оқушыларға ешқандай кедергі болып тұрған
жоқ сияқты. Бірақ ауыр салмақты, жіңішке иінді портфельдер
балалардың жүрек соғу қозғалыстарын өзгертіп, бой сымбаттарының
дамуын тежеп, олардың дамуына кедергі жасайды.Ол үшін оқушы
санитарлық талаптарға сай ережелерді сақтау керек. Ертеңгі күннің
бүгінгі күннен асып түсуіне ықпал етіп, адамзат қоғамын алға қарай
жетелеуші құдіретті күш тек білімге ғана тіреледі.XXI ғасырда
еліміздің жарқын болашағын алға жетелеуші ұрпаққа білім беруді
қамтамасыз ететін жалпы және орта білім беру саласында өзгеріс – ол
12 жылдық білім. Тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйіні», елімізде өсіп
келе жатқан жас жеткіншектердің денсаулықтары мықты, келешегі зор
болу үшін қолымыздан келетін барлық жақсы, игі істерімізді
аямауымыз керек. Елбасымыздың «Дені сау ұрпақ - ұлт болашағы»
деген сөзін қолдай отырып, денсаулығымыз біздің қолымызда екенін
ұмытпайық. Жұмысымның жалғасы «Оқушы портфелін дұрыс таңдау
үшін ақыл-кеңес» жадынама дайындап, еңбегім зая кетпей осы
еңбекте жазылғанды жадында сақтайды деп сенемін.
Ұсыныс
Білім департаментіне мынандай ұсынысым бар: Болашақ
мектептеріміз осы 12 жылдық білім алу жүйесіне сай болып, яғни әр
оқушыға екі комплект оқулық және әр оқушының жеке шкафы болып,
онда өз заттарын салып қою жағдайы қарастырылса. Сонда сендердің
таңдауларың – салауатты өмір салтын сақтап, санитарлық талаптарға
сай ережелерді орындау болып табылады. «Адамға денсаулық бір – ақ
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рет тұрақты әрі өзгермейтін түрде беріледі. Ол өзінен – өзі
жақсармайды. Оны үнемі күте білу керек. ол үшін адам санасына жас
кезінен «денсаулық және әдемілік» ұғымдарын сіңіру керек. Мұндай
қажеттілік ізгілікті, адамгершілікті, тәрбиелік пен біліктілікті
көрсетеді.
Ауыр портфельдің зияндығы тимес үшін:
1/ Портфель сатып алар кезде баланың бойы мен салмағын
ескеру;
2/ Портфель ішіндегі артық заттарды алып тастау;
3/ Мектеп әкімшілігіне сабақ кестесін құрғанда санитарлықэпидемиолгиялық талаптарын ескерту;
4/Аспалы, екі иіні жалпақ портфель және көзге тез түсетін
/жолдан өткенде/ түрін таңдау ;
5/Бұлшық еттер жақсы жұмыс істеу үшін күнделікті дене
жаттығуларын жасау керек.
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К ЭКОЛОГИИ КРАСНОЙ ПОЛЕВКИ
(CLETHRIONOMYS RUTILUS) В ЯКУТИИ
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отделения Российской Академии наук, г. Якутск, Россия
Аннотация. При исследовании на зараженность эндопаразитами у
красной полевки (Clethrionomus rutilus Pallas, 1779) в двух точках Якутии, в
районе среднего течения р. Лена – 1347 экз. и нижнего течения р.
Индигирка – 270 экз. было обнаружено 18 видов гельминтов относящихся к
четырем классам. Приводятся данные по видовому составу гельминтов и
экстенсивности инвазии ими красной полевки в местах ее исследования.

Исследование гельминтофауны красной полевки − Clethrionomus
rutilus Pallas, 1779 проводилось в двух точках на правобережье р.
Лены в 50 км ниже устья Вилюя (66°с.ш.). Долина р. Лены в
указанном районе врезана в аллювиальную равнину Центральной
Якутии, лежащую в едином Предверхоянском мезозойском краевом
прогибе. Вторая точка расположена в долине р. Индигирки в районе
69° с.ш. здесь правобережье представлено Кондоковским плоскогорьем,
левобережье – заболоченной равниной на стыке Индигирской и
Приморской низменностей [1, с. 13, 21]
В местах исследования красная полевка наиболее многочисленный вид и является доминантам. В районе среднего течения
р. Лена, исследовано 1347 красных полевок в нижнем течении
р. Индигирка – 270. Всего исследовано 1617 экземпляров.
Краткая экологическая характеристика красной полевки и
видовой состав обнаруженных у нее гельминтов приводим ниже.
Красная полевка – Clethrionomys rutilus. Красная полевка –
восточно-палеарктический вид, заселяет всю лесную и лесотундровую
зоны, а по долинам рек проникает в тундру вплоть до Северного
Ледовитого океана [3, с. 256]. Обитает в основном в таежных стациях,
в пойме немногочисленна. В равнинно-таежном ландшафте, в
пределах надпойменной террасы красная полевка предпочитает
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селиться в смешанных лесах. На пойменной террасе высокая
численность вида зафиксирована в травянистых березняках. В
остальных местах численность красной полевки значительно ниже,
тем не менее, во всех случаях она выступает в роли доминанта. В
местах наших исследований красная полевка один из самых
многочисленных видов. В долине средней Лены в районе устья р.
Вилюй красная полевка в равнинно-таежном ландшафте обитает в
лиственничниках разных типов. В горно-таежном ландшафте к
наиболее предпочитаемым местам обитания относятся старые гари и
долины небольших ручьев. В пойме предпочитает селиться в редко
затапливаемых участках поросших смешанным лесом и незатапливаемыми ивняками. В долине нижней Индигирки красная полевка
обитает во всех выше перечисленных биотопах. Таким образом, в
обеих точках исследования красная полевка – один из основных видов
равнинно-таежного и горно-таежного ландшафтов, являясь доминантом
или содоминантом в подавляющем большинстве биотопов [1, с.107,
113]. В рацион питания красной полевки в Якутии входят зеленые
части растений, ягоды голубики и брусники, а в подснежный период
жизни – лишайники и мхи [3, с. 260]. Размножается красная полевка в
течении пяти месяцев, с апреля по сентябрь, в разных регионах эти
сроки могут несколько отличаться [3, с. 262]. По мнению Я.Л. Вольперта,
Е.Г. Шадриной [1, с. 120] сроки начала и окончания размножения
могут меняться в зависимости от конкретной ситуации в году.
Максимальная индивидуальная плодовитость красной полевки по
эмбрионам может достигать 13 особей [1, с. 123].
Благодаря широкому распространению и способности к интенсивному размножению красная полевка может достигать высокой
численности в местах обитания и как следствие, является фоновым во
всех зонах республики.
При следовании на зараженность эндопаразитами у красной
полевки было обнаружено 18 видов гельминтов, относящихся к
четырем классам (табл.).
Таблица Видовой состав гельминтов красной полевки и степень
заражения ими в местах исследования

Класс и вид гельминта

Трематоды

река Лена
(среднее течение)
Исследовано 1347
Заражено Э.И. %
624
46,3
5
0,4
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река Индигирка
(нижнее течение)
Исследовано 270
Заражено Э.И. %
193
71,5
4
2,5

Plagiorchis eutamiatis Schulz, 1932
Brachilemmus recurvus Dujardin, 1845
Цестоды
Aprostandrya macrocephala Douthitt,
1915
Anoplochephaloides dentata Spassky
1951
Catenotaenia sp.
Arostrilepis horrida Mas-Coma et
Tenora, 1997
Taenia crassiceps (larva) Rudolphi, 1810
Taenia mustelae (larva) Gmelin, 1790
Mesocestoidts lineatus (larva) Goeze,
1782
Нематоды
Glirovingylus rodentius Gubanov et
Fedorov, 1964
Heligmosomum costellatum Dujardin,
1845
Citellinema microti Gubanov et Fedorov,
1967
Siphacia obvelata Rudolphi, 1802
Ructularia kolimensis Gubanov et
Fedorov, 1967
Ructularia sibiricensis Morosov, 1959
Mastophorus muris Gmelin, 1790
Soboliphyme baturini Petrow, 1930
Скребни
Moniliformis clarki Ward, 1917

5
334

0,4
24,8

4
128

2,5
47,4

-

-

6

2,2

-

-

1

0,4

14

1,0

-

-

328

24,3

118

43,7

5

0,4

1
-

0,4
-

8

0,6

4

1,5

376

27,9

140

51,8

-

-

32

11,8

344

25,5

97

35,9

-

-

2

0,7

43

3,2

16

5,9

-

-

6

2,2

3
3
3

0,2
0,2
0,2

8
10
2
2

2,9
3,7
0,7
0,7

Заключение
В исследуемых районах у красной полевки обнаружено 18 видов
гельминтов: трематод – 2, цестод – 7, нематод – 8, скребней – 1. В
районе средней Лены обнаружено 10 видов гельминтов, в районе
нижнего течения р. Индигирки – 14. Общая зараженность красной
полевки на р. Лена (среднее течение) ниже зараженности на р.
Индигирка (нижнее течение) и составила соответственно 46,3% и
71,5%. В наибольшей степени красная полевка заражена цестодой –
Arostrilepis horrida и нематодами – Glirovingylus rodentius,
Heligmosomum costellatum, Siphacia obvelata эти виды являются
фоновыми для красной полевки, в меньшей – Aprostandrya
macrocephala и Mesocestoidts lineatus,. Сосальщики и скребни у
красной полевки встречаются редко. Ранее у красной полевки в
Якутии было обнаружено 23 вида гельминтов [2, c. 43].
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КОМПЬЮТЕРДІҢ МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ
ДЕНСАУЛЫҒЫНА ЗИЯНЫ
А.Т. Койлыбаева, Г.К. Тулиндинова
Павлодар мемлекеттік педагогикалық университеті
Аңдатпа. Мақалада компьютерлендіру мәселелері, компьютердің
адамға әсер ету спецификасы қарастырылады. Компьютерде жұмыс
істеуге байланысты негізгі аурулар, кемшіліктер анықталды, аллергиялық
реакциялар, сондай-ақ олардың салдарлары анықталды. Анықталған
теориялық фактілердің негізінде зерттеу жүргізілді, ол компьютерді
пайдаланудың "өтіліне", оператордың жасына және жұмыс ұзақтығына
байланысты аурулар мен кемшіліктердің санын қалай көбейтуді көрсетеді.
Оқушылардың компьютерде жұмыс істеу барысында көздің және
орталық жүйке жүйесінің бұзылуы 3 сағатқа дейін жұмыс істеу
барысында ұйқының бұзылуы 20% -дан, 8 сағатқа дейін жұмыс істеу
барысында 43,3% өскенін көрсетеді. Бас ауруы 3 сағатқа дейін 37,1%, 3-6
сағаттан кейін 35%, 6-8 сағатқа дейін 53,3%, 8 сағатқа дейінгі аралықта
жұмыс істеу 60% артқанын көруге болады.

Резюме: В статье освещены проблемы компьютеризации, специфика воздействия компьютеров на организм человека. Описаны
основные заболевания, нарушения, аллергические реакции, связанные
с работой на компьютере, в т.ч. их последствия. На основе
теоретических фактов проведены исследования, показывающие
развитие заболеваний и нарушений в зависимости от «стажа»
пользования компьютера, возраста оператора и длительности работы.
При работе на компьютере до 3-х часов в 20% случаев у учащихся
наблюдаются нарушения зрения и работы центральной нервной
системы, при работе до 8-х часов частота нарушений возрастает до
43,3%. Головные боли возникают при работе на компьютере до 3 часов
у 37,1% учащихся, 3-6 часов у 35%, при 6-8-часовой работе у 53,3%
детей, при 8-часовой частота головных болей возрастает до 60%.

129

Summary: The article illustrates the problem of computerization, the
specifics of the impact of computers on the human body. The main
diseases, disorders, allergic reactions associated with working on a
computer, including their consequences. Based on theoretical facts, studies
have been conducted showing the development of diseases and disorders
depending on the “length of time” of using a computer, the age of the
operator and the duration of work. When working on a computer for up to 3
hours in 20% of cases, students have visual impairment and central nervous
system, while working up to 8 hours, the frequency of violations increases
to 43.3%. Headaches occur when working on a computer for up to 3 hours
in 37.1% of pupils, 3-6 hours in 35%, with 6-8 hours of work in 53.3% of
children, with 8-hour headaches frequency increases to 60% .
Түйінді сөздер: компьютерді пайдалану ұзақтығы, көру кемшіліктері, ұйқының бұзылуы, бас айналуы, бас ауруы, жүйке жүйесінің
бұзылыстары..
Ключевые слова: длительность работы на компьютере, нарушения
зрения, нарушения сна, головокружение, головная боль, нарушения
деятельности нервной системы.
Key words: duration of computer work, visual disturbances, sleep
disorders, dizziness, headache, disorders of the nervous system.
ХХ ғ. екінші жартысы-адам қоғамын жаһандық компьютерлендіру уақыты. Өз, салыстырмалы түрде ұзақ емес, күрделі
компьютер адам-ғасыр өмірінің көптеген салаларында орын алып
үлгерді: жұмыста, оқуда, және де, әрине, балалар үшін ең сүйікті
ойын – сауықтың бірі болды. Интернет пайда болғаннан кейін
компьютер ақпаратты іздеудің, іскерлік қарым – қатынастың,
демалудың ең жақсы тәсілі болды. Бірақ адамға компьютер әкелетін
көптеген сандық артықшылықтардан басқа, жұмыстың санитарлық
ережелері бұзылған жағдайда оның денсаулыққа пайдалы емес әсерін
де ұмытпау керек [1].
Компьютерлендіру проблемасының екі құрамы бар: біріншісі –
адамның компьютермен жұмыс істеуінің физиологиялық ерекшеліктерімен анықталады; екіншісі – компьютерлендіру құралдарының
техникалық параметрлерімен анықталады. Бұл құрам – «адам» және
«техникалық» – бір-бірімен байланысқан.
Балалар көшеде аз уақыт өткізе бастады, қозғалмалы ойындар аз
ойнай бастады, интернет пайдаланушылары чаттарға, поштада
отырып, жеке сөйлесе бастады. Осылайша, компьютер екі жақты
болды; бір жағынан адамды өзіне байлады, екінші жағынан көптеген
аурулардың көзі болды (омыртқа, тыныс алу органдары, көру және
т.б.). Бұл ретте ағзаға электромагниттік сәуленің әсері, ауаның
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жеткіліксіз иондалуы және компьютерлендірумен байланысты басқа
да көптеген қауіп факторлары әлі де жеткіліксіз зерттелмеген.
Компьютер мен адамның мұндай тығыз өзара іс-қимылы кезінде
осы өзара іс-қимылдың ерекшеліктерін, компьютердің адамға әсер ету
ерекшелігін, қоршаған орта шарттарын (шу, ауаның температурасы
мен ылғалдылығының өзгеруі), бұлшық еттің жекелеген топтарының
статикалық кернеуін, көзге түсетін жүктемені, электромагниттік
өрістің әсерін ескеру қажет. ДК-мен жұмыс істеу, әсіресе оны меңгере
бастағандарға, пернетақтадан және дисплейден арылу мүмкін емес.
Алайда, ДК-мен қарқынды жұмыс көп қиындықтар әкелуі мүмкін.
Олар қауіпсіздік шараларын білмеуге немесе оларды елемеуге
байланысты.
Қоғамдағы осындай жағдайға байланысты көптеген елдердің
мемлекеттік органдары мен кәсіподақтары әртүрлі нормаларды,
сертификаттар мен ережелерді әзірлей бастады, бұл компьютердің
адамға зиянды әсерін қысқартады [2].
АҚШ-тың Ұлттық Ғылым академиясының деректері бойынша,
сондай-ақ Австралия, Германия және бірқатар халықаралық орталықтардың ғалымдары жүргізген көптеген зерттеулер нәтижелері
бойынша компьютерлердегі жұмыс пен түрлі кемшіліктер арасындағы
белгілі бір байланыс анықталды. Оларға астенопия (көздің тез
шаршауы), арқаның және мойынның ауыруы, білезік синдромы
(білезіктің ортаңғы жүйкенің ауыр зақымдануы), тендениттер (сіңірдің
ұлпаларындағы қабыну процестері), стенокардия, бет терісіндегі
бөртпе, созылмалы бас ауруы, бас айналуы, жоғары қозу және депрессивті жағдайлар, зейін концентрациясының төмендеуі, ұйқының
бұзылуы және т.б. жатады. Олардың көпшілігі еңбекке қабілеттіліктің
төмендеуіне алып қана қоймай, сонымен қатар адамдардың денсаулығына да нұқсан келтіреді [2].
Монитор арқылы пайда болған электростатикалық өріс шаңды,
темекі түтінінің бөлшектерін, ауа-тамшы инфекцияларының қоздырғыштарын жинайды. Бұл операторларда жиі вирустық инфекциялар
мен аллергиялық аурулардың себебі болып табылады. Пернетақтаның
ыңғайсыз орналасуы немесе тінтуірдің ыңғайсыз құрылымы сіңірдің,
бұлшықеттердің және жүйке ұштарының ауруларын "жинақтауға"
себеп болады. Қайталанатын жүктеменің жарақатына байланысты
аурулар жүйке, бұлшықет және қолдың сіңір аурулары жатады. Ең жиі
қылқалам, білек және иық зардап шегеді. Кәсіби аурулар қатарына:
тендовагинит, жарақаттық эпикондилит, білек арнасының синдромы
жатады. Қайталанатын жүктемелердің жарақатына байланысты
аурулар біртіндеп жинақталатын әлсіздік болып табылады[2].
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Адам қаңқасына байланысты функционалдық бұзылулар пайдаланушының жұмыс орнының нашар ұйымдастырылуынан
туындаған ұзақ статикалық жүктемелерге байланысты. Ең жиі болып
табылады: ыңғайсыз немесе көлемі бойынша келмейтін жиһаз, ДК
жүйесі компоненттерінің ыңғайсыз өзара орналасуы немесе бос
қозғалыстар мен қалыптарды ауыстыру үшін жеткілікті орынның
болмауы. Омыртқаның негізгі аурулары: остеохондроз және
омыртқаның қисаюы. Егер омыртқа қисаюының даму мүмкіндігі ерте
жаста үлкен болса, остехондроз барлық жастағы адамдарға қауіпті,
сондай-ақ остеохондроздың салдары омыртқаның қисаюының әртүрлі
түрлерінің салдарына қарағанда аса қауіпті екенін атап өткен жөн.
Омыртқаның қисаюы (сколиоз, лордоз, кифоз). Омыртқа қисаюының
даму себептерінің бірі-үстел үстінде жұмыс істеген кезде де, жүргенде
де дұрыс қалыптың сақталмауы [2].
Компьютермен ұзақ уақыт жұмыс істеу тек физикалық
денсаулыққа ғана емес, психикалық денсаулығына да әсер етеді. Жиі
ол үнемі тітіркендіргіштермен байланысты, оның көзі әртүрлі болуы
мүмкін: компьютер, жоғалған немесе сақталмаған ақпарат және таңы
басқада маңызды фактор-балалардағы жүйке-эмоционалдық шиеленіс.
Компьютермен, әсіресе ойын бағдарламаларымен қарым-қатынас
күшті нервтік тартумен қатар жүреді, өйткені тез жауап реакциясын
талап етеді. Жүйке процестерінің қысқа мерзімді концентрациясы
балада айқын шаршау тудырады. Компьютермен жұмыс істей отырып,
ол өзіндік эмоциялық стресс жасайды. Сонымен қатар, компьютер
жасайтын электростатикалық өріс қоршаған ортаны да иондайды және
ауаның ылғалдылығын азайтады. Осы факторлардың әрқайсысы
өкпеге де, бүкіл денеге де зиянды әсер етеді. Тері аурулары негізінен
дисплейдің электрлік экраны ауадағы өлшенген шаң бөлшектерінің
кіруіне байланысты, сондықтан оның жанында ауаның «сапасы»
нашарлайды және оператор шаңды атмосферада жұмыс істеуге
мәжбұр болдады. [4].
Компьютерде жұмыс істеуге жиі байланысты тәуекел факторларына мыналар жатады: экранға қатысты дененің дұрыс орналаспауы; жарықты және шағылысуды тудыратын дұрыс емес жарық;
жиі емес жанасу; көзілдірік немесе контактілі линзаларды пайдалану,
көзге көрінбейді және қашықтықтан экранға дейін қашықтықтарға
сәйкес келмейді; қарапайым жағдайларда назар аудармайтын және
адам компьютермен жұмыс істей бастағанға дейін жиі күдіктенбейді.
Монитордан келетін сәулелердің әсерінен, бейненің түйіршіктілігі мен монитордың экранының шығуының әсерінен көзде
қайтымсыз өзгерістер байқалады. Осы өзгерістердің нәтижесінде
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бейнелеу көздің оптикалық жүйесімен дөңгелек нүктеге емес,
сопақшаға шоғырлана бастайды. Науқас көзге көрінбейтін нысандардың өзгеруін, ұсақ бейнелердің екі еселенуін байқайды. Бұл ауру
емделмейді, өйткені қазіргі уақытта жүргізілетін барлық операциялар
көздің оптикалық жүйесінің жетілмеуін мөлдір қабыққа әсер ететін
түзетеді, ал бұл ауру мөлдір қабықты зақымдайды. Бұл жағдайда ол
операция жасай алмайды. Ақыр соңында, бұл ауру науқастың
соқырлығына әкеледі толығымен сурет фокустау процесі бұзылады
және ол заттарды түтілген шыны арқылы көреді [5]. Зерттеу
көрсеткендей, операторлардың 75%-ы бір немесе бірнеше қайтымсыз
көрулер бұзылуынан немесе көз ауруларынан зардап шегеді.
Арнайы өлшеулер мониторлар адамдардың ісіктерін тудыруға
қабілетті магнит өрістерінің деңгейлерінен кем түспейтін қарқындылығы бойынша магнит толқындарын шын мәнінде шығаратынын
көрсетті. Жүкті әйелдерді тексеру кезінде айтарлықтай нәтижелер
алынды. Компьютер дисплейінің артында аптасына 20 сағаттан кем
емес уақыт жүргізген олардың жүктілікті мерзімінен бұрын үзу
ықтималдығы (түсік тастау) компьютерді қолданбай ұқсас жұмыстарды орындаушыларға қарағанда 80%-ға жоғары болды. Көз
ауруларын зерттеуге байланысты зерттеулер кезінде тағы бір нәтиже
алынды. Компьютер дисплейінің артында күніне 7 және одан да көп
сағат жұмыс істейтін қызметкерлер көздің қабынуынан 70%-ға жиі
зардап шегеді. Дисплелердің техникалық сипаттамалары (рұқсат ету
қабілеті, жарықтық, контраст, жаңарту жиілігі) егер құрылғы таңдау
кезінде назар аудармаса немесе дұрыс орнатылмаса, көру көрінісіне
кері әсерін тигізуі мүмкін [2; 6; 7].
ДК жұмысының балалардың денсаулығына әсері туралы мәліметтер алу үшін Малайсары жалпы орта және жоғары сынып оқушыларына (5-11 сынып оқушылары) сауалнама жүргізілді. Бұл мектепте
2018 жылы 140 оқушы білім алды, ал зерттеуге 110 адам қатысты,
олардың 30-ы ДК (24,19%) жоқ және онда жұмыс істей алмайды.
Сұралғандардың ішінен – 53 адам жоғары сыныптардан (48,1%) және
57 адам орта сыныптардан (52,8%). Оқушыларға сауалнама толтыру
ұсынылды, онда олар компьютердің денсаулыққа әсері зерттелген
бірқатар сұрақтарға жауап берді. Компьютердегі жұмыс өтілі мен
оның жұмыс ұзақтығы ДК пайдаланатындар арасында анықталды.
Жұмыс кезінде немесе ДК-де жұмыс істегеннен кейін ауырсыну
сезіміне қатысты сұрақтарға жауап беруге ерекше көңіл бөлінді
(мойын мен білектің, омыртқа кеуде бөлігінің, омыртқаның бел
бөлігінің, қолдың, шынтақ буынының ауырсынуы, бас ауруы, бас
айналуы, ұйқы мен көрудің бұзылуы). Барлық алынған зерттеу
деректері параметрлік емес статистика әдісімен өңделді.
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Симптомдардың тез көрінуін анықтау кезінде ең маңызды
ережелердің бірі компьютерді пайдалану өтілін анықтау болып
табылады (сурет 1).
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Сурет 1. Компьютерді пайдалану ұзақтығы (жылдары)

Жүргізілген зерттеулер көрсеткендей, орта мектеп оқушылары
арасында компьютерді пайдалану көрсеткіші 3 жылдан астам (46,2%)
жоғары (41,81%). Бірақ компьютерді пайдалану көрсеткіші 2-3 жыл
бойы жоғары мектеп оқушылары (51,3%), ал орта мектеп оқушылары
бұл көрсеткіш 26,2%-ға тең. Бұл компьютер кіші жаста (кейбір
деректер бойынша – 4 жастан бастап) пайдаланыла бастағанын
көрсетеді.
Компьютері бар оқушылар үшін компьютер экраны тікелей күн
сәулесінен және жасанды жарық сәулелерінен қорғалуы,
пайдаланушыда компьютерлік креслолар бар-жоғы және компьютерде
жұмыс істеген кезде үстелде шынтақтың жағдайы бекітілгені өте
маңызды. Мұндай қарапайым заттардың бұзылуы ауыр зардаптарға
әкелуі мүмкін (сурет. 2.). Жоғары мектеп оқушыларының жартысынан
астамы компьютерлік креслоларға ие (54,54%), бірақ орта мектеп
оқушыларының жартысынан астамы компьютер креслолары жоқ
(53,84%). Бірақ барлық оқушылардың компьютерді тікелей күн сәулесі
мен жасанды жарық сәулелерінен қорғау пайызы жоғары (орта мектеп
оқушыларының 74,35% және жоғары мектеп оқушыларының 74,54%).
Алайда шынтақ жағдайын үлкен мектеп оқушылары қадағалайды
(69,09% орта мектеп оқушыларының 51,28% қарсы). Бұл үлкен
оқушылар компьютерде жұмыс істеу қауіпсіздігіне көп көңіл бөлетінін
көрсетеді.
Қазіргі уақытта компьютер заманауи кеңселік үй-жайлардың,
мектептердің, жоғары оқу орындарының, мектепке дейінгі мекемелер

134

мен үйлердің қажетті бөлігі болып табылады. Мұндай тығыз өзара ісқимыл компьютер мен адам ерекшеліктерін ескеру қажет, бұл өзара ісқимыл ерекшелігін әсер компьютердің адамға, қоршаған орта
жағдайлары (шу, өзгерту температура және ауаның ылғалдылығы),
өзгеріссіз ереже дене, көз штамм, радиацияның әсері. Компьютердің
адамға әсер етуінің осындай кең ауқымына байланысты әртүрлі
аурулар пайда болады. ДК-де жұмыс істеуге байланысты кейбір
аурулардың белгілері туралы деректерді біз графиктерде бейнеледік.
Суретте көрсетілген деректерден қандай қорытынды жасауға болады:
– аурудың барлық белгілері орта оқушыларда жиі байқалды;
– әсіресе балалар жиі бас ауыруды, омыртқаның бел бөлігінің
ауыруын, мойын мен білек маңының ауыруын, ауырсынуды байқады
– омыртқаның кеуде бөлігінде, қолдың аймағында, шынтақ
буынында, ұйқының және бас айналуының бұзылуы;
– ДК жұмыс істейтін балалардың жартысына жуығы жас
ерекшеліктеріне қарамастан, көру проблемасын атап өтті.

Сурет 2. Мектеп оқушыларының ДК-де жұмыстан кейін денсаулықтың кейбір
бұзылуы %).
Компьютерде жұмыс істеу ұзақтығына тәуелділігі белгіленген (сурет. 3, 4).
Тірек-қимыл аппараты бұзылуының барлық белгілері ДК - де аз уақыт жұмыс
істеген кезде (3 сағатқа дейін) көрінеді, бұл жұмысты игерген кезде бұлшықеттер
мен буындардың тәжірибе алмасуымен және елеулі кернеулерімен түсіндіріледі. 3тен 6 сағатқа дейін жұмыс істегенде ТҚА бұзылуының көрсеткіштері
бейімделуіне байланысты төмендейді. ДК - де жұмыс істеу ұзақтығы одан әрі
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ұлғайған кезде, омыртқаның әр түрлі бөліктерінде ауырсыну шағымдарының
жиілігі, ең бастысы-шынтақ буынында.

Сурет 3. ДК-де жұмыс істеу ұзақтығына байланысты омыртқа мен қолдағы
ауырсыну сезімінің дамуы

Сурет 4. Көздің және орталық жүйке жүйесінің бұзылуының белгілері.

136

Орталық жүйке жүйесінің ыңғайсыздығын куәландыратын
барлық көрсеткіштер (ұйқының бұзылуы, бас айналуы, бас ауруы) ДКде жұмыс істеу уақытының ұлғаюына қарай өсу үрдісі бар. Осындай
үрдіс көру функциясының бұзылу белгілерімен байқалады.
Суреттелген мәліметтерден, аптасына 3 сағатқа дейін компьютермен жұмыс істейтін балаларда көбінесе білезік аймағында
ауырсыну байқалады, ал аптасына 6 сағатқа дейін компьютермен
жұмыс істейтін балаларда көрудің бұзылу белгілері жиі пайда болды.
Аптасына 8 сағатқа дейін жұмыс істеген балалар омыртқа жотасының, мойын мен білектің бел бөлігінің ауырсынуын, сондай-ақ
ұйқының бұзылуын жиі байқаған. Ал, аптасына 8 сағаттан астам
компьютер арқылы жұмыс істейтін балаларда жиі бас ауруы, омыртқа
- жотасының кеуде бөлігінің ауыруы, бас айналуы, шынтақ буынының
ауыруы пайда болды. Сұралған барлық балалардың жартысы бас
аурулармен, мойын және иық тұсындағы аурулармен, көрудің
бұзылуымен анықталды.
Зерттеу қорытындылары.
1. Компьютер мектеп оқушыларының өміріне белсенді түрде
кірді: Жоғары мектеп оқушыларының 54,04%-ы, ал орта мектеп
оқушыларының 45,96%-ы үйде дербес компьютерлер бар.
2. Компьютерді кіші жаста жиі қолдана бастайды: ДК пайдалану
көрсеткіші 3 жастан жоғары орта мектеп оқушылары - 46,15%, үлкен
мектеп оқушылары - 41,81%.
3. ДК жұмыс істей отырып, барлық оқушылар қауіпсіздік
мәселелеріне көңіл бөлмейді. Оқушылардың жартысына жуығы
компьютерлік креслоларды пайдаланбайды,шынтақтың жағдайын
жоғары буын оқушылардың 30%-ы және орта сынып оқушыларының
48%-ы қадағаламайды; пайдаланушылардың 25%-ы өздерінің
мониторларын тікелей күн сәулесінен қорғамайды.
4. Оқушылардың ДК – мен қарым-қатынас жасау ұзақтығы
балалар үшін санитарлық-гигиеналық нормалардан асып түседі, ал
компьютерде ұзақ уақыт жұмыс істеу олардың денсаулықтарын
бұзады: орта буын оқущыларында арқа омыртқаның бұзылуы 33%,
жоғары буында 10%, иық және мойын омырьқаның бұзылуы орта
буында 41%, жоғары буында 25%, кеуде омыртқасының қисаю орта
буында 17,9%, жоғары буында 10%, білезік аурулары орта буында 47,7
%, жоғары буында 35%, шынтақ буыны мен қолдарында ауырсыну
орта буында 20,5%, жоғары буында 15 %, бас ауруы орта буында
48,7%, жоғары буында 35%, ұйқының бұзылуы орта буында 35%,
жоғары буында 34 %, көру қызметінің бұзылуы орта буында 48,7%,
жоғары буында 55,6%, көрсетті.
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5. ДК-де жұмыс істеу ұзақтығына байланысты балалардың
денсаулығына теріс әсер ету симптомдарының өсуі байқалады. 3
сағаттқа дейін жұмыс істеу барысында білезіктің ауырсынуы 45,7%,
мойын омыртқаның ауырсынуын 37,1%, бел арқа омыртқаның ауруын
31,4% сезген. 3-6 сағатқа дейін жұмыс істеу барысында 35% білезіктің
ауырсынуын, 25% мойын омыртқаның, 6-8 сағатқа дейін жұмыс істеу
барысында 55,5% мойын және бел арқа омыртқаның, 22,2% қол
білезігінің және кеуде омыртқаның, 8 сағатқа дейін жұмыс істеу
барысында шынтақ ауруын 30%, білезіктің және кеуде омыртқаның
аурсынуын 33,3%, мойын омыртқаның ауыруын 53,3 %, бел арқа
омыртқаның ауырғанын 40% сезінгендігін көрсетеді.
6. Оқушылардың комьпютерде жұмыс істеу барысында көздің
және орталық жүйке жүйесінің бұзылуы 3 сағатқа дейін жұмыс істеу
барысында ұйқының бұзылуы 20%-дан, 8 сағатқа дейін жұмыс істеу
барысында 43,3 % өскенін көрсетеді. Бас айналуы 8 сағатқа дейін
жұмыс істеу барысында 43,3%, көздің көруінің бұзылуы 3 сағатқа
дейінгі уақытта 42,9%, 3-6 сағатқа дейінгі аралықта 55,6% артқанын,
6-8 сағатқа дейінгі аралықта бейімделуге байланысты 22,2% құрады, 8
сағатқа дейін жұмыс істеу кезінде көз ауруының 53,3% бартқанын
көруге болады. Бас ауруы 3 сағатқа дейін 37,1%, 3-6 сағаттан кейін
35%, 6-8 сағатқа дейін 53,3%, 8 сағатқа дейінгі аралықта жұмыс істеу
60% артқанын көруге болады.
7. Алдын алу бағыттары:
– оқушылармен түсіндіру жұмыстарын жүргізу;
– ДК жұмыс істеу кезінде санитарлық-гигиеналық нормалар мен
ережелерді орындау;
– компьютерлік техниканы жетілдіру.
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АНАЛИЗ СПЕЦИФИКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОТРАСЛЯМ
Б.Б. Кощегулова
Учитель биологии, Назарбаев Интеллекуальной школы г. Павлодар.
А. Смагулова; Д. Кумпекеева; Н. Сержан, А. Омаргалиева, А. Шайхы
ученики 7-11 класса, Назарбаев Интеллектуальная школа,
г. Павлодар
Город Павлодар расположен по правую сторону р.Иртыш в
пределах Прииртышской впадины, представляющей юго-восточную
окраину Западно-Сибирской низменности. Город Павлодар расположен в поясе каштановых почв, сформированных в условиях
засушливого климата под сухостепной растительностью, и встречаются в основном однородными участками. Почвообразовательными
породами служат незасоленные древнеаллювиальные супеси.
Грунтовые воды в основном пресные, реже – слабоминерализованные
залегают на глубине 2,72-8,12 м и на почвообразовательный процесс
влияния не оказывают. [1].
Областной центр – город Павлодар. Область расположена на
северо-востоке Республики Казахстан и граничит на севере – с
Омской, северо-востоке – с Новосибирской, на востоке – с Алтайским
краем Российской Федерации, на юге – с Восточно-Казахстанской и
Карагандинской областями, на западе с Акмолинской и СевероКазахстанской областями Республики Казахстан. На данный момент
площадь области – 127,5 тыс. км².
Климат Павлодарской области резко-континентальный, характеризующийся холодной продолжительной зимой (5,5 месяцев),
жарким и коротким летом (3 месяца).
Павлодарская область – это индустриальный центр Казахстана,
представляет собой крупный многоотраслевой промышленный
комплекс, который ориентирован на генерацию электроэнергии, производство глинозема, продукции нефтепереработки, машиностроения,
пищевой промышленности, а также строительных материалов.
Металлургическая промышленность и металлообработка обеспечивает 70 % объема производства обрабатывающей промышленности
является металлургическая промышленность и обработка металлов.
Черная металлургия представлена в области ферросплавным
заводом в городе Аксу (Аксуский завод ферросплавов).
Цветная металлургия. Это производство глинозема, обогащение
полиметаллических руд (Майкаин) и медных руд (Бозшаколь), и
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развитие алюминиевой промышленности (Павлодарский алюминиевый завод)
Машиностроение и металлообработка
Характеристика административных районов Павлодарской области
№

Район

S

Располож
ение

Граница

1

Акто
гайск
ий
район

9,8
тыс.
км².

в 116 км
к северозападу от
областного
центра,
на левом
берегу.

2

Баяна
ульск
ий
район

1850,7
тыс. га.

3

Желе
зинск
ий
район

7,6
тыс.
км².

На
юго
запа
де
Пав
лод
арс
кой
обл
аст
и.
в
северной
части
Павлода
рской
области.

На севере граничит
с Иртышским
районом, на востоке
по руслу реки
Иртыш с
Качирским и
Павлодарским
районами, на западе
с СевероКазахстанской и
Акмолинской
областями, на юге с
сельскими зонами
городов Аксу и
Екибастуз. [1]
граничит с
Карагандинской
областью (на юго и
западе), Майским
районом (на
востоке), а также с
сельской
зоной г.
Экибастуз (на
севере). [2]

С севера граничит с
Омской областью,
с северо-востока – с
Новоси-бирской
областью, с юга – с
Качирским
районом, с востока
район отделён
рекой Иртыш от
Иртышского района
Павлодарской
области. [3]

140

Выращива
емые
культуры
подсолнечн
ик,
выделывает
ся мелкое
кожсырьё
(овчины).

Отрасль
сельского
хозяйства
молочное
животноводство,
зерновое хозяйство.

готовят
хлеб,
масло;
выращива
ют мясные
породы
крупного
рогатого
скота.

Горнодобывающая
промышленность,
молочное
животноводство,
земледелие.

просо,
гречиха,
подсолнечн
ик и
переработк
а
сельскохозя
йственн ой
продукции.

ерновое хозяйство
(пшеница), молочное
животноводство,

Продолжение таблицы
районов Павлодарской области
4

Ирт
ышск
ий
район

10,2
тыс.
км².

в северозападной
части
Павлода
рской
области
и
занимает
северну
ю часть

5

Качи
рский
район

6,8
тыс.
км².

в
северной
части
Павлода
рской
области

6

Лебя
жинс
кий р
айон

8,1
тыс.
км².

в юговосточно
й части
Павлода
рской
области.

Характеристика

административных

На севере граничит
с Омской областью
РФ, на западе- с
СевероКазахстанской
областью, на юге- с
Актогайским
районом
Павлодарской
области, западной
границей является
река Иртыш. [4]
На северо-востоке
район граничит с
Карасукским
районом
Новосибирской
области РФ,
северо-западе с
Железинским
районом, на
востоке – с
Успенским
районом, на юговостоке – с
Павлодарским
районом, на юге и
юго западе – с
Актогайским
районом. [5]

просо,
гречиха,
подсолнеч
ник,
производит
ся мясо,
мелкое
кожсырье.

зерновое хозяйство,
молочное
животноводство.

пшеница,
просо,
гречиха,
подсолнеч
ник,
производит
ся мелкое
кожсырьё.

молочное и
мясомолочное
животноводство,
зерновое хозяйство.

На севере
граничит с
Павлодарским и
Щербактинским
районами, на
востоке – с
Алтайским краем,
на юге – с
ВосточноКазахстанской
областью,
западная граница –
судоходная река
Иртыш,
отделяющая от
Майского района.
[6]

овцеводств
о, табунное
коневодств
о,
производст
во шерсти,
бахчеводст
во.
Основное
направлени
е хозяйство
–
животновод
ство.

пшеница, просо,
гречиха,
подсолнечник,
производится мясо,
молоко, мелкое
кожсырьё.
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Продолжение таблицы Характеристика
районов Павлодарской области
Майский
район км².

Павлодарский
район км².

Успенский
район км².

Щербактинск
ий
км².
район

восточной
части
Павлода
рской
области.

административных

и востока граничит
пшеница,
с
просо,
Восточногречиха,
Казахстанской
фуражные
областью, с югокультуры,
запада подсолнеч
Карагандинской
ник,
областью, с запада
производит
- Баянаульским
ся мелкое
районом и
кожсырьё.
сельской зоной
Основное
города Аксу, с
направлен
севера - отделён
ие
рекой Иртыш от
хозяйства
Лебяжинского
района —
района. [7]
животново
дческое.
северограничит с пятью районами
мясомолочное
восточн
области: на североживотновод
ой
западе – с
ство,
части
Актогайским, на
птицеводче
Павлода
севере — с
ское.
рской
Качирский, на
области.
северо-востоке – с
Успенским, на юге
– с Лебяжинским,
на западе – с
сельской зоной
города Аксу. [8]
северосевере и северо-западе
зерновые культуры,
восточно
граничит с
овощные
й части
Качирским райокультуры,
Павлода
ном, на западе и
кормовые
рской
юго-западе – с
культуры,
области.
Павлодарским
производят
районом, на югомолоко,
востоке – с
подсолнеч
Щербактинским
ное
районом, на
северо-востоке – с
Алтайским краем
РФ. [9]
восточной граничит с Успенским
гречиха,
части
районом, на
подсолнеч
Павлода
севере-востоке - с
ник,
рскойАлтайским краем РФ, на
производит
области
юге - с
ся мясо,
Казахста
Лебяжинским
шерсть,
на.
мелкое
районом, на западе
- с Павлодарским.
кожсырьё.
[10]
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отгонное
овцеводство,
мясное
скотоводство,
табунное
коневодство.

пшеница, просо,
гречиха,
подсолнечник,
сахарная свекла.

зерновое
хозяйство,
молочное
животноводство
.

молочное
животноводство,
зерновое хозяйство
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Аннотация. Мақалада Қазақстан Республикасында білім беруді
жаңғырту жағдайында оқушылардың экологиялық білім берудің көркем
еңбек сабақтарындағы ерекшелігі қарастырылады. Автор «Көркем еңбек»
жаңа мектеп пәнінің мазмұнындағы экологиялық тәрбиенің рөлін ашады.
Оқушылардың экологиялық қызметін енгізу мысалдары келтіріледі.

Елбacымыз Н.Ә. Нaзaрбaeвтың 2017 жылғы «Бoлaшaққa бaғдaр –
рyхaни жaңғырy» aтты Қaзaқcтaн хaлқынa жoлдayындa «Экoнoмикaның кәcіптік cипaты бұрын-coңды eшбір дәyірдe мұншaмa жeдeл
өзгeрмeгeн. Біз бүгінгі жaңa aтayды eртeң-aқ ecкігe aйнaлaтын, жүріcі
жылдaм дәyіргe aяқ бacтық. Бұл жaғдaйдa кәcібін нeғұрлым қинaлмaй,
жeңіл өзгeртyгe қaбілeтті, шығaрмaшыл, aca білімдaр aдaмдaр ғaнa
тaбыcқa жeтeді» – дeлінгeн [1]. Eгeмeн Қaзaқcтaн мeктeбі бүгінгі
тaңдa жaн-жaқты тeрeң шығaрмaшылық іздeніc үcтіндe. Oның ayқымы
өтe үлкeн: құрылымды қaйтa құрy, яғни, бұрынғы құрылыcты өзгeртy
(мeктeптің жұмыc ырғaғын, білім бeрyдің жaңғырығын, мaзмұнын
eнгізy) біріктірілгeн кyрcтaр жәнe әр түрлі әдіcтeмeлeр енгізу Ocы
oрaйдa мeктeп қaбырғacындa «Көркeм eңбeк» пәнінің aлaр oрны
ерекше. Ceбeбі, бұл caбaқтa oқyшылaр шығaрмaшылықпeн жұмыc
жacaп, кeз-кeлгeн кeзeңдe тығырықтaн шығyдың жoлын тaбa біліп,
eңбeк eтіп, өз қaбілeттeрін aшa бacтaйды. Oқyшылaрғa қoл eңбeгін
үйрeтy aрқылы, oлaрдың пәнгe дeгeн қызығyшылықтaрын, шығaрмaшылық eңбeккe дeгeн cүйіcпeншілігін, эcтeтикaлық тәрбиecін
қaлыптacтырy әр мұғaлімнің кәcіби міндeті.
Көркeм eңбeк caбaғындa ұлттық тәрбиe бeрyдің міндeті жaнжaқты дaмығaн жeкe тұлғaны қaлыптacтырy жәнe шығaрмaшылық
қaбілeтін aрттырy бoлғaндықтaн жaңa тeхнoлoгия бoйыншa oқyшылaрдың шығaрмaшылық қaбілeттeрін зeрттeyді көркeм eңбeк
caбaғындa қoлдaнa білy бoлып тaбылaды.
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Қaзіргі кeздe мeктeптің aлдынa қoйылып oтырғaн бacты
тaлaптaрдың бірі – рyхaни дүниecі бaй, шығaрмaшылық қaбілeті жaнжaқты дaмығaн жeкe тұлғa тәрбиeлey.
Oқyшының шығaрмaшылық қaбілeттeрін дaмытy мәceлecін
тaлдay, eң aлдымeн «қaбілeт» ұғымының мәнін тeрeң түcінyді тaлaп
eтeді. Шығaрмaшылық ұғымын «жaлпы интeллeктyaлдық қaбілeт» дeп
қaрacтырyғa бoлaды. Қaбілeттілік рeпрoдyктивті, шығaрмaшылық дeп
eкі caлaғa бөлінeді. Бірінші дәрeжeдeгі қaбілeті дaмығaн aдaм – білімді
әрі жaңa жaғдaйды, іc-әрeкeтті тeз қaбылдaйды. [2] Eкінші дәрeжeдeгі
қaбілeті дaмығaн aдaм – өзінің жeкe іc-әрeкeтімeн жaңaлық oйлaп
тaбaды, жaңaны қaлыптacтырaды. Бaлaның шығaрмaшылық қaбілeттeрін дaмытyдың жoлдaрын, құрaлдaрын aнықтay пcихoлoгия мeн
пeдaгoгикa ғылымдaрындa өтe eртeдeн зeрттeліп кeлeді. Шығaрмaшылық әлeмдік мәдeниeттің бaрлық дәyіріндeгі oйшылдaрдың
нaзaрындa бoлғaндығын «шығaрмaшылық тeoрияcын» жacayғa дeгeн
көптeгeн іздeніcтeрдің бoлғaндығынaн бaйқayғa бoлaды. Бұл
әрeкeттeр өзінің лoгикaлық шeгінe жeткeн дeп aйтyғa бoлмaйды.
Coндықтaн шығaрмaшылық пeдaгoгикacының нeгізгі мaқcaты –
бүгінгі күн тaлaптaрынaн тyындaғaн, oзық қoғaмғa лaйықты жaңa
caнa, рyхaни caпa қaлыптacтырy жәнe дaмытy жoлдaры мeн
шeшімдeрін іздecтірy бoлып тaбылaды.
Білім бeрy мeкeмecіндe oқyшылaрдың шығaрмышылық қaбілeттeрін aрттырy, білім caпacын көтeрy – нeгізгі мaқcaт бoлып тaбылaды.
Oқyшығa қoйғaн тaлaбымыз:
– қoршaғaн oртaны ceзe білy, құбылыc ceбeптeрін іздeнe білy;
– aқыл пaрacaтты игeріп, oйлay, ceзім қaбілeттeрін aрттырy;
– aлдынa мaқcaт қoя білy жәнe жeтyгe ұмтылy;
– өзін-өзі тaлдayды, өзін-өзі бaғaлaй білyді мeңгeрy;
– бacқa aдaмдaрмeн қaрым-қaтынac жacaй білy, ocы зaмaнғa caй
тeхнoлoгиялaрды пaйдaлaнa білy (интeрнeт, элeктрoнды пoштa);
– қoршaғaн oртaдa өз oрныңды, жeкe рөліңді aнықтaй білy [3].
Мұғaлімдeр дe шығaрмaшылық жұмыcпeн aйнaлыcyғa дaяр
бoлyы кeрeк, нәтижeгe жeтyгe ұмтылyы қaжeт. Бұл caлaдa aтқaрылaтын жұмыcтaр жeтeрлік.
Бaлaның шығaрмaшылық қaбілeтін aшy, oны aлғa қaрaй дaмытy
үшін eң бacтыcы жaғдaйлaр жacay қaжeт. Oқyшының шығaрмaшылығының дaмyы, қaбілeтінің aшылyы көбінece мұғaлімнің кәcіби
біліктілігнe, жәнe oның тұлғaлық қacиeтінe бaйлaныcты eкeні aйдaн
aнық.
Oқyшымeн жұмыcтың нeгізгі мaқcaты – oлaрдың шығaрмaшылық
жұмыcтa өзінің қaбілeтін іcкe acырyғa дaйындығын қaлыптacтырy. Aл
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мaқcaтқa жeтy oқy бaғдaрлaмacын тeрeңдeтіп oқытy жәнe oқyшының
тaнымдық бeлceнділігін дaмытy aрқылы жүзeгe acaды. Мұғaлімнің
бacты міндeті – oқyшылaрды шығaрмaшылық жұмыcқa дaйындay
жәнe oлaрды қызықтырy. [4]. Ocы тұрғыдa «Дизaйн жәнe тeхнoлoгия»
бөлімінің oрны eрeкшe. Дизaйн жәнe тeхнoлoгия бөлімінің
мaзмұнынa: нeгізгі тoқымa, тaбиғи, жacaнды жәнe дәcтүрлі eмec
мaтeриaлдaр; тoқымa мaтeриaлдaрын әртүрлі тәcілдeрмeн өңдey;
тoқымa мaтeриaлдaрын өңдey құрaлдaры мeн жaбдықтaры; тoқымa
мaтeриaлдaрынaн бұйым дизaйны; cән индycтрияcы, cтиль жәнe
oбрaз, ұлттық киім элeмeнттeрін дaйындay тeхнoлoияcы кірeді.
Қaзіргі yaқыттa eнгізіліп oтырғaн көркeм eңбeк пәні бoйыншa
oқyшылaрдың шығaрмaшылық қaбілeттeрін дaмытyғa нeгіз бoлaр
көптeгeн тaқырaптaр кeлтірілгeн. Coлaрдың бірі 9-cыныптa дизaйн
жәнe тeхнoлoгия бөлімінің ««Fast cloth» сәнді киім дизайны»
тaқырыбы [5].
Қазіргі заманғы білім беру жүйесінде заман талабына сай
халқымыздың ұлттық мәдениеті мен рухани мұраларын киім өнері
арқылы ұрпақ санасына сіңірудің қажеттілігі де туындап жатыр.
Дәстүрлі мәдениеттегі бар әдемі құндылықтарды сырттан іздемей,
оны өзіміздің асыл мұрағатымыздан іздеу, жандандыру, қалпына
келтіру, оны танып білу, қалыпты сипатын анықтау, тәстүрлі
нақыштың формасын сақтау, рухани материалды мәдени белгілерін де
анықтау қазіргі киім мәдениетіндегі ең бір көкейтесті, өзекті
мәселелердің бірі болып ұлттық дәстүрлі киім сипаты қазақ халқының
тұрмыс тіршіліктегі қажеттілігін өтеуде. Қазіргі жағыдайда киім
үлгілерінің ұлттық нақыштың дәстүрлә көркемдік сипатын, оны
ұлттық мәдениеттің құрамдас элементі негізінде дұрыс көрсете білу,
өнер түрлерінің негізінде жинақтау, сақтау, зеттеудің маңызы артып отыр.
Киім ең бірінші қажеттілікке жатады. Киімді әрбір адам өзінше
қабылдайды, киімді адамның жасына, тәрбиесіне, мәдениеті мен
мінезіне, бір сөзбен айтқанда, әр адамның өзіне тән ерекшелігіне
байланысты дайындайды.
Көркем еңбек сабақтарында ұлттық көйлек тігудің ерекшелігі –
қазақтың көркем ұлттық ою-өрнектерін, құрақ түрлерін қолдана
отырып, қазіргі заман талабына сай сән үлгілерімен әдемі, көрікті бір
нақышта ұлттық көйлек дамытуда. Ұлттық киімдeрді қaзіргі зaмaнғы
тaлaптaрынa caй eтіп дaйындayдa пішімнің aлaтын oрны eрeкшe.
Киімді тігy eң aлдымeн ocы кeзeңнeн өтeді. Ocы oрaйдa oқyшылaрдың
шығaрмaшылық қaбілeттeрін aрттырy кeрeк. Ocыны нeгіздeй oтырып
9-cыныптa дизaйн жәнe тeхнoлoгия бөлімінің ««Fast cloth» сәнді киім
дизайны» aтты тaқырыптa caбaқ жүргізілді. Бұл caбaқтың мaқcaты
oқyшылaрғa Жылдам пішу тyрaлы мaғлұмaт бeрe oтырып, ұлттық
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пішім нeгізіндeгі киім мoдeльдeрі тyрaлы білімдeрін кeңeйтy. Мeктeп
қaбырғacынaн бacтaп пішімнің түрлeрімeн тaныcтырып, oлaрдың
қoлдaнy тәcілдeрін үйрeтceк, білім aлып жaтқaн жac ұрпaқтың өз eлінe
дeгeн cүйіcпeншілігін, ұлттық киімдeрімізгe дeгeн қызығyшылығын
aрттырyғa мүмкіндік бeрeді.
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Аңдатпа. Мұражай бүгінде мәдени-ағарту мекемесі ретінде жас ұрпақ
бойында табиғат пен тарихқа деген құрметті, рухани, жанашырлық сынды
тәрбиені қалыптастыруда алар орны зор.

Мұражай сөзі гректің «mouseĩon» сөзінен шыққан, яғни «музалар
храмы» дегенді білдіреді.
Мұражай (музей) – тарихи-ғылыми маңызы бар ескерткіштерді,
өнер туындыларын, мәдени құндылықтарды, т.б. мұраларды сақтап,
жинақтап, ғылыми-танымдық зерттеу қызметін атқаратын мекеме
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екені баршаға аян. Музейдің заттық және рухани құндылықтарды
таныту, ғылыми тұрғыда зерттеу, оның нәтижелерін насихаттау, осы
негізде тәлім-тәрбие берудегі рөлі аса маңызды. Мұражай –
ғылымның, білімнің, мәдениеттің жарқын ошағы, тарих пен
тағылымның кені, жас ұрпаққа өткен заманның мұрасын жеткізуші,
әрі дәріптеуші ретінде өскелең ұрпақтың тәрбиесіне, тарихи сананың
қалыптасуына ықпал етеді. Ұлттық сана-сезімді оятуға, мәдени-саяси
идеяларды насихаттауға көмектеседі.[1]
Адамзат тарихында мұражайлар VI – VIII ғасырларда пайда бола
бастады. Мұражайлардың өнер ретіндегі мәнін ашқан француз
суретшісі Жан Луи Дэвид болған.
Мұражай ісі – қоғамдағы өзгерістерді оның дамуымен тығыз
байланыстыратын ерекше сала. Ол – ғылымның, білімнің, мәдениеттің
қалыптасуына тікелей әсер ететін ғылыми мекеме.
Мұражай бүгінде мәдени-ағарту мекемесі сипатында өмір сүруде.
Мәдени-ағартушылық осы қызмет саласының бір бөлігі ғана.
Елбасымыз, Қазақстанның тұңғыш президенті Н.Ә.Назарбаев өз
сөзінде: «Өткендердің қадірін білу, олардың арман мүдделерін
жалғастыру – адамгершілік парыз ғана емес, қоғамдық дамудың, ілгері
басудың негізгі алғышарттарының бірі» деп, атадан балаға мұра
болған дүниелерді білу өткенді өктем, болашақты жарық ететінін баса
айтқан. Осы тұста елбасының көреген саясатының арқасында еңселі
ел болып отырған қазақ елінің жоғын жоқтап, жыртығын жамайтын,
төл мәдени мұрасын жаңғыртатын жұлдызды сәті туды.
Тарих пен тіл тамырлас дегендей, өлкенің терең тарихын, көркем
тілімізде жазылған ұлттық мәдениетімізді дәріптейтін мұражай,
табиғат пен адам қолымен жасалған өнер туындыларын, немесе
материалдық дәлелдемелерді насихаттаушы және бұл мұраларды
ұрпақтан-ұрпаққа жеткізетін, қоғамға қызмет етіп, оның дамуына
ықпал жасайтын зерттеу, білім беру, сонымен қатар, рухани мұқтаждықтарды қанағаттандыру мақсатындағы көпшіліктің көзалдында
әкелетін мәдени және рухани негіздегі мекеме.
Бұл күнде мұражайлар типі ғылыми-зерттеу, ғылыми-ағарту және
оқу мұражайлары болып келеді. Білім беру мекемелеріндегі оқу
мұражайлары туған жерді терең, жан-жақты тани түсуге көмекші
құрал болып табылады. Қазіргі жаһандану заманында білім беру
мекемелерінде адамзаттың рухани құндылығын сақтауға өз ықпалын
тигізетін мектеп мұражайларының рөлі маңызды. Осы себепті
мектептерде әр түрлі типтегі мұражайларды ашу жолға қойылуда. Бұл
мұражайлар әр типте болғанымен ортақ мақсатта қызмет етеді. Яғни,
жас ұрпақты рухани тұрғыда бай мұрамен қаруландыру. [2]

149

Бүгінгі күнде мектеп партасында отырғандар, ертеңгі күні бүкіл
республикамыздың әлеуметтік – экономикалық, мәдени, саяси мәселелерін, міндеттерін шешеді, сондықтан, олар мектеп табалдырығынан
бастап жан-жақты кәсіби дайындықтан өтуі тиіс. Туған өлкеге деген
сүйіспеншілік сезімді тәрбиелеу мектептегі өлкетану жұмыстары
арқылы жүзеге асырылады. Тарихи өлкетану мектептегі жұмыстың бір
саласы бола келе, археологиялық, этнографиялық, сәулеттік, өлкетану
т.б. ғылыми салалармен тығыз байланысты. Осы орайда, оқушылардың азаматтығын, патриоттық сезімдерін, жоғары моральдық
талаптары мен эстетикалық талғамдарын, ғылыми көзқарастарын
қалыптастыруда өлкетану жұмыстары мен мектеп музейлерінің өзара
байланысы үлкен рөл атқарады. Олар бір-бірін толықтыра отырып,
жас тұлғаны қалыптастыруда үлкен жетістіктерге жетеді. Мектептегі
өлкетану жұмыстары оқушыларды туған жердің құндылығын білуге,
өз Отанын сүюге, оны қорғауға үйретеді.
Мұражайлардағы экскурсиялар бала бойындағы табиғатқа деген
эстетикалық тәрбиені қалыптастырудың бірден-бір көзі. Өлкенің
тарихын білу міндет, алайда, табиғатын да сақтауымыз шарт. Осы
орайда, балаларды өлкенің табиғатына арналған мұражайлармен
таныстыру оң нәтижеге қол жеткізуге үлкен көмек береді. Мұражай айнала қоршаған ортаның адам қолымен тұрғызылған макеті іспеттес.
Дұрыс ұйымдастырылған экскурсия бала бойындағы қызығушылықты, аяушылықты, табиғатқа деген құрметті оятпауы мүмкін
емес. Экскурсия барысында, оқушылар мұражай сөрелерінен түрлі
экспонаттарды көру, олардың тыныс-тіршілігімен танысу арқылы,
оларды қаншалықты сақтау керек екендігін және біздің тіршілігімізде
әрбірінің орны ерекше екендігін түсінеді. Әрбір қадам астындағы
миллиондаған тіршілік иелерінің адамзат өмірімен қатарлас,
жанталаса өмір сүріп жатқандығын, жыртқыш болсын, жәндік болсын,
өсімдік болсын бірін-бірінсіз өмір сүре алмайтындығын түсіндіру
әрбір мұражай қызметкерлері үшін үлкен міндет.
Қорытындылай келе, тұңғыш президентіміз, елбасы, ұлт
көшбасшысы Н.Ә. Назарбаевтың ұрпаққа аманат еткен асыл сөзін
тілге тиек еткім келеді: «Жалпақ жұртыңды, иісі алашыңды құрметтеу –
алдымен өзің тұрған өлкенің тарихын, табиғатын танудан, адамдарын
ардақтаудан басталады» – дегендей, келешегімізді түгелдейтін,
бүгінімізді бүтіндейтін данагөй сөзін жадымыздан шығармағанымыз
жөн болар еді.
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ИЗ ИСТОРИИ ПОЯВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ
МУЗЕЕВ ПАВЛОДАРСКОГО ПРИИРТЫШЬЯ
В.А. Кожокар
Магистр географии, аспирант Алтайского государственного
педагогического университета, г. Павлодар
Аннотация: в статье даётся краткая историческая справка
формирования музейной сети Павлодарского Прииртышья, а так же
общественных музеев, как отдельной формы музейной работы.
Приводится характеристика основных этапов образования и развития
общественных музеев. Прослеживается динамика посещений, проведённых
лекций, а так же накопленных экспонатов в разрезе 1984-1985 годов.

Основной задачей музеев является сохранение историкокультурного наследия. Материалы накопленные в фондах и
представленные в экспозиции музеев является связующим звеном для
поколений людей, имеющих возможность взглянуть на прошлое
сквозь призму материальных объектов отобранных работниками
культуры. Одиннадцатью музеями области на 2011 год было собрано,
приобретено, получено в дар 303 203 объекта, которые хранятся в
фондах или экспонируются в постоянных выставках. Ежегодно музеи
области посетили более 239,4 тысячи человек, музейный фонд
пополнился на 3017 экспонатов, было проведено 4204 экскурсии, 1426
лекций, 583 выставки [1, с.269]. С условием, что основанная масса
подобных учреждений культуры находится в пределах городов
Павлодарской области, остаётся очень важным вопрос донесения
исторического прошлого нашей малой родины до всех жителей
области. Численность населения Павлодарской области на 1 мая 2016
года составила 759223 человека. Городское население насчитывает
535481 (70,5%), сельское – 223742 человека (29,5%) [2]. Данные
цифры показывают, что преимущественное распределение музейных
центров в Павлодарском Прииртышье в городах оправдано, так как
70,5 % всех жителей проживает в городах.
Не всегда подобная картина была присуща нашей области, в 1940
году, городских жителей было всего 16,5%, в 1950 – 18,2%, 1960 –
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27,9%, 1970 – 48,6%, 1980 – 57,5% [3,с.110]. В советский период
истории Павлодарского Прииртышья перед работниками культуры и
музеев возникла проблема демонстрации объектов культурного
наследия, их сохранения и консервации по всей территории области.
Для решения подобных задач создаётся Общество изучения
Казахстана [4], на базе которого и будут организованны, впоследствии,
музейные объекты различного направления и формы собственности.
Было предложено: «развернуть работу по организации низовых ячеек
Общества изучения Казахстана во всех крупных предприятиях,
каждом совхозе и учебных заведениях с добровольным охватом
членства из рабочих, колхозников, учащихся и т.д., широкого
разъясняя огромное политическо-экономическое значение изучения
Казахстана» [5]. В 20-х годах создаётся общество изучения
Киргизского края, переименованное в 1925 году в Общество изучения
Казахстана. Его членами были выдающийся востоковед и этнограф
А.А. Диваев, композитор и собиратель казахских песен А.В. Затаевич.
Наиболее пристальное внимание историков в то время привлекла
революционная и национально-освободительная борьба казахского
народа, для развития промышленности нужны были полезные
ископаемые. Потому создавались филиалы Общества в различных
областях и города республики. Такие научные общества вовлекали в
краеведческую работу рабочих, крестьян, интеллигенцию и учащихся.
Таким образом было образованно Павлодарское отделение «Общества
изучения Казахстана» в 1936 году [6]. Данные мероприятия положили
начало массовому появлению государственных музеев, в особенности
краеведческих, в Казахстане. К примеру в 1913 году в Казахстане
насчитывалось 3 музея, в 1927 году – 6, а в 1959 уже 22, в том числе 16
краеведческих [7, с.103]. Особенно хотелось бы остановится на такой
форме организации музейной деятельности, как общественные музеи.
Подобная форма музейной работы способствовала широчайшему
охвату населением нашей области возможности посещения музеев и
выставок, как в городской среде, так и в сельской местности.
Общественные музеи – это форма организации музейной
деятельности, при которой, музеи работают на общественных началах,
на базе предприятий, учебных заведений различного профиля,
сельских домах культуры. «Музеи имеют разные профили – историкопроизводственные, краеведческие, мемориальные, литературные,
этнографические, военно-исторические, технические и т.д.» – пишет
исследователь музеев Павлодарского Прииртышья, краевед Э.Д.
Соколкин [8, с. 564].
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Массовое появление подобной формы музейной работы
пришлось на послевоенное время, тематикой открывающихся музеев
при школах становятся патриотические темы связанные с Великой
Отечественной Войной, личностью и ролью Ульянова Ленина, а так
же личности и биографии выдающихся земляков [9]. Э.Д. Соколкин
считает, что появление общественных музеев при школах способствовало
наличие образованной части населения в данных организациях:
учителя истории, географии, биологии и т.д.
Название общественных музеев не было устоявшимся, в 70-х
годах их рекомендовали называть народными музеями [10, с.1]. Из
переписки сотрудников музея им. Г.Н. Потанина с Научно-исследовательским институтом культуры, министерства культуры РСФСР в
1972 году следует, что краеведческому музею стоит взять на учёт все
имеющиеся в области общественные музеи, а именно все
находящиеся в области краеведческие уголки, музеи, комнаты боевой
и трудовой славы, созданные или создаваемые по инициативе масс.
Согласно типовому положению о народном музее от 15 февраля 1965
года (п.9) и положению о музейном фонде Союза СССР и положению
о музейном фонде Союза ССР от 26.06.1965 (п.11) государственный
областной музей должен знать, что находится в народных музеях или
уголках, в каком состоянии находятся памятники материальной и
духовной культуры, как обеспеченны их сохранность и учёт [11]. Так
же в документе советуют проводить консультации и инструктажи с
работниками народных музеев, организаторами краеведческих уголков
и прочими общественниками. Тематика консультаций должна касаться
учёта и хранения материалов находящихся в фондах и экспозиции
народного музея.
На 1971 год в Павлодарской области начитывалось около 20
краеведческих музеев при школах и других помещениях, из них 7
музеев считаются народными. Это музее находящиеся в школьных
помещениях сельских населённых пунктов Сосновка, Экибастуз,
Галкино, Песчаном, Береговом, Торайгыре, а так же единственный в
области музей на дому в райцентре Успенка. Общее количество
экспонатов народных музеев насчитывает более 2000 экземпляров. У
отдельных народных музеев (Успенский) создан общественный совет.
Задача совета организация деятельности музея, экскурсий, хранения
экспонатов, создание аннотаций и т.д [12, с.9].
О работе общественных музеев красноречиво говорят представленные ниже данные за 1984-1985 года.
Таблица 1. Показатели работы общественных музеев за 1984-1985
года [13].
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№

Музей

1

Иртышский районный
историко-краеведческий
музей
Успенский районный
историко-краеведческий
музей
Галкинский районный
историко-краеведческий
музей
Песчанский районный
историко-краеведческий
музей
Историкопроизводственный музей
«30 лет Казахстана»
Историко-краеведческий
музей г. Ермака
Геологоминералогический музей
пос. Майкаин
Мемориальный музей
М.Ж. Копеева
Музей истории милиции
Музей боевой и трудовой
славы речников
Историкопроизводственный музей
ПТЗ
Мемориальный музей
С.М. Торайгырова

2

3

4

5

6
7

8
9
10
11

12

Посещаемость

Экскурсии

8514

178

Лекции,
беседы
26

Собранно
экспонатов
127

2273

44

5

93

407

27

-

53

2500

60

12

130

4415

105

-

399

5896

116

12

46

1998

34

50

28

7540

74

74

105

3200
2690

130
100

8
-

6
-

7201

242

3

72

5106

75

9

5

Исходя из данных таблицы, видно, что на 1984-1985 года в
Павлодарской области, помимо сети государственных музеев,
существовала довольно крупная общественная музейная организация
труда. 11 из 12 общественных музеев заявили о более чем двух
тысячах посетителей в течении года, среди них выделяются
рекордсмены в виде музея ПТЗ, г. Ермак и Иртышский районный
музей. Это можно обусловить большим населением и обширным
рабочим коллективом ПТЗ.
Таким образом, создаваемые на общественных началах музеи
широкого профиля, способствовали улучшению культурного уровня
жителей Павлодарской области. Крупные музейные образования
подобного рода, впоследствии трансформировались в филиалы
государственного краеведческого музея. Данное обстоятельство может
наглядно показать ценность подобных общественных инициатив.
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РОЛЬ ДМИТРИЯ БАГАЕВА В ИЗУЧЕНИИ
ИСТОРИЧЕСКОГО И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ПАВЛОДАРСКОГО ПРИИРТЫШЬЯ
Е.А. Кутышева
Учитель истории и общественных дисциплин
КГУ «Иртышская СОШ №1», с. Иртышск
В данной статье рассматривается страницы жизни и становление
ДП. Багаева, как краеведа, летописца и основателя историко-краеведческого музея им.Г.Н. Потанина. На основе проведенного исследования определена роль Д.П. Багаева в изучении и сохранении
культурного наследия Павлодарского Прииртышья.
В сентябре 2019 года исполняется 135 лет со дня рождениялетописца Павлодарского Прииртышья, знаменитого фотографа, основателя историко-краеведческого музея Дмитрия Багаева. Родился
Д. Багаев 5 сентября 1884 г. в семье малоземельного крестьянина. У
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Поликарпа и его жены было два сына: Дмитрий 1884 г. и Максим 1888
г. Чтобы прокормить семью, Поликарпу Максимовичу, как и многим
мужчинам деревни, приходилось уходить на заработки в чужие края.
Он служил матросом на пароходах Северной Двины. Не удивительно,
что такая жизнь подорвала его здоровье, он умер рано. По рассказам
своих дядьев Дима изучал географию. «Я знал все сибирские города
от Благовещенска до Тюмени. Хорошо знал и Павлодар, который
земляки любя называли «Хлебодар» за его превосходные
«Чукарихины калачи». в 1891 г. С раннего детства мальчик вынужден
был помогать матери: работал подпаском, на кирпичном заводе. Мать
тянула детей с помощью брата Поликарпа – Назара, который служил
конюшим у павлодарского купца Артемия Дерова и посылал деньги в
Туманы своей семье и вдове брата. Судьба Назара Поликарповича
незавидная: он трагически погиб в 1899 году. В телеграмме,
извещавшей о смерти дяди, было сказано: «Отправьте племянника в
Павлодар» (из дневников Д.Багаева). Позже Дима узнал, что купец
выполнил последнюю просьбу своего конюшего – выписать в
Павлодар племянника Диму на заработки как единственного
кормильца уже двух осиротевших семей. Дима в 15 -летнем возрасте,
прибыл по приглашению купца Дерова с первым пароходом в
Павлодар, город, с которым судьба связала его на всю жизнь. Шел
1899 год, он стал работать рассыльным, а затем писарем у местного
купца и акционера горнопромышленного общества Артемия Дерова. К
тому времени за плечами юноши было пять классов сельской школы и,
как пишет он в своих дневниках, огромная мечта стать художником.
Но этой мечте не суждено было сбыться – для ее осуществления,
нужна была гимназия и поступление в Академию художеств. Бедному
юноше это было не по карману. Но ему представился другой шанс –
выразить свой талант художника с помощью фотокамеры. Увидев у
приказчика купца Дерова фотоаппарат, по тем временам чудо техники,
которым тот владел как фотограф-любитель, юный Багаев упросил
научить его фотографировать. Приказчик не только научил его азам
фотодела, но, но и посоветовал учиться дальше. С помощью купца
Дерова, он обучился в Омске у знаменитого фотографа В.Коркина на
правах подмастерья, возвратился в 1905 г. в Павлодар и открытыл
первый и единственный в то время в Павлодаре фотосалон. Занимаясь
уже как профессионал фотографией и зарабатывая этим на жизнь, он
делает снимки и другого плана. Со времен конторской службы юный
Дмитрий был очарован жанровыми и этнографическими работами
выпускников Академии художеств, использовавших композиционные
и стилевые приемы живописи в фотографии. С их работами он был
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знаком по фотожурналам и учился их приемам и методам. В одном из
этих методов, пигментном, он стал признанным мастером. В 1908 году
его фотографии «По этапу», «Ветряные мельницы», «Меновое поле» и
некоторые другие получили признание. А в 1912 г. он был отмечен
Похвальным отзывом Тамбовского фотографического общества –
оригинал этого документа хранится в Доме-музее.
Вся творческая деятельность Багаева как человека, владеющего
фотокамерой, была направлена на осуществление главной задачи,
определенной им самим, следующим образом: «Фотография не пустая
забава, фотография – это наука, искусство, фотография –
свидетельство времени» (из дневников Д.П. Багаева). Эти слова были
его жизненным кредо. Имея активную жизненную позицию, Д.Багаев
сумел отразить историю нашего края в документальной фотографии.
Он стоял у истоков создания областного отделения «Общества
изучения Казахстана», принимал участие в палеонтoлогических и
этнографических экспедициях по области. Самoстоятельно посетил
все уголки нашего края, запечатлел своей фотокамерой на протяжении
многих лет (более полувека) жизнь и быт нарoда. Из своих поездок он
привозил не только фотографии, но и бесценные дневниковые записи,
уникальные находки, которые стали основным экспозиционным
материалом для открытия им областного историко-краеведческoго
музея в 1942 году.
Работы Д.Багаева как фотомастера были известны и получили
признание не только в Казахстане, но и далеко за его пределами.
Редкое сочетание таланта фотографа с энтузиазмом историкаисследователя выделило и по сей день выделяет его фотографии из
многих других. Ему одинаково хорошо удавались и пейзажи (серия
снимков Баянаула, Усолки и т.п.), и сюжетные фотографии (этнография,
быт народа), и репортажно-событийные фотосъемки. Благодаря
творчеству Багаева дореволюционный Павлодар был известен по всей
России в 1911-1912 гг. Московское общество Фишера выпускало
почтовые открытки с его фотографиями. Дмитрий Поликарпович
решил для себя, что целью его творчества должна стать съемка реалий
повседневности без прикрас. В отличие от предшественников –
известных фотомастеров-краеведов (россиян Деньера, Метенкова) у
него не было постановочных кадров. Достаточно высокая к тому
времени светочувствительность фотопластинок и моментальные
затворы позволяли снимать происходящее репортажно, без инсценировок
и режиссуры. Понимая, что кoчевой быт уходит в прошлое, он
тoропится запечатлеть его для потомков. Бескорыстно, по собственной
инициативе, пешком и на лошади, посещая отдаленные районы
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Павлодарского Прииртышья (до Баянаула, например, в те времена
нужно было ехать на подводе целую неделю), он делает свои
бесценные снимки. Мальчик верхом на теленке, за помолом зерна,
заточка косы, добыча соли, на водопое, откочевка… – таковы сюжеты
его снимков. Много фотографий с видами старого Павлодара, природы
Баянаула. Целые серии, коллекции его снимков остались потомкам
благодаря тому, что Багаев делал их как краевед. Краеведом он себя
осознал, когда стал еще в двадцатых годах прошлого века вынашивать
идею создания в Павлодаре краеведческого музея. Об этом делилась
своими воспоминаниями его дочь Валентина Дмитриевна: «Папа,
когда мы были маленькими, говорил: «Вас у мамы шестеро, и все вы
будете ее помнить, а меня будет помнить город…» Его мечта о
создании музея осуществилась только в 1942 году. Багаев стал первым
директором этого музея и оставался им до конца своей жизни. Как уже
было сказано, именно его фотографии и находки легли в основу
первых экспозиций вновь открытого музея. Уникальные находки он
привозил из своих поездок по области, которые вначале организовывал самостоятельно, а позже, став членом корреспондентом
Западно-Сибирского отделения Русского географического общества,
был участником ряда экспедиций. Так Багаев принял участие в первых
раскопках на Гусином перелете, проводимым академиком Орловым в
1929 году. Бóльшая часть найденных в результате этих раскопок
костей доисторических животных (по некоторым данным, два вагона)
была вывезена в палеонтологические музеи Москвы и Ленинграда.
Однако часть находок Багаев оставил себе и хранил у себя дома в
специальной кладовке, куда не было доступа домашним.
В доме, где жил и работал фотолетописец, в 2001 году был
открыт его мемориальный музей. Здание музея, построенное более
100 лет назад, является историко-архитектурным памятником
мещанского быта конца XIX века. Кроме того, неотъемлемой частью
музейной деятельности является налаживание культурных связей с
другими музеями и сотрудничество с современными фотографами,
продолжателями дела Багаева.В Екатеринбурге по инициативе Домамузея Д.Багаева состоялась обменная выставка с фотографическим
музеем Метенкова.Знаменитая коллекция Багаева на тему «Жизнь и
быт казахского народа начала XX века» стала отправной точкой
долгосрочного проекта «Грань веков», открывая таким образом
«многосерийную» фотоисторию народов Казахстана, Средней Азии,
Китая, России. А в Доме-музее Д. Багаева в это же время экспонировались работы мэтра фотографии Вениамина Метенкова с видами
столицы Урала XIX века. В 2011 году экспонаты Дома-музея входили в
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состав двух областных выставок, проходивших в столице РК: во
Дворце мира и согласия и в Музее Первого президента. В 2012 году
была организована самостоятельная выездная выставка «Фотолетопись
Павлодарского Прииртышья в фотографиях Д.П. Багаева» в Музее
Первого президента.
С течением времени фотографическое наследие Д.П. Багаева
вызывает все больший интерес, становится все более ценным.
Д.П. Багаева с уверенностью можно назвать классиком фотоискусства
Казахстана. «Я знаю, что историю не будут писать без фотографий», –
говорил он, и эта его убежденность отражена в его снимках сполна. Не
только историки обращаются к его творчеству в поисках
подтверждения той или иной истины, но и фотографы , находят в
фотографиях мастера много поучительного. Значение же его наследия
для воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма и
любви к своей малой родине неоспоримо. Остается добавить, что Дом
памяти фотографа и краеведа – явление, уникальное для Казахстана.
Подобного ему в нашей республике нет. Он пользуется интересом не
только казахстанцев, но и иностранных граждан – туристов, ученых,
представительств посольств из Италии, Германии, Франции, США,
Великобритании и др. Жизнь и творчество Д.П.Багаева, неразрывно
связанные с музейным делом, вошли в историю края как яркий
пример бескорыстного служения людям, отечеству, истории.
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ИЗУЧЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КАК ПУТЬ
ВОЗРОЖДЕНИЯ ДУХОВНОСТИ И ПАТРИОТИЗМА
А.Б. Накенова
студент, Павлодарский медицинский высший колледж, г. Павлодар
Научный руководитель – Г.К. Адирисова
преподаватель, Павлодарский медицинский высший колледж
Д.М. Ксембаева
магистр социологии, преподаватель,
Павлодарский медицинский высший колледж
Аннотация. Данная работа посвящена изучению историкокультурного наследия Павлодарского Прииртышья как пути возрождения
духовности и патриотизма подрастающего поколения. Основное внимание
уделяется наиболее ярким археологическим памятникам родного края. В
работе отмечается необходимость дальнейшего изучения историкокультурного наследия Павлодарской области, так как сохранение духовного
наследия нации способствует пониманию прошлого и уверенного
формирования будущего Казахстана.

Сегодня как никогда очевиден кризис духовно-нравственной
жизни, корнями уходящий в прошлые столетия. Это наглядно
характеризует отсутствие популяризации соответствующей темы.
Именно для решения этой проблемы нашим государством в рамках
программы «Рухани Жаңғыру» существует направление модернизации
общественного сознания. Оно является сердцевиной всех возможных
преобразований в стране. В частности, в этом направлении работают
проекты «Тұған жер» и «Сакральная география Казахстана», позволящие укрепить связи людей с родным краем. В рамках этих проектов
открываются большие возможности для изучения культурного
наследия края с целью возрождения духовности и патриотизма. «На
протяжении всего периода независимости велась большая работа в
данном направлении – это и Государственная программа «Культурное
наследие», и программа «Народ в потоке истории», которые были
созданы для изучения и сохранения культурного наследия, воссоздания историко-культурных и археологических памятников». [4]
Наша Павлодарская область представляет собой кладезь
культурного наследия археологических памятников. О существовании
многих археологических памятников люди и не догадываются. Каждое
из них несет частичку своей эпохи, является одновременно
материальным и духовным выражением целых наций, а порою и
просто маленьким чудом. И до некоторых этих частичек можно
дотронуться, не идя далеко.
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Так, например, наскальные рисунки Акбидайык, датирующиеся
периодом палеолит – ранний железный век, находятся в урочище
Акбидайык. Наскальные рисунки выполнены на выветренной ровной
поверхности камня, покрытого коркой красного цвета. Самая древняя
группа петроглифов представлена антропоморфными изображениями
в виде пляшущих человечков с широко расставленными руками и
ногами. Рядом с ними мифические животные. Эта группа петроглифов
находит аналогии в памятниках искусства эпохи мезолита. Рисунки
быков с опущенной вниз головой и торчащими вперед длинными
рогами датируются энеолитом. Изображение быка, бегущего галопом,
относится к периоду развитой бронзы. Следующая по хронологии
группа рисунков связана со скифо-сакским периодом раннего
железного века. Это изображение горного козла, частично перекрывающего изображения бегущего быка и самок оленей без рогов.
Наиболее выразительными рисунками галереи Акбидайык являются
лошади, изображения которых перекрывают отдельные рисунки и
сюжеты предшествующих периодов.
Стоянка Шидерты III датируется периодом мезолит – энеолит.
Располагается на левом берегу реки Шидерты. Раскопками выявлено
шесть культурных слоев с различными индустриями, имеющими свой
особый облик и стратиграфическую привязку к определенному
горизонту. Первый (верхний) культурный слой содержит в верхней
части нерасчлененные материалы позднего энеолита, ранней бронзы,
раннего железного века. В нижней части – энеолитические материалы
с отщепной индустрией, множеством макролитов и производственных
площадок, очагами из камней. Керамика черного цвета с тонкими и
толстыми стенками, с округлым и плоским дном, без орнамента или с
редкими горизонтальными линиями по тулову и более частыми по
шейке сосуда, вдавлениями по венчику и шейке. Отличительной
особенностью является наличие двусторонне обработанных вкладышей для костяных ножей, а также ножи из сланцевых плиток.
Костные остатки животных говорят о развитом скотоводстве,
направленном на разведение крупного рогатого скота и лошадей.
Ниже размещаются слои с неолитическими и мезолитическими
материалами, отражающими различные этапы развития пластинчатых
индустрий в регионе. В основании нижнего слоя стоянки обнаружено
погребение, обозначенное на поверхности могилы каменной кладкой.
В могиле находился костяк мужчины. Над правым плечом
погребенного, возле черепа скопление красной охры. Под нижней
челюстью остатки ожерелья из резца речного бобра, резцов и клыков
сайги, которые были нашиты на одежду. Памятник является
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многослойной стоянкой, отличается большим разнообразием индустрий,
которые не всегда генетически связаны между собой. Относится к
типу временных охотничьих лагерей, который периодически посещали носители различных культур, оставлявшие здесь свой каменный
инвентарь, орудия и изделия: автохтонные племена, продолжавшие
местные традиции развития культуры, и пришлые группы со своими
культурно-технологическими традициями и приемами обработки
камня. [1, c. 25-27]
Наскальные рисунки охрой Жасыбай относится к неолиту.
Находятся на берегу озера Жасыбай. Рисунки выполнены красной
охрой на стенах, потолочной части навесов и в нишах высокой скалы.
Изображения занимают две небольшие ниши и несколько участков с
разных сторон скалы: на северной – три участка, южной – четыре.
Всего различается около тридцати рисунков различных фигур,
примерно двенадцать из них можно определить как антропоморфные,
остальные являются изображениями каких-то строений, изгородей,
знаков, возможно птиц. В маленькой округлой нише нарисован
солярный знак в виде круга, разделенного крестом на четыре части. В
центре каждого сегмента обозначена точка. [3]
Стоянка Пеньки датируется эпохой неолита и энеолита. Она
расположена недалеко от одноименного озера. По характеру
размещения артефактов территория с находками была разделена на
три участка, в пределах которых выделены неолитическая стоянка
Пеньки I на северном участке и стоянка Пеньки II эпохи энеолита и
ранней бронзы, занимающая средний участок. На южном участке
находок было мало. В пределах стоянки Пеньки I были зафиксированы
многочисленные очаги, скопления кремневых изделий и керамики.
Выявлены остатки наземных жилищ. В центре жилищ и по краям
располагались очаги. Собрано 3127 каменных изделий из кремня,
яшмы и светло-серой породы, включая четыре шлифованных
топорика, 359 фрагментов керамики. Преобладают изделия из
ножевидных пластин: вкладыши с притупленной спинкой, трапеции,
резцы, проколки, сверла, скребки, наконечники копий и стрел.
Керамика стоянки Пеньки I – тонкостенная, ручной лепки, с округлым
или приостренным дном. Поверхность сосудов почти вся
орнаментирована оттисками гребенчатого штампа в виде прямых или
волнистых линий, разделенных рядами ямок. Глиняная посуда
аналогична керамике екатерининской культуры Среднего Прииртышья,
но наибольшее сходство имеет с керамикой из могильника
Железинского. Найдены также украшения из клыков животных, бусы
из раковин и камня. На стоянке Пеньки II получены артефакты,
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отличающиеся по типологии и сырью от материалов стоянки Пеньки I.
Здесь преобладают изделия из кварцита и кремнистого сланца.
Значительно больше скребков из отщепов и наконечников. Керамика
более толстостенная, с плоским орнаментированным дном. В
орнаментации, наряду с гребенчато-ямочной технологией, появляются
накольчатые и резные элементы, геометрические узоры. Замечательной находкой является зооморфная фигурка из камня – голова
лося с раскрытой пастью.
Пещера Аулиетас (Коныр Аулие) также датируется эпохой
неолита и бронзы. Находится на юго-западе от озера Жасыбай.
Памятник известен с давних времен. В середине 18 века о
баянауылской пещере, в которую казахи «ходят купаться и верят,
якобы через то купание вылечиваются от разных болезней», сообщил
П.П. Рычков. Пещера расположена в верхней части высокой скалы из
кристаллических пород гранитоидов и образована в результате
тектонических процессов и выветривания. Вход в пещеру находится с
западной стороны скалы. Пещера состоит из длинного «зала»,
который переходит в узкое, поднимающееся продолжение. Далее
вверх ведет очень узкий проход и находится углубление, в котором
собирается влага, стекающая по трещинам. На полу пещеры
накопились уплотненные рыхлые отложения. Траншея, заложенная в
пещере в 1970 г., выявила наличие большого количества костей
животных следы жертвенных приношений верующих. Не исключается
вероятность наличия культурного слоя с археологическими
материалами. Пещера является местом паломничества, характеризует
места обитания и культовую практику древних племен СевероВосточной Сарыарки в соответствующую эпоху. [2, c. 32-35]
Поселение Борлы функционировало в период неолита и эпохи
бронзы. Культурный слой поселения обнажается в обрывах берега.
Там собран подъемный материал – фаунистические остатки,
кремневые орудия, обломки каменных предметов и фрагменты
керамики неолита и эпохи бронзы. Среди каменных орудий много
нуклеусов, скребков из отщепов и пластин, резцов, вкладышей, есть
геометрические микролиты, наконечники стрел и бифасы. Неолитическая керамика представлена несколькими типами круглодонной
посуды, орнаментированной по краю венчика и верхней части стенок
вдавлениями, жемчужинами, гребенчатым и гладким штампами.
Стоянка Экибастуз XVII датируется эпохой энеолита и бронзы.
Находится близ Экибастуза. На ней найдены каменные орудия труда,
фрагменты керамики с геометрическим орнаментом и бронзовый
обоюдоострый нож с выделенной рукояткой. Судя по полученным
материалам, стоянка функционировала недолго. [1, c. 30]
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Олентинские писаницы относится к периоду энеолит – ранний
железный век. Можно найти на склоне крутого берега реки Олеиты.
На семнадцати крупных блоках песчаника выявлено более пятидесяти
изображений животных – быков, лошадей, оленей, верблюдов,
кошачьих хищников, а также антропоморфных изображений, сцен
охоты, эротических и культовых действий.
Могильник Жартас датируется эпохой бронзы. Находится на краю
террасы левого берега реки Жартас. Состоит из едва заметных на
поверхности земли каменных оград подквадратной формы. В ограде
найдено несколько обломков каменных макролитических орудий. В
могильной яме обнаружен костяк взрослого человека в скорченном
положении, головой на Юг. В юго-восточном углу могилы стоял
керамический сосуд горшечной формы, украшенный по шейке и
плечику нарезным орнаментом в виде пересекающихся линий. [1, c.
75-78]
Поселение Шидертинское II относится к эпохе бронзы и раннему
железному веку. Находится вдоль правого берега реки Шидерты. С
северо-западной стороны овального сооружения в материковом слое
выявлен котлован жилища, заполненный золой, костями животных,
керамикой раннего железного века. С западной стороны жилища на
древней дневной поверхности обнаружена могила с остатками
детского скелета. Севернее детского захоронения выявлена могила,
засыпанная крупными камнями. В ней расчищен каменный ящик,
сооруженный из блоков камня. В ящике обнаружен костяк человека и
погребальный инвентарь: остатки железного ножа, железное шило,
медная округлая пластина, массивная бронзовая бляха, бусины. На
поясе лежала крупная лошадиная лопатка. Выше нее стоял маленький
каменный жертвенник. За восточной стенкой ящика был устроен
отсек, заполненный большим количеством черепов коз, овец и
лошадей. По типу погребального сооружения, обряду захоронения и
инвентарю погребение относится к коргантасскому типу.
Могильник Тилектес также относят к эпохе бронзы. При
обследовании могильника в обрыве террасы, перекрытой мощным
слоем эолового песка, зафиксированы остатки разрушенных рекой
погребений. В результате их исследовании собран незначительный
антропологический и археологический материал — остатки
бронзовых украшений; бусы, височные подвески, браслеты. [2, c.57]
Могильник Набережное является памятником эпохи бронзы –
средневековье. При выемке грунта местными жителями были найдены
фрагменты керамических сосудов и человеческие кости. При
обследовании памятника в местах обнаружения костей были заложены
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три небольших. В двух раскопах по краям большого земляного
карьера выявлены остатки четырнадцати детских и взрослых
погребений эпохи бронзы, раннего железного века и средневековья. В
погребениях обнаружены керамические сосуды алакульского облика,
бронзовые бусы, серьги в полтора оборота, украшения из клыков
хищных животных и двустворчатых моллюсков, различный железный,
бронзовый и костяной инвентарь. В третьем раскопе, заложенном на
краю свежей рытвины, расчищено андроновское погребение. В нем
обнаружены бронзовые серьги в полтора оборота, множество мелких
настовых бусинок, украшавших головной убор, и лощенный
керамический сосуд черного цвета. У местных жителей были взяты
каменный овальный жертвенник тасмолинского типа и оселок с
просверленным отверстием, найденные ими ранее при выемке земли.
[1, c. 81]
Могильник Каратерек относят к эпохе бронзы. Могильник
расположен над местонахождением галечных орудий Каратерек. При
осмотре террасы выявлены остатки женского погребения, ориентированного головой на запад. В осыпях напротив могилы найдено
массивное височное бронзовое кольцо с раструбом. Позже в осыпях
были собраны фрагменты керамических сосудов. В 2004 г. в обрыве
террасы, перекрытой слоем эолового песка, расчищено второе
полуразрушенное погребение. В могиле найден женский костяк.
Западная часть могилы разрушена обрывом. Часть костей скелета и
фрагменты сосуда из нее были обнаружены в осыпи террасы. Перед
лицом погребенной найдено бронзовое височное кольцо, на правой
руке бронзовый проволочный перстень в три оборота со
спиралевидными навершиями.
Курган с усами Майкайын датируется ранним железным веком.
Находится недалеко от поселка Майкайын. Каменный курган. На
восток отходят две дугообразные каменные гряды («усы»). Между
ними расположены в ряд четыре небольшие насыпи. К западу есть
несколько колец, выложенные из восьми колец. Насыпь в центре имеет
небольшую воронку. [2, c. 72]
Воин тасмолинской культуры. В 2017 году в Баянауле на берегу
озера Торайгыр обнаружены останки воина тасмолинской культуры.
Оно находится рядом с «памятником курган с усами». Это погребение
датируют VIII – VI вв. до н.э. Под курганом был погребен воин
тасмолинской культуры, который жил в этой местности 2600-2700 лет
назад. Судя по останкам, это был достаточно молодой человек.
Петроглифы Бестобе датируются ранним железным веком.
Плоскость с наскальными рисунками расположена на небольшой
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гряде. На ней четко выбиты две длинные фигуры оленей, между ними
четыре более мелкие фигуры горных козлов. На склоне сопки, у
подножия скальных обнажений, напротив плоскости с рисунками
имеется кольцеобразный жертвенник, сложенный из камней.
Петроглифы Найзатас относят к средневековью. Можно найти
недалеко от развалин фермы Найзас. Петроглифы представляют собой
несколько изображений тюркских всадников с копьями и флажками,
нанесенных на плоскость техникой выбивки. На соседней скале в
нише нанесены трудноразличимые петроглифы. [1, c. 114-120]
Кимакская колесница. Летняя резиденция и столица каганского
удела Кимакского каганата, как известно, располагалась на реке
Иртыш, недалеко от нынешнего Павлодара. Так что неудивительно,
что именно на этой земле была найдена уникальная археологическая
находка – Кимакская колесница. Она была найдена неподалеку от
автомагистрали Павлодар – Усть-Каменогорск у села Байдала. Ученые
датируют артефакт X-XII веком – периодом расцвета Кимакского
каганата. Уникальность этой находки заключается в том, что ранее
археологам удавалось найти только отдельные элементы или же
изображения средневековых экипажей. Артефакт представляет
большую научную ценность для изучения истории кимаков. Под
колесницей были захоронены двое мужчин около 25 и 45-50 лет. Над
саркофагом старшего был обнаружен посол, а рядом с молодым
воином пояс и кинжал с ножнами. Но наибольший интерес у
археологов вызвало прекрасно сохранившееся деревянное седло,
которые редко сохраняются.
Изучение нашего края все еще продолжается: по сей день
находятся новые материалы для исследований. Исторический процесс
развития общества доказывает, что больших успехов достигают те
народы, у которых культура и история хорошо изучена и занимает свое
важное место в современности. И для укрепления в этой
современности каждый из нас должен приложить усилия. Ведь,
культурный аспект стоит наряду с материальным благом среди того,
что мы можем и должны оставить нашим потомкам. Мы, сохраняя
духовное наследие нации, понимаем прошлое и сегодня уверенно
формируем будущее Казахстана.
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Аннотация. Казахская культура является наследницей древнетюркской цивилизации. Благодаря достижениям археологической науки
теперь мы знаем, что наши предки имели средневековую городскую
культуру, ирригационные сооружения, архитектуру, искусство. Доказано,
что наша родина была колыбелью своеобразной степной цивилизации,
сочетавшей в себе симбиоз культуры земледельцев и скотоводов, Города и
Степи.

Казахская культура – прямая наследница древнетюркской
цивилизации. Благодаря достижениям археологической науки теперь
мы знаем, что наши предки имели средневековую городскую культуру,
ирригационные сооружения, архитектуру, искусство. Доказано, что
наша родина была колыбелью своеобразной степной цивилизации,
сочетавшей в себе симбиоз культуры земледельцев и скотоводов,
Города и Степи. Причем традиции взаимодействия прослеживаются и
ранее – в эпоху бронзы.
Города образовываются в поймах рек, междуречье, на соединении
континентов, на трассе торговых караванных путей, т.к. города были
центрами сосредоточения торговли и ремесла, с\хозяйства, таким
регионом на территории Казахстана было Семиречье.
Первое описание городов Семиречья принадлежат буддийскому
паломнику Сюань Цзяню, проехавшему здесь в 630 г. Он сообщал:
«Пройдя более 500 ли на северо-запад от Прозрачного озера, прибыли
в город на реке Суй-е (Суяб). Этот город в окружности 6-7 ли.В нем
смешанно живут торговцы из разных стран и хусцы. Прямо на западе
от Суйе находится несколько десятков одиночных городов и в каждом
из них свой старейшина. Хотя они не зависят один от другого, но все
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они подчиняются тудзюю(кагану).Страна от города Суй-е до
Гэшуанна (Кушания) называется Сули, ее население также носит это
имя…Тех, кто возделывает поля, и тех, кто преследует выгода –
поровну».[1, 19 с.]
В Согдийском культурном комплексе находят воплощение и
функции города как центра ремесла, торговли и сельского хозяйства
.Распространение согдийского культурного комплекса в Семиречье
происходило отчасти путем непосредственного переселения сюда
согдийцев.С другой стороны его можно объяснить как отражение
процесса культурной интеграции. Согдийцами были основаны города
Джамукат, Бунджикат
Одновременно с согдийским культурным комплексом в
Семиречье, на юге Казахстана и в Мавераннахре распространяется и
тюркский культурный комплекс, представленный в археологических
материалах такими массовыми находками, как металлическая посуда и
вооружение, предметы с руническими надписями. В результате в 6первой половине 9в.в. в Семиречье и Средней Азии складывается
своеобразный культурный комплекс, который можно назвать тюркскосогдийским.
Интенсивный культурный синтез проходил на фоне этногенетических процессов. Таким образом, в период раннего средневековья на
юге Казахстана и в Семиречье сложилась своеобразная культура,
которая интегрировала в себе культурные достижения Согда и
тюркский культурный комплекс. Наиболее ярко проявление этой
интеграции наблюдается в культуре города. Кстати, археологическими
исследованиями на юге Казахстана зафиксировано 25 городищ со
слоями 6-9в.в., которые можно считать остатками городов.Известны
названия некоторых из них – Исфиджаб, Шараб, Будухкет, Отрар,
Шавгар. В этих городах выделяются: цитадель, шахристан и рабад
В юго-западном Семиречье, по археологическипм данным,
насчитывается 27 городищ, которые в большинстве своем отождествляются с летописными городами Таразом, Куланом, Атлахом,
Джамукатом, Мерке. Арабское завоевание оказало сильное воздействие на жизнь Средней Азии.И хотя ни юг Казахстана, ни
Семиречье не попали под власть арабов, тем не менее последствия
завоеваний сказались на городской культуре области.Связанная
тесными экономическими и культурными связями с Средней Азией,
она испытала сильной воздействие мусульманской культуры, которая
распространилась в первую очередь среди городского населения.
Письменные источники свидетельствуют об увеличении числа
городов в указанное время. В предгорной полосе Таласского Алатау,
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судя по этим данным, появились города Джумишлагу и Манкент; на
Средней Арыси сформировался округ Кенджиде с центром в
Усбаникете; в Отрарском оазисе – города Кедер, Весидж и Бурук, в
округе Шавгар – Яссы, Шагильджан, Карнак, Карачук; Сауран; в
низовьях Сырдарьи – Сыгнак, Дженд, Асанас, Барчкент; на северных
склонах – Баладж и Берукет.
Великий Шелковый путь. С первых шагов своей государственной
истории тюрки, контролировали важные участки евразийского
Торгового пути, получившего в конце 19 в. с подачи труда немецкого
географа и геолога Рихтгофена «Китай» экзотическое название
«Шелковый путь», ибо основным экспортным товаром из Китая в
страны Запада являлся шелк, ставший международной валютой.
Для истории Казахстана крайне актуально исследование проблемы
взаимодействия кочевых и оседлых цивилизаций, отношений между
Степью и Городом. Трасса Сирия – Иран – Средняя Азия – Южный
Казахстан – Таласская долина – Чуйская долина – Иссык-Кульская
котловина – Восточный Туркестан оставалась основной до 14в. На
трассу выходил еще и и другой маршрут: из Византии через Дербент в
Прикаспийские степи – Мангыстау – Приаралье – Южный Казахстан.
Так выглядел Казахстанский участок Великого Шелкового пути.Из
Шаша дорога шла через перевал на Турбат в Испиджаб,
располагавший караван-сараями, торговыми постройками, хозяевами
которых были купцы Бухары и Самарканда.Географ 10в.Ибн Хаукаль
писал: «Испиджаб состоит из медины, цитадели и рабада.У медины
четверо ворот…Это обильный людьми и обширный город, во всем
Хорасане и Мавераннахре нет города, с которого не взимался бы
харадж, кроме Испиджаба» Покинув Испиджаб, караваны двигались в
сторону Тараза. Из Тараза на восток путь продолжался по пустынной
местности карлуков к городу Кулану .Автор географического словаря
Якут отмечает в 20-х г.г.13в.; «Кулан – приятный городок на границе
страны тюрков, со стороны Мавераннахра». [2, 35 с.]
От Кулана далее на восток стояли города Мерке и Аспара.Из
Джиль-Шуба дорога шла в Сарыг – Кирмирау – Навакет
(резиденциякаганов) – Пенджикент – Суяб.Суяб – крупный город
Семиречья, был столицей западных тюрок, тюргешей и карлуков. Из
Суяба дороги шли либо по северному, либо по южному берегам
Иссык-Куля, затем соединялись у перевала Бедель и через него, либо
Ташрабат, Шелковый путь приводил к Кашгару и Аксу.
Из Иссык-Кульской котловины через перевал Санташ и долины
р.Каркары шел путь в Илийскую долину, затем в Алмалык, а затем по
северной оконечности мертвой пустыни Такла-Макан, через оазисы
Хами и Турфан шел к Дунхуану и в Китай.
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Шелковый путь вначале служил для экспорта китайского шелка.
В свою очередь, из Рима, Византии, Индии, Ирана, Арабского
халифата, а позднее из Европы и Руси по нему шли мирра и ладан,
жасминовая вода и амбра, кардамон и мускатный орех, женьшень и
желчь питона, ковры и полотна, красители и минеральное сырье,
алмазы и яшма, янтарь и кораллы, слоновая кость, слитки серебра и
золота, меха и монеты, луки и стрелы, мечи и копья. По Шелковому
пути везли на продажу знаменитых коней Ферганы, арабских и
нисийских скакунов, верблюдов, слонов, носорогов и львов и т.д.По
Шелковому пути распространялись культурные растения. Кроме
товаров по Шелковому пути распространялись религиозные идеи,
искусство, музыка.
На земном шаре существует свыше 3000 живых языков, но лишь
около 200 из них обладает письменностями.
На территории Казахстана самым древним памятником письменности является серебряная чашечка с 26 руническими знаками,
нанесенными металлическим стилетом на ее дне, из Иссыкского
кургана, раскопанная К.А. Акишевым в 1969-1970г.г., и датируемая 5
в.д.н.э. Однако, она все еще не прочитана и определение ее языка
дискуссионно, хотя предложено 11 вариантов дешифровки в Казахстане,
России, Венгрии. А это ведь «26 молчащих веков» – как выразился
один из интеллектуалов современности. [3, 123 с.]
Древнетюркское письмо впервые было открыто в долине Енисея
в 20-х годах 17в. немецким ученым Даниил Готлиб Мессершмидтом,
состоявшим на службе у Петра1, и сопровождавшим его шведским
офицером Филипп-Иоганн Таббертом-Страленбергом,. Они назвали
письмо «руническим» – по его сходству со скандинавскими руническими текстами и данное название закрепилось в науке.
В 1889 г. русский этнограф и археолог Николай Михайлович
Ядринцев обнаружил на берегу р. Кокшин-Орхон в Северной
Монголии два больших рунических памятника в честь Бильге –
кагана(680-734) и в честь его брата, полководца Кюльтегина (684-731),
воздвигнутые в 732-735г.г. По месту находок письмена были названы
«орхоно-енисейскими». Эти памятники Бильге-кагана и Кюльтегина,
как и памятник советника первых каганов второго Восточнотюркского
каганата (689-744г.г.) Тоньюкука(646-731г.г.), созданный вскоре после
716г. еще при его жизни. Являются наиболее древними памятниками
древнетюркской письменности. [2, 56 с.]
Большой вклад в изучение памятников рунического письма
внесли финские и русские ученые под руководством Аксель Олай
Гейкеля и Василия Васильевича Радлова. По результатам их научных
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экспедиций созданы два атласа со снимками, схемами и шесть
сборников трудов, которые стали настольной книгой последующих
поколений тюркологов, историков, востоковедов научных школ
различных стран.
Датский ученый, лингвист, филолог, историк, скандинавист по
своей основной специальности Вильгельм Томсен первым в мире
прочитал слово «тюрк» и «тенгри» из рунических текстов, найденных
на берегах Орхона, и доложил о переводе 15 декабря 1893г. на
заседании Датской королевской академии наук. Это было великое
научное открытие в мировой лингвистике. Московский исследователь
Мурад Аджи называет эту дату – датой второго рождения тюрков.
Ареал распространения древнетюркских рунических надписей в
Казахстане довольно широк – это долины р.Талас, Или, Сырдарья,
Иртыш, Жайык. Отметим надписи на керамике близ Тараза, на
бронзовых зеркалах близ Восточного Казахстана, на глиняном
пряслице из Талгара, на венчике хума из городища Алтын-Асар
Джетыасарского урочища Восточного Приаралья, на глиняной печати,
найденной при раскопках городища Актобе 1 у Чардары, на нижней
части сосуда Алтынтобе близ Шымкента, на щитке бронзового
перстня в слое 10-11в.в. на городище Жаксылык близ Алматы.
Наиболее известны из них так называемые Кошоцамдайские
памятники – стелы в честь Бильге-кагана и его брата Кюль-тегина,
воздвигнутые в 732-735 г.г., а также стела советника первых каганов
второго Восточнотюркского каганата (689-744 г.г.) Тоньюкука (646-731
г.г.), созданный вскоре после 716г. еще при его жизни. [1, 25 с.]
Все крупные тексты орхонской группы довольно однообразны по
структуре. Они содержат рассказ о жизни и подвигах их героев,
излагаемый на фоне общей истории Тюркского государства и
сопровождаемый различного рода декларациями. В надписях
приводится очень богатый материал для изучения истории, идеологии
и культуры древнетюркских племен и народностей, их языка и
литературных приемов.
Значение эпохи орхоно-енисейских тюрок и древнетюркской
рунической письменности трудно переоценить. С наступлением
древнетюркской эпохи прежние империи – Китай в Восточной Азии,
Византия и Иран в Западной и Средней Азии – прекратили быть
единственными доминирующими крупными государствами. А тюрки
расселились на огромные расстояния – 10тыс.км по прямой, возникли
народы и империи, ставшие прямыми предками современных
тюркоязычных наций и государств, в том числе и казахской. Кроме
переселения арабов в период арабских завоеваний и европейцев во
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время освоения новооткрытых континентов – Америки и Австралии
после Христофора Колумба, ни одна группа народов не расселялась в
таких грандиозных масштабах.
В древнетюркской рунической письменности отражена общетюркская идеология и представлена концепция централизованной
государственности как гаранта свободы и независимости тюркских
народов, в течение веков имевших общую историю и общую по
происхождению культуру, ставшую их общим достоянием. В ней
заложена неиссякаемая энергия и твердая воля создателей Тюркского
эля в отношении всего, что касается таких священных понятий как
«народ», «Государство», «свобода», «независимость».
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Аннотация. Мақалада Қазақстан Республикасында білім беруді
жаңғырту жағдайында оқушылардың рухани-өнегелік құндылықтардың
көркем еңбек сабақтарындағы ерекшелігі қарастырылады. Автор «Көркем
еңбек» жаңа мектеп пәнінің мазмұнындағы рухани-өнегелік құндылықтарға баулу рөлін ашады. Оқушылардың рухани-өнегелік құндылықтарын
көркем еңбек сабақтарында енгізу мысалдары келтіріледі.

Тәуелсіздік жылдарында еліміз екі процесті – саяси реформа
мен экономикалық жаңғыруды қатар жүргізіп, белгілі бір нәтижеге
жетті, қазіргі уақытта жаңа тарихи кезеңге – Рухани жаңғыру кезеңіне
аяқ басты. Рухани жаңғыру бізден ұлттық санамызды қалыптап,
бәсекеге қабілетті болып, кез-келген мәселеге прагматистік тұрғыдан
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келуді, жалпы алғанда ұлттық бірегейлігімізді сақтай отырып
дамуымызды талап етеді. Рухани жаңғырудың ең басты шарты –
«білімді, көзі ашық, көкірегі ояу болуға ұмтылу» Өйткені, ҚР
Президенті «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты Бағдарламалық
мақаласында атап көрсеткендей, «табысты болудың ең іргелі басты
факторы білім екенін әрқайсысымыз терең түсінуіміз керек… Себебі,
құндылықтар жүйесінде білімді бәрінен биік қоятын ұлт қана табысқа
жетеді». Бұл жерде әңгіме еліміздің болашағы туралы. Оның ертеңі –
жас ұрпақтың қолында [1].
Өнегелік – бұл рухани тәрбие. Өнегелік – адам бойындағы ең
асыл қасиет және адамзат баласының ең жоғарғы мақсатына
бағытталады. Бұл қасиет адамды мейірімділікке, Отанын, елін,
отбасын сүюге үйретеді. Егер адамда өнегелік қасиет болмаса, ол адам
өз-өзін сыйламайды. Рухани-өнегелік тәрбиесі – өзіндік сананы
дамытуға жағдай жасауды, жеке тұлғаның әдеп ұстанымын, оның
қоғам өмірінің нормалары мен дәстүрлерімен келістірілетін моральдік
қасиеттерін
және
бағдарларын
қалыптастыруды
болжайды.
Оқушыларды рухани-өнегелікке тәрбиелеу, болашағына жол сілтеу –
бүгінгі қажетті, кезек күттірмес мәселе. Әсіресе, мектеп жасынадағы
балаларды
өнегелікке
тәрбиелеудің
мазмұны
балалардың
ерекшеліктеріне сай келуі тиіс. Негізгі міндет – балалардың жақсы
әдет, мінез-құлықын қалыптастыру. Баланың сезіміне әсер ету арқылы
ішкі жан дүниесін ояту нәтижесінде оның рухани-өнегелік қасиеттері
қалыптасады. Жаңа кезеңдегі білім берудің өзекті мәселесі жас
ұрпаққа – өнегелік-рухани тәрбие беру.
Оқушылардың нақты рухани-өнегелік құндылықтар жағдайларға
психологиялық дайындық құралы ретінде рөлдік ойындар жиі
қолданылады. Олар пәннің ерекше мақсаттарын ескере отырып
құрылады. Ойын шығармашылық іс-әрекет ретінде қиялды қалыптастырады, қиял мен интеллектті дамытады, оқылатын тақырыпқа
қызығушылығын арттырады, оқушылардың шаршауын төмендетеді.
Ойын оқушылардың білімі кеңейтіліп, тереңдейді,маңызды өмірлік
іскерліктер пайда болады.
Рухани-өнегелік тәрбие-өскелең ұрпақтың жоғары рухани
құндылықтарды меңгеруіне және іс жүзінде іс-әрекетке және мінезқұлыққа бағытталған тәрбие аспектілерінің бірі.
Білім беру жүйесінде үйлесімді тұлғаны қалыптастыруға, оның
құндылық-мағыналық саласын дамытуға бағытталған педагогтар мен
тәрбиеленушілердің өзара іс-қимылының мақсатты үрдісі, оған
рухани-өнегелік және базалық ұлттық құндылықтарды жатқыза
аламыз. «Рухани-өнегелік құндылықтар» – деп адамдардың бір-біріне,
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отбасына және қоғамға қарым-қатынасындағы жақсылық пен
жамандық, өтірік пен шындық өлшемдеріне негізделген негізгі
принциптері мен нормалары.
«Руханилық» ұғымының бірыңғай түсіндірмесі жоқ және
әртүрлі ойшылдар оны басқаша анықтады.
Рухани-өнегелік тәрбиеге қатысты мынадай жоғары рухани
құндылықтар бөлінеді:
 жеке-жеке тұлғалық (адам өмірі, бала құқығы, ар-намыс,
қадір-қасиеті);
 отбасылық (өгей үй, ата-ана, отбасылық, оның дәстүрлері);
 ұлттық (өмір салты, мінез-құлық, қарым-қатынас; Отан, елдің
қасиетті жерлері, Ана тілі, туған жер, халық мәдениеті, ұлт бірлігі);
 жалпы адамзаттық (биосфералық адамның өмір сүру ортасы,
экологиялық мәдениет, әлемдік ғылым мен мәдениет, жердегі әлем
және т.б.).
Рухани-өнегелік құндылықтар затсыз (объектісіз), сондай-ақ
адамсыз (субъектісіз) өмір сүре алмайды. Бұл рухани, рухани-өнегелік
құндылықтарға деген қызығушылық қоғамдық даму тарихында әр
сайын жаңа әлеуметтік қатынастардан туындайды, онда адам жеке
тұлға ретінде көрсетіледі және оның тіршілік әрекеті өтеді. Қоғамның
дамуында әрбір тарихи дәуірмен әр адам органикалық байланысты,
онымен оның көзқарастары, дүниетанымы, істері мен әрекеттері
тікелей байланысты. Мұндай жағдайда адам объект және қоғамдық
қатынастардың субъектісі болып табылады.
Рухани-өнегелік және басқа да құндылықтар өзін танытады,
бағалау арқылы бейбітшілікті игеру бойынша адам қызметінің
процесінде ғана табады. Бұл мағынада рухани-өнегелік, басқа да
әлеуметтік құндылықтар сияқты қызметпен, бағалаумен, не өзекті, не
қызмет мүмкіндігіне әлеуетті қатысып отырған қызметпен тығыз
байланысты. Мұндай жағдайда рухани-өнегелік құндылықтар жеке
тұлғаның қызметі барысында қалыптасуы мен дамуына белсенді әсер
етеді.
Қазіргі әлеуметтік философияда, жалпы философиялық ойдағы
сияқты, руханилық, рухани-өнегелік және басқа да құндылықтар
мәселелері теорияда ғана емес, этно әлеуметтік практикада да өзекті
мәнге ие. Олар әсіресе, өздерінің әлеуметтік-экономикалық және
рухани-өнегелік дағдарысын, сондай-ақ таяудағы тоталитарлық
өткеннің келеңсіз салдарын еңсере отырып, әлемдік халықтар
қоғамдастығында өз жолын және лайықты орнын табуға тура келеді
[2].
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Үлкен рухани-өнегелік әлеует Д. С. Лихачевтің шығармашылық
мұрасынан тұрады, ол өскелең ұрпақты рухани-өнегелік тәрбиелеу
мәселелерінде қазіргі педагогиканың дағдарыстан шығу жолдарын
іздеуде бағдар болып табылады. Д. С. Лихачев тәрбие және білім беру
үдерісін адам мен адамзаттың мәдени құндылықтары мен мәдениетіне
баулу ретінде қарастырады. Мәдениет түсінігін ол өнегелік
бағдарлардың, білім мен кәсіби дағдылардың жиынтығы ретінде ғана
емес, сонымен қатар тарихи естелік ретінде, өткен және қазіргі
негізінде болашақ мәдениетін шығармашылық дайындау ретінде
түсіндіреді. Д.С. Лихачев мәдениетімен интеллигенттілік ұғымын
тығыз байланыстырды, оның сипаттары білімді кеңейтуге ұмтылу,
ашықтық, адамдарға қызмет ету, шыдамдылық, жауапкершілік болып
табылады. Рухани-өнегелік тәрбие адамның адамға деген қажеттілігін
қалыптастырудың негізі болып табылады. Қазіргі заманғы білім беру
технологиялары арқылы оқушылардың рухани-өнегелік құндылықтарын қалыптастыру – тәрбиенің әлеуметтік институттары қызметінің
басты бағыттарының бірі.
Рухани-өнегелік тәрбиенің негізі, ең алдымен, бала өмір сүретін
ортаның рухани мәдениеті болып табылады, онда оның қалыптасуы
мен дамуы – бұл отбасының, балабақшаның, мектептің рухани
мәдениеті. Отбасы мен балабақшада, мектепте, ата - аналар мен
педагогтар рухын өмір сүретін рух – баланың жақын әлеуметтік
ортасын құрайтын адамдар – баланың ішкі әлемін қалыптастырудағы
айқындаушы болып табылады. Қазіргі мектептің өмірі ата-анасының
белсенді қатысуынсыз мүмкін емес. Балалардың қызығушылығы,
олардың қызығушылығын ояту және оны пайдалану қажет. Қоғам
өзінің бірегей мәдениетін сақтап қалу үшін жүздеген жылдар бойы
сақталған рухани құндылықты бағдарлардың берілуі болуы тиіс.
Қазіргі білім беру жүйесін ақылға қонымды реформалау бүгінгі күні,
білім беру жүйесіндегі жаңашылдықтар ұрпақтар тарихи сабақтастығының идеяларымен анықталуы тиіс [3].
Бүгінгі күні Н.Шелгунованың дана сөздері қаншалықты өзекті:
«балалық шақ – адамға бүкіл болашақта өнегелік негіз болатын
өмірдің ұлы кезеңі». Педагог ретінде өзінің мақсатын, тәлімгерлікті,
рухани-өнегелік бастауларды тәрбиелеуді, тұлғаның даралығын және
үйлесімділігін қалыптастыру жолында таза, ашық және әдемі
бейнелерді сақтау мен көбейтуді көру қажет.
Рухани-өнегелік тәрбие – бұл оларды өнегелік құндылықтарға
(жақсылық, борыш, адалдық, ақиқат, алғыс, қайырымдылық) тарту
арқылы балалардың өнегелік идеалына көтерілу процесі, адамгершілік
сезімдерді ояту және дамыту (ұят, жанашырлық, махаббат пен сенім
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борышы); адамгершілік еркінің қалыптасуы (қайырымдылыққа
қызмет ету және зұлымдыққа қарсы тұру қабілеті, шыдамдылық,
өмірлік сынақтарды еңсеруге әзірлік және алдамшылдыққа қарсы
тұру, рухани жетілдіруге ұмтылу); өнегелік құндылықтарға (Отанға
қызмет ету, мойынсұну) болып табылады.
Тәрбие ісінде мынадай қағидаларды ұстанған жөн: «Шынайы
адамгершілік ақылдың жарқын сәулелерінің нәтижелі ықпалымен
жүректен өседі. Оны өлшейтін сөзі емес, тәжірибелік қызметі.» (В.
Белинский). Әрбір адам – бірегей туынды. Ол қайталанбас, жеке және
өзінің мақсаты бар. Осы тұрғыда педагогикалық міндеттерінің бірі
әрбір баланың өмірінде өзінің жеке мақсатын іздестіруге көмектесу
деп санаймын.
Болашақ педагог ретінде өнегелік құндылықтарды тәрбиелеу
бойынша міндеттер қоямын: адамгершілік өзін-өзі дамыту мен өзінөзі айқындауда көмек көрсету және қолдау мақсатында оқушылардың
тұлғасын, олардың бейімділігін, қызығушылықтарын зерттеу,
оқушылардың өнегелік құндылықтарын тәрбиелеу шарты ретінде
оқушылар арасында гуманистік атмосфераны құру. Тек жайлы
жағдайда ғана бала өзін көрсете алады, өз даралығын білдіре алады
және өз мүмкіндіктерін аша алады деп есептеймін. Менің
көзқарасымды айқындайтын тәрбие – жас адамның жеке тұлғасына,
оның ой-пікірлеріне, мүдделеріне құрмет, танымға қол жеткізудегі
ынтымақтастық, ар-намыс пен әділеттілік, шыдамдылық пен
мейірімділік, борыш пен патриотизм негізінде қажетті бағытта
жүргізу.
Бұл міндеттерді мұғалімнің рөлін қайта пайымдаумен орындау
өте маңызды. Педагогтың еңбегі тұлғаның рухани-өнегелік
қалыптасуына бағытталуы тиіс. Мұғалім тарапынан балаларға деген
шынайы махаббат, мұғалім еңбегіне деген сүйіспеншілік, әсіресе
педагог өз қызметінде бастан кешетін рухани қуаныш болуы тиіс.
Мектеп оқушыларын рухани-өнегелік тәрбиелеуде ережелер мен
талаптардың көптігі емес, ең заманауи әдістемелерді меңгерген жанжақты ұстаз өз тәрбиеленушілерінің рухани-өнегелік бастауларын аша
алады. В.О. Ключевскийдің: «Ой ішінен жақсы сезіммен озар кезде
жарық болады. Ой – фонарлы шыны, сезім-шам, сол арқылы жарық
беретін және адамдарға олардың жолын жарықтандыратында шам».
Ал бізде қарама-қарсы екпін жиі қойылады. Қайырымдылыққа күш,
арын, қойылған мақсаттардың кез келген бағасына қол жеткізу,
«сәтсіздіктерге» деген көзқарас салынады. Ұлы орыс жазушысы А.И.
Солженицын былай деп жазды: «Өмір, ар-ождан сияқты адамға бір рет
беріледі». Ар-ождансыз адамдар арасында өмір қолайлы ма? Әрине
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жоқ. Бірақ ол не істей алады? Оның күрделі міндеті – өз ар-ожданын
басқа адамдардың ар-ожданын оятуға көмектеседі деген үміт ретінде
сақтау. Рухани ерлікке айналудағы осындай мінез-құлық және оған
қабілетті адамдар көп болған сайын, бейбітшілік соғұрлым жарқын
болады, қуанышты және бірлескен өмір оңайырақ болады.
Халықта «Ағаш түзу өсу үшін оған көшет кезінде көмектесуге
болады, ал үлкен ағаш болғанда оны түзете алмайсың» деп бекер
айтылмаған. Сондықтан баланың бойына жастайынан ізгілік,
мейірімділік, қайырымдылық, яғни өнегелік құнды қасиеттерді
сіңіріп, өз-өзіне сенімділікті тәрбиелеуде отбасы мен ұстаздар шешуші
роль атқарады. Демек, рухани-өнегелікті қалыптастыру көптеген
мектеп пәндері аясында жүзеге асырылуы тиіс. Бірінші кезекте
жаратылыстану – ғылыми цикл пәндерін, сондай-ақ «Көркем еңбек»
пәнін рухани-өнегелік құндылықтарға баулу қажет.
«Көркем еңбек» пәні оқушыларға сабақтарды бес бөлім арқылы
оқып– үйренуді қарастырады:
– визуалды өнер;
– сәндік-қолданбалы шығармашылық;
– дизайн және технология;
– үй мәдениеті;
– тамақтану мәдениеті.
Визуалды өнер бөлімінде оқушылар классикалық және заманауи
өнерді, Қазақстандық суретшілердің шығармашылығын, бейнелеу
өнері жанрлары мен түрлерін оқып үйренуді; сандық өнерін
(фотосурет, анимация, медиа құралдар және т.б.); бейнелеу (визуалды)
өнерінің көркем тәсілдерін; көркемдік материалдар мен техникалармен эксперименттеуді қарастыру арқылы рухани құндылықтарға
толы жаңа туындыларды шығаруы әбден мүмкін.
Сәндік-қолданбалы шығармашылық бөлімінде сәндік-қолданбалы өнер ерекшеліктері мен негізгі пішіндері; Қазақстанның және
басқа елдердің сәндік-қолданбалы өнері; СҚӨ материалдары,
технологиялары мен құралдары; ұлттық ою-өрнек; ішкі көріністі сәнді
безендіру қарастыру арқылы ұлттығымызды сақтай отырып көнерген
бұйымдарымызды заман талабына сай бұйымдар жасауға үйретіп,
көрмелерге шығарады.
Дизайн және технология бөлімінің мазмұнына (ұлдар) негізгі
конструкциялық, табиғи, жасанды және дәстүрлі емес материалдар,
оларды түрлі әдістер арқылы өңдеу; материалдарды өңдеу құралдары
мен жабдықтары; әртүрлі материалдардан бұйым дизайны; ұлттық
тұрмыстық заттарды дайындау технологиясы, қазақстандық және
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әлемдік сәулет ескерткіштері, макеттеу, ішкі көрініс дизайны;
робототехника, көлік құралдарын модельдеу кіреді.
Дизайн және технология бөлімінің мазмұнына қыздар негізгі
тоқыма, табиғи, жасанды және дәстүрлі емес материалдар; тоқыма
материалдарын әртүрлі тәсілдермен өңдеу; тоқыма материалдарын
өңдеу құралдары мен жабдықтары; тоқыма материалдарынан бұйым
дизайны; сән индустриясы, стиль және образ, ұлттық киім
элементтерін дайындау технолоиясы кіреді.
Үй мәдениеті бөлімінің мазмұнына ұлдар тұрғын үйдің
экологиясы; өсімдік шаруашылығының, сәндік өсімдіктер шаруашылығының, ландшафтты дизайн негіздері; электр қуатының көздері
туралы жалпы мәліметтер, тұрмыстық техника және электр
құралдарын қолдану мен жөндеу; тұрмыстық жөндеу жұмыстары,
ішкі көріністі ұйымдастыру мен жоспарлау кіреді.
Үй мәдениеті бөлімінің мазмұнына қыздар жеке гигиена, тұрғын
үйдің экологиясы; өсімдік шаруашылығының, сәндік өсімдіктер
шаруашылығының, ландшафтты дизайн негіздері; киімнің күтімі мен
ұзақ мерзімді сақтауы кіреді.
Тамақтану мәдениеті бөлімінің мазмұнына дұрыс тамақтану
негізі; дастарқан басында өзін-өзі дұрыс ұстау ережелері, мерекелік
дастарқанды жабдықтау; тағамдарды әзірлеу технологиясы (салқын
тағамдар мен сусындар), әлем халықтарының тағамдары кіреді [4].
Оқыту мен тәрбиелеу «Көркем еңбек» пәнінің ерекшелігін және
оқушылардың жеке ерекшеліктерін ескере отырып жүзеге асырылады.
АКТ әдістерін қолдану арқылы сабақ өткізудің әр түрлі формаларын
(әңгімелесу, әңгіме, ойын, конкурс, сұрақтар) қолданады. Сабақтан
тыс қызметте жеке және топтық жұмысқа көңіл бөлінеді. Оқушылардың жеке жұмыс мақсаты оларға өздерінің жеке қабілеттерін ашуға
және дамытуға, өз даралығын білдіруге мүмкіндік береді. Топтық
жұмыс оқушылардың қызығушылығын, шығармашылық қабілеттерін
анықтауға және дамытуға және білімдерін тереңдетуге ықпал етеді.
Балалар өздерінің жеке ерекшеліктерін көрсетіп қана қоймай, ұжымда
өмір сүруге, яғни бір-бірімен ынтымақтасуға үйренеді. Сондықтан
мұғалім – оқушы ынтымақтастығына және білім алушының
педагогикалық қолдауына ерекше рөл беру керек.
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Аннотация. Рассматривается творчество павлодарской художницы
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Портрет в изобразительном искусстве, можно назвать одним из
главных жанров, который стоит на ряду с пейзажем и натюрмортом.
На протяжении всего XVIII века в жанре портрета работали: Иван
Никитин, Андрей Матвеев, Алексей Антропов, Мина Колокольников,
Иван Аргунов, Антон Лосенко. И как преемственность, отразилось в
подлинном расцвете портрета в первой половине XIX века в
творчестве Ореста Кипренского, Тропинина, Карла Брюллова, Александра
Варнека.
Во второй половины XIX века, в России, стали яркими
представителями русской художественной школы в жанре портрета,
такие именитые мастера, как: Василий Перов, Иван Крамской,
Николай Ге, Илья Репин, В.И. Суриков. От художников «серебряного
века» Михаила Врубеля. Ивана Куликова, Бориса – Мусатова, Кустодиева
и до наших дней художниками Олегом Ломакиным, Александра Шилова,
Ильей Глазуновым, Никасом Сафроновым, Зурабом Церетели, продолжающих работать над портретом, открывающих в нем все новые
горизонты и вдохновения для творчества.
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В Павлодарском Прииртышье, жанр портрета, в силу того, что
требует от художника реализма, творческого «чутья личности»,
яркости образа, как писал поэт о Прииртышья, Галина, наделяет город
портретной характеристикой живого человека. Ярко подчеркнул
Павел Васильев в стихотворении «Мой старый город Павлодар» –
«Сердечный мой, мне говор твой знаком. Я о тебе припомнил, как о
брате, Вспоенный полносочным молоком твоих коров, мычащих на
закате…» [1,c.76], не утратил своей актуальности.
Жанр портрета развивается и открывает все новые возможности,
как для маститых художников так и для молодых – начинающих
живописцев. Первыми портретистами в истории Павлодара были
Павел Лысенко и Михаил Колмогоров. В поколении художников 19601970 годы можно выделить Василий Мартынцев, Александр Бибин,
Кокен Темиргалие, Виктор Поликарпов, Георгий Панко. Предпочтение
в творчестве к портретному жанру, Галина Беспалова рассматривает у
художников начала XXI века- это Боты Машрапа, Андрей Оразбаева(
Аншума), Ольги Ловина, Зои Соболевой, Ануара Игембаева,
Каржасова Кабдыл -Галым Насырович, Осербай Шуранова. В наши
дни 21 века, преемственность в портретном жанре продолжают
молодые художники: Евгений Фридлин, Зура Асылгазина отдавая в
своих работах предпочтение именно этому жанру[2, с.49].
Надо отметить, что в портретном жанре художники Павлодарского
Прииртышья объединены в своих работах одним лейтмотивом, а
именно: показать человека гармоничного, в своих работах воссоздают
неповторимый образ эстетики, красоты и «духовной глубины»,
документально отображающие реальность личности в действительность,
в пространстве времени. «В душе каждого человека находится
миниатюрный портрет его народа» так писал Густав Фрейтаг.
Художников всех поколений этого жанра объединяет любовь к
людям, наблюдательность, искрометным желание проникнуть в саму
«сущность, человеческого бытия». Одним словом – жанр портрета
неприхотлив, не ищет специальных, условий для написания. Писать
портрет можно везде. Как утверждал Гюстав Фрейтаг, немецкий
писатель и драматург «Кто сердцем добр, тот и в бедной одежде
благороден. Доброта, человеколюбие...В душе каждого человека
находится миниатюрный портрет его народа» [3, с.125].
Галина Беспалова, стремятся создать в портрете цельный,
композиционно завершенный характер человека, используя все
богатства тональных и цветовых отношений, а это под силу только
художнику – портретисту, ведь дословно от старофранцузского
portraire, означает «воспроизвести что- либо черта в черту». Набросок,
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зарисовка с натуры, этюд, зачастую служат основой портрета,
неуловимый образ «глаза обывателя», не может раскрыть саму суть
индивидуальности, описанного героя, но не портретисту. Мгновенный
миг наброска, подчас дороже многодневных часов работы над
деталями портрета, его характером, детализации и собственной
индивидуальности объекта, мотивации. С первых шагов работы,
художник улавливается все сокровенное в человеке, выводят на
широкоформатный обзор сокровенность его натуры.
Художница Галина Беспалова в портретной характеристике, как
на «исповеди», раскрывает «глаза» зрителю на внутренний мир
описываемого героя. Как писал Хабермас, самый яркий представитель
разработки невербальных элементов коммуникации – Кинесики от
греч. Kinesis – движение. «Все – глаза, поза, походка, мимика, нос, рот,
улыбка -все так красноречиво говорит и говорит.[2, с.53].
Портрет -одним из главных жанров в творчестве павлодарской
художницы Галины Беспаловой. Для нее работа над портретом,
набросками, зарисовки, этюды с натуры стали основой в творчестве.
Галина Яковлевна Беспалова родилась 18 марта 1952 году в
городе Павлодар (Казахстан) в семье рабочих. Ссыльные,
раскулаченные Донские казаки, роды Курень и Отец.
«Желание творить и писать у меня было с самого раннего
детства», вспоминает Галина, с четырех лет отроду свои рисунки, я
показала знаменитой Анастасии Цветаевой, сестре Марины Цветаевой,
которые жили в одном доме с моей семьей. Анастасия Цветаева, когда
Галине было четыре года, подарила акварельные краски, в 1956 году, в
это время Анастасия Цветаева приезжала в семью Татьяны Ивановны
Павловой, репрессированной из Ленинграда и у нее гостили.
В 1968 состоялась первая профессиональная выставка, когда
Галина была ученица 8 класса. «Мои работы были выставлены в
областном музеи изобразительного искусства в городе Павлодаре.
Впервые зрители познакомились с моими работами, наряду с
маститыми художниками» – вспоминает Галина. Были выставлены
работы в акварели «Лед тронулс», «У моста», «Тучи надвигаются”» и
самый любимый портрет карандашом бабушки Курень Елены
Степановны «Бабушка» .Портрет глубоко удивил всех посетителей
выставки, профессиональной «хваткой», умением подсмотреть характер и
передать все нюансы, скрытые за тяжелым взглядом умудренной
старицы, повидавшей так много в этой жизни.
В 1973 году Галина Беспалова поступает в Алма – Атинское
художественное училище им. Н.В. Гоголя на живописно – педагогическое отделение. С этого времени она пробует себя как художник –
живописец, график, портретиста, монументалиста.
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С 1974года работает и творит в Павлодаре в качестве художника – оформителем. 1977 году участвует в выставке Павлодарском
областном музеи изобразительного искусства «Прииртышье мое»,
1979году выставка в областном драматическом театре им. А.П. Чехова,
посвященная Международному женскому дню. Образ женщины в
творчестве Г. Беспаловой становиться центральным. Картины «девочка»,
«девушка», поражают своей гармоничной чистотой, раскрывается
внутренний образ героинь, характер.
Галина Яковлевна с 1977-1987 годы участвует в отчетных
выставках павлодарских художников. Так с 1979 года, совмещая
преподавание в детской художественной школе №1 по дисциплинам:
живопись, рисунок, декоративно-прикладное искусство.
1980году «Узоры Иртыша» – областная выставка в музеи
изобразительного искусства. В 1981год несколько выставок – это
«Павлодарские художники – 26 съезду КПСС» и «Пейзаж и
натюрморт» проходили в музеи изобразительных искусств.
В 1984 году работает над целой серией портретов тружеников
ГРЭС-1 г. Экибастуза, её работы будут выставлены в четырех
выставках музея изобразительных искусств, в городе Павлодаре
«Экибастуз в произведениях художников», «Серия графических
портретов рабочих ГРЭС – 1», региональная выставка « Экибастуз в
произведениях художников». «Выставка художественно – производственных мастерских». Показаны рисунки, сделанные в один миг.
Художница, мгновенно схватывает настроение героев, чувства их
мысли. Многогранный образ рабочих – мужчин и женщин ярким
карандашным штрихом отображают то, что обывателю не в силах
увидеть. Галина точно, подмечает характеры, главные черты. Не
случайно, она сотрудничает с МВД, отображая, как говорили «фото
робот». Десятки, сотни рисунков помогли найти преступников,
разыскать без вести пропавших.
В 1994году, Галина Беспалова выставляется в Павлодарском
музыкальном училище им. П.И. Чайковского, где получает достойную
оценку своей работы. Народное признание, профессионализм, яркая
индивидуальность в работах дало приглашение принять участие в
выставочном зале Союза художников РК в 1997году г. Павлодар
Следующим поворотным пунктом в судьбе художницы стало в
2000году вступление в Союз художников РК. В этом же году
выставляется в «Умай-Ана» в областном музее изобразительного
искусства. В 2003 году, приняла участие в отчетной выставке,
посвященной 65 летию области. А в 2005 году в мг. Алматы,
проходила Международная выставка « Окрыленная – женщина – 2».
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2006год был очень продуктивным, участие в международной выставке
« Новое время», прошедшее в ИнЕУ г. Павлодара, дало новые
горизонты в творчестве. Возникла тяга к новому – батику. Работа так
захватило Галину Яковлевну, что возникла коллекция «Шелковый
путь», которая дебютировала в РЦНК 10.10.2006 года в Астане.
С этого исторического момента в творчестве возникает направление –
дизайн.
В начале 21 века с 2007 года, Галине Беспаловой, рукоплещут
мировые подиумы, работая с батиком не только как живописец, но и
как модельер, кутюрье. В творчество плотно входит как живоносный
источник родной земли материал – шёлк. В 2007 году показ коллекции
«Шелковый путь» во «Дворце мира и согласия» г. Астана, показ
моделей в Российском центре международного научного и культурного
сотрудничества при МИД РФ, дипломом участника Первого
Международного конкурса дизайнеров «Сreative world» (2007). Заняла
2-е место в номинации Pret-a-porte за коллекцию «Шелковый путь» с
вручением медали и сертификата Академии моды «Сымбат» (2007),
дипломом лауреата 1-й степени и сертификатом Международного
конкурса «Добрые дела» в номинации «Театр моды» (г. СанктПетербург, 2009). Награждена почетной медалью и дипломом им. Д.П.
Багаева «За вклад в развитие фотоискусства» (2009), Работы находятся
в частных коллекциях Казахстана, Белоруссии, Германии, России,
Франции, Турции, Израиля[4, c. 86].
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СОВМЕСТИМОСТЬ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ КАК
РЕЗУЛЬТАТ ПЕРЕДАЧИ ОПЫТА ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ И
СОСУЩЕСТВУЮЩИХ ПОКОЛЕНИЙ
Г.С-М. Шугаипова
учитель истории КГУ СОШ №13
г. Экибастуз

Данную тему считаю актуальной, так как в рамках развития
программы «Рухани жаңғыру» выбираю одно из главных направлений
– открытое сознание. Написать статью подтолкнул труд Первого
Президента Н.Назарбаева « Семь граней Великой степи», где звучат
следующие слова: «Известно, что исторический процесс в массовом
сознании носит преимущественно персонофицированный характер.
Многие народы заслуженно гордятся именами великих предков,
ставших своеобразными послами своих стран» [1]. Роль предшествующих поколений в формировании общечеловеческих ценностей для
молодого поколения плодотворна.
1999 год был объявлен Годом единства и преемственности
поколений, что способствовало переосмыслению пути развития
общества через повышение массового сознания. Ценностные
ориентации всех поколений должны быть неизменны – уважение
традиций и обычаев, любовь к родному краю, желание учиться и
перенимать необходимый опыт. Необходимо постоянно извлекать из
жизненного пути общественно-политических, культурных, интеллектуальных деятелей, героев, ветеранов и других все то, что является
ярким примером для подрастающего поколения.
Прииртышский регион славится знаменитыми личностями,
например, инициатор в свое время патриотического движения
Ангелина Дацкова по организации звеньев высокого урожая в
республике, или же возьмем из современного времени Байсеитову
Жанар – она является лауреатом государственной научной стипендии
для молодых талантливых ученых Республики Казахстан. И нет
никакой разницы в том, когда и в чем они проявили свои таланты,
важно то, чтобы сохранился сам потенциал их деяния.
Согласно концепции Маргарет Мид, американского антрополога,
существует сильная зависимость межпоколенных отношений от
темпов научно-технического и социального развития, которая также
внедряет понятие «межпоколенная трансмиссия» культуры [2]. Суть
трансмиссии данной концепции заключается не только в передаче
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информации, опыта старшего поколения молодому, но и получение
обратной связи. Современная молодежь может интрепетировать
«багаж» взрослых и знакомить их с обновленным, усовершенствованным «продуктом».
Из вышесказанного следует, что не должно существовать
межпоколенного отчуждения, наоборот, необходимо укреплять механизм
преемственности общественно-культурных отношений. Усилить
положительное взаимовлияние старшего и молодого поколения. В
Прииртышье накопился богатый потенциал духовных и материальных
ценностей: научное и творческое наследие, сакральные места и
памятники, но самой главной ценностью является человек. С
гордостью называю имена деятелей, которые вошли в состав «Сто
новых лиц» из Прииртышья: Чернуцкий Максим – патриот, меценат,
бизнесмен, Байсеитова Жанар – кандидат педагогических наук. Все ее
исследования внедрены в учебно-методический процесс школ и ВУЗов
города Павлодар. Вошли также в список юный домбрист-песенник
Алексей Лодочников и самый титулованный ученик Куат Есенов.
Завершает пятерку Ерлан Рамазанов, который внес большой личный
вклад в развитие неонатальной хирургии Павлодарской области.
Прогрессивная современность требует ориентира на будущее, поэтому
молодежь и старшие учатся друг у друга, двигаясь в правильном
направлении.
Ценностные ориентации в силу динамично развивающегося мира
в условиях цифровизации трансформируются. Важно не потерять
саму «матрицу» – идентификацию ценностей, которая является
фундаментом человечества. Колесо было изобретено однажды, но со
временем значимость технического открытия не уменьшилась, так и с
ценностями.
В заключении, человек как ценность, сам должен уметь ценить
опыт, проводить самоанализ, приспосабливаться к новым жизенным
установкам, быть готовым к инновациям. «Гордость за прошлое,
прагматичная оценка настоящего и позитивный взгляд в будущее – вот
залог успеха нашей страны».
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ЛИДEРCТВО В ГОCУДAРCТВEННОМ УПРAВЛEНИИ:
ЗAРУБEЖНЫЙ ОПЫТ
А.Б. Темирова
ассоциированный профессор, КАТУ им С. Сейфуллина
Г. Зикибаева
Магистрант – Деловое администрирование Казахский гуманитарный
юридический инновационный университет, г. Астана
Аннотация: В статье рассматривается формирование и развитие
института лидерства в зарубежных странах, а также их значение в
государственном управлении.

Зaрубeжный опыт поcтроeния aппaрaтов зaконодaтeльных оргaнов
влacти и оргaнизaции гоcудaрcтвeнной cлужбы в пaрлaмeнтcких
cтруктурaх прeдcтaвляeт нeмaлый нaучный и прaктичecкий интeрec.
Оcобeнно проблемы становятся актуальными c точки зрeния их
примeнeния в уcловиях дeмокрaтичecкого рeформировaния поcтcовeтcкого общecтвa, поcтроeния эффeктивной cиcтeмы прeдcтaвитeльной и зaконодaтeльной гоcудaрcтвeнной влacти, рaзвития и
формировaния инcтитутa лидeрcтвa в гоcудaрcтвeнном упрaвлeнии.
В мировой прaктикe нe cущecтвуeт общего cтaндaртa формирования
инcтитутa лидeрcтвa в гоcудaрcтвeнном упрaвлeнии, отcутcтвуeт
унивeрcaльный критeрий, опрeдeляющий принaдлeжноcть рaботникa
к гоcудaрcтвeнной cлужбe. Во Фрaнции к гоccлужaщим отноcятcя вce,
кто нaнят нa рaботу гоcудaрcтвом. Нa cлужбe у гоcудaрcтвa нaходятcя
вce, кто зaнимaeт должноcти в грaждaнcких гоcудaрcтвeнных и муниципaльных учрeждeниях, включaя обрaзовaтeльныe и мeдицинcкиe
cтруктуры. В CШA, кроме рaботников оргaнов гоcудaрcтвeнной влacти
и упрaвлeния, к гоcудaрcтвeнным cлужaщим отноcятcя почтовыe
cлужaщиe, рaботники коммунaльных cлужб. В Гeрмaнии к гоccлужaщим
отноcятcя учитeля, врaчи, жeлeзнодорожники, рaботники рядa других
гоcудaрcтвeнных отрacлeй, прeдприятий и оргaнизaций [1].
В большинcтвe развитых cтрaн, кaк прaвило, нe вcтрeчaeтcя
прeнeбрeжитeльно-cниcходитeльного отношeния к чиновничecтву
и гоcудaрcтвeнной cлужбe в цeлом. Нaпротив, гоcудaрcтвeннaя
cлужбa – один из caмых прecтижных видов трудовой дeятeльноcти.
Cчитaeтcя, что нa гоcудaрcтвeнных cлужaщих возложeнa оcобaя
миccия по рeaлизaции гоcудaрcтвeнной влacти, что чиновник – это нe
проcто рaботник, a прeдcтaвитeль гоcудaрcтвa и общecтвa, зaщитник
их интeрecов, вырaзитeль их идeй и aвторитeтa, ноcитeль должной
морaли.
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Рaзличныe толковaния и ee интeрпрeтaции дaют учeныeпрaвовeды. C точки зрeния Г.В. Aтaмaнчукa, гоcудaрcтвeннaя cлужбa –
«это прaктичecкоe и профeccионaльноe учacтиe в оcущecтвлeнии
цeлeй и функций гоcудaрcтвa поcрeдcтвом иcполнeния обязaнноcтeй и
полномочий по гоcудaрcтвeнной должноcти в конкрeтном гоcудaрcтвeнном оргaнe» [2].
Проф. A.В. Оболонcкий позиционирет ee кaк «вид трудовой
дeятeльноcти, зaключaющийcя в прaктичecком оcущecтвлeнии
гоcудaрcтвeнных функций рaботникaми гоcудaрcтвeнного aппaрaтa,
зaнимaющими гоcудaрcтвeнныe должноcти в гоcудaрcтвeнных
учрeждeниях и получaющими от гоcудaрcтвa вознaгрaждeниe зa cвой
труд» [21]. Согласно вгляду A.Ф.Ноздрaчeвa, – это «нeпрeрывноe,
прeeмcтвeнноe и компeтeнтноe обecпeчeниe иcполнeния полномочий
гоcудaрcтвeнных оргaнов лицaми, нaходящимиcя нa гоcудaрcтвeнных
должноcтях» [3]. Это профeccия для лиц, зaнимaющих cоотвeтcтвующиe
должноcти в aппaрaтaх центральных и рeгионaльных оргaнов гоcудaрcтвeнной влacти.
Неоходимо отметить нaиболee знaчимыe и типичныe для большинcтвa зaпaдных cтрaн чeрты оргaнизaции aппaрaтa и поcтроeния
гоcудaрcтвeнной cлужбы в пaрлaмeнтcких cтруктурaх и рaзвития
инcтитутa лидeрcтвa в гоcудaрcтвeнном упрaвлeнии.
В пaрлaмeнтaх рaзвитых cтрaн в нacтоящee врeмя cложилcя
доcтaточно многочиcлeнный и профeccионaльно подготовлeнный
aппaрaт, эффeктивно дeйcтвующий нa рaзных уровнях и во вceх
нaпрaвлeниях. Он доcтaточно cтaбилeн и гибок, cпоcобeн рeшaть
зaдaчи рaзной cтeпeни cложноcти и мacштaбов. Причeм cтaтуc
гоcудaрcтвeнных cлужaщих, рaботaющих в aппaрaтaх пaрлaмeнтов,
прирaвнивaeтcя к cтaтуcу гоcудaрcтвeнных cлужaщих, зaнятых в
оргaнaх иcполнитeльной влacти. При этом, учитывaютcя cпeцификa
cтaтуca гоcудaрcтвeнных cлужaщих в зaконодaтeльном процecce, их
роль, зaдaчи и функции в профeccионaльном обecпeчeнии дeятeльноcти дeпутaтов и пaрлaмeнтa в цeлом.
Во Фрaнции в рaмкaх общeго зaконодaтeльcтвa о гоcудaрcтвeнной cлужбe, котороe опрeдeляeт общиe принципы, гaрaнтии и
прaвa cлужaщих, определено, что cотрудники пaлaт пaрлaмeнтa
являютcя гоcудaрcтвeнными cлужaщими. Но их cтaтуc, зaдaчи и
функции опрeдeляютcя cоотвeтcтвующими пaлaтaми caмоcтоятeльно.
В рeзультaтe вecь процecc прохождeния cлужбы, нaчинaя c отборa и
поcтуплeния нa cлужбу и зaкaнчивaя отcтaвкой или увольнeниeм,
нaходитcя в рукaх дeпутaтов и cоотвeтcтвующих cтруктурных
подрaздeлeний пaлaт пaрлaмeнтa.
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Приeм нa рaботу, отбор пeрcонaлa в aппaрaт пaрлaмeнтa и
продвижeниe по cлужбe в подaвляющeм большинcтвe cлучaeв
проводятcя нa конкурcной оcновe. В любом cлучae учитывaютcя
обрaзовaниe прeтeндeнтa нa должноcть и профиль этого обрaзовaния,
общий cтaж рaботы и cтaж гоcудaрcтвeнной cлужбы, cпeциaльноcть и
cпeциaлизaция, дeмогрaфичecкиe дaнныe. Конкурcы по отбору нa
cлужбу ноcят общeнaционaльный, «открытый» хaрaктeр, отличaютcя
выcокой трeбовaтeльноcтью и cтрогоcтью. Побeждaeт в них только
тот, кто уcпeшно пройдeт уcтныe и пиcьмeнныe иcпытaния, продeмонcтрируeт cвою коммуникaбeльноcть и интeллигeнтноcть, покaжeт
выcокий уровeнь общeй и профeccионaльной эрудиции, широкий
культурный и политичecкий кругозор [4].
Принципы кaрьeрноcти и конкурcного отборa – оcновa поcтроeния
инcтитутa лидeрcтвa в гоcудaрcтвeнном упрaвлeнии во Фрaнции.
Конкурcнaя процeдурa обecпeчивaeт вceм грaждaнaм cтрaны рaвный
доcтуп к гоcудaрcтвeнной cлужбe. Дaльнeйшee кaрьeрноe продвижeниe
cлужaщeго нeрaзрывно cвязaно c прохождeниeм «внутрeнних
конкурcов» – cпeциaльной процeдуры повышeния по cлужбe. Тaкиe
конкурcныe иcпытaния кaждому пeрcпeктивному рaботнику приходитcя
проходить чeрeз кaждыe полторa-двa годa. От уcпeшноcти в конкурcной борьбe зaвиcит нe только продвижeниe по cлужбe, но и
мaтeриaльноe положeниe рaботникa. Глaвнaя цeль конкурcной процeдуры
cоcтоит в том, чтобы, иcпользуя вce лучшee в прaктикe кaдровой
рaботы, обecпeчить цeлecообрaзноe и cпрaвeдливоe продвижeниe
рaботников по cлужeбной лecтницe, гaрaнтировaть (в рaмкaх, конeчно,
возможного) мaкcимaльно cпрaвeдливоe рeшeниe кaждого кaдрового
вопроca. Нe cлучaйно вопроcaми конкурcов, кaрьeры, ротaции
зaнимaютcя нe отдeльныe руководитeли, a cпeциaльныe комиccии. В
полe зрeния комиccий нaходятcя буквaльно вce acпeкты cлужeбной
дeятeльноcти чeловeкa, вплоть до нeприглядных фaктов трeтировaния и
притecнeний рaботников.
В пaрлaмeнтcких cтруктурaх Вeликобритaнии при формировaния
и рaзвития инcтитутa лидeрcтвa в гоcудaрcтвeнном упрaвлeнии,
особое внимание уделяется фaктам грубого нaрушeниeя принципa
рaвных возможноcтeй. Любого родa ущeмлeния и притecнeния
доcтоинcтвa чeловeкa (кaкими бы причинaми они ни объяcнялиcь)
нeдопуcтимы в принципe. Нeобоcновaнноe обвинeниe cчитaeтcя формой
притecнeния и подлeжит рaccмотрeнию cпeциaльной комиccиeй.
Виновники подвeргaютcя cоотвeтcтвующeму нaкaзaнию: мимолeтныe
мнeния и оцeнки, порывы чувcтв, прeдвзятыe взгляды и личныe
aмбиции нeдопуcтимы и должны прeceкaтьcя в зaродышe.
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Руководитeлям вмeняeтcя в обязaнноcть прилaгaть вce уcилия для
того, чтобы окaзывaть помощь и поддeрживaть cотрудникaм,
иcпытывaющим притecнeния cо cтороны лиц c болee cильным
хaрaктeром или пользующихcя большим aвторитeтом.
В кaждой cтрaнe cвои порядки, cвои трaдиции, cвои подходы,
cвой опыт формировaния и рaзвития инcтитутa лидeрcтвa в гоcудaрcтвeнном упрaвлeнии В CШA, нaпримeр, оcновным нормaтивным
aктом являeтcя Зaкон о рeоргaнизaции гоcудaрcтвeнной cлужбы в
Конгрecce (1970 г.), в Вeликобритaнии – Зaкон об оргaнизaции рaботы
Пaлaты общин (1978 г.), в Кaнaдe – Зaкон «О Пaрлaмeнтe Кaнaды» и
Зaкон «О cотрудникaх Пaрлaмeнтa и отношeниях мeжду ними» в
Швeции – Зaкон о Рикcтaгe (1974 г.) [5].
Большинcтво пaрлaмeнтов зaпaдных cтрaн прeдуcмaтривaeт в
cвоeй cтруктурe нaличиe доcтaточно многочиcлeнного aппaрaтa,
который, кaк прaвило, имeeт двух- или трeхуровнeвую cтруктуру.
Aппaрaт бундecтaгa cоcтоит из гeнeрaльного дирeкторaтa (упрaвлeниe),
дирeкторaтa (отдeл) и рeфeрaнтуры (ceктор). Aппaрaт Конгрecca
дeпутaтов Иcпaнии cтроитcя по cхeмe «дeпaртaмeнт – отдeл –
cлужбa» [6].
Во вceх cтрaнaх глaвнaя нaгрузкa, a в конeчном итогe и
отвeтcтвeнноcть зa кaчecтво зaконопроeктной рaботы инcтитутa
лидeрcтвa в гоcудaрcтвeнном упрaвлeнии, ложитcя нa aппaрaты и их
профильныe комитeты. Поэтому aппaрaты комитeтов формируютcя из
лиц, cпeциaльно профeccионaльно подготовлeнных для рaботы в
пaрлaмeнтe. Для них вaжно нaличиe опрeдeлeнного обрaзовaния и
опытa рaботы c избирaтeлями, взaимодeйcтвия c зaинтeрecовaнными
группaми и их aгeнтaми (лоббиcтaми).
Причeм чeтко проcмaтривaeтcя диффeрeнциaция cпeциaлиcтов:
пeрcонaл «политичecких» комитeтов Конгрecca CШA, нaпримeр,
рeкрутируeтcя зa cчeт нaиболee подготовлeнных выпуcкников
прecтижных унивeрcитeтов, рaботников иcполнитeльных влacтных
cтруктур и пaртийных aктивиcтов. В aппaрaт комитeтa по ceльcкому
хозяйcтву обязaтeльно бeрут людeй из миниcтeрcтв, курирующих
aгропромышлeнный комплeкc, прeдcтaвитeлeй cоотвeтcтвующих
профcоюзов и accоциaций.
Можно выдeлить нecколько нaпрaвлeний дeятeльноcти формировaния и рaзвития инcтитутa лидeрcтвa в гоcудaрcтвeнном упрaвлeнии,
в которых cпeциaлизируютcя cлужaщиe aппaрaтов комитeтов:
– провeдeниe прecc-конфeрeнций, брифингов и других мeроприятий
cо cрeдcтвaми мaccовой информaции;
– cоcтaвлeниe проeктов доклaдов и выcтуплeний;
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– рaботa c зaконопроeктaми, оргaнизaция cлушaний;
– поддeржaниe контaктов c иcполнитeльной влacтью и зaинтeрecовaнными лоббиcтcкими группaми.
Чeрeз рaботников aппaрaтa уcтaнaвливaeтcя дeловaя cвязь c
прeдcтaвитeлями прeзидeнтa, cудeбными оргaнaми, миниcтeрcтв и
вeдомcтв. Тaкиe контaкты довольно тecны и нe являютcя рeзультaтом
«одноcтороннeго движeния» по инициaтивe конгрeccмeнов или
рaботников пaрлaмeнтa. Оргaны иcполнитeльной влacти нe в мeньшeй
cтeпeни зaинтeрecовaны в конcтруктивном и вcecтороннeм cотрудничecтвe
c пaрлaмeнтcкими cтруктурaми, оcобeнно комитeтcкого звeнa. Нe
cлучaйно во многих cтрaнaх Зaпaдa прочныe позиции зaнимaют
прeдcтaвитeльcтвa миниcтeрcтв и вeдомcтв в пaрлaмeнтaх. Широкоe
рacпроcтрaнeниe получилa тaкжe прaктикa cоздaния в aппaрaтaх
иcполнитeльных оргaнов влacти cпeциaльных подрaздeлeний по
cвязям c пaрлaмeнтом.
Доcтaточно убeдитeльным докaзaтeльcтвом выcокой эффeктивноcти
cиcтeмы рaзвития и формировaния инcтитутa лидeрcтвa в гоcудaрcтвeнном упрaвлeнии являeтcя опыт, нaкоплeнный оргaнaми гоcудaрcтвeнной влacти CШA. Укaзaнныe отдeлы cоздaны нa вceх уровнях
гоcудaрcтвeнного упрaвлeния – от Бeлого домa до caмого мaлeнького
иcполнитeльного aгeнтcтвa.
В Миниcтeрcтвe торговли, нaпримeр, отдeл по cвязям c
Конгрeccом нacчитывaeт 30 cотрудников, Миниcтeрcтвe обороны –
300 чeловeк, Миниcтeрcтвe здрaвоохрaнeния и cоциaльного обcлуживaния нaceлeния – 40. Большaя чacть рaботников этих подрaздeлeний поcтоянно нaходитcя нa Кaпитолийcком холмe, прeдcтaвляeт
cобой, тaк cкaзaть, группу быcтрого рeaгировaния. Их глaвнaя зaдaчa –
курировaниe вопроcов зaконодaтeльной cтрaтeгии и тaктики, оргaнизaция поддeржки в Конгрecce прaвитeльcтвeнных прогрaмм,
координaция уcилий по их прaвовому обecпeчeнию; координaция
лоббиcтcкой дeятeльноcти, модeлировaниe прeдложeний рaзличным
фрaкциям и комитeтaм c тeм, чтобы получить их поддeржку и
одобрeниe; вырaботкa конcтруктивных отношeний cо cторонникaми
прeзидeнтa в Конгрecce, гибкоe рeaгировaниe нa повeдeниe
нeйтрaльно нacтроeнных конгрeccмeнов, оттecнeниe оппонeнтов;
cообщeниe cвоeму руководcтву позиции Конгрecca и пaрлaмeнтaриeв,
их aргумeнтов и контрaргумeнтов; поиcк cоглacовaнных вaриaнтов
рeшeний; формулировaниe отвeтов нa зaпроcы дeпутaтов и их
избирaтeлeй по проблeмaм, входящим в компeтeнцию дaнного
вeдомcтвa; поддeржкa дeловых отношeний cо cрeдcтвaми мaccовой
информaции, aккрeдитовaнными в пaлaтaх Конгрecca.
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Cлужaщиe пaрлaмeнтa в cвою очeрeдь чeрeз cвоих прeдcтaвитeлeй доводят до cвeдeния иcполнитeльной влacти рeaкцию
пaрлaмeнтaриeв нa прeдложeния иcполнитeльной влacти, cоздaют для
прохождeния зaконопроeктов мaкcимaльно блaгоприятный климaт.
В ФРГ, Фрaнции и нeкоторых других cтрaнaх при формировaнии
и рaзвитии инcтитутa лидeрcтвa в гоcудaрcтвeнном упрaвлeнии, c
цeлью уcтaновлeния мaкcимaльно тecного контaктa c пaрлaмeнтaми,
во вceх миниcтeрcтвaх ввeдeны должноcти пaрлaмeнтcких cтaтcceкрeтaрeй.
В CШA кaждому конгрeccмeну выдeляeтcя cуммa нa оплaту трудa
и cодeржaниe 18 пeрcонaльных помощников, зaнятых полный рaбочий
дeнь, и 4 помощников, рaботaющих нeполную нeдeлю. Ceнaторы
имeют eщe большиe возможноcти: многиe из них нa плaтной оcновe
cодeржaт от 25 до 60 помощников. В гоcудaрcтвaх c пaрлaмeнтcкой
формой прaвлeния общaя чиcлeнноcть aппaрaтa знaчитeльно мeньшe,
чeм в cтрaнaх прeзидeнтcкого прaвлeния. Имeютcя и другиe
оcобeнноcти. Нaблюдaeтcя cущecтвeннaя рaзницa в чиcлeнноcти
помощников рядового дeпутaтa и дeпутaтa-миниcтрa. Дeпутaт-миниcтр
имeeт возможноcть кромe обычного штaтa личных помощников и
рaботников кaнцeлярии миниcтeрcтвa привлeкaть к рaботe в aппaрaтe
пaрлaмeнтa пaртийных функционeров cвоeй пaртии.
Инcтитут лидeрcтвa в пaрлaмeнтaх большинcтвa рaзвитых
гоcудaрcтв cтроитcя нa принципaх профeccионaлизмa, открытоcти,
нaучноcти, рaвного доcтупa к должноcти, пожизнeнного нaймa и
cтaбильноcти кaдров, внeпaртийноcти. Рeaлизaция пeрeчиcлeнных
cиcтeмообрaзующих принципов инcтитутa лидeрcтвa в гоcудaрcтвeнной cлужбы позволяeт обecпeчить ориeнтaцию aппaрaтa нe
cтолько нa количecтвeнныe, cколько нa кaчecтвeнныe покaзaтeли и
глaвный конeчный рeзультaт – выcокую эффeктивноcть рaботы
пaрлaмeнтa. Они лeжaт в оcновe формировaния тaк нaзывaeмой
бихeвиориcтcкой (повeдeнчecкой) модeли гоcудaрcтвeнной cлужбы,
хaрaктeрныe чeрты которой – новaторcтво, здоровaя aтмоcфeрa
мeжличноcтных отношeний, творчecтво, душeвный подъeм cлужaщих.
Эти принципы опрeдeляют cиcтeму упрaвлeния инcтитутами лидeрcтвa
в гоcудaрcтвeнном упрaвлeнии.
В бритaнcком пaрлaмeнтe координирующaя и руководящaя роль в
рaзвития и формировaнии инcтитутa лидeрcтвa в гоcудaрcтвeнном
упрaвлeнии, принaдлeжит Комиccии пaлaты общин. Она опрeдeляeт
общee количecтво штaтных eдиниц, cтруктуру aппaрaтa, cмeту
рacходов и cиcтeму оплaты трудa cлужaщих; вырaбaтывaeт уcловия
нaймa нa гоcудaрcтвeнную cлужбу, оргaнизуeт конкурcный отбор и
нaзнaчeниe нa должноcти cотрудников «цeнтрaльного aппaрaтa».
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Слeдит зa тeм, чтобы нaбор, оплaтa трудa пeрcонaлa и приcвоeниe
тaрифных рaзрядов cоотвeтcтвовaли нормaм, принятым в cиcтeмe
гоcудaрcтвeнной cлужбы cтрaны; контролируeт, чтобы пeнcии и
другиe поcобия зa выcлугу лeт нaчиcлялиcь в cоотвeтcтвии c
дeйcтвующим Положeниeм о пeнcиях гоcудaрcтвeнным cлужaщим.
Для зaрубeжных пaрлaмeнтов хaрaктeрным являeтcя и то, что
aппaрaты пaрлaмeнтcких фрaкций и групп нe входят в cтруктуру
aппaрaтa пaрлaмeнтa. Их дeятeльноcть финaнcируeтcя нe из
гоcудaрcтвeнного бюджeтa, a в оcновном зa cчeт cоотвeтcтвующих
пaртий и движeний. Рaботa в этих cтруктурных подрaздeлeниях
гоcудaрcтвeнной cлужбой нe являeтcя. Рaботники aппaрaтов фрaкций
облaдaют оcобым cтaтуcом, который позволяeт им прeдмeтно
зaнимaтьcя обecпeчeниeм политичecкой дeятeльноcти члeнов cвоих
фрaкций.
Оcобую роль в cиcтeмe профeccионaльного обecпeчeния дeятeльноcти
инcтитутa лидeрcтвa в гоcудaрcтвeнном упрaвлeнии в большинcтвe
зaпaдных пaрлaмeнтов игрaют помощники дeпутaтов. Прaвдa, cиcтeмы
формировaния cоcтaвa помощников cущecтвeнно рaзличaютcя: в
Aргeнтинe, Итaлии, Aвcтрии дeпутaту нe позволeно caмоcтоятeльно
подбирaть ceбe помощников. Этим зaнимaютcя пaрлaмeнтcкиe фрaкции.
В Aвcтрaлии уcтaновлeно фикcировaнноe чиcло помощников; в
Фрaнции, ФРГ, CШA дeпутaту выдeляeтcя опрeдeлeннaя дeнeжнaя
cуммa, в прeдeлaх которой дeпутaт можeт нaнимaть ceбe помощников
и формировaть cвой офиc: 60 ceнaторaм CШA выдeляeтcя cуммa в
рaзмeрe около 100 тыc. долл. нa оплaту помощников. Количecтво жe
помощников опрeдeляeт caм ceнaтор. В рaзличных cтрaнaх рaзлично и
количecтво помощников. В Вeликобритaнии пaрлaмeнтaрии прaктичecки
нe имeют помощников, кромe личного ceкрeтaря, рaботaющeго
нeполный рaбочий дeнь, и трeх-чeтырeх ceкрeтaрeй, рaботaющих c
бумaгaми. Пaрлaмeнтaрию, прaвдa, помогaют общecтвeнники: рaботaют
по рaccмотрeнию жaлоб и проcьб избирaтeлeй, рaзбору пиceм и
зaявлeний грaждaн, оргaнизуют вcтрeчи конгрeccмeнов c дeловыми
людьми и избирaтeлями.
В CШA кaждый пaрлaмeнтaрий caм опрeдeляeт количecтвeнный
cоcтaв cвоeго aппaрaтa. В cрeднeм eго личный офиc нacчитывaeт нe
мeнee 40 чeловeк. Но рeaльно профeccионaльную помощь пaрлaмeнтaриям окaзывaeт знaчитeльно большee чиcло людeй. Многиe из
них рaботaют нa бecплaтной оcновe. Для них глaвноe – опыт рaботы в
пaрлaмeнтe и контaкты c нужными людьми. Тaких добровольных и
бeзвозмeздных помощников у дeпутaтa можeт нacчитывaтьcя
нecколько дecятков.
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Дeпутaты и ceнaторы caми лично рeшaют вопроcы о том, кого, нa
кaкую должноcть, c кaким оклaдом и нa кaкой cрок брaть рaботникa нa
cлужбу. Конкурcный отбор здecь нe рaботaeт. В рeзультaтe нa cлужбу в
личный офиc дeпутaтa или ceнaторa попaдaют лишь тe люди, которыe
нe только лично знaкомы c пaрлaмeнтaриeм, но и которым поcлeдний
полноcтью довeряeт и можeт полноcтью нa них положитьcя. Вопроcaм
мeжличноcтных отношeний мeжду пaрлaмeнтaриeм и помощникaми
удeляeтcя оcобоe внимaниe.
Для зaрубeжных пaрлaмeнтов при эффективном функционировании
инcтитутa лидeрcтвa в гоcудaрcтвeнном упрaвлeнии хaрaктeрнa
выcокaя cтeпeнь прaвовой и cоциaльно-экономичecкой зaщищeнноcти
гоcудaрcтвeнных cлужaщих, доcтaточно чeткaя рeглaмeнтaция их
прaвового cтaтуca, должноcтных обязaнноcтeй, cлужeбных и трудовых
отношeний. Большоe внимaниe удeляeтcя нрaвcтвeнному воcпитaнию
пeрcонaлa, борьбe cо вcякого родa злоупотрeблeниями и нeкоррeктным
иcпользовaниeм cлужeбного положeния. Повceмecтно официaльно
утвeрждeны нормы aдминиcтрaтивной этики, которыe в оcновном
кacaютcя рeгулировaния финaнcовых вопроcов: нeдопущeния злоупотрeблeния иcпользовaния общecтвeнных и гоcудaрcтвeнных дeнeжных
cрeдcтв, огрaничeния доcтупa к общecтвeнным и гоcудaрcтвeнным
дeнeжным cрeдcтвaм, огрaничeния дополнитeльных доходов, прaвильного и cвоeврeмeнного зaполнeния финaнcовой отчeтноcти и т.п.
Cпeциaльно формулируютcя трeбовaния, кacaющиecя возможноcтeй
злоупотрeблeния cлужeбной информaциeй, которaя поcтупaeт к
рaботнику в порядкe cлужeбной дeятeльноcти.
В CШA инcтитуты лидeрcтвa в гоcудaрcтвeнном упрaвлeнии в
кaждой пaлaтe формируются с помощью cоздaния комитeтов по этикe
и cтaндaртaм официaльного повeдeния. Оcобeнно cтрого контролируютcя вопроcы «подaрков», отношeния c фирмaми и чacтными
компaниями, иноcтрaнными гоcудaрcтвaми и оргaнизaциями. Здecь
дaвно поняли, что мeжду cовecтью и произволом, долгом и личным
интeрecом имeeтcя огромнaя рaзницa. Поэтому довeриe и повceднeвный контроль cтaли нормой cлужeбных отношeнии. Совecть
чeловeкa и довeриe к нeму являeтcя бaзовым уcловиeм эффeктивного
cлужeния.
Рассматривая основы инcтитутa лидeрcтвa в гоcудaрcтвeнном
упрaвлeнии A.Ф.Кони был глубоко убeждeн в том, что они должны
включать «дeятeльноcть зaконодaтeля должнa, поcтроeнную нa цeлях
и трeбовaниях морaли». Cлужeниe общecтву «только тогдa будeт
полeзным, когдa в нeго будeт внeceнa cтрогaя нрaвcтвeннaя
диcциплинa и когдa интeрec общecтвa и чeловeчecкоe доcтоинcтво
личноcти будeт огрaждaтьcя c одинaковой чуткоcтью и уceрдиeм…»
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Следовательно, изучение опыта формировaния и рaзвития
инcтитутa лидeрcтвa в гоcудaрcтвeнном упрaвлeнии в рaзличных
cтрaнaх, показывает, что:
1. Сущecтвуют рaзличныe формы и трaдиции, рeглaмeнтирующиe
cтaтуc, оргaнизaцию и прохождeниe гоcудaрcтвeнной cлужбы в
оргaнaх зaконодaтeльной влacти.
2. К общим тeндeнциям рaзвития инcтитутa лидeрcтвa в гоcудaрcтвeнном упрaвлeнии относятся следующие напрвления:
– уcилeниe прaвового обecпeчeния cлужeбных отношeний;
– рaционaлизaция и повышeниe эффeктивноcти упрaвлeния
чeловeчecкими рecурcaми aппaрaтa гоcудaрcтвeнной влacти;
– придaниe гоcудaрcтвeнной cлужбe большeй мобильноcти,
cлaжeнноcти, поиcк болee cовeршeнных форм ee оргaнизaции;
– упрощeниe cхeм и тeхнологий кaрьeрного продвижeния;
– упрощeниe cиcтeмы дeнeжного cодeржaния cлужaщих, cоздaниe
eдиной шкaлы оплaты трудa нa оcновe нeзaвиcимой оцeнки
квaлификaции и трудозaтрaт по кaждой должноcти;
– cоздaниe трeхcтупeнчaтой cтруктуры профeccионaльной подготовки, пeрeподготовки и повышeния квaлификaции гоcудaрcтвeнных
cлужaщих.
3. Опыт формировaния и рaзвития инcтитутa лидeрcтвa в гоcудaрcтвeнном упрaвлeнии зарубежных стран нeоцeним для укрeплeния
нрaвcтвeнных оcнов гоcудaрcтвeнной cлужбы Республики Казахстан,
воcпитaния cлужaщих нe только кaк выcококвaлифи-цировaнных
прaвовeдов и тeхнологов зaконотворчecкого процecca, и граждан, для
которых гоcудaрcтвeннaя cлужбa нe только профeccия, но и призвaниe.
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Аннотация. В развитии и функционировании правовой системы
любой страны особую роль играет статус профессиональных юристов.
Это достаточно концентрированная группа людей, которая непосредственно или опосредствованно определяет основные параметры
правотворческой и правоприменительной деятельности, обеспечивает
реализацию режима законности и охрану правопорядка, составляет
основную массу работников различного рода юридических органов.
Юрист-профессионал – ключевая фигура любой правовой деятельности и создаваемых в результате правовых институтов.
Ключевые слов: статус профессиональных юристов, развития
казахстанского общества, правопорядк.

В научной и общественной политической литературе активно
обсуждаются проблемы развития казахстанского общества на
современном этапе, его правовой системы, присущие ей противоречия
и недостатки. Решение этих проблем многие исследователи видят в
необходимости дальнейшего развития законодательства, совершенствовании организационных структур, осуществляющих правоприменительную деятельность.
Известные позитивные результаты нередко вызывает и негативные
последствия [1]. Это происходит потому, что игнорируется личностный
фактор и забывается о том, что эффективность функционирования
любой сферы общественной жизни напрямую зависит от конкретного
человека и его профессиональных возможностей.
Относительно сферы юридической деятельности это означает:
каковы юристы-профессионалы, такова и правовая система общества.
Известно, что деятельность по формированию профессионального статуса юристов, подготовке профессиональной деятельности в
специфической правовой сфере общественной жизни имеет принципиальное значение для всей правовой системы общества.
Особую значимость она приобретает на современном уровне
развития казахстанского общества, как в силу объективной необхо-
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димости усиления роли правовых начал в его жизни, так и в силу
обилия противоправных деяний в процессе перехода от одного
состояния общества к другому.
Сейчас само понятие профессионального юридического образования
должно быть выделено в качестве самостоятельной системы категорий
науки «правовая культура общества», «правовое сознание», «профессиональное правовое сознание» [1, 2].
В данной статье мы предполагаем рассмотреть понятие профессионального юридического образования именно как элемент правовой
культуры общества и источник формирования профессионального
правового сознания юристов.
В философской литературе в аспекте рассмотрения вопроса о
влиянии культуры на состояние и развитие человеческой цивилизации
анализируются функции культуры. Здесь обычно выделяются познавательная, информативная, коммуникативная, нормативная и цивилизационная функции [3].
Наличие феномена культуры различных направлений, в том числе
и правовой воздействует на человека и его мир. Но, среди них
отдельно не выделена функция накопления и передачи последующим
поколениям знаний, которую нельзя свести ни к одной из
обозначенных функций. Это тем более в современном цивилизованном обществе функция накопления и передачи последующим
поколениям знаний осуществляется через развитую и разветвленную
систему образования.
Правовая культура общества означает качественно определенный
уровень состояния правосознания общества, отдельных социальных
групп и индивидов, воплощенный в практике правового регулирования, во всей многообразной деятельности гражданского общества и
государства по созданию, реализации и обеспечению права [4].
Профессиональное правосознание юриста – это научно обоснованная, стройная система правовых знаний, убеждений и чувств,
которыми он руководствуется в своей деятельности. Профессиональное правосознание - это представление о праве, формирующееся
у юристов-профессионалов, специалистов-правоведов на основе
мировоззренческой правовой идеологии и специальных юридических
знаний и аккумулирующее юридическую практику, опыт применения
права, компетентное понимание всех сторон его содержания.
Субъекты данного уровня правосознания обладают специализированными, детализированными знаниями действующего законодательства, умениями и навыками его применения.
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Для профессионального правосознания характерно усвоение
правовых знаний как системы, понимание взаимосвязей различных
правовых норм, представление о воздействии права на общественные
отношения, на мотивы
поведения личности в правовой сфере [5]. В этом определении
необходимо подчеркнуть следующие моменты, характеризующие
специфику понимания высшего профессионального юридического
образования в данном исследовании.
Во-первых, высшее профессиональное юридическое образование
рассматривается как неотъемлемая часть правовой культуры
общества, поскольку она непосредственно определяет истоки формирования важнейшей составляющей духовной правовой культуры –
профессионального правосознания юристов.
Во-вторых, высшее профессиональное юридическое образование
рассматривается как особая форма образовательной деятельности,
имеющей свои специфические цели, прежде всего формирование у
обучающихся знаний и навыков, необходимых для осуществления
профессиональных функций юриста.
Наконец, высшее юридическое образование рассматривается как
особый социальный институт, поскольку оно осуществляется
специальными сложно организованными структурами – высшими
учебными заведениями, находящимися в системе особых взаимосвязей с обучающимися, с органами управления системой образования
страны и организациями, осуществляющими практическую юридическую деятельность.
Следует также подчеркнуть, что с точки зрения действующего
законодательства под образованием понимается целенаправленный
процесс воспитания и обучения в интересах человека, общества,
государства, сопровождающийся констатацией достижения гражданином (обучающимся) установленных государством образовательных
уровней (образовательных цензов) [6].
Поэтому одной из важнейших задач юридического образования
является не только передача обучающемуся соответствующих знаний
и навыков, но и воспитание его как личности, как гражданина, как
человека, ответственного за состояние и развитие сферы своей
профессиональной деятельности в интересах общества и государства.
Следует подчеркнуть особую значимость этой второй стороны
содержания юридического образования, поскольку профессиональные
юристы – это преимущественно государственные люди и в своей
деятельности должны проводить и отстаивать общегосударственные,
общенациональные интересы.
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Высшее юридическое образование является частью системы
высшего профессионального образования страны, которое образует
элемент культуры общества в целом. Оно имеет свои содержательные
элементы в виде стандартов, образовательных программ, учебных
планов, различных видов занятий, реализуемых в учебновоспитательном процессе. Оно осуществляется в многообразных
формах. Так же оно находится под государственным контролем
общефедеральных и региональных структур управления системой
образования.
В этом аспекте высшее юридическое образование выступает как
часть образовательной культуры общества и подчиняется законномерностям функционирования и развития системы образования в
целом.
В зависимости от характера видоизменений в системе высшего
профессионального юридического образования и соответственно в
профессиональном правовом сознании, их результаты могут оказывать
как позитивное, так и негативное воздействие на состояние и развитие
правовой системы общества.
Более детальный анализ тенденций развития высшего профессионального юридического образования с точки зрения общих
закономерностей его развития, как части системы высшего профессионального образования страны, и особенных законно-мерностей, как
элемента правовой культуры казахстанского общества, представляет
идею для дальнейшего отдельного исследования.
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ЗЕРТТЕУДІҢ ӘДІСТЕМЕЛІК МӘСЕЛЕЛЕРІ
А.С. Кәдіржанова
Нархоз» университеті,
«Халықаралық қатынастар» мамандығы,
Магистратураның 1 курс студенті
МО-6M020200 факультеті
М.О. Иембекова
Ғылыми жетекшісі,т.ғ.к, доцент м.а., Алматы қ.
Аңдатпа. Бұл мақалада Қазақстан мен Ресей арасындағы шекаралық
ынтымақтастығының жалпы түсінігі және оны зерттеу жолдары,
сондай-ақ, әдістемелік мәселелері талқыға алынды. Мемлекетаралық
қарым-қатынастардың қалыптасуы мен даму проблемаларын бүгінгі күнге
дейін зерттеп келген авторлардың жұмыстары жайлы сөз қозғалды. Екі
елдің де беделді авторлары мемлекеттердің ынтымақтастығына үлес
қосып, үлкен еңбек атқарды.

1991 жылы КСРО ыдырап, оның аумағында жаңа тәуелсіз
мемлекеттер пайда болды. Мемлекеттер бір-бірімен байланыс
орнатып, сыртқы саясаттарын тәуелсіз жүргізе бастады. Мысалы,
бәріміз білетіндей, 1992 жылы 22 қазанда Қазақстан Республикасы
мен Ресей Федерациясы арасында дипломатиялық қатынастар
орнатылды. Ресей, қазіргі уақытта, Қазақстанның басты стратегиалық
серіктесінің бірі болып отыр. Президентіміз Н.Ә. Назарбаевтың келесі
сөздері оған дәлел бола алады: «Әрине, Қазақстан мен Ресей арасында
проблемалар бар, онда тұрған ештеңе жоқ. Бұл кез-келген мемлекеттің
арасындағы қарым-қатынаста болады. Бірақ шешілмейтін мәселе жоқ
деп ойлаймын, себебі екі мемлекет бір біріне қарсы емес, керісінше
ынтымақтастыққа ұмтылуда. Өзара сенім біздің халықтарымыз бен
мемлекеттеріміздің мүдделеріне жауап береді» [1,б.3].
Мемлекетаралық қарым-қатынастардың қалыптасуы мен даму
проблемаларын, олардың халықаралық қоғамдастыққа енуін екі елдің
авторлары зерттеу процесінде. Мысалы, қазіргі кезде Ресейде көптеген қазақстантану бөлімдері бар (орталықтар, бөлімдер, секторлар,
топтар және т.с.с.). Атап айтқанда, Ресей ғылым академиясының
шығыстану институтында, РҒА Этнология және антропология
институтында, ТМД елдері институтында. Осыған байланысты Орталық
Азияның Саяси зерттеулер агенттігінің, Алтайдың Шығыстану
орталығының, Ресейлік стратегиялық зерттеулер институтының, Ресей
ғылым академиясының әлеуметтік ғылымдар бойынша ғылыми
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ақпарат институтының, Карнеги Мәскеу орталығының, Шығыс
гуманитарлық институтының қызметін атап өтпей кете алмаймыз.
Қазақстанда да қазақтану кең дамыған. Қазақстан басшылығының
Қазақстан мен Ресей арасындағы оқиғалар мен үдерістерге қатысты
көзқарасы Н.Ә.Назарбаевтың мына кітаптарында көрініс тапты «На
пороге XXI века», «В потоке истории», «Эпицентр мира», «Критическое десятилетие», «Казахстанский путь» және т.с.с. Қазіргі таңда,
Қазақстан республикасының тәуелсіз мемлекет ретінде жүргізіп келе
жатқан сыртқы саясатын отандық ғалымдар белсенді түрде зерттеу
үстінде. Мысалы, К.В. Жигалов пен Б.Қ. Сұлтановтың жұмысы
«Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Н.Ә. Назарбаевтың
қызметі туралы хроника» (1991 ж. 1 желтоқсан – 1993 ж. 31 мамыр)
Алматыда 1993 жылы жарық көрді. Қазақстандық саясаттанушы
Р.М. Калиеваның «Қазіргі кезеңдегі Қазақстан Республикасының
халықаралық қызметі» докторлық диссертациясы 1993 жылы Мәскеу
қаласында қорғалған, Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты
туралы іргелі зерттеу болып табылады. Автор 1990-1992 жылдары
Қазақстан Республикасының халықаралық қызметінің ерекшеліктерін
ашып, тез өзгеретін геосаяси жағдайлардағы дипломатияның мақсаттары мен қағидаларын қалыптастырады. Бұл жұмыстың маңызды
бөлігі Қазақстан мен Ресейдің өзара әрекеттесуін талдау болып
табылады. Мәскеуде 2004 жылы жарық көрген «ХХ ғасырдың 90-шы
жылдарындағы қазақ-орыс қарым-қатынасы: тәжірибе, проблемалар,
перспективалар» атты өз жұмысында Қазақстан Республикасы мен
Ресей Федерациясы арасындағы халықаралық ынтымақтастығының
байланыстары, нысандары мен мазмұны зерттелді. «Ресей және
Қазақстан қатынастарының тарихы» тарихи оқулығының авторлары
тарих ғылымдарының докторы Б.А. Аяған және тарих ғылымдарының
кандидаты А.Н. Кашкімбаев, Қазақстан мен Ресейдің әртүрлі
салалардағы қарым-қатынасын талдап, аймақтық факторға ерекше
көңіл бөлді. Авторлар осы орайда: «Ғасырлар бойы құрылған
Қазақстан мен Ресей қарым-қатынастары қиын қатынастардың түріне
жатады. Бірнеше ғасыр бұрын басталған процесс бүгінде көптеген
өзгерістерге ұшырауда. Қазақстан мен Ресей арасындағы ашық
қатынастар тек посткеңестік кеңістіктегі интеграциялау процесіне
ғана емес, сондай-ақ осы мемлекеттердің әлемдік қоғамдастықпен
қарым-қатынастарының болашағына да әсер ететініне көптеген
замануи аналитиктар сенеді», – деген ой тұжырымына келген [2, б.
167-168].
Саясаттану
және
экономика
ғылымдарының
докторы
Т.А. Мансұровтың
шығармаларында
Қазақстан-Ресей
қарым-
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қатынасының тарихы бойынша көптеген нақты материал жиналған.
Ол жеке бақылауы негізінде екіжақты қарым-қатынастарды қалыптастыру процесін зерттеді, интеграциялық үдерістердегі және ТМДны құрудағы елдердің жағдайын талдады. 1997 жылы Мәскеуде
жарияланған «Қазақстан мен Ресей: егемендік, интеграция, стратегиялық кеңістіктің тәжірибесі» монографиясында Ресей мен
Қазақстан арасындағы экономикалық, саяси және гуманитарлық
қатынастардағы болып жатқан ауқымды процестерге зерттеу жүргізген. Тағы бір оның қызықтырар жұмысы «Еуразиялық жобаның 20
жылдығына орай шығарылған Нұрсұлтан Назарбаевтың еуразиялық
жобасы 1994-2014» 2014 жылы Мәскеуде жарияланған. Бұл еңбегінде
Т.А.Мансұров посткеңестік елдер үшін жаңа мүмкіндіктер мен
перспективалар ашқан тиімді экономикалық және әлеуметтік дамудың
негізгі құралы ретінде Н. Назарбаевтың еуразиялық жобасының
тарихи рөлін дәйекті түрде көрсетеді. Т.А. Мансұровтың редакциясында
«Қазақстан-Ресей қатынастары. 1991-2000 жж.» құжаттар мен
материалдар жинағы шықты. Бұл жинақта 1991 жылдан 2000 жылға
дейінгі кезеңде екіжақты саяси, экономикалық, әскери-техникалық
және гуманитарлық ынтымақтастықтың барлық салаларын қамтитын
Қазақстан мен Ресей арасындағы мемлекетаралық қатынастар туралы
түрлі материалдар ұсынылды[3, б. 485].
Ресейлік ғалымдардың да Қазақстанға арнап жазған жұмыстары
аз емес. Ресейлік стратегиялық зерттеулер институтының «Қазақстан:
бүгінгі күні және даму болашағы» атты ұжымдық жұмысын атап
өтпеске болмайды. Көптеген ақпаратты өңдегеннен кейін, ресейлік
зерттеушілер Қазақстандағы өмірді нақтырақ бейнелеуге тырысады
және жинақ беттерінде Қазақстан экономикасының және саясатының
түрлі мәселелері бойынша жаңа құнды ақпараттық және анықтамалық
материалдарды ұсынады. Е.М. Кожокинаның редакциялаған бұл
жұмысы біздің еліміздің экономикалық, әскери, саяси, этникалық және
конфессиялық ерекшеліктерін қамтиды [4, б. 55].
Осылайша, отандық және ресейлік тарихнаманы салыстыра
отырып, сол оқиғалар мен үдерістер әртүрлі құндылық жүйелері мен
басым-дықтардың көмегіне жүгінеді, белгілі бір дәрежеде бұрынғы
кеңестік мемлекеттердің қоғамдық-саяси доктриналары мен ұлттық
мүдделеріндегі айырмашылықтарды бейнелейді. Әрине, тарихнама
тек осы жерде көрсетілген авторлар мен жұмыстармен шектелмейді.
Әдебиет
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Аннотация. В условиях современного общества роль информации
постоянно возрастает. Язык современных газет складывался постепенно,
он и сейчас находится в состоянии постоянного развития. На него влияют
писатели, поэты и другие мастера слова, создавая новые литературные
нормы. Именно этот тип языка изучается и пропагандируется в школах,
средствах массовой информации. Однако СМИ далеко не всегда точно
следуют правилам и нормам литературного языка, именно здесь
встречается большое количество заимствованных слов, которые в
результате значительного размера охватываемой аудитории закрепляются в
массовом сознании.
Процесс заимствования является следствием развития цивилизации
на современном этапе. Проникновение в литературный язык иностранной
лексики было всегда. Но в последние годы этот процесс становится более
интенсивным, при этом значительная доля заимствованных слов в
информационном потоке принадлежит печатным изданиям: газетам,
журналам.
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Ключевые слова: мастера слова, процесс заимствования, стилистически сниженная лексика, новая иноязычная лексика.

The life of society is constantly changing. The language that serves
society, quickly responds to these changes. Social transformations as in the
mirror are reflected in the language. Mass media style, to a greater extent
than all other styles of language, perceives these changes. In the era of
globalization and the intensive development of international relations,
foreign newspaper publications are becoming more and more relevant and
interesting for contemporary readers. The language of news media is
sensitive to changes in the society.
The style of modern media can be defined as a system of
interconnected language elements, aimed at the performance of a certain
commutative function, primarily the functions of informative and function
of influence on the reader (persuasion function). The need to write quickly
in the conditions of modern communication leads to a wide use of language
clichés, which, in turn, promotes the development and use in the language
of the newspaper phraseological units. On the other hand, «the desire for
expression leads to the fact that very often these phraseological units turn
out to be occasionally transformed».
Within the framework of public-political vocabulary, the features of
the social-political structure of society, the peculiarities of political system
of the country, as well as its history are fully reflected.
The fact that, that the more intense the changes in politics, the more
we can notice changes in vocabulary at each stage of its development.
Mass media style, largely than all other styles of language, perceptions
these changes. The language of news media is sensitive to changes in the
society.
In the general complex of mass media, the leading role belongs to the
newspaper. The newspaper is available to a wide range of the public; it
affects practically all questions, quickly reacts to events occurring in the
country and the world and submits the processed information in a form
convenient for the reader.
The important role of newspaper in the life of society contributed to
the fact that the language of newspaper (newspaper style or public political
vocabulary of newspaper texts) has become an object of numerous
scientific researches. For the title of newspaper is characteristic the specific
features that convey the peculiarities of this type of publication: its
efficiency, publicism, genre affiliation. Modern political language is
characterized by great dynamism, addiction to the newest vocabulary.
Researchers note the most widely used in the language of the modern press
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are the following features: 1) extensive use of complex adjectives; 2)
contractures are complex nouns formed from two or more simple ones in
such a way that a part of one word, connecting with a part of another,
denotes a new concept In addition, the «time-style» is characterized by a
huge number of spoken expressions, buzzwords, neologisms and jargon,
which the weekly «Time» starts to use in its articles one of the first. The
very existence of «time-styling» is a direct proof that the tendency to talk,
short, to a more accessible and at the same time capacious form of
presenting information becomes leading in the modern language press.
The newspaper headline has a communicative orientation: the reader
can easily understand what will be discussed in the article according to the
title, which will also inform the recipient about the meaning, nature and
degree of importance of the events available in the publication that is
completely unusual for radio and television titles. In the title of the article,
reportage and correspondence is being hidden the position of the author and
the edition to what is described in the published material.
As for the economic field of newspaper texts, here the socio - political
vocabulary and terminology is found mainly in the official newspaper texts.
To formal newspaper texts belong declarations, conventions, agreements,
contracts, resolutions and summaries.
Features of the translation of the socio-political vocabulary played a
role in the SPV. Now, the socio-political translation of newspaper texts is
one of the most popular types of translation. So, for example: DD =
Defense Department, NAACP = National Association for Advancement of
Colored People. Abbreviations of surnames or familiar nicknames of wellknown political or public figures are often used: JFK = John F, Kennedy,
Rocky = Rockefeller, Ike = Eisenhower, RLS = Robert Louis Stevenson,
etc. [2, 46–49]. Abbreviations of surnames or familiar nicknames of wellknown political or public figures are often used: JFK = John F, Kennedy,
Rocky = Rockefeller, Ike = Eisenhower, RLS = Robert Louis Stevenson,
etc. [2, 46–49].
In English, there are a large number of words similar in the form and
sounding to the Russian words. The volume of such lexicon continuously
increases. International words can often be confused with “pseudointernationals”. At the same time, it should be taken into account that
similar words in the Russian and English languages can mean various
phenomena, despite an external similarity:
progress is not only “progress”, but also “successes, achievements,
development”,
leader is not only a “leader”, but also “a leader, the head of
(delegation)".
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Treating to the area of difficult to translate vocabulary also includes
the so-called “false friends of the translator”, i.e. the words that have
similar phonetic and graphic forms to Russian words, but at the same time
have a completely different meaning: prospect - prospect – “prospect” (but
not “avenue”);
decade - “decade” (but not “decade”).
The context is necessary for adequate translation of such lexical units:
He was careless about his personal prospects. He did not care about
his future.
English socio-political dictionary is constantly updated with
neologisms, new words and new meanings of already existing words. The
origin of neologisms is often connected with the use of the word in any
new context, where existing words can get new shades of meaning or even
new meanings.
For example, the word “confrontation” originally meant a
‘confrontation, comparison, comparison’. “As time passes this word has
been gained value collision, opposition, confrontation” [14].
During the transfer of neologisms into Russian the translator at first
has to understand the meaning of neologism, having taken into account the
context and having analyzed its structure. “Some political terms appeared
as neologisms:
political drudge – “hard worker” (about the hardworking person);
straw man – “false candidate, etc.” .[15]
With translation neologisms from English into Russian “a number of
translation transformations are used:
1) transcription and transliteration (interface - the interface, notebook
- the laptop, publicity - publicity)
2) tracing (cyber store - online store, street people - street people)
3) descriptive translation (car sharing (car-pooling AmE) - joint use of
the car)
4) selection of equivalent in Russian (pork barrel - state feeding
trough)” [17].
The presence of a large number of terms largely characterizes the
English socio-political text. Most of the terms are unambiguous: each of
them, as a rule, has a specific meaning. Thus, the difficulty for translation
becomes the multiple-valued terms - quite widespread phenomenon in
English:
engine – “machine, engine, locomotive”, device – “device, apparatus,
machine, emblem, symbol”;
attorney – “prosecutor; attorney”. This fact creates certain difficulties
for the translator, as there is always a possibility of making a mistake.

206

But “to simplify a task, there are some translation techniques:
1) transfer of the international terms by transliteration;
2) translation by direct compliance (if there are equivalents in
Russian);
3) tracing (literal transfer of words and expressions of English);
4) descriptive translation in the absence of direct compliance in
Russian" [16].
There are a large number of new concepts, at the same time and
words, terms, especially in the field of economy, politics and technology.
Foreign-language socio-political vocabulary, in particular, Englishlanguage vocabulary becomes common for creation of texts of the press
and journalism.
The difficulty of the analysis of lexical processes in the newspaper
language is the social situation of the period that we are experiencing,
however, as before the situation was formed earlier is a wide, uncertain
field of alternatives.
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ВЛИЯНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ НА ЛИЧНОСТНЫЙ РОСТ
Б.Г. Сарсенбаева, М.К. Жанзакова
Павлодарский государственный педагогический университет
(г. Павлодар, Казахстан)
Личностный рост или актуализация «Я», по К. Роджерсу, выражается
в стремлении становиться более компетентным и способным
настолько, насколько это возможно биологически, и в той мере, в
какой он усиливает организм и «самость». «Самость» – это организованный, связанный гештальт, постоянно находящийся в процессе
формирования и определяющий взгляд на себя 1.
Все этапы «Само» предполагают переход от образного представления к опытному и понятийному осмыслению процесса «адаптации –
активизации – самоорганизации»; от знания общих черт предложенного мира к знанию существенных сторон реалии и собственного
мира; от осознания внешней ситуации к осознанию своей роли (своего
интереса и долга), к подтверждению и защите человеческих качеств и
человеческого достоинства.
Человек проявляется и развивается в деятельности, однако
существенную роль с точки зрения его развития играет не сам по себе
тот или иной вид деятельности, а способ «связывания» человека и его
различных видов деятельности. И здесь именно жизнедеятельность
оказывается тем самым процессом, специфика которого создается
участием, способом организации, активностью человека и тем
масштабом анализа «движения», в котором улавливается его развитие.
Таким образом, «движение» человека в его жизнедеятельности
связано с само-определением и разрешением целого ряда протииворечий, в которые он при этом вступает с окружающим миром,
собственной жизнью, другими людьми. Первоначально человек
отличается как бы невыделенностью из хода событий жизни, то есть
его жизни, в основном определяют эти события обстоятельства и
другие люди.
Постепенно человек начинает самоопределяться: сначала по
отношению к ходу отдельных событий, а затем – и по отношению и
ходу жизни в целом. Все в большей степени он начинает «организовывать», выстраивать события в соответствии с логикой своей
жизни, реализуя при этом предоставленные ему потенциальные
возможности.
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Другими словами, он все в большей степени становится
субъектом своей жизнедеятельности. Отсюда как истинный субъект
своей жизнедеятельности человек знает свои объективные
возможности, занимает активную позицию по отношению к их
развитию: ориентируется по отношению к возможным событиям,
знает, что он хочет; способен ставить и разрешать задачи собственной
жизни; осуществлять субъек-тивную регуляцию времени, т.е. видеть
из настоящего прошлое и будущее.
В философском энциклопедическом словаре «самоопределение»,
«самопознание» представлены как понятия этики, противоположные
косности и «инертности сердца». Самоопределение является деятельным отношением к ситуациям, бескорыстным и даже связанным с
риском, поскольку оно направлено на защиту этических ценностей от
того, что им угрожает. Понятие самоопределение уже встречается в
трудах древних философов Кьеркегора, Ясперса, Хайдегера и Сартра.
У Сартра, например, самоопределение характеризуется следующим
образом:«Человек, совершающий самоопределение и благодаря этому
выясняющий для себя, что он не только тот, быть которым избрал для
себя, но и законодатель, одновременно с самим собой избирающий все
человечество – это человек едва не должен избегать чувства своей
полной и глубокой ответственности…» (L’existentealicme est un
humanisme, 1946) [2].
Следовательно, все средовые и воспитательные влияния, направленные на человека с раннего детства и способствовавшие до
известного времени развитию и запуску «механизмов сознательного
самоотношения» и саморазвития, становящейся личности, в пору ее
юности и взрослости утрачивают прямое детерминирующее значение.
Они становятся лишь материалом для ее осмысления и принятия
решений о собственной сущности, о самоидентичности, о способе
жизни. Иначе говоря, в развитии личности определяющими делаются
ее внутреннее усилие «состояться».
Сущность самоопределения может быть правильно понята лишь
тогда, когда рассматривается предельно общее отношение человека и
мира, которое, в свою очередь, выражается с помощью категорий
«субъект» и «объект». С одной стороны диалектика субъекта и
объекта, их взаимопереход и связь раскрывают общие определения
процесса само-определения, а, с другой стороны, субъектнообъектные
отношения
детерминируют
самоопределение
не
непосредственно, а через деятельность.
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В результате самоопределения человек выстраивает свою
личностно-смысловую сферу или субъектное пространство, которое
выделяется рядом признаков:
– во-первых, это целостный, в высшей степени осознанный образ
себя, так же, как и социокультурному воспитательному пространству
субъектному пространству, присуща целостность, согласованность
элементов;
– во-вторых, субъектное пространство – это идентичность
человека в его социокультурном окружении, способность быть самим
собой в уподоблении себя выбранному социокультурному окружению,
про-тивостоять разрушительным воздействиям среды.
– в-третьих, субъектное пространство – всегда результат собственной
работы человека над собой, результат постоянного усилия быть,
сохранить позитивную идентичность. Идеи М. Хайдеггера, Ж. Сартра,
М.С. Кагана гласят о том, что саморазвитие индивида в условиях его
взаимодействия с социокультурным окружением является по своей
сути двусторонним процессом, как «сопричастное бытие вместе с
другими» [3].
В аспекте самоопределения (индивидуального бытия) необходимо
помочь развить те качества, помогающих человеку реализовать себя
не только как существо общественное, но и как неповторимую индиивидуальность
со
своими
специфическими
запросами
и
индивидуальными способами социальной самореализации. Личность
и индивидуальность – два аспекта бытия человека, два его различных
определения. Если личность – это определенность позиции человека в
отношениях с другими, то индивидуальность – определение собственных позиций в жизни, самоопределенность внутри самой своей
жизни, это встреча с самим собой как Другим, не совпадающим
теперь уже ни с собой, ни с другими по основному содержанию былой
жизни.
Методологические основы психологического подхода к проблеме
самоопределения были заложены С.Л. Рубинштейном. Она рассматривалась им в контексте проблемы детерминации «…всякая детерминация необходима как детерминация другим, внешним, и как самоопределение (определение внутренних свойств объекта)». Самоопределение выступает как самодетерминация в отличие от внешней
детерминации в понятии самоопределении, таким образом,
выражается активная природа, «внутренние условия».
С.Л. Рубинштейн четко выразил свою мысль, о том, что
созидательная возможность и готовность касаются, прежде всего,
способности индивида созидать свою личность через и посредством

210

самосознания, само-регуляции, самореализации, он утверждал, что
«сознательное самоопре-деления личности выражается в ее самосознании».
Поддерживая роль «внутреннего момента самоопределения,
верности себе, не одностороннего подчинения внешнему»,он говорит,
что
«… специфика человеческого существования заключается в мире
соотно-шения самоопределения и определения другими (условиями,
обстоя-тельствами), в характере самоопределения в связи с наличием
у человека сознания и действия» [4].
Самоопределение, понимаемое как самодетерминация, представляет
собой механизм социальной детерминации, которая не может
действовать иначе, как, будучи преломленной самим субъектом этой
детерминации эта идея конкретизирована Л.И. Божович, выделившей
два плана само-определения: выбор профессии и поиск смысла жизни.
Это «…выбор будущего пути, потребность своего места в труде, в
обществе, в жизни», «поиск цели и смысла своего существования»,
«потребность найти свое место в общем потоке жизни» и характеризует как личностное новообразование старшего школьного
возраста, связанное с формиро-ванием внутренней позиции взрослого
человека, с осознанием себя как члена общества с необходимостью
решать проблемы своего будущего 5. Мы видим, что ею не дано
однозначного определения. Самоопределение, согласно М.Р. Гинсбургу 6,
связано «с ценностями личности и реализуется как потребность
формирования смысловой системы», ведь развитие личности рассматривается через становление, рост психологических систем, ментальных образовании».
К.А. Абульханова-Славская, центральным моментом самоопределения выделяет, как и С.Л. Рубинштейн, самодетерминацию,
собственную активность, осознанное стремление занять определенную позицию.
На современном этапе разработаны психолого-педагогические
концеп-туальные представления о самоопределении личности
(К.А. Абульхановой-Славской,
Н.В. Васиной,
Л.Г. Лаптева,
В.А. Сластенина):
Самоопределение представляет собой процесс создания субъектом
потенциала личностного развития, через объективизацию различных
форм своей активности, или сокращения имеющегося потенциала с
целью его следующей реализации, если наличные условия, обстоятельства и другие факторы рассматриваются человеком как
субъективно неприемлемые.
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Стабильность и самоопределение характеризуется совокупностью
психических свойств, являющихся условием возможной его
реализации как процесса;
Продуктивность процесса самоопределения выражается в
выработке, принятии и осуществлении индивидом таких форм с
возможными другими в данных условиях; либо позволяют ему в
наибольшей степени само-реализоваться, самовыразиться и самоосуществиться как профессионалу;
Личностное самоопределение, его успешность и продуктивность
являются одновременно предпосылкой и условием эффективного
профессионального самоопределения [7].
Итак, в педагогической и психологической литературе понятие
«самоопределение личности» прочно вошло в обиход. И, несмотря на
различия в его понимании, большинство ученых сходится в том, что
сущность самоопределения личности заключается в готовности к
самостоятельной жизнедеятельности на основе соотнесения своих
целей, планов, взаимностей с требованиями, предъявляемыми со
стороны окружающих, общества.
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«К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФИЛАКТИКИ ВИЧИНФИЦИРОВАНИЯ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ»
Е.Ю. Борисенко
канд. пед. наук, доцент ИГУ ПИ г. Иркутск
Аннотация. в статье представлена проблема распространения ВИЧинфекции среди подрастающего поколения. Рассмотрены значение и
возможности образовательных учреждений в организации эффективной
профилактики ВИЧ-инфицирования молодежи.

Такое заболевание, как ВИЧ-инфекция, стало одной из проблем
мирового сообщества, которое поставило под угрозу всю популяцию
человечества, из-за быстрого распространение и неизлечимости
болезни. Впервые в России об этом заболевании стало известно в
конце 80-х годах прошлого века, через несколько лет, после того как
определили природу ВИЧ-инфекции. За десять лет болезнь прогресссировала у большинства людей, принимающие инъекционные
наркотические средства, позже начал преобладать половой путь
передачи ВИЧ. Официальная статистика ВИЧ/ СПИДа в России
доказывает, что инфекция вышла на популяционный уровень[1].
В своих работах Л.М. Шипицына, Л.С. Шпиленя подчеркивают
«реальную и высокую вероятность встречи с проблемами ВИЧ/СПИДа
прежде всего в образовательной среде – социальном институте,
который, занимается детьми, подростками, молодежью». Образовательные учреждения могут внести значительный вклад в этом
направлении [2]. Однако перед педагогами встает вопрос о том, как
правильно проводить профилактику ВИЧ-инфицирования. В школах,
на уроках биологии большое внимание уделяется половому воспитанию
школьников. При изучении курса «Человек» рассматриваются физиологические процессы человека и способы передачи инфекций [3, с.56].
Большое значение имеет организация внеклассных мероприятий по
перечисленным темам. В высших учебных заведениях, в лучшем
случае проводятся воспитательные мероприятия. Однако и этих
усилий недостаточно, судя по отчетам медиков о ежегодном увеличении количества молодежи, ставших носителями ВИЧ-инфекции.
К их числу стали относиться не только представители групп риска
(наркозависимые), но и вполне социально благополучные молодые
люди.
Совершенствование приемов профилактики ВИЧ-инфицирования
среди подрастающего поколения, как комплекса мер, которые
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направлены на защиту от отрицательных факторов социальной среды
становится жизненно важной необходимостью. Вакцины для профилактики ВИЧ не существует, равно как и эффективного лечение
СПИДа. Поэтому основной, в настоящий момент времени становится
первичная профилактика, которая носит педагогический характер и
может способствовать снижению уровня распространения инфекции
среди молодежи [4].
Мы вслед за авторами публикации о профилактике среди
несовершеннолетних Л.М. Шипицыной и Л.С Шпиленя. соглашаемся
с наличием проблемы ее эффективности. Чаще всего профилактические
мероприятия не проводятся в системе, большее внимание уделяется
знаниям о проблеме, при чем информация одинакова для всех
возрастных категорий, эмоциональная составляющая мероприятий
учитывается крайне редко и т.д. [2].
Если говорить о профилактике ВИЧ-инфицирования среди
молодежи, необходимо учитывать тот факт, что их мировоззрение
находится в стадии становления. С одной стороны – это благоприятное
условие для воспитания, с другой – отсутствие жизненного опыта и
понимания необходимости соблюдений правил безопасного поведения
может привести к заражению ВИЧ молодого человека.
В контексте обозначенных проблем и с учетом представленных в
современной литературе недостатков мер профилактики, нами
разработаны и проведены воспитательные мероприятия среди
школьников и студентов. При этом особое внимание было уделено
важным по нашему мнению особенностям занятий.
Во-первых, молодые люди должны сами участвовать в определении
собственной позиции к рассматриваемым вопросам. Поэтому их
привлекли к заполнению анкеты, которая включала три блока. Первый
блок выявлял знание о ВИЧ/СПИД и путях заражения, отношение к
полученной информации и принятия к сведению для себя, т.к.
изучение всеми анкетируемыми данной информации в школе не всегда
предполагает ее отнесение к своему возможному жизненному опыту.
Федеральный же стандарт образования среди требований, предъявляемым к достижению личностных результатов, предусматривает
формирование у обучающихся основ здорового образа жизни и
способностей реализации установок здорового образа жизни [5, с.10].
Второй блок анкеты предполагал выявление понимания необходимости собственного безопасного поведения. Вопросы носили
рефлексивный характер, т.к. рассматривали жизненные ситуации, в
которых молодые люди либо были, либо могут оказаться в реальности.
Третий блок посвящен знанию о ВИЧ-инфицированных людях в своем
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окружении и отношение к этому знакомству, он концентрирует
внимание анкетируемых на вопросах безопасного поведения и
толерантности.
Во-вторых, одним из приемов мы выбрали кинопрофилактику.
После проведения рефлексивной анкеты, вопросы которой соответствовали данному возрасту, был показан документальный фильм.
Авторский фильм «ВИЧ-инфицирование. Принципы профилактики»
основан на местном материале и предоставлен руководителем Фонда
Народных Образовательных Программ В.П. Канавиным. Виктор
Павлович считает, что «кинопрофилактика – одно из перспективных
направлений в борьбе с социально-негативными явлениями» [6, с.24].
Просмотр фильма, «героями» которого стали ВИЧ-инфицированные
молодые люди родного города, узнаванию улиц и больниц, рассказам
девушек и юношей историй своего заболевания и факты о смерти
некоторых участников съемок вызвал у школьников и студентов
переживание, неподдельные эмоции, сопереживание. В интервью,
включенном в фильм, уважаемые и известные доктора города говорят
о ВИЧ как о болезни поведения, о том, как легко ее получит или
избежать.
После просмотра фильма и обсуждения, участники профилактического мероприятия повторили заполнение рефлексивной анкеты.
Такой прием позволяет активизировать мыслительную деятельность
молодых людей по выявлению причинно-следственных связей,
соотнесение увиденного с личным жизненным опытом.
В-третьих, все мероприятия для 524 человек разных образовательных учреждений городов Зима, Ангарск, Иркутск проведены
студенткой четвертого курса Д.И. Мурашовой. Мы использовали
преимущества внешкольной программы по профилактике употребления
психоактивных веществ и распространения ВИЧ-инфекции в
молодежной среде по технологии «Равный-Равному». Особенностью
ее является учет значимости для молодежи источника информации от
сверстников, наряду с образовательными учреждениями и средств
массовой информации [7].
Результаты анкетирования принесли и положительные, и
тревожные результаты. Однако педагогическое наблюдение показало
заинтересованность участников профилактических мероприятий.
Полученные данные определили дальнейшее направление в разработке и
проведении профилактических мероприятий с учетом изменений в
становлении мировоззрения и накопления личного жизненного опыта
школьников и студентов разного возраста. Для проведения
действенной профилактики ВИЧ-инфицирования необходимо участие
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молодых людей как субъектов мероприятий. При этом важно
учитывать знания и жизненный опыт конкретного возраста и
эмоциональную составляющую проводимых занятий.
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ИЗ ОПЫТА ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ КАЗАХСТАНА
В РАМКАХ ПОЛИЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Г.Б. Алимуханова
Преподаватель истории Казахстана и экономики
Павлодарский колледж сферы обслуживания
С.Б. Амирова
Учитель истории Казахстана
СОШ им. Бауыржана Момышулы г. Павлодара
В соответствии с задачами, поставленными Президентом РК в
Государственной программе развития образования Республики
Казахстан на 2011-2020 гг., Государственной программе функционирования и развития языков на 2011-2020 гг. и культурной программе
«Триединство языков» к 2020 году все казахстанцы должны овладеть
казахским, 95% – русским и 25% -английским языками. В Казахстане
идея триединства языков впервые озвучена Н. Назарбаевым ещё в
2004 г. В октябре 2006 г. на ХІІ сессии Ассамблеи народа Казахстана
Президент вновь отметил, что знание, как минимум, трех языков
важно для будущего наших детей[1]. Известно, что только то
государство может успешно развиваться и гармонично вписаться в ряд
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ведущих стран мира, которое сумеет создать для своих граждан
достойные условия для приобретения качественного и современного
образования.
Для совершенствования языковых умений граждан, система
образования и государство должно обеспечить поэтапный переход к
полиязычному образованию. Казахский язык – государственный язык
Республики Казахстан. Знать казахский язык – долг каждого гражданина
Республики Казахстан. Русский язык – язык межнационального
общения, один из рабочих языков ООН, официальный язык наряду с
казахским языком осуществления международных контактов со
странами СНГ. Владение русским языком открывает обучающимся
доступ к информационным пластам, содействует евразийской
интеграции и межкультурному пониманию.
Согласно модели трехъязычного образования в Казахстане, с
2019-2020 учебного года в школах с казахским языком обучения с 1-го
по 9-й классы все предметы, кроме трех, будут изучаться на казахском
языке. Это «Русский язык и литература», «Всемирная история»
(начнется с 5-го класса, обучение будет на русском языке) и
«Английский язык» (с 1-го класса). Такой же порядок в школах с
русским языком обучения: с 1-го по 9-й классы на русском языке будут
изучаться все предметы, кроме следующих: «Казахский язык и
литература», «История Казахстана» (с 5-го класса) и «Английский
язык» (с 1-го класса). После завершения 9-го класса ученики всех
школ в 10-м и 11-м классах будут изучать на английском языке
«Информатику», «Химию», «Физику», «Биологию» и, конечно, сам
«Английский язык» [2].
С целью развития языковой личности в условиях полиязычной
образовательной среды преподаватели истории Казахстана –
Алимуханова Г.Б. и Амирова С.Б. внедрили элективный курс «History
of independent Кazakhstan» в группах с русским языком обучения. Цель
данной программы – изучение истории Казахстана с элементами
полиязычного образования для развития личности, способной к
активной и эффективной жизнедеятельности в многонациональной и
поликультурной среде.
Программа «History of independent Кazakhstan» рассчитана для
учащихся 10 класса и студентов 1-го курса колледжа, которые будут
изучать терминологию предмета на трех языках (русском, английском
и казахском), а также готовить сообщения по темам на государственном языке. Работа элективного курса направлена на повышение
интереса к предмету и мотивации учащихся к изучению языкам.
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Перед началом эксперимента определили у обучающихся
начальный уровень знаний государственного и английского языков.
Для этого были разработаны тесты, первый из которых содержал
задания для учащихся на государственном языке, второй – задания на
английском языке.
Для изучения предмета истории Казахстана на государственном и
на английском языке использовали метод CLIL (Content and Language
Integrated Learning ) – предметно-языковое интегрированное обучение.
В данной методике язык рассматривается не в качестве объекта
изучения, а в качестве инструмента для познания других предметов,
равно как и для развития способностей обучаемого к переосмыслению
процесса обучения, мотивации к обучению и формированию коммуникативных компетенций [3].
Методика CLIL максимально направлена на формирование
следующих языковых компетенций: рецептивных навыков (восприятие
речи на слух и чтение), словарного запаса, морфологических знаний
(структуры языковых единиц, таких как морфемы), а также беглости и
объема разговорной речи. Кроме того, у обучаемых формируется
большой запас научной терминологии и широкий академический
словарь[4].
Таким
образом,
внедрение
преподавания
элективного
курса«History of independent Кazakhstan» и использование методики
CLIL в обучении способствует развитию поликультурной личности,
способной на социальное и профессиональное самоопределение,
владеющей несколькими языками, способной осуществлять коммуникативно – деятельностные операции на трех языках во всех ситуациях
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РОЛЬ ХИМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ
О.С. Ачкинодзе
Доцент, Павлодарский государственный педагогический
университет, г. Павлодар
Я.В. Иваньков
Студент, Павлодарский государственный педагогический
университет, г. Павлодар
Аннотация. В статье обобщен опыт авторских наработок и
апробации методик химико-экологического и природоохранного просвещения
учащихся. Предложены эффективные пути дальнейшего формирования
экологической компетентности обучаемых при изучении химии с учетом
регионального компонента содержания.

В решении глобальной проблемы современного мира – экологической, – огромное значение имеет образовательная составляющая, а
именно формирование экологической культуры, экологической
компетентности молодого человека в процессе обучения с раннего
детства. Среднее образование в большой степени призвано осуществлять
экологическое и природоохранное просвещение. Огромным потенциалом,
в этом плане, обладает химия как учебный предмет.
Новые общеобразовательные стандарты среднего общего
образования Республики Казахстан, обучение по новым программам и
учебникам, в том числе и по химии, заставляет вновь задуматься над
системным подходом к экологическому и природоохранному
образованию и воспитанию подрастающего поколения.
Исследование проблемы экологизации химического образования
в школе в течение последних 20 лет позволило нам сделать некоторые
выводы, предложив системный подход в химико-экологическом
обучении, который раскрывается в более чем 60 авторских научных
статьях и 8 методических пособиях для средней школы. В практике
преподавания используем для отбора содержания ведущие идеи
экологического образования академика И.Д. Зверева [1], реализуем
отработанную схему поэтапного формирования природоохранных
знаний, умений и навыков на основе деятельностного подхода
В.В. Давыдова.
При изучении конкретных химических веществ по школьной
программе, учащиеся акцентировали внимание на таких рубриках:
знания о природных объектах, знания о веществах-загрязнителях,
знания о биологическом действии загрязнителей, знания о мерах
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защиты; понимание двойственной роли химических в зависимости от
ПДК. Наиболее подробно данный системный подход описан в
авторской публикации [2].
Большая доля наших методологических пособий (5 из 8)
посвящена технике и методике экологизированного химического
эксперимента в организации научно-исследовательской деятельности
учащихся (в рамках НОУШ, в рамках кружковой деятельности и
факультативов, при выполнении индивидуальных урочно-внеурочных
проектов). Методика проведения локального химико-экологического
мониторинга окружающей среды школьниками (адаптированные
опыты) требует дальнейшей разработки.
Перспективным направлением, на наш взгляд, является составление
и применение в обучении ситуационных задач с химико-экологическим содержанием.
Классификация задач по содержанию проблем, включенных в
условие, позволяет выделить четыре типа задач:
– Задачи, в условиях которых подчеркивается двойственая роль
достижений химии, которые призваны служить человеку, но при
неразумном использовании нарушают биохимические процессы;
– Задачи, связанные с проблемой влияния отдельных соединений
на живые организмы;
– Задачи, в которых обсуждается технологическое несовершенство
механизмов производств;
– Задачи на региональные проблемы.
На самом деле все четыре типа задач могут содержать
региональный компонент (данные по регионам Казахстана, конкретно –
по Павлодарской области). Планируем продолжить это направление
как вклад в формирование экологической компетентности учащихся.
Безусловно, эффективными, но достаточно сложными являются
ролевые и имитационные игры экологической направленности для
старшеклассников.
Деятельностный подход на основе проблемного обучения,
указанный выше, безусловно является (как показывает наша практика)
основой в формировании экологической компетентности обучаемых.
Отличительной чертой экологической компетентности выступает
ее реальное проявление в практической экологоориентированной
деятельности в конкретной экологической ситуации. По мнению
большинства исследователей, быть экологически компетентным – это
экологически целесообразно действовать в любой сфере жизнедеятельности (учебной, профессиональной, здоровьесберегающей и т.д.)
на основе полученных ранее знаний и опыта [3, с. 72].
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В содержании всех учебных пособий мы стремились использовать региональный компонент.
Достаточно удачной была разработка единого многоаспектного
регионального спецкурса по химии для учащихся Павлодарского
Прииртышья для профильной школы [4]. Учебная программа отражает
экологическое, промышленно-экономическое, научное, социальнокультурное своеобразие Павлодарской области. Методика постановки
данного элективного курса, как показал обучающий эксперимент,
позволила приобрести учащимися знания об ученых-химиках
Павлодарской области, о природных ископаемых малой родины, об
историческом развитии промышленности Павлодарской области и о
современных химических предприятиях региона, о химических
специальностях вузов и сузов Павлодарского Прииртышья. Учащиеся
приобрели умения определять экспериментально некоторые загрязнители окружающей среды; раскрывать двойственный характер
химических производств; анализировать экологические ситуации на
региональном уровне; проводить причино-следсвенные связи между
химическими, экологическими и природоохранными понятиями.
Методическое пособие, составленное на основе данной работы, до сих
пор пользуется спросом у студентов и школьников, однако время
вносит изменения, создаются новые предприятия в Прииртышье,
поэтому мы планируем доработать данное пособие.
Актуальной в нашем регионе является проблема здоровьесбережения. Неутешительна статистика заболеваемости населения.
Оперируя официальными данными по Павлодарской области за
последние 10 лет, можно назвать некоторые цифры и факты.
В регионе возросло количество людей, болеющих: онкологическими заболеваниями на 0,3 %; болезнями системы кровообращения
на 2,5 %, при этом возросла и смертность на 8,6%, а также понизилась
рождаемость на 8% [5].
В плане сказанного, воспитание у молодёжи бережного отношения к здоровью, понимания двойственной роли химических
веществ, является важной задачей при изучении дисциплин естественного цикла. Для этого необходимы специальные методические
разработки. В 2014-2016 годах мы занимались проблемой «Методика
формирования у учащихся приоритетов здорового образа жизни при
обучении химии». Модель методической системы основана на
реализации интегрированных возможностей курса химии с
соответствующими дисциплинами (биология, экология, ОБЖ, история
и другие). Был осуществлен отбор вариативного учебного содержания
по химии, разработана подпрограмма в курсе химии (органическая
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химия, 10 класс). В ходе обучающего эксперимента реализовались
задачи приоритетов ЗОЖ при обучении химии:
– осознание здоровья как личностно-значимой ценности;
– формирование культуру потребления веществ и материалов;
– проведение антинаркотического воспитания в обучении химии;
– усиление мотивов изучения химии.
Подпрограмма пропаганды ЗОЖ в предметном обучении химии
включает содержательный – целевой аспект (общекультурные знания,
предметно-химические знания и результативно-деятельностный
подход.)
Результатом реализации подпрограммы обучения химии,
направленной на ЗОЖ, явились показатели:
– информационная осведомленность;
– совершенствование химических знаний;
– повышение мотивации изучения химии;
– усвоение ном ЗОЖ;
– практическое использование норм ЗОЖ.
Стремительные изменения в окружающей среде, в социуме,
обновлённые учебные программы требуют разработки новых форм,
методов и средств пропаганды здорового образа жизни в обучении
химии, которые положительно повлияют на ценностное отношение к
здоровью.
Таким образом, считаем своей последующей задачей отбор
содержания, применение инновационных технологий (веб-квест, кейсстади и других), для разработки методик обучения химии с
экологической направленностью, формирования приоритетов здорового
жизни подростков, используя региональную проблематику.
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КӨМЕКШІ (КОМПЕНСАТОРЛЫҚ)
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰРАЛДАР
А. Балтабаева, Ж. Қиясова
5В010500-Дефектология мамандығының 2 курс студенттері
Жетекші: Р.Б. Курманалинова
ПМПУ оқытушы, Павлодар қ
Аңдатпа. Ерекше білім беру қажеттілігі бар балаларды арнайы
оқытуды көмекші техникалық құралдардың орны ерекше. Заман үрдісіне
сай жаңа технологияны қолдану бала зейінін шоғырландыруға, танымдық
қабілетін арттыруға көмегі зор. Яғни, жаңа компьютерлік технологияны
қолдану – жаңа заманның жаңа үлгідегі әдіс-тәсілдері деседе болғандай.
Арнаулы білім беру – кемтар балаларға арнайы жағдайлар жасай отырып
білім беру. Мұнда оқыту мүмкіндігі қоршаған орта туралы қарапайым
білім алуымен, өзіне-өзі қызмет ету дағдысын менгерумен, қарапайым
еңбек дағдысын және кәсіби даярлыкты менгерумен шектеледі.

Мүмкіндіктері шектеулі бала – ұзақ уақыт емделуді көздейтін
медициналық диагнозы бар бала ғана емес, сонымен қатар қоғамдағы
өз орнын іздеп, білім алуға деген қажеттілігі бар жеке тұлға.
Дәстүрлі педагогикалық технологиялар білім берудің қажетті
деңгейін тек жалпы білім беру мекемелерінде оқитын балалар үшін
ұсынады. Мүгедектігі бар балалар, денсаулығы шектеулеріне байланысты
жалпы білім беру мекемелеріне бара алмайды, басқа балалар сияқты
сапалы білім алуға мүмкіндіктері аз болып келеді. Осындай балаларға
көмек көрсету мәселесі ұлттық білім берудің алдында тұрған бірқатар
мәселелердің бірі болып табылады. Қазіргі кезде жаңа ақпараттық
және білім беру технологияларын кеңінен енгізіп, мүгедектердің білім
беру бағдарламаларына және іс-әрекеттегі іс-әрекеттеріне қолжетімділігін кеңейту қазіргі кезде қолға алынуда. Компьютерді жүйелі түрде
пайдалану ерекше білім беру қажеттілігі бар балалар (бұдан кейін
ЕББҚ) үшін болашақ мамандықтың негізі ретінде бастауыш, кәсіби
дайындыққа жол ашады, шығармашылық қабілеттерін дамытуға, оқу
үдерісін белсендендіруге мүмкіндік береді.
Оңалтудың жеке бағдарламасы медициналық ұйым мамандарының ұсынымдарын, ұсынылатын іс-шараларға көрсетілімдер мен
қарсы көр-сетілімдерін, оңалту-сараптамалық диагностиканың нәтижелерін ескере отырып, медициналық-әлеуметтік сараптама мамандарымен әзірленеді. Білім алуда көмекші техникалық құралдармен
жабдықтау және сауықтыру министрлікпен бекітілген ең төменгі
талаптар шеңберінде жүзеге асырылады.
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Қазіргі кезде арнайы білім беру ұйымдары мүмкіндігі шектеулі
балалардың танымдық дамуын ынталандыратын интерактивті тақталармен, мультимедиялық білім беру жүйелерімен (Eduplay, Multikid,
Sound beam) жабдықталған. Көру қабілеті бұзылған балаларға
арналған мектептерде 46 тифлокомпьютерлер қызмет атқарады. Түзету
мектептердің шамамен 95%-ы Ғаламторға қосылған. Арнайы түзету
білім беру ұйымдарының 41%-ы логопедтік жаттығу құралдарымен,
37%-ы сөйлеу-есту жаттығу құралдарымен жабдықталған. Тірек –
қозғалыс аппаратында бұзылыстары бар балаларға арналған
жекелеген қозғалыс құралдары игерілуде. Әрбір түзету ұйымдарында
М. Монтессори әдістемесінің элементтері қолданылады.
Білім берудегі қосалқы технологиялар көмекші құралдар (бұдан
кейін ТҚҚ) бөлінеді:
– моторлы бұзылулары (церебральды сал ауруы бар балалар) бар
тұлғалар үшін
– көру қабілеті зақымданған тұлғалар үшін
– есту қабілеті бұзылған тұлғалар үшін
– тіл және сөйлеу проблемалары бар тұлғалар үшін
– ақыл-ой кемістігі бар тұлғалар үшін[1].
Есту қабілеті бұзылған адамдарға арналған құралдар
Бірнеше өндірушілер қатты есту мен естімейтін адамдар үшін
арнайы телекоммуникациялық жинақтарды шығарады, яғни есту
қабілеті нашар болғандықтан, ымдау тілі арқылы немесе көмекші
құралдардың көмегімен басқалармен сөйлесу керек. Бұл жинақтар
модем мен бағдарламалық жасақтамадан тұрады. Бұдан басқа,
нарықта қалта құрылғылары пайда болады, бұл сізге сөйлеуге
мүмкіндік береді, содан кейін оны мәтінге түрлендіргеннен кейін оны
принтерге шығарады.
Есту қабілеті нашар пайдаланушыларға дыбыстық ескерту
сигналдарын экрандық көрсеткіштермен ауыстыру үшін кірістірілген
Windows және Mac OS операциялық жүйелерін пайдалануға болады.
Мүмкіндігі шектеулі балаларға түзету-дамыту жұмыстарын жүргізу
үшін арнайы мамандандырылған немесе бейімдендірілген компьютерлік бағдарламаларды қолдану ұсынылады. Оларды қолдану тиімділігі мұғалімнің кәсіби құзыреттілігі мен жаңа мүмкіндіктерді
қолдану дағдысына байланысты. Сондай-ақ мұғалімнің жаңа инновациялық технологияларды енгізуде балалардың мотивациясын
арттырып, психологиялық қолайлы жағдайлар туғыза білуі шарт.
Тұрақты дыбыстық күшейтілген сымды және сымсыз ортақ
жабдық (көп жиілікті FM жүйесі). Экрандағы мәтін немесе графи-
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калық хабарламаларды шығару арқылы жүйеде немесе қолданбада
болған оқиғалар туралы пайдаланушыға хабар беретін бағдарламалық
жасақтама.
Церебральды сал ауруы бар балаларға арналған мамандандырылған құрылғылар
Бүгінде көптеген елдерде қозғалтқыштың құнсыздану түріне
байланысты церебралды паралики әсері мына форматтарға бөлінеді:
– спастикалық, бұлшық еттер қиындаған кезде (спастикалық),
бұл-шықет тону жоғарылайды, бірақ сонымен бірге бұлшықеттің
беріктігі төмендейді;
– гиперкинетикалық немесе дискинетикалық, егер баланың
бақылау жасай алмайтын еріксіз қозғалысы болса;
– атаксикалық – баланың қозғалысы шамадан тыс, келісілмеген
және ыңғайсыз;
– аралас – бала спастикалық, атаксия, спастикалық және ацетоз
болуы мүмкін.
Сондықтан, әрбір нақты жағдай үшін АКТ жүйесінің өзіндік
модификациясын жасау немесе оның мүмкіндіктеріне сәйкес дайын
өнімді теңшеу қажет.
Осыған байланысты моторлы бұзылулары бар ЕББҚ бар балалар үшін
қолданылатын ТҚҚ:
– Арнайы пернетақта (кішірейтілген, үлкейтілген, сенсорлық
тақтамен)
– Trackball манипуляторы
– Сенсорлық тақта
– Джойстик
– Электрондық позициялау құрылғылары
– Сенсорлық экран
– Микрофон
Арнайы пернетақта. Пернетақтаны конфигурациялауға мүмкіндік
беретін бағдарлама (кездейсоқ пернелерді басу, пернетақтадан
меңзерді басқару, командалардың жауап уақытын және қайталауды
басқару, түймелер комбинациясын басқару және т.б.) Арнайы пернетақталар шектеулі моторлы функциялары бар адамдар үшін
компьютер пайдалану жеңілдету үшін арналған. Түрлі типтегі
пернетақта кейбір шектеулерге бейімделген. Үлкен пернетақта - мотор
функцияларын ауыр бұзылуы бар адамдар үшін пернетақта.
(Спастикалық, үйлестірілген қозғалыстар) жоғары мотор бұзылған
адамдар бір уақытта бірнеше пернелерін басу болдырмау үшін, алыс
бір-біріне жақын орналасқан ірі кілттері (27-20mm) бар пернетақта,
қажет. Операциялық жүйе функцияларын және дауыспен енгізуді
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басқару үшін жасалған бағдарламалық жасақтама.Пернетақтан мәтінді
теру кезінде сөздерді болжау және аяқтауға мүмкіндік беретін
бағдарлама. Виртуалды пернетақта[2].
Көрмейтін және көру қабілеті нашар адамдарға арналған
құралдар. Көру қабілеті нашар адамдарға кәсіби және әлеуметтікмәдени қалпына келтіру міндеті мамандандырылуға түсетін ақпараттың
барынша көп көлемін меңгеруді талап етеді. Электронды кітаптар,
журналдар мен газеттер бүгінде қағаз және «сөйлейтін» басылымдармен бәсекелеседі. Көрмейтін және көру қабілеті нашар оқушылар
мен мамандар үшін бұл ақпаратқа қол жеткізудің маңызды жолы
болды. Ақпаратқа қол жеткізудің баламалы жолдары қажет. Осындай
баламалардың бірі – Интернет-ресурстар: электрондық кітаптар, мерзімді
басылымдар, сілтемелер, бейімделген бағдарламалар, дыбыстық
файлдар, лекциялар және т.б., оларға қол жетімділік көру қабілеті
нашар адамдар үшін бар кедергілерді еңсеруге мүмкіндік береді, бұл
ақпаратқа кең қолжетімділікті және, демек, мәдениетке, білім беру
және байланыс мүмкіндігінің жай-күйі.
Сөйлеу қабілеті бұзылған адамдарға көмекші құралдар
Сөздің толық немесе ішінара жоғалуы бар адамдардың негізгі
мәселесі – қарым-қатынастың шектеулі тәсілі, ой мен қажеттіліктерді
білдіру. Арнайы құрылғылар мен жүйелер осындай шектеулерді өтеуге
мүмкіндік береді.
Құрылғы «жеңіл қалам». Кішкентай байланыс құралдары.
Пернетақта арқылы енгізілген мәтіндік хабарлар екі дисплейде көрсетіледі, олардың біреуі тыңдаушыға, екіншісі динамикке жіберіледі.
Бұдан басқа, хабарлар кіріктірілген сөйлеу синтезаторы арқылы
жариялануы мүмкін. Пернетақтаны пайдалана алмайтын тірек-қимыл
аппараты бұзылулары бар пайдаланушылар үшін қол сканерін қолдана
отырып ақпаратты енгізудің баламалы тәсілі ұсынылған. Жылдам теру
пернелері 500 хабарды сақтауға мүмкіндік береді.
Ақыл-ой кемістігі бар тұлғалар үшін ТКҚ
– Арнайы пернетақта (балама, жеңіл, сенсорлық)
– Trackball манипуляторы
– Сенсорлық экран.
Зияткерлік карталар мен жұмыс жоспарларын құруға мүмкіндік
беретін бағдарламалық жасақтама
Пернетақтан мәтінді теру кезінде сөздерді болжау және аяқтауға
мүмкіндік беретін бағдарлама
Мәтінді тексеруге және қателерді түзетуге мүмкіндік беретін
бағдарлама, пішімдеуге және ауыстыруға мүмкіндік береді.
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Мультимедиа мәтін, дыбыс, видео және графикалық сурет және
анимация секілді технологияларды біріктіреді. Мұндай түрдегі оқу
материалы көз, есту, маторлы үш түрлі анализаторларды іске қосады.
Мектепке дейінгі ұйымдарда инновациялық іс-әрекеттің мақсаты –
білім беру үдерісін заманауи тиімділігі жоғары технологиялармен
және балалардың негізгі құзыреттіліктерін қалыптастырып, шығармашылық қабілеттерін дамытатын әдістемелермен қамтамасыз ету.
Ақпараттық технологияларды қолдану балалардың оқуға қызығушылығын қамтамасыз етеді, баланы ерте дамыту оның танымдық
қызығушылығы мен қабілеттерін дамытады, тілдік құзыреттілігінің
негізін қалайды[3].
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ CКОРОЙ И
НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ СТУДЕНТАМ МЕДИЦИНСКОГО
ФАКУЛЬТЕТА МЕЖДУНАРОДНОГО КАЗАХСКО-ТУРЕЦКОГО
УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ А. ЯССАВИ
Е.С. Есалиев

преподаватель профилактической медицины
Международный казахско-турецкий университет имени
Х.А. Ясавиг, Туркестан
Успешная профессиональная подготовка будущего врача в
значительной степени зависит не только от содержания учебной
деятельности, но и методов обучения и контроля знаний. В этом плане
резервом для улучшения качества подготовки врачей для зарубежных
стран является организация учебного процесса на основе единой
методической системы, ориентированной на конечный результат –
подготовку специалистов, отвечающих требованиям медицинской
науки и здравоохранения.Опыт работы с иностранными студентами
показывает, что этот контингент студентов требует особой тактики
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преподавания. Это продиктовано тем, что, прежде всего, в группах
часто обучаются студенты разных национальностей, вероисповедования, политических убеждений. Все эти студенты имеют совершенно различную начальную подготовку, поскольку обучались по
разным школьным программам. Это создает определенные трудности
в преподавании дисциплины. Кроме того, большинство из них
недостаточно знают разговорную русскую речь и плохо пишут, что
затрудняет контакт преподавателя со студентами. Поэтому кафедра
скорой неотложной помощи обеспечивает преподавание иностранным
студентам силами наиболее опытных и высококвали-фицированных
профессоров и доцентов. Этим обеспечивается более тесный контакт,
взаимопонимание преподавателя и студента и облегчается внеаудиторная работа со студентами. Большим недостатком является тот факт,
что многие иностранные студенты не умеют работать с учебником, не
успевают конспектировать лекции и не умеют систематически
самостоятельно готовиться к занятиям. Оптимизация учебного процесса с
иностранными студентами предусматривает комплексный подход к
решению целого ряда проблем с целью улучшения качества подготовки специалистов для зарубежных стран. Составить индивидуальную
программу для студентов различных стран нереально. Поэтому выход
в этом вопросе видится в создании соответствующей учебной
литературы для иностранных студентов, которая должна отличаться
простотой изложения материала, четкостью формулировок и т.д. То
есть текст должен быть адаптирован к их языковому уровню. С этой
целью кафедрой урологии изданы методические указания для
русскоговорящих [1] и англоговорящих [2, 3] иностранных студентов.
Лекционный курс остаётся ведущим звеном учебного процесса в
вузе, который по силе воздействия стоит значительно выше многих
других видов преподавания. Лекция закладывает основы научных
знаний, подводит теоретическую базу под изучаемую дисциплину,
знакомит студентов с методологией исследований, служит отправным
пунктом и указывает направление работы студентов по всем другим
видам учебного процесса. Лекция не только оснащает студентов
знаниями по предмету, но и учит учиться. Она играет большую роль в
том, чтобы создать основы самостоятельной работы студентов.
На протяжении всего периода обучения студентов лекция
остаётся наиболее важной формой обучения, наиэффективнейшим
способом форми-рования специалистов. Формирование субъективной
внутренней мотивации у студента при его подготовке как специалиста
в процессе закладки фундаментальных знаний должно быть
подчинено главной задаче, как лекции, так и практического занятия –

229

появлению интереса к изучаемому предмету и будущей профессии.
При этом необходимо определить место и значение изучаемой темы
предмета для достижения ближайших и перспективных целей. В этом
случае, естественно, преподавателю необходимо осмыслить весь
материал, который читается в лекции, подчинив его конечной цели
подготовки врача-профессионала. Это полностью возможно при
использовании
структурно-логичных
профес-сионально
ориентированных схем. Лекция, цель которой – формирование
профессиональной направ-ленности обучения будущего врача, должна
осуществлять функции, которые в известной мере отражают
практические формы занятия. Например, ряд теоретических
положений можно раскрыть на обобщённой задаче, в ходе решения
которой проводится теорети-ческое исследование с примерами
клинической демонстрации, и всё заканчи-вается формулированием
теоретических положений лекции. Знания обладают способностью
устаревать, поэтому необходимо постоянно проводить поиск нового,
прогрессивного, исключая существующие архаичные, изжившие себя
материалы, но оставляя классику. Результатом такого поиска являются
инновационные технологии обучения. Непо-средственная работа по
активизации лекции и применению инно-вационных технологий
должна начинаться с оснащения лекционной аудитории специальной
аудио- и видео-техникой, обеспечения студентов минимальным
комфортом (освещение, вентиляция, аудиторные столы и т.д.),
осуществления обратной связи студент-лектор и обеспечения
студентов специальным дидактическим материалом. Это могут быть и
прямые вопросы студентов по ходу лекции, и вопросы лектора,
поставленные перед аудиторией, хотя бы риторически.
В казахско-турецком университете иностранные студенты
выделены в отдельный поток, на котором лекции читает заведующий
кафедрой либо профессор кафедры. Это облегчает студентам
понимание преподносимого материала и дает возможность ознакомиться с новейшими научными данными, которые отсутствуют в
имеющихся учебниках и учебных пособиях. Такой результат достигается также с помощью широкого применения демонстрационного
материала (мультимедийных файлов, слайдов, кинофильмов, кодоплёнок
и табличного материала). Повышение качества преподавания
напрямую связано с достаточно ответственным подбором квалифицированного преподавательского состава. Преподава-тельский состав
кафедры включает в себя четырёх докторов наук, из которых три
профессора и один доцент, и четырёх кандидатов наук, из которых два
доцента и два ассистента. Высокая профессиональная подготовка,
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большой опыт и ответственность профессорско-преподава-тельского
состава позволяют проводить учебный процесс на высоком учебнометодическом уровне. Обучение на практических занятиях имеет
целью приобретение практических навыков и умения осуществлять
необходимые мыслительные операции на основе знаний, полученных
на лекциях и при самостоятельной подготовке к занятиям. Практические занятия начинаются с определения исходного уровня знаний
студентов с последующей его коррекцией (в основном, путем
тестирования). Затем проводится курация тематических больных с
последующим обсуждением их и рассмотрением основных вопросов
темы (студенты принимают участие в процессе обследования и
оказании скорой помощи больным, овладевают практическими
навыками). В соответствии с основными целями обучения используется решение ситуационных задач, проводится трактовка
лабораторных данных и данных функциональных исследований. В
конце занятия преподаватель проводит тестовый контроль изучаемой
темы практического занятия, коррекцию уровня знаний и навыков и
оценивает работу студентов двумя оценками по стобалльной системе.
Многолетний опыт преподавания предмета, изучение эффективности
учебного процесса показали, что одним из основных направлений
усовершенствования преподавания предмета является межкафедральная интеграция в осуществлении изучения студентами основ
анатомии и физиологии человека (все системысистемы организма),
микробиологии, вирусологии, иммунологии, патоморфологии, патофизиологии, фарма-кологии и других фундаментальных дисциплин.
Скорая неотложная помощь тесно связана с такими клиническими
дисциплинами как внутренние болезни, хирургия, детские болезни,
неврология. Скорая неотложная помощь предусматривает интеграцию
преподавания со многими клиническими дисциплинами, формирует
умение использовать знания по специальности в процессе дальнейшего обучения и в профессиональной деятельности. Одним из
вопросов, неразрывно связанных с интеграцией преподавания в
медицинском вузе, является гуманизация процесса обучения будущих
врачей. Это особенно важно на современном этапе, когда развитие
медицины требует не только мощной современной материальной базы,
но и современных теоретических установок, концептуального
обоснования поставленных задач, так как медицина является сложной
социальной системой, охватывающей как медицинские знания, так и
медицинскую деятельность.Еще одним из направлений оптимизации
преподавания предмета иностранным студентам является использование тестового контроля как текущего, так рубежного и итогового.
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При этом обращается внимание на корректность тестов, их
сбалансированность по сложности и валидность. Итоговый модульный контроль проводится путем устного и тестового опроса с учетом
овладения студентами практических навыков.
Методика организации и проведения самостоятельной работы
иностранных студентов имеет свою специфику и требует соответствующего методического обеспечения. Методическое обеспечение
самостоятельных тем по урологии предусматривает следующие
материалы: алгоритм самостоятельной работы, граф логической
структуры темы, методические указания для самостоятельной
внеаудиторной работы, перечень заданий по теме (вопросов), банк
тестов для проверки учебного материала по теме (тесты для
самоконтроля и самокоррекции), а также индивидуальные контрольные
тесты, электронные пособия, перечень тем для реферативной работы,
задания для индивидуальной научной работы.Такая форма изучение
части учебного материала является вполне рациональной, так как
реализует возможности студента самостоятельно усваивать материал,
стимулирует его индивидуальную учебную деятельность, что
укладывается в концепцию развивающегося обучения. По нашему
мнению, использование реферативной работы при самостоятельном
изучении темы должно быть ограничено. Она должна учитывать
индивидуальные способности и возможности развития творческой
инициативы студентов. Такая работа должна проводиться на основе
изучения монографической литературы и периодических изданий и
быть направлена на углубление теоретических знаний по изучаемому
вопросу. Наиболее удачные реферативные работы должны быть
обсуждены в студенческой аудитории. Еще одной из форм самостоятельной работы студентов является участие их в научно-исследовательской работе. Исследовательская деятельность студентов проходит
преимущественно в свободное время студентов, и её основными
организационными формами является работа в студенческих научных
кружках, отделах научной информации, патентно-лицензионных
отделах, участие в выполнении научно-исследовательских работ
совместно с сотрудниками кафедры, участие в студенческих научных
конференциях, выставках, конкурсах, смотрах, олимпиадах и т.д.
Результативность и эффективность такой деятельности студентов
обеспечивается: чётким определением целей и задач; непосредственным участием студентов в научных исследованиях кафедры – от
планирования до внедрения; самостоятельным выполнением студентами
своего фрагмента работы и ответственностью за неё; полной
самостоятельностью в работе; периодическими отчётами на кафедральных научных конференциях. Повышение качества подготовки
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студентов осуществляется кафедрой не только в ходе учебной, но и
воспитательной работы, которая реализуется, в основном, в течение
педагогического процесса. К воспитательным моментам кафедра
относит методичность и академичность в преподавании предмета,
требовательность к знаниям, учебную дисциплину на занятиях и
лекциях, обязательную отработку всех пропущенных занятий и
лекций. В психологических особенностях преподавания иностранным
студентам существует ряд трудностей, преодоление которых требует
от преподавателя знания специфики национального характера,
менталитета иностранных студентов, а также личной эмоциональной
устойчивости.Преподаватели, излагающие предмет на английском
языке, должны иметь возможность систематически повышать свой
уровень владения языком путем прохождения соот-ветствующих
курсов, стажировки за границей в англоязычных странах, участия с
целью обмена опытом в конференциях, поднимающих проблемы
особенностей преподавания на иностранном языке, не говоря об
обязательном и существенном дополнительном финансировании.
Кроме того, в любой иностранной группе (как русско- так и
англоязычной) не должно быть боле 5-6 студентов, тогда преподаватель будет иметь реальные рычаги дисциплинарного воздействия.
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИИ
К.У. Жолдас
Старший преподаватель профилактической медицины
Международный казахско-турецкий университет
имени Х.А. Ясави г. Туркестан
Аннотация. Правильно организованные занятия имеют важное
воспитательное и практическое значение (реализуют дидактический
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принцип связи теории с практикой) и ориентированы на решение
следующих задач: углубление, закрепление и конкретизацию знаний;
формирование практических умений и навыков, необходимых в будущей
профессиональной деятельности.
Ключевые слова: занятия, теория, практика, углубление, закрепление.

Введение. XXI век – век медицины инновационнного направления, реализующийся через систему «гражданин – врач – здоровое
общество», требует перехода к новым видам образования. Реформы
здравоохранения и образования активно реализуются по всем
направлениям и ориентированы на непрерывность и последовательность обучения, основанные на историческом опыте и гуманистических ценностях, развитии новых педагогических технологий.
В последние годы увеличивается роль положительной мотивации
в обеспечении успешного овладения знаниями и умениями. Высокая
позитивная мотивация может играть роль компенсирующего фактора в
случае недостаточно высоких способностей; однако в обратном
направлении этот фактор не срабатывает – никакой высокий уровень
способностей не может компенсировать отсутствие мотива или
незначительную его выраженность и привести к значительным
успехам.
Практические занятия – форма учебного занятия, на котором
педагог организует детальное рассмотрение студентами отдельных
теоретических положений учебной дисциплины и формирует умения
и навыки их практического применения путем выполнения
соответствии поставленных задач.
Ситуационные задачи. Использование ситуационных задач
способствует формированию клинического мышления студента,
поощряет творческий спор, значительно стимулирует студентов и даёт
или чувство удовлетворенности от своей работы.
Метод мозгового штурма- формулируют проблему, осуществляют
выбор участников поисковой группы. Наибольший интерес представляет
обратная мозговая атака, в рамках которой на этапе генерации
выявляются все возможные недостатки объекта исследования.
Деловые игры. Игра ролей – важные метод обучения, особенно в
коммуникаций, так как позволяет студенту более адекватно реагировать
на незнакомые и сложные ситуации, ведь эти ситуации можно
прорепетировать.
Вывод. Вышеперечисленные методы способствуют умению
собирать и критически анализировать научную информацию для
решения профессиональных задач. Позволяют усвоить учебный
материал и сохранить их на длительное время. Иллюстрировать
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полученную учебную и научную информацию в виде таблиц, диаграмм,
рисунков. Студент способен работать в команде, демонстрирует
стремление к лидерству. Применяет спефицические термины на
английском языке на уровне Elementary для развития профессиональной деятельности. Помогают студенту анализировать и
интерпретировать статистические данные для решения проблемы.
Таким образом, подводя итог, можно отметить, что в основе
иннова-ционных методов обучения студентов лежат активные методы,
которые помогают формировать творческий, инновационный подход к
пониманию профессиональной деятельности, развивать самостоятельность мышления, умение принимать оптимальные в условиях
определенной ситуации решения. Как показывает практика, использование инновационных методов в профессионально ориентированном обучении является необхо-димым условием для подготовки
высококвалифицированных специалистов. Использование разнообразных
методов и приемов активного обучения пробуждает у студентов
интерес к самой учебно-познавательной деятель-ности, что позволяет
создать атмосферу мотивированного, творческого обучения и
одновременно решать целый комплекс учебных, воспи-тательных,
развивающих задач.
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АРНАЙЫ БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫ
ЖАЛПЫ ЖӘНЕ ЕРЕКШЕ КӨРСЕТКІШТЕР
Р. Жолдыбаев. Е. Молдахмет
5В010500-Дефектология мамандығының 2 курс студенттері
Жетекші: Р.Б.: Курманалинова
ПМПУ оқытушы, Павлодар қ
Аңдатпа. Арнайы педагогика – педагогика гылымының бір саласы.
Арнайы педагогика өмір сүру әрекетінде мүмкіндіктері шектелген адамды,
олардың барлық өмірін сүру әрекетінде мүмкіндіктері шектелген адамды,
олардың барлық өмірін циклін қамтиды. Арнайы педагогика жалпы
педагогикалық терминдермен бірге өзіне тэн ғылыми терминалогиясы бар,
ол ДМШ- даму мүмкіншілігі шектелген баланың психологиялық ерекшелігін
зерттеу және оларды оқыту мен тәрбиелеудің ұзақ уақытты процесінде
қалыптасады.

Оқушылардың білім мазмұның меңгеру процесі ұйымдастыру
формасына байланысты. Дидактикалық категория ретінде оқу процесін
ұйымдастыру оқытудың мақсаттары, мазмұны, әдістері мен құралжабдықтарына, оқушылардың даму ерекшеліктеріне, олардың санына
тәуелді.
Оқушылар санына, оқу уақыты мен орынына, іске асыру
тәртібіне орай оқу формасы әртүрлі формада ұйымдасады.
Кемтар балалар мен жасөспірімдерді оқыту тәжірибесі тарихи
жеке оқутыдан басталған. Қазір уақытта әрбір нақтылы жағдай үшін
арнайы оқыту әдістемелік тәсілін табу жеке түрде оқытуды анықтайды. Әдетте арнайы педагогикада жеке оқыту келесі жағдайларда
жүзеге асады:
– оқушылар дамуындағы ауыр және көөтеген кемістіктерге
себепті және оқытумен тәрбиелеу үшін тек жеке ықпал етуді қажетсінетін кезде. Сонымен қатар, танымдық процестердің ерекшеліктері
үздіксіз жеке дара психологиялық-педагогикалық қолдауды, қадағалау
мен бақылауды талап ететін кезде;
– оқыту процесінде бала дамуындағы өзгешілік жеке дара арнайы
психологиялық, педагогикалық, логопедиялық және түзетушілік
көмекті қажетті болған жағдайда;
– денсаулығына байланысты бала үйде білім алуға мәжбүр болған
кезде. Жалпы, жеке дара оқыту түрі мұғалімнің бір оқушымен
педагогикалық қатынасы арқылы жүреді, бұл жерде жеке оқыту
сабақтар 20-30 минут уақытында өткізілуі тиіс[1].
Арнайы білім беруде жеке дара оқытудың жалғасы ретінде жеке
дара-топтық оқыту формасы жүргізіледі. Бұл оқыту түрі жеке дара
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сабақтарында біршама түзетушілік әсер пайда болып, оны арықарай
топта бекіту мақсатымен ұймдастырылады. Мысалы, түзету сабақтарында (тілді дамыту, кеңістікті бағдарлау т.б.) балалармен шағын
топтарда жұмыс істеу қажет. Оқытудың соңғы кезеңдеріне таман, бір
нәтижелерге қол жеткізген кезде жеке-дара топтық оқыту күрделі
кемістігі немесе ауыр кемістігі бар балалармен нәтижелі өтеді.
Ал оқытудың топтық формасы мақсатқа сәйкес орайласқан
топтарда оқыту арқылы ұйымдасады. Топтық жұмыс істеу арнайы
сабақтарға жиі қолданылады. Мұнда балалар танымдық мүмкіндіктеріне, оқу темпіне түзеут-оқыту міндеттеріне байланысты
топтарға бірігеді. Сондай-ақ қандай тапсырманы орындау үшін
балалар уақытша топқа біріккен кезде топтық оқутуды пайдалануға
болады.
Топтық оқыту балалардың түрлі әрекеттерін, оқуға деген қызығушылығын, ұжымдық әрекет іскерлігі мен тәртіп сақтау дағдысын
практикалық түрде меңгеруге, сөйлеу, ойлау және карым-қатынас
әрекеттерін дамытуға мүмкіндік береді. Жұппен, топпен жұмыс істеу
балаларды бірлесе оқытуды жүзеге асырады, өз бетімен жұмыс
істеуін, жауапкершілігін, жолдастық сезімін, өзара көмек көрсету
дайындығын дамытады.
Оқу процесін ұйымдастырудың ең негізгі, тиімді формасы ол –
сабақ. Жалпы мектептегідей арнайы мектептегі сабақ таным әрекетімен бірге басқада дамытушы міндеттерді шешуге мүмкіндік береді [2].
Сабақта мұғалім дәл белгіленген уақыт аралығында окушылардың тұрақты тобымен меңгеруліге тиіс пән негіздерін қабылдауға
тиімді жағдайлар жасап, қажетті жұмыс түрлерін, құрал-жабдықтары
мен тәсілдерін қолданым, танымдық және басқа әрекеттерді ұйымдастырады. Бұл оқыту түрі оқушыларды тәрбиелеп, шығармашылық
қабілеттерін ашуға және дамуындағы ауытқушылыктарды түзетуге
мол мүмкіндік береді. Мұғалім сабақ барысында міндеттерге сәйкес
жеке дара, топтық және толық сыныпппен жұмыс жүргізеді. Сабақтың
ерекшелігі, біріншіден, сынып тобының құрамы тұрақтылығында,
екіншіден, барлық оқушылардың оқуға деген мүмкіндіктері мен
дамуындағы кемістіктер салдарынан пайда ерекшеліктерін ескере
отырып оқу әрекеттін барлық кезендерін мұғалім басшылық етеді;
үшіншіден, окушылар білімді сабақ үстінде меңгеруінде.
Арнайы окытуды ұйымдастырудың косалкы формалары да
арнайы мектептерге кең пайдаланылады, олар: факультатив сабақтары,
оқу саяхаттар, семинар, зертханалык-практикалық сабақтар, үйдегі
өзіндік жұмыстар.
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Факультатив сабақтары – оқу пәндерін оқушылар өз таңдауы
және қызығуларына орай тереңдете оқуына арналады және білімдерің
тереңдету міндетін көздейді[3].
Оқу саяхаттар – әрқилы нысандар қоршаған дүние құбылыстарын
оқушылардың тікелей бақылап зерттеу мақсатымен өндіріс, мұражай,
көрме, табиғат аясына бару арқылы оқуды ұйымдастыру. Бұл сабақтар
кемтар арнайы мектеп оқушылары үшін өте қажетті, өйткені балалардың қоршаған орта туралы білімдерің кеңейтуге және болашақта
әлеуметтік бейімделуіне мол мүмкіндік береді.
Семинар оқу сабақтар – меңгеріліп жатқан мәселелер, баяндамаларды ұжымдық талқылау түрінде өтеді. Бұл сабақтар оқушылардың оқу-танымдық әрекетіне көбіне өзіндік жұмыстары негізінде
арнайы мектептерде жоғары сыныптарында ұйымдастырылады.
Арнайы мектеп үшін бұл сабақтар жаңа түр. Семинар оқу сабақтары
сыныпта және сыныптан жұмыс аралығындағы бірлестікті сақтауға
жол ашады. Семинар сабақтары оқу пәндерге деген қызығушылық пен
шығармышылық қабілеттерін дамытады.
Үйдегі өзіндік жұмыс – сабақтан тыс уақытта білімді игеру
процесінің құрамдас бөлігі. Бұл оқу түрі арнайы мектеп оқушылары
үшін өте қажет, өз бетімен білім алуға дағдыландыру жалпы қиын
мәселе. Бұл жерде үздіксіз үй тапсырмасын толық түсіндіру, талқылау
кейін міндетті түрде қадағалау мен бақылау қажет екенің ұмытпау
қажет[4].
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СӨЙЛЕУ БҰЗЫЛЫСЫ БАР БАЛАНЫҢ ТАНЫМДЫҚ
САЛАСЫНЫҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ
ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
Ж. Жұмағұлова, Ә. Дүйсебай, А. Омарова, Ә. Мұхамедмансұр
5В010500-Дефектология мамандығының 2 курс студенттері
Жетекші: Р.Б. Курманалинова
ПМПУ оқытушы, Павлодар қ.
Аңдатпа. Мүмкіндігі шектеулі балаларда сөйлеу тілінің түрлі
кемістіктері қарастырылған. Олардың ішіндегі күрделісінің бірі – ол
сөйлеу тілінің жалпы дамымауы. Сөйлеу тілінің жалпы дамымауы – есту
қабілеті мен зияты қалыпты дамыған балалардың дыбыстық, мағыналық
жағына қатысты сөйлеу тілі жүйесінің барлық компоненттерінің
қалыптасуының бұзылуынан болатын әртүрлі күрделі тіл кемістіктері.

Мүмкіндігі шектеулі балаларда сөйлеу тілінің түрлі кемістіктері
кездеседі. Олардың ішіндегі күрделісінің бірі – ол сөйлеу тілінің
жалпы дамымауы. Сөйлеу тілінің жалпы дамымауы – есту қабілеті
мен зияты қалыпты дамыған балалардың дыбыстық, мағыналық
жағына қатысты сөйлеу тілі жүйесінің барлық компоненттерінің
қалыптасуының бұзылуынан болатын әртүрлі күрделі тіл кемістіктері.
Орыс балаларында кездесетін сөйлеу тілінің жалпы дамымауын
Ресейлік дефектология ғылыми зерттеу институтының Р.Е.Левина
бастаған ғалым қызметкерлер (Н.А. Никашина, Г.А. Каше, Л.Ф. Спирова,
Г.И. Жаренкова және т.б.) 50-60 жылдары мектеп жасына дейінгі және
мектеп жасындағы балалардың тіл кемістіктерін жан-жақты зерттеулердің қорытындысының нәтижесінде ғылыми тұрғыдан негіздеді.
Сөйлеу тілінің жалпы дамымауы алалия, афазия, ринолалия, дизартрия
сияқты күрделі сөйлеу патологияларының түрлерінде байқалуы
мүмкін.
Дыбыстарды айтуының бұзылуы, фонематикалық есту қабілетінің
дамымауы, сөздік қоры мен грамматикалық сөйлем құрылымының
артта қалуы жалпы сөйлеу тілі дамымаған балалардың барлығына тән
кемшілік.
Сөйлеу тілінің дамымауы әртүрлі деңгейде кездеседі. Алғашында
Р.Е. Левина сөйлеу тілінің жалпы дамымауын үш деңгейге бөледі.
Кейіннен Т.Б. Филичева 4-ші деңгейді сипаттап қосады.
Кейінгі кезде Қазақстандық ғалымдар Қ.Қ. Өмірбекова,
М.С. Грушевская, Г.Б. Ибатова т.б. мектепке дейінгі жастағы қазақ
тілді балалардың сөйлеу тілінің ерекшеліктерін анықтауға
бағытталған зерттеулер жүргізді. Зерттеу нәтижесінде қазақ тілді
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сөйлеу тілінің дамымауы бар балалардың сөйлеу тіліне тән көптеген
кемшіліктер, қателер кездесетіні анықталды. Ол кемшіліктер сөйлеу
тілінің құрылымдық компоненттерінің барлығына қатысты, атап
айтсақ: фонетикалық, лексикалық, грамматикалық (сөзжасам,
сөзөзгерту, сөйлем құрау) жағы.
Сөйлеу тілінің жалпы дамымаудың пайда болу себептері, яғни
этиологиясы әртүрлі болады. Сөйлеу тілінің дамымау себептері көп
жағдайда акустикалық-гностикалық процестердің әлсіздігінен болады.
Бұндай жағдайларда есту қабілеті сақтаулы болғанда сөйлеу тілінің
дыбыстарын қабылдау қабілетінің төмендігі байқалады. Естіп
қабылдау бұзылуының нәтижесі: біріншіден, фонемаға тән
акустикалық белгілерді дұрыс ажырата алмауы, екіншіден, дыбыс
айту бұзылыстары және сөздің буындық құрамын қайталаудағы
қателер болып табылады[1].
Сөйлеу тілінің тежелуі немесе жалпы дамымауы орталық жүйке
жүйесінің белгілі бір бөлімдерінің органикалық зақымдануларымен
немесе жетілмеуімен байланысты зақымдану салдарынан пайда
болады.
Сөйлеу тілінің дамымауы әлеуметтік себептерге де (екі тілдік,
көптілділік, естімейтін ата-аналарда тәрбиеленуі), баланың дене
дамуындағы әлсіздік және жиі созылмалы ауыратындығы, уақытынан
ерте туылғанына (шала тууына) байланысты пайда болуы мүмкін.
Мұндай жағдайда сөйлеу тілінің тежелуі (кешеуілдеп дамуы) туралы
айтылады. Басқа жағдайларда сөйлеу тілінің жалпы дамымауы
орталық жүйке жүйесінің органикалық зақымдануының белгісі болып
табылады.
Е.М. Мастюкованың (1991) зерттеулері бойынша сөйлеу тілінің
дамымауы бар балаларды шартты түрде негізгі үш топқа бөлуге
болады:
– моторлы алалиясы бар балалар;
– церебральді органикалық генезді сөйлеу тілінің тежелуі мен
дамымауы бар балалар;
– сөйлеу тілінің дамымауының күрделенбеген түрі бар балалар.
Моторлы алалияда сол жақ жарты шар қатпарындағы бас миының
сөйлеу тілінің аймақтары, бірінші кезекте Брока аймағы – сөйлеу
тілінің моторлы орталығы зақымдалады. Моторлы алалияда сөздің
буындық құрамының қалыптасуындағы қиындықтар, фонемалық және
лексикалық бұзылыстардың өзара байланысы, фразалық сөйлеу тілінің
дамуындағы қиындықтар байқалады. Екіншілік ақаулықты – бала
тәртібіндегі негативизм, психомоторикасы мен, эмоциялы-ерік
сферасының бұзылыс-тарында байқауға болады.
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Моторлы алалияда сөйлеу тілінің жалпы дамымауы ауыр түрде
өтуі мүмкін, себебі бала өз бетінше сөйлей алмайды, сөйлеу тілінің
лексикалық-грамматикалық құрылымында қиыншылықтар байқалады.
Ақаулық әсіресе байланыстырып сөйлеуінің қалыптасуында байқалады.
Сенсорлы алалияда сол жақ жарты шар қатпарындағы бас
миының сөйлеу тілінің аймағы, Вернике аймағы зақымдалады.
Сенсорлы алалияда бала айналасындағылардың сөйлеу тілін түсінбейді, әрі өзі де сөйлемейді. Бұл бұзылыс жеке түрде сирек кездеседі
де, кейде сөйлеу тілінің ақауын есту қабілетінің төмендеуінен ажырату
қиын болады. Сенсорлы алалияның жеңіл түрінде жалпы сөйлеу
тілінің дамымауының белгісі болатыны ол- айналасындағылардың
сөйлеу тілін түсінудегі қиындықтар. Сенсорлы алалиясы бар баланың
өз бетінше сөйлеуіндегі сөйлеу тілінің мазмұны кедей, көптеген
қателермен сипатталады да, интонация жағынан модуля-цияланған
болып ым-ишарамен білдіріледі .
Алалия көп жағдайда дизартриямен бірге кездеседі. Дизартрияның негізгі белгілері дыбыстар артикуляциясының, тыныс алу
мен дауыс жасалу бұзылыстарында және сөйлеу тілінің темпі, ырғағы,
инто-нациясының өзгеруінде білінеді. Бұзылыстар әртүрлі комбинацияда және зақымданудың шоғырлануына, бұзылыстың ауырлығына, ақаудың пайда болу уақытына байланысты әр түрлі деңгейде
болуы мүмкін.
Сөздің дыбысталу жағының кемістіктері сөйлеуді қиындатып,
артикуляция мен фонацияның бұзылыстары біріншілік ақауды құрап,
құрылымын күрделендіретін екіншілік белгілердің пайда болуына
әкелуі мүмкін [2, б.170].
Баланың ерте дамуы кезеңінде немесе құрсақтағы кезінде бас
миына жағымсыз жағдайлардың әсерінен орталық жүйке жүйесінің
органикалық зақымданулары дизартрияның себептері болуы мүмкін.
Сөйлеу тілінің бұзылуы төмендегідей сипатталады:
1. өз бетінше пайда болады, жоғалмайды, кайта бекиді;
2. сөйлеушінің жас мөлшеріне сәйкес келмейді;
3. оның ерекшелігіне байланысты нақты логопедиялык ықпал
жасауды талап етеді;
4. баланың одан әpi дамуына жағымсыз әcepiн жиі тигізеді;
5. тіл бiлмeйтiндік-диалектизм-тiл кемістігі болып саналмайды;
6. сөйлеу тілінің психофизиологиялық механизмінің ақаулықтарымен байланысты.
Аталған ерекшеліктер тіл кемістіктерінің айырмашылығын
көрсетеді. Логопедияда «сөйлеу тілінің дамымауы», «сөйлеу тілінің
бұзылуы», «тіл кемістігі» деген ұғымдар кездеседі.
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Сөйлеу қабілетінің немесе сөйлеу жүйесінің құрамдарының
төмен деңгейде қалыптасуы сөйлеу тілінің жетілмеуі деп саналады.
Сөйлеу тілінің құрамының әр түрлі бөлімдерінің сөздік қоры,
грамматикалық құрылысының мөлшерден ауытқуы және тілдің негізгі
функциялары – қарым-қатынас, ойлау қабілеттерін атқара алмауы тіл
кемістіктері деп саналады. Әрине, ол ауытқулар әрқалай және әртүрлі
мөлшерлерде кездесуі мүмкін. Сөйлеуші кейде тек бір дыбысты бұзып
айтуы немесе мүлдем айта алмауы мүмкін. Әрине мұндай жағдайда
тіл өзінің нeгiзгі функцияларын жоғалтпайды, дегенмен кейбір
жағдайда ыңғайсыздық туғызуы мүмкін. Тіпті жеңіл тіл кемістіктері
адамдардың актер, диктор, мұғалім т.б. мамандықтары бойымша
жұмыс істеулеріне бөгет келтіреді.
Тіл кемістігінің себебі деп сыртқы және ішкі зиянды факторларының немесе екеуінің бірдей ағзаға жағымсыз әсер етуін түсінеміз.
Баланың сөйлеу тілі патологиясының негізгі себептері:
1. Іш құрсақ кезіндегі әртүрлі патологиялар. Ол нәрестенің іштей
дамуына зиян тигізеді. Сөйлеу тілінің ең ауыр кемістіктері іштегі
нәрестенің 4 апталық пен 4 айлық аралығындағы дамуының
бұзылуынан пайда болады. Нәрестенің іштегі дамуының бұзылуына
анасының екіқабат кезіндегі токсикоз және т.б себеп болады.
2. Босану кезіндегі вирусты және эндокринді аурулары, жарақат
алуы, резус факторы бойынша қанның сыйымсыздығы, жарақаттану
және босану кезіндегі асфиксия (оттегінің жетіспеуі).
3. Баланың алғашқы сәбилік шағындағы әр түрлі аурулар (әсіресе
вирустык, инфекциялық аурулар).
4. Бас сүйегінің жарақаттануы.
5. Тұқым қуалаушылық факторлар.
6. Әлеуметтік-тұрмыстық жағдайларының қолайсыздығы.
Сөйлеу тілі баланың барлық психикалық үрдістеріне әсер тигізіп,
жеке дамуына тікелей ықпал етеді. Сөйлеу тілі мен баланың барлық
психикасының
байланысын
Л.С. Выготский,
А.В. Запорожец,
А.Н. Леонтьев, Р.Е. Левина, А.Р. Лурия, А.А. Люблина және басқа
көптеген ғалымдардың зерттеулерінде дәлелденген. Бала сөйлеу
тілінің көмегімен тек мағлұматты алып қоймай оны кеңінен меңгереді.
Ауызша сөйлеу тілі адамның жалпы мәдениеттілігінің көрсеткіші
болып келеді. Бұл тек өз ойын дұрыс, нақты құрау емес, сонымен
дұрыс жеткізе білу. Сол үшін балада қарым – қатынас тілінде сөздік
қорын молайтып, грамматикалық жағын және дыбыстарды дұрыс
айтуын қалыптастыру керек. Ереже бойынша сөйлеу тілі туған тілінің
нормасына сәйкес келеді. Бірақ, әртүрлі фактілердің әсерінен сөйлеу
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тілінде ақаулықтар пайда болады. Соның бірі, сөйлеу тілінің жалпы
дамымауы. Бұл дыбыс айтуда, сөздік қорында, сөйлеу тілінің
граматикалық жағын меңгеруде қиындықтармен сипатталады.
Сөйлеу тілінің дамымауы бар балалар өз ойларын тыңдаушысына
жеткізу үшін дене мүшелерінің қимылын және дауыс мәнерлігін
пайдаланады. Олар өзінің сөйлеу тілінің кемшілігіне сын көзімен
қарап, оны қалайда түзетуге бар ықыласын салады [3].
Сөйлеу тілінің жалпы дамымауы бар балалардың сөйлеу тіліне
тән белгілер:
– сөйлеу тілінің кеш басталуы;
– дыбыстарды бұзып айтуы;
– фонематикалық есту қабілетінің дамымауы;
– грамматикалық сөйлем құрылысы мен сөздік қоры артта қалуы.
Сөйлеу тілінің бұзылыстары эмоциональды – ерік сферасының
тежелуіне әкеледі, бұл баланың қоршаған ортамен қарым –
қатынасына мектептегі оқу үрдісіндегі сауат ашуына кедергісін
тигізеді. (Л.С. Выготский, Н.И. Жинкин, Р.Е. Левина, М.А. Никашин)
Қазіргі уақытта статистикалық көрсеткіштерге жүгінсек,жылдан
жылға сөйлеу тіл кемістігі бар балалар саны және логопедиялық
көмекті қажет ететін балалардың пайызы өсуде.Кез келген жаста
сөйлеу тілінің бұзылуы танымдық іс-әрекеттің және адамның
әлеуметтік бейімделу мүмкіншелігін шектейді.
Бұл баланың жалпы жеке тұлға ретінде қалыптасуына әсер
етеді.Оның зияткерлік дамуы және мінез құлқының сипаттамасы жас
шамасына жиі сай келмейді,ұжымдағы құрбы құрдастарымен қарым
қатынасы қиындайды.Тіл кемістіктерінің себебі сыртқы және ішкі
зиянды күштері,себептері (факторлары) немесе екеуінің бірдей
организмге әсер етуі деп түсінеміз.Сөйлеу тілін меңгеру әр балада әр
түрлі кезеңде және әр түрлі уақытта өтеді. Бұл әр түрлі себептерге
байланысты жеке үдіріс.Сөйлеу тілінің дамуының кешеуілденің
себептері: жүктіліктің кезіндегі және туған кезіндегі патология,есту
мүшесінің зақымдануы, баланың психикалық дамуындағы жалпы
артта қалуы, әлеуметтік депривацияның себептері.
Сонымен сөйлеу тілінің дамуы мен оның бұзылуын түзету және
сақтандыру-логопедиялық ықпал жасау барысының негізгі бағыты
болып есептеледі. Жиі кездесетін күрделі сөйлеу тіл кемістігін түзету
үшін арнайы мамандардың кешенді көмегі қажет. Сол үшін баланы
жан-жақты, толық тексеру керек. Медициналық, психологиялық және
педагогикалық диагностикалар арасында шектес ғылымдар сияқты
тығыз байланыстар бар.Сол үшін неғұрлым толық хабар алу үшін
кешенді медициналы-психологиялы-педагогикалық диагностика қажет.
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Диагностика – бұл диагноз қоюдың теориясы мен тәжірибесі.
Біріншісі – диагнозды қою, бұнымен теоретикалық диагностика тығыз
байланыста.
Екіншісі-тәжірибелік диагностиканың шұғылданатын диагнозды
қою әрекетінің өзі. Диагностың негізгі мақсаты жекеліктен жалпыны,
типтік, әдеттегіні көру. Диагностың негізгі мақсаты жекеден
жалпылықты, ортақтықты, типтілікті көру, анықтау. «Диагноз» – бұл
әрқашан жалпы сипаттағы нақты жағдайды анықталған құбылысқа,
көрініске әкеліп, жеткізіп, қорытындысын шығару. Әдетте жинақы,
біртұтас, тұтастық диагноз көптеген жекелікті жинақтау нәтижесі,
қорытындысы ретінде пайда болады. Педагогикалық диагностика
өзінің мақсаты, міндеті, қолдану саласы бар ретінде қалыптасып,
ғылымға дербес,жеке сала ретінде 20 ғасырдың екінші жартысында
бөлініп шықты.
Қазақстан Республикасының «Мүмкіндіктері шектелген балаларды
әлеуметтік және медициналық-педагогикалық коррекциялық қолдау»
Заңына сәйкес Қазақстанда өмірінің алғашқы айларынан бастап-ақ
дамуында мәселесі бар балаларға диагностикалық-түзете дамыту
көмегін көрсету үшін ерте жастағы балаларға ерте көмек көрсету
жүйесі ендіріле бастады.Балалар емханаларында және алғашқы
медициналық-санитарлық мекемелерінде балалардың психофизиологиялық даму ерекшеліктерін анықтауды ұйымдастыру: балалардың
кемшіліктерін дер кезінде анықтап, қажет болған жағдайда кешенді
түрде терең зерттеу және көмек көрсету үшін оларды ПМПК-ке
жіберу. Баланы скринингті тексеруден өткізген дұрыс.
Скринингті тексерудің міндеттері: сөйлеу тіл кемістігі бар
балаларды анықтау; оларды терең зерттеп, кешенді тексеру және
түзете дамыту, тәрбиелеу, оқыту мәселелерін шешу мақсатында
психологиялық-медициналық-педагогикалық кеңестерге жолдама
береді. Сөйлеу тiлiнiң бұзылуын саралауды, сөйлеу тiлiнiң даму
ерекшелiктерi мен деңгейiн, сондай-ақ оның интеллектуалдық даму
деңгейiне сәйкестiгiн анықтауды логопед басқа мамандармен жүзеге
асырады. Сөйлеу тіл кемістіктерін анықтау үшін невропатолог
дәрігердің тексеруінен өткен дұрыс. Себебі бұл сөйлеу тіл
кемістіктерінің себептерін анықтап, балаға қажетті емдеу жолдарын
көрсетеді. Сөйлеу тіл бұзылымдарының себептерін анықтағаннан
кейін, психофизиологиялық еркешелігін,олардың потенциальды
(ықтимал, болуы мүмкін) -ішкі мүмкіндіктерін, қабілеттерін ескере
отырып, мүмкіндігінше кемістігінің орнын толтыруға, қалпына
келтіруге жағдай туғызып, түзету жолдарын қарастырады.Тіл кемістігі
бар балаларды ПМПК жағдайында диагностикалау және кеңес беруді
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ұйымдастыруда,
жұмысын
құрудың
жалпы
қағидаларына
(тәртіпаралық және отбасы-орталық) сүйенеді.Тәртіпаралық тексеру
ПМПК пен әр саладағы мамандардың бірлесіп тексеруі, оның
нәтижесін талқылағаннан кейін шыққан ақырғы қорытынды мен
нұсқауды бекітуді ұсынады. Дамуында кемістігі бар балалармен емдеу
және түзету жұмыстары ертерек басталса,соғұрлым жетістіктері сәтті
болады. Баланың дамуындағы ерте кезеңінде көрсетілген психологиялық-педагогикалық көмектер кеміс-тіктерді жартылай немесе
толықтай жеңуге мүмкіндік туғызып, балалар мен жасөспірімдердің
әлеуметтік бейімделуін дамытып, мүмкіншілігі шектеулі балалардың
санын азайтады.Қорытындылай келе ерте коррек-циялық араласу
медициналық-психологиялық-педагогикалық абилитация және реабилитация көзқараста ғана емес, сонымен әлеуметтік-эконо- микалық
және этикалық көзқараста тиімді [4, б.190].
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Аңдатпа: жұмыста пайдалану проблемасы бойынша жоғары
мектептерде элективті курстардың қолданылуы және оларды жобалау
ерекшеліктері зерттеледі. Білім беру бағдарламасын табысты меңгеру
үшін білім алушылар теориялық, абстрактілі, логикалық ойлауды
дамытып қана қоймай, сонымен қатар жүйелі ойлауды, өз бетінше білім
алу дағдыларын қалыптастыра отырып, пәндер арасындағы тұрақты
және танылатын байланыстарды қалыптастыруы қажет.

Мектептерде білім алушылардың жалпы орта білім беру
деңгейінде білімі олардың жеке психофизикалық қасиеттерінің, оқу іс-
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әрекетінде де, оқу іс-әрекетінде де қолданылатын оқытудың
мотивтерінің, форма-ларының, әдістері мен құралдарының әсерінен
қалыптасады. Сондықтан осы санаттағы балалар үшін элективті
курстарды әзірлеу кезінде ең алдымен олардың жас ерекшеліктерін
есепке алу маңызды болып табылады.
Жоғары сынып оқушылары жоғары ақыл-ой белсенділігімен,
жалпы ойлау қызметінің тиімділігін тез арттыруымен, теориялық,
абстрактілі және логикалық ойлау дағдыларын дамытуымен сипатталады [1].
Сонымен қатар, білім алушы үшін өзін-өзі іске асыруға ұмтылу
үлкен рөл атқарады [2]. Бұл жаста танымдық қызығушылықтың
дамуын білім мазмұны арқылы да, оқу процесін ұйымдастыру арқылы
да ынталандыруы қажет [3].
Дж. Бруннердің ойы бойынша [4], білім алушы өзінің дамуын
тездетуге мүмкіндік беруі қажет, онда ол үшін оқыту оның зияткерлік
дамуының басты негізі болады. Сондықтан ақыл-ой дамуын қалыптастыруға екі деңгейлі тәсілді қолдану маңызды-өзекті даму аймағы
(қазіргі уақытта бар білім мен білік) және жақын даму аймағы (жақын
болашақта ақыл-ой дамуының бағыты). Шығармашылық пен
дербестік білім алушының интеллектуалдық дамуының оң динамикасын қалыптастыруды ынталандыратынын атап өткен жөн.
Біздің ойымызша, жалпы орта білім беру деңгейінде оқыту
процесінде жоғарыда айтылған дәлелдерді іске асыру үшін қажет:
– жүйелі-іс-әрекеттік тәсіл принциптерін оқытуда жүзеге асыру;
– білім алушыларды оқытудың интерактивті формаларына тарту;
– сабақтан тыс қызметте элективті, факультативтік және мамандандырылған курстарды қолдану мүмкіндіктерін пайдалану;
білім алушыларды ғылыми-зерттеу қызметіне қатыстыру.
Танымдық құзыреттілікті қалыптастыруда жаңашылдық әсері
маңызды рөл атқарады, сондықтан білім алушыларға ғылым мен
техника саласындағы озық жетістіктерді көрсету, зерделенген материалды
практи-калық қолдануға мүмкіндік беру дамудың басым және дәлелді
факторы бола алады.
Өмір тіршілігінің қандай да бір саласына танымдық қызығушылықтың болуы ол туралы білім алуға күшті ынталандыру болып
табылады, сондықтан білім алушыларды білім алуға ынталандырудың
жетекші факторы оларда танымның нақты саласына танымдық
қызығу-шылықтың болуы болып табылады [5].
Жалпы орта білім деңгейінде оқыту өзінің сипаты бойынша да,
Бастауыш және негізгі жалпы білім беру деңгейінде оқытудан
мазмұны бойынша да өте жақсы. Жоғары сынып оқушыларынан
жоғары белсенділік пен өзін-өзі ұйымдастыру талап етіледі, сонымен

246

қатар онда жаңа пәндер мен пәндер енгізіледі, оқытылатын
материалдың күрделілігі артады. Сондықтан білім беру бағдарламасын табысты меңгеру үшін білім алушылар бір жағынан
теориялық, абстрактілі, логикалық ойлауды дамытып, екінші жағынан –
жүйелі ойлауды, сондай-ақ өз бетінше білім алу дағдыларын
қалыптастыра отырып, пәндер арасындағы тұрақты және танылатын
байланыстарды қалыптастыруы қажет. Жоғары мектепте оқитындарға
өз бетінше ойлауға жоғары талаптар қойылса да, оқушылар жиі
пассивті тыңдаушылар болып табылады және олардың негізгі міндеті –
бұл оқулықта не бар екенін және мұғалім түсіндіреді дегенді түсіну
деп санайды [6].
Мектепте жалпы орта білім беру деңгейінде оқытуды ұйымдастырудың маңызды постулаты вариативтілік және оның бейіндік
оқыту түріндегі түрлері болып табылады. Вариативтілік бүгінгі таңда,
ең алдымен, оқу мазмұнын да, процесін де гуманизациялауды жүзеге
асырудың негізгі бағыты ретінде қарастырылады.
Вариативтілік әртүрлі нұсқаларда көрсетілуі мүмкін: білім
берудің өзін алу тәсілдерінде, білім беру ұйымдарының түрлері мен
тұрпат-тарында, мұғалімнің әр түрлі формаларды, қолданылатын
құралдарды, таңдап алынатын әдістерді пайдалануында. Біз қарастырып
отырған зерттеу пәні аспектісінде вариативтілік жоғары сынып
оқушыларына арналған әртүрлі оқу курстарының түрлерін қолдану
мүмкіндігін білдіреді. Бұл курстар әр оқушыға нақты құқық пен өзінің
жеке дамуы мен таңдауын қамтамасыз етеді[7].
Осыдан вариативтілікті жүзеге асыру әр түрлі оқу-тәрбие міндеттерін таңдауда, педагогикалық әдістерді таңдауда (зерттеу, интерактивті, проблемалық және т.б.), әр түрлі заманауи педагогикалық
технологияларды (дамытушы немесе ойын технологияларын, тұлғалықадамгершілік
техно-логиялар
мен
проблемалық
оқыту
технологияларын, топтық немесе ақпараттық технологияларды,
педагогикалық үдерістің тұлғалық бағдарлануы негізінде, мысалы,
ынтымақтастық педагогикасы, тұлғалық-адамгершілік технологиялар
және т.б.) және әр түрлі педагогикалық жағдайларды жүзеге асыруда
мүмкін.
Бейіндік оқытуға келетін болсақ, оны ғалымдар жоғары сынып
оқушысына қатысты, оның гуманитарлық мүдделеріне жақындауда
вариативтілік идеясын жүзеге асырудың бір нұсқасы ретінде
қарастырады.
Алайда, бүгінгі таңда қалыптасқан оқыту жүйесі негізінен мамандандыруды қамтамасыз етудің мынадай түрлерін ұсынады:
факультативтер мен арнайы курстар, өкінішке орай, білім берудің
бейімділігін толық көлемде ұйымдастыруға қабілетті емес [6].
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Мектеп бітірушіге өзінің болашақ мамандығына қажетті білім
мен құзыреттілік саласын таңдау қиын болғандықтан, барлық жоғары
сынып оқушыларының кәсіби өзін-өзі анықтауы қиындық туындатып
отыр. Сондықтан мектепте білім беру ұйымы ретінде осындай
курстардың жеткілікті санын ұсыну талап етіледі, өйткені олар көп
жағдайда білім алушылардың білім беру құзыреттілігін қалыптастырады. Олар білім беру процесін ұйымдастыру нысаны бойынша
факультативтер, арнайы курстар, элективті курстар түрінде өткізілуі
мүмкін.
Элективті курстардың негізгі мақсаты-жоғары сынып оқушыларының жеке танымдық қажеттіліктері мен мүдделерін толық
қанағаттандыруға, оқушылардың жеке білім беру бағдарламаларын
құрудың басты құралдарының бірі болуға бағытталған. Олар
практикалық міндеттерді шешумен байланысты құзыреттілікті,
іскерлікті және қызмет тәсілдерін қалыптастыруға, қосымша білім
алуға, кәсіптік білім және еңбек нарығында сұранысқа ие білім беру
нәтижелерін алуға бағытталған.
Ғалымдар мен практикалар элективті курстардың келесі түрлерін
бөледі:
– пәндік элективті курстар – нақты жалпы білім беретін мектеп
пәні бойынша білім алушылардың білімін кеңейту және тереңдету;
– пәнаралық элективті курстар – нақты пәннен тыс шығады,
білім алушыларды жүйелі мәселелер мен міндеттерге салады, оларды
шешу бірнеше пәндерден білімді пайдалануды талап етеді;
– бағдарлы элективті курстар – болашақ кәсіби қатыстылығына
қатысты білім алушылардың өзін-өзі анықтауға ықпал етеді [8].
Қазіргі мемлекеттік білім беру стандарты мектепте тек пәндік
құзыреттіліктер ғана емес, сонымен қатар қалыптасқан құзыреттіліктерді қолдану дағдылары мен біліктерінің қалыптасуын талап
етеді [7]. Өмір бойы өзін-өзі жетілдіруге ұмтылу дағдысы маңызды
болып табылады, осылайша, мектеп тұлғаны дамыту үшін ғана емес,
оның өзін-өзі дамыту үшін де жағдай жасауы тиіс, яғни білім
алушыларда саналы іс-әрекет қалыптастырылуы тиіс,оның мақсаты
өзін жеке тұлға ретінде толық жүзеге асыру, бұл оқушылардың нақты
саналы мақсаттарының, идеалдарының және тұлғалық ұстанымдарының болуын көздейді. Өзін-өзі дамыту әрбір білім алушыға
қойылған әлеуетті іске асыруға ықпал етеді.
Сонымен, қазіргі жағдайда жеке тұлғаның өзін-өзі дамытуы
жүйелі-іс-әрекет тәсілінің қағидаттарына негізделуі тиіс. Бұл ретте
білім алушыға олардың әрқайсысын бөлек пайдалану кезінде қол
жеткізілмейтін бірегей педагогикалық әсер байқалады.
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БІЛІМ БЕРУ ҮДЕРІСІНДЕ ТҰЛҒАНЫҢ ТАНЫМДЫҚ
ДЕРБЕСТІГІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ
Н.П. Корогод
ПМПУ доценті, Павлодар қ.
А. Рахманова
ПМПУ студенті, Павлодар қ.
Аңдатпа: жұмыста психологиялық-педагогикалық әдебиеттеріндегі
танымдық дербесі бойынша жеке тұлғаның талдау мәселелері ұсынылған.
Педагогикадағы проблемалардың тарихи аспектілері және олардың дамуы
ұсынылған. Жеке тұлғаның танымдық дербестігін қалыптастырудағы
педагогикалық жоғары оқу орнындағы білім беру процесінің негізі мына
сапалық сипаттамалар болып табылады: білім мен іс-әрекет тәсілдерін
меңгеру қажеттілігі мен біліктілігі, іс-әрекет мақсатын анықтай білу,
оны түзету және өз бетімен білім алу және кәсіби қызмет үшін алған
білімі мен танымдық іс-әрекет әдістерін пайдалану.

Оқу үрдісінде студенттердің танымдық дербестігін қалыптастыру
проблемасын әзірлеу күрделі және алуан түрлі. «Дербестік», «танымдық
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дербестік» ұғымдарының мәнін түсіну үшін проблеманың кейбір
тарихи аспектілерін және олардың педагогикадағы дамуын қарастыру
қажет. Өткен шақтағы мұғалімдердің көпшілігі оқушылардың
дербестігі мәселесіне көп көңіл бөлді. Ресейде дербестікті тәрбиелеу
теориясының негізін қалаушысы – К.Д. Ушинский деп санауға болады.
Оның теориясына сәйкес, пайымдауға, бақылауға үйрену өз бетінше
ойлауға және ой білдіруге мүмкіндік береді, «ой дербестігі тек өз
бетінше алған білімдерден ғана пайда болады» [1, 176 б.]. К.Д.
Ушинскийдің [2] пікірінше, дербестік-бұл тұлғаның, ең алдымен,
ойлау қабілетінен тұратын және мұғалімнің басшылығымен оқушының өзіндік іс-әрекеті процесінде қалыптасатын сапасы.
Атақты педагогтардың К.Н. Венцеля, Н.И. Пирогова және т.б.
жұмыстарында оқушылардың көру, ойлау және жасау іскерліктерін
меңгеру қажеттілігі туралы ой кең көрініс алды. «Біз балаларға қандай
білім берер едік, бұл өмір үшін ең қажетті білім еді, – деді
Қ.Н. Венцель және – егер бұл білім жеке тұлға ретінде бір үйлесімді,
жеке өзіндік біртұтас болып қайта өңделмесе, біз адал білім деп атауға
болатындай нәтиже ала алмаймыз» деді [3, б.61, 5].
Жеке тұлғаның проблемалары тәрбиелеудегі жаңа талаптар мен
бастамалар, белсенділік пен өз бетінше әрекет ету қабілетін қалыптастырумен байланысты XX ғасырдың басындағы педагогтар үшін
ерекше қызығушылық тудырды. ХХ ғасырдың басындағы
дидактикадағы дербестік мәселесін зерттеген С.Ф. Егоров «дербестік»,
«белсенділік», «өздігінен әрекет ету» деген сөздердің мағынасы
жақын екенін байқайды. «Ойлау белсенділігі мен дербестігі оқушылардың оқуға деген көзқарасын, оқу еңбегінің сипатын көрсететін
барынша кең психологиялық-педагогикалық санаты ретінде қарастырылады» [5, 70-71 Б.].
XX ғ. 30-шы ж. зерттеушілері педагогтардың «белсенділік» және
«дербестік» ұғымдарын анықтауға тырыспағанын атап өтті.
XX ғасырдың 30-50 жылдары жалпы білім беретін мектептердегі
оқушылардың дербестігін қалыптастыру мәселелері көп жағдайда
қарастырылды, өйткені мектептерде оқытудың вербалды әдістері
қолда-нылды, негізгі және жалғыз білім көзі ретінде оқытушының сөзі
саналды.
П.Я. Гальперинмен, Н.Ф. Талызинмен т.б. арқылы дамыған
ақыл-ой әрекеттерін кезең-кезеңмен қалыптастыру теориясы екі ерекшелікпен сипатталады:
– ақыл-ой іс-қимылдарын қалыптастыру жанамалы түрде, ілеспе
іс-әрекеттің (шеберліктің) бірқатар өтпелі күйлері арқылы анықталады;
– оқытушының рөлі танымдық іс-әрекет жағдайларын жасаумен
шектелмейді, сонымен қатар оны басқаруды қамтиды [6; 56-72].
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ХХ ғ. 50-70 ж. педагогикалық әдебиетпен танысу арқылы
«дербестік» түсінігі «белсенділік» ұғымымен жиі теңестірілетіндігін
байқауға болады. Бірақ осы кезеңде зерттеушілер арасында «дербестік» ұғымын анықтауда әлі де жалпы көзқарастар жоқ. Кейбіреулер
оқушының кез келген біреу емес, тек өзі жасайтын белсенділігін
ескере отырып, дербестік туралы айтады. Оны Б.П. Есипов, мысалы,
дербес жұмыстарды анықтаудағы басты белгі ретінде қарастырады.
И.Я. Лернер Б.П. Есиповтан айырмашылығы, мұғалім тапсырмасын
орындап әкелген оқушы өз шығармашылығын тек көрсетіп қана
қоймай, сонымен қатар «Аз болсада, жаңа, өзіндік дүние ойлап
тапсын» – дейді. Оқушылардың ақыл-ой қызметі екі формада өтеді:
а) мұғалімнен немесе оқу құралынан алынған білімді жаңғыртатын
ақыл-ой қызметі;
б) білім алу, оларды түсіну және меңгерілгендерді қолдану
бойынша өзіндік белсенділік [7, Б. 50].
Бірақ, И.Я. Лернердің терминінде «шынайы дербестік» пен «қарапайым белсенділік» терминдері «дербестік» ұғымына қалай сәйкес
келетіні түсіндіріледі.
Р.Г. Лемберг дербестікті ерікті сипаттағы қасиет ретінде анықтайды.
«Адамның іс-әрекетке бастапқы көзқарасы ретінде ерік-жігердің
бастамасы қажеттіліктерге байланысты» [8, б. 95].
С.Л. Рубинштейн дербестікті басқа тұлғалардың ең аз көмегі
арқылы танымдық және практикалық міндеттерді орындау барысында
көрінетін тұлғаның өзекті сапасы ретінде қарастырады. Е.Я. Голант
«дербестіктің пайда болуымен байланысты тәрбиелеу сәттерінің»
маңыздылығын көрсетеді, және жеке тұлғаның ерік-жігерінің қалыптасуын және оқушылардың өз жұмысына деген шығармашылық
көзқарасын ескере отырып, «Педагогтың тікелей қатысуынсыз
жүргізілетін жұмыста дербестікті барынша жүзеге асыруға мүмкіндік
болады» деп мойындайды [9, 32-44 Б.].
С.Л. Рубинштейн дербестіктің ерікті әрекет ерекшеліктеріне байланысын дұрыс деп санайды: «...шынайы дербестік іс-әрекеттердің
саналы уәжділігін және олардың негізділігін білдіреді. Өзгелердің
ықпалы мен ұсыныстарына деген сенімсіздік – бұл өз еркімен де, өзінөзі танытудың шынайы көрінісі де емес, себебі адамда оны жасауға
объективтік негіз бар және басқалай емес »[10, с. 15].
О.В. Петунин дербестікті жаңа білімді игеретін, танымдық және
практикалық қызметтің жаңа әдістерін меңгеріп, кез келген өмірлік
проблемаларды ерікті күші негізінде шеше алатын жеке тұлға ретінде
анықтайды, [11, б.13]. Тұлғаның дербестігі әр түрлі әрекет (оқу,
өндірістік, қоғамдық) түрлеріне
байланысты. Оқу қызметіндегі
дербестіктің негізі танымдық дербестік болып табылады.
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М.А Данилова, Н.А. Половникованың, Т.И. Шамованың және т.б
зерт-теулері оқушылардың танымдық дербестігін қалыптастыру
мәселесіне қатысты танымдық дербестікті «ең интегративті болып
табылатын тұлғаның сапасы, өйткені ол білім жүйесін тәрбиелеумен
және жаңа технологияларды қолдану және сатып алу бойынша ісәрекет тәсілдерімен, сондай-ақ ерік күшін кернеумен байланысты» деп
анықтайды [12, б.39-45].
Дербестікті тәрбиелеудің репродуктивті-шығармашылық теориясына
А.П. Аристованың, П.И. Пидкасисовтың, Н.А. Половникованың принциптері ғылыми база болып табылды. Осы теорияға сәйкес, оқу
үдерісін білім алушының әлеуетті мүмкіндіктеріне бағыттау және
оларды іске асыру оны жаңа дағдыларды меңгеруге, жаңа білім алуға,
жаңа шешім сызбасын жасауға, іс-әрекеттің жаңа тәсілін жасауға
мәжбүр етеді.
Бұл үдерістегі педагогтің негізгі міндеттері: танымдық
дербестікті қалыптастыруға бағытталған оқу қызметін ұйымдастыру;
студенттердің қабілетін, белсенді өмірлік ұстанымын дамыту және
қалыптастыру. Педагогтің кәсіби қызметі мен қойылған мақсаттарға
жету бойынша студенттің танымдық қызметі арасында тұрақты
байланыс орнату маңызды болып табылады. Білімді меңгеру, білік пен
дағдыларды қалыптастыру, студенттердің шығармашылық қабілеттерін дамыту-өзара байланысты үрдістер, бірақ олардың бірлігі мен
дамуына педагогтың мақсатты күш-жігерінің арқасында қол жеткізіледі.
Демек, танымдық дербестік жаңғыртушы және шығармашылық
сипатта болуы мүмкін. Бұл сапаның қалыптасуы дайын түрде білім
алған кезде де, өз бетінше іздеу барысында де болуы мүмкін.
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СТУДЕНТТЕРДІҢ – БИОЛОГТАРДЫҢ ОҚУ МОТИВТЕРІН
ҚАЛЫПТАСТЫРУ МӘСЕЛЕСІНЕ
Н.П. Корогод
ПМПУ доценті, Павлодар қ.
А.Н. Ескермесова
ПМПУ студенті, Павлодар қ.
Аңдатпа. Жұмыста студенттердің бойына оқу мотивін қалыптастыру мәселесі зерттеледі. «Оқу мотиві» ұғымын анықтаудың әртүрлі
тәсілдеріне жүргізілген талдау негізінде оқу мотивтерінің жіктелуі
ұсынылған. Студенттерде тұлғалық-құндылығы бар оқытудың шынайы
мотивтерін қалыптастыру мен дамыту үшін ынталандырудың барлық
негізгі компоненттерін ескере отырып, тұтастық тәсілді қолдану
қажеттілігіне негізделген. Оқуға деген ішкі ниеттің (қажеттіліктің,
мақсаттардың, эмоциялардың) пайда болуына, студенттің оларды
сезінуіне және өзінің мотивациялық саласын одан әрі дамытуына
бағытталған оқу мотивтерін қалыптастыру тәсілдері бөлінген. Оқу
мотивтерінің құрылымына сәйкес: оқу материалының мазмұны арқылы
студенттердің танымдық қызметін өзектендіру; студенттердің
сабақтарын ұйымдастыру және өткізу кезіндегі мәселелік тәсілді жүзеге
асыру; студенттерді мақсатқа бағыттауға үйрету; студенттерді
табысқа жету жағдайында оқыту қолданылады.

Жоғары білім, жеке тұлғаны дамыту және өзін-өзі дамыту
жүйесіндегі әлеуметтік институттардың бірі бола отырып, ең маңызды
әлеуметтік және білім беру функцияларының бірі – тұлғаның кәсіби
құзыреттілігін қалыптастыру, оның кәсіби қасиеттерін қалыптастыру
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қызметтерін орындады және орындайды [1]. Осы процестерге
тұлғаның қаншалықты белсенді қосылғаны, оның білім беру
қызметіндегі жетістігіне және де, ең бастысы, адамның заманауи
қоғамда бәсекеге қабілеттілігіне байланысты.
Жеке тұлғаның қызметін реттейтін жетекші фактор, оның мінезқұлқы мен қызметі. Бұл қызметке қатысты қозғалыс ынталандырушы
функцияны ғана емес, сондай-ақ ұйымдастырушылық және ойды
қалыптастыру функциясын орындайды. Ұйымдастыру функциясы
мақсатты анықтауға бағытталған: пайда болған мотив мақсатты таңдау
мен бекітуге, яғни болжанған нәтижеге үлес қосады. Ой
қалыптастырушы функция іс-әрекетке терең жеке мағына беру болып
табылады, ол адамның өзі орындайтын түрлі қызмет түрлеріне
тартылу дәрежесіне әсер етеді: бір түрлері ол үшін жеке мағына
береді, басқалары жоқ.
Егер ол саналы түрде студенттердің маңызды құралы ретінде
қабылдайтын оқу мақсаттарын жүзеге асыруға бағытталған жағдайда
студенттердің оқу процесіндегі қызметі шынайы оқу болып табылады.
Сондықтан жоғары мектеп педагогтарына: студенттерде тек кәсіби
білім, білік пен дағды қалыптастыруды ғана емес, сонымен қатар
олардың оқуға барабар қарым-қатынасын қалыптастыру, оқудың жаңа
себептерін қалыптастыру және қолдау секілді күрделі міндеттерін
шешуі қажет
Оқу мотивтерінің жіктелуінің кең спектріне қарамастан,
ұсынылған мотивтердің барлық түрлерін екі үлкен топқа бөлуге
болады [2-4]:
1. Мотивтер – бұл білім беру қызметіне тән, оның мазмұнымен
тікелей байланысты танымдық ынталандыру мотивтері. Бұл топқа
мыналар кіреді:
– ынталандыру мотивтің мазмұны ретінде, оқу мазмұнымен
байланысты, яғни білім алушы жаңа фактілерді білуге, білім алуға, ісәрекет тәсілдерін меңгеруге, құбылыстардың мәнін ұғынуға ұмтылуды
үйренеді;
– ынталандыру мотивтің үдерісі ретінде, оқу үрдісімен
байланысты, яғни білім алушы интеллектуалдық белсенділік
танытуға, сабақта ойлау мен пайымдауға, таным процесінде, қиын
міндеттерді шешу процесінде кедергілерді жеңуге ұмтылуға үйренеді.
Білім алушыны алған нәтижелер ғана емес, оқу үдерісінің өзі де
қызықтырады.
2. Мотивтер – оқудың жанама өнімімен байланысты, оның
нәтижесі оқу ісінен тыс жерде жатыр. Оқу мотивтерінің осы топтарын
кіші топтарға бөлуге болады:
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2.1. Оқудың перспективалы ынталандыру мотивтері – бұл саналы
қойылған мақсатпен (жанама қызығушылық) және белгілі бір ерік
күшін салумен байланысты мотивтер. Бұл жағдайда танымдық ісәрекет осы қызметтен тыс мақсатқа жетудің құралы болып табылады.
Перспективалы ынталандыру мотивтеріне мыналар жатады:
– кәсіби мотивтер – кәсіптік қызметпен байланысты мотивтер,
яғни білім алушыны өзінің өмірлік жоспарларын іске асыру үшін
қажетті қандай да бір мамандыққа қызығушылық танытуға итермелейді;
– прагматикалық мотивтер – оқу іс-әрекетінің нәтижесі арқылы
білім алушының оқу қызметінен тыс жатқан белгілі бір мақсаттарға
қол жеткізуге ұмтылуына байланысты мотивтер. Бұл білім алушының
диплом алуға, стипендия алуға немесе оқымаған жағдайда туындауы
мүмкін қиындықтарды болдырмауға ұмтылысы болуы мүмкін.
2.2. Оқудың әлеуметтік мотивтері – білім алушының әлеуметтік
өзара әрекеттесудің түрлі тәсілдеріне бағытталуымен байланысты
ниетін білдіретін мотивтер.Оқу мотивтерінің осы топтарын кіші
топтарға бөлуге болады:
– моральдық мотивтер -борыш пен жауапкершілік сезімін
ұғынумен, ілімнің әлеуметтік маңыздылығын түсінумен, сондай-ақ
өзін-өзі жетілдіру қажеттілігін түсінумен байланысты мотивтер;
– беделді мотивтер -жеке тұлғаның қоршаған ортамен қарымқатынаста белгілі бір позицияны алу қажеттілігімен байланысты
себептер, ата-аналар немесе оқытушылар тарапынан мақұлдау алу,
жоғары баға алу қажеттілігімен байланысты себептер;
– коммуникативтік мотивтер-білім алушының құрдастарымен
қарым-қатынас жасауға қажеттілігімен байланысты мотивтер, сондайақ оқытушының беделіне, оқыту стиліне негізделген мотивтер.
Оқудың бөлінген мотивтерінің арасында танымдық-қозғаушы
мотивтер ерекше құнды, танымдық мотивация студентті өз
қабілеттерін дамытуға итермелейді, тұлғаның қалыптасуына және
оның шығармашылық әлеуетін айқындауға әсер етеді.
Оқу уәждерін қалыптастыру үшін студенттерде ішкі ниеттің
(қажеттіліктер, мақсаттар, эмоциялар) пайда болуын қамтамасыз
ететін арнайы жағдайлар жасалуы тиіс. Оқу уәждемесін қалыптастыру
мәселесі бойынша әр түрлі жұмыстарды талдау оқу мотивтерін
қалыптастыру тәсілдерінде бірыңғай пікір жоқ екенін көрсетті[5-6].
Оқу мотивациясына кіретін негізгі компоненттерге сәйкес, бұл
зерттеуде педагогикалық тәсілдердің келесі жиынтығы бөлінеді:
– оқу материалының мазмұны арқылы студенттердің танымдық
іс-әрекетін өзектендіру;
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– студенттердің сабақтарын ұйымдастыру және өткізу кезіндегі
мәселелік тәсілді жүзеге асыру;
– студенттерге білім алуда мақсатты тұжырымдар қоюды үйрету;
– студенттерді табысқа жету жағдайында оқыту.
Осы әдістердің әрқайсысы оқытудың мотивациясының белгілі бір
компоненттері пайда болатын жағдайларды қамтамасыз етуге
бағытталған. Осылайша, студенттердің танымдық белсенділігін оқу
материалының мазмұны арқылы өзектендіру когнитивті қызығушылықтың пайда болуына; сабақты ұйымдастыру және өткізу кезінде –
танымдық қажеттіліктің пайда болуына; мәселелік көзқарасты іске
асыруға; студенттерді оқу мақсатын көздеуге үйретуге; студенттерді
табысқа жету жағдайында оқыту-жағымды эмоциялардың пайда
болуына бағытталған. Оқу үрдісіне таңдап алынған әдістерді енгізу
студенттердің оқу үрдістерін қалыптастырудың тиімді курсын
қамтамасыз етеді.
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ДИАГНОСТИКА УРОВНЕЙ АДАПТАЦИИ БУДУЩЕГО
ВЫПУСКНИКА К ТРЕБОВАНИЯМ ПРОФЕССИИ
З.К. Кульшарипова, Ж.Т Кенжебаева
Павлодарского государственного педагогического университета
Л.Н. Герлиц, А.О. Забегалин, В.В. Костюк
студенты Павлодарского государственного педагогического
университета
Abstract. One of the important conditions contributing to the effective
professional adaptation of graduates of vocational education institutions to the
modern labor market is a timely study of the factors that determine the future
professional activity.
Educational institutions should take into account the changing values,
attitudes and attitudes in the society, which must first be reflected in educational
programs for the development and development of opportunities for graduates to
adapt to the conditions of the labor market. Educational programs should include
communication and organizational skills, social skills and self-help skills.
Key words: professional adaptation of graduates, professionalism,
psychological features.

Привлечение психологии труда к решению практических задач
вызвано, в частности, тем, что студенты вузов с разной степенью
успешности овладевают будушей профессией, с разной успешностью
справляются со своими профессиональными задачами. Развитие
психологического направления как профессиография способствовало
достаточному пониманию объективных и субъективных причин этих
явлений.
Как отмечал К. М. Гуревич, «любой человек способен овладеть
любой профессией. Все дело в том, сколько на это потребуется сил и
времени» Таким образом, вопрос овладения будущей профессией
имеет свою абсолютную (материально-финансовую) и относительную
(личностно-смысловую) цену.
И этот процесс как предполагают психологи будет продолжаться
пока у специалиста не сформируются необходимые качества для
успешного, высокоэффективного и надежного (безаварийного)
выполнения требований трудовой деятельности.
Время пребывания студента в стадии учебного процесса в вузе
имеется объективная стоимость - материальная (затраты на обучение,
их неполная занятость и др.) и субъективная (самооценка студентом
своей личностной и профессиональной состоятельности, «идентичности» и пр.).
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Очевидно, что в интересах каждого студента, высшего учебного
заведения и самого региона необходимо оптимально распределять
выпускников по рабочим местам в пространстве профессии.
Инновационное
разрешение
задач
профессионального
самоопределения – первоначального и в продолжение всей карьеры
позволяет выпускнику максимально развить природные склонности к
выбранному типу профессий.
Для понимания условий развития профессиональных качеств есть
важные этапы формирования профессиональной пригодности.
Основными критериями развития природного потенциала и его
активного приспособления к требованиям трудовой деятельности
психологи считают:
– обучение и воспитание:
– привыкание, отбор и формирование индивидуального стиля
деятель-ности.
В.А. Бодров в процессе формирования профессиональной пригодности выделяет ряд этапов:
– трудовое воспитание и обучение;
– профессиональная ориентация;
– профессиональный отбор;
– профессиональная подготовка;
– профессиональная адаптация;
– профессиональная деятельность;
– профессиональная аттестация;
– профессиональная реабилитация.
Этапы профессионального обучения и воспитания являются
неотъемлемыми условиями овладения тем или иным видом
деятельности, особенно в педагогических вузах. Если деятельность
достаточно сложная, то необходим особый этап приспособления
выпускников к ее специи-фическим требованиям.
Однако не всегда полученные знания и практический опыт
достаточен для надежной отработки студентов выпускником
требований к педагоги-ческой.
В условиях вуза, в том числе сложных образовательных
ситуациях решающую роль может играть не опыт, не стаж работы, а
наличие или отсутствие определенных психологических качеств.
Чаще всего таковыми выступают эмоциональная устойчивость, объем
и переключаемость внимания и т.п., т.е. качества, обеспечивающие
стабильность и надежность деятельности субъекта при резких
изменениях факторов внешней и внутренней среды.
Профессиональный отбор претендентов, наиболее пригодных для
педагогической деятельности, обычно используется там, где
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существуют высокие требования к определенным психологическим
особенностям специалиста (способность противостоять действию
стрессогенных факторов, оперативно принимать ответственные
решения и т. п.).
В этих условия развития профессиональной пригодность как
педагогическая деятельность достаточно сложна, так как ее
требованиям может стать формирование индивидуального стиля
деятельности. Под ним понимают индивидуально-своеобразную
систему психологических средств, которые использует педагог для
наилучшего согласования своей индивидуальности с объективными
требованиями выполняемой работы внешне индивидуальный стиль
проявляется в своеобразии приемов и способов работы, в
предпочтительном темпе и режиме, в особенностях планирования и
прогнозирования развития событий, в характере привлечения
школьного контингента и перераспределения между ними учебных
функций.
Непрерывность проявляется в создании этапов, «переходов»
адап-тационной работы от школы к полной профессиональной
деятельности, что включает еще дополнительные функции.
Принцип психолого-педагогического оптимизма обусловлен, с
одной стороны, уровнем современного научного и практического
знания о потенциальных возможностях учащихся, с другой, –
представлениями о возможностях профессионального развития
будущего поколения.
Данный принцип опирается на идею Л.С. Выготского о «зоне
ближайшего развития» ученика, свидетельствующую о ведущей роли
обучения в его развитии и позволяющую прогнозировать начало, ход и
результаты индивидуальной программы.
Будущий педагог в регионе строит работу, опираясь не только па
имеющийся актуальный уровень собственного развития, но и на
потенциальные возможности и учащегося, что определяет совместную
перспективу развития, имения выйти вместе с учеником на
положительный результат.
Принцип
индивидуального
подхода
в
специализации
педагогической деятельности является для будущего педагога
благоприятным условием обучения, позволяющие учитывать, как
индивидуальные особенности каждого обучающегося (особенности
высшей деятельности, темперамента, характера, скорости протекания
мыслительных процессов, уровень форсированности знаний и умений,
умение учиться, работоспособность-мотивация, уровень развития
эмоционально-волевой сферы), так и его специфические особенности.
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Помимо перечисленных общих принципов диагностики уровней
адаптации будущего выпускника к требованиям профессии, выделены
специальные принципы психолого-педагогического сопровождения:
партнерство –умение вовлекать
обучающихся в адаптационный
процесс; разно плановость усилий – направленность адаптационного
процесса на различные сферы жизнедеятельности учащихся (личную,
социальную
и
трудовую);
комплексность
воздействия
–
согласованность действий педагогов, руководителей кружков,
психологов, социальных работников и социальных партнеров.
Поскольку процесс адаптации выпускников к профессиональной
деятельности влечет перестройку познавательной, мотивационно-ценностной и эмоционально-волевой сфер личности и определяется
скоростью и результатами этой перестройки в качестве структурных
составляющих профессиональной адаптации нами в исследовании
выделяются когнитивная, мотивационноценностная, личностная,
эмоционально-волевая и коммуни-кативная. От этого условия зависит
эффективная профессиональная адаптация выпускника в школе и к
условиям современного рынка труда.
Своевременное исследование данных факторов показывает
зависимость успешной дальнейшей профессиональной деятельности
будущих спе-циалистов.
Таким образом, диагностика уровней адаптации будущего
выпускника к требованиям профессии является одной из важных
критериальных характеристик профессиональной компетентности,
которая отражает все структурные компоненты компетентности
(компетентность в педагоги-ческой деятельности; коммуникативная
компетентность; личностная компетентность), способствующие эффективной профессиональной адаптации выпускников в своевременных
условиях региона, и от которых зависит успешность дальнейшей
профессиональной деятельности.
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«МҮМКІНДІГІ ШЕКТЕУЛІ БАЛАЛАРДЫ ОҚЫТУДА
КӨМЕКШІ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰРАЛДАРДЫ ҚОЛДАНУ»
Р.Б. Курманалинова
ПМПУ оқытушы, Павлодар қ.
А, Амантаева Ж. Аманова
5В010500-Дефектология мамандығының 1 курс студенттері
Аңдатпа. Әр бала үшін ең алғаш мектепке бару ең жауапты да қиын
кезең. Ал мүмкіндіктері шектеулі балалар үшін бұл кезең әлдеқайда
эмоциялық жағынан да, психологиялық жағынан да ауыр болады. Қазіргі
кезде Қазақстан Республикасының білім беру жүйесі инклюзивті білім беру
қағидаларына бет бұрды. Бұл арнайы қажеттілігі бар балалар үшін
мектептерде, мекемелерде жағдай туғызып, оларды жалпы білім беру
жүйесіне қосу. Әрбір бала, мүмкіндігінше қажетті деңгейде білім алуы
тиісті.

Ерекше білім беру қажеттілігі бар тұлғалар әлеуметтік ортамен
әрекеттесуде қиыншылықтармен кездеседі, оларда қоршаған ортадағы
өзгерістерді қабылдап, талдау қабілетгері төмен болады. Бұл
балалардың қоршаған адамдармен қалыпты қарым-қатынас жасау
қабілеті де шектеулі, кемістіктің салдарынан. Осыған байланысты
арнайы мектептердің маңызды міндеттерінің бірі – әлеуметтік бейімдеу
жұмыстары ұйымдастыру.
Ерекше білім беру қажеттілігі бар балаларды арнайы оқытуды
көмекші техникалық құралдардың орны ерекше. Заман үрдісіне сай
жаңа технологияны қолдану бала зейінін шоғырландыруға, танымдық
қабілетін арттыруға көмегі зор. Яғни, жаңа компьютерлік
технологияны қолдану – жаңа заманның жаңа үлгідегі әдіс-тәсілдері
деседе болғандай.
«Мүгедектерді сауықтырудың кейбір мәселелері туралы»
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 20 шілдедегі № 754
қаулысы. Онда мыналар қарастырылған:
– Мүгедектерді протезді-ортопедтік көмекпен және техникалық
көмекші құралдармен қамтамасыз ету ережелері ;
– Мүгедекті сауықтырудың жеке бағдарламасына сәйкес өз
бетінше қимылдауы қиын бірінші топ мүгедектеріне жеке көмекші
әлеуметтік қызметін және кереңдігі бойынша мүгедектерге қимыл
тілінің маманын – жылына 30 сағат көлемінде беру ережелері;
– Мүгедектерді арнайы жылжу құралдарымен қамтамасыз ету
ережелері;
– Мүгедектер мен мүгедек-балаларға шипажайлық-курорттық
емдеудің ережелері;
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– Мүгедектерге берілетін техникалық көмекші құралдардың және
арнайы жылжу құралдарының тізімі[1].
«Қазіргі
заманда
жастарға
ақпараттық
технологиямен
байланысты әлемдік стандартқа сай мүдделі жаңа білім беру өте
қажет» – деп, Елбасы атап көрсеткендей, жас ұрпаққа білім беру
жолында ақпараттық технологияны оқу үрдісінде оңтайландыру мен
тиімділігін арттырудың маңызы зор.
Мүмкіншілігі шектеулі балаларды оқытудағы көмекші
техникалық құралдар және олардың рөлі
Мүмкіндіктері шектеулі бала – ұзақ уақыт емделуді көздейтін
медициналық диагнозы бар бала ғана емес, сонымен қатар қоғамдағы
өз орнын іздеп, білім алуға деген қажеттілігі бар жеке тұлға.
Дәстүрлі педагогикалық технологиялар білім берудің қажетті
деңгейін тек жалпы білім беру мекемелерінде оқитын балалар үшін
ұсынады. Мүгедектігі бар балалар, денсаулығы шектеулеріне
байланысты жалпы білім беру мекемелеріне бара алмайды, басқа
балалар сияқты сапалы білім алуға мүмкіндіктері аз болып келеді.
Осындай балаларға көмек көрсету мәселесі ұлттық білім берудің
алдында тұрған бірқатар мәселелердің бірі болып табылады. Қазіргі
кезде жаңа ақпараттық және білім беру технологияларын кеңінен
енгізіп, мүгедектердің білім беру бағдарламаларына және іс-әрекеттегі
іс-әрекеттеріне қолжетімділігін кеңейту қазіргі кезде қолға алынуда.
Компьютерді жүйелі түрде пайдалану ерекше білім беру қажеттілігі
бар балалар (бұдан кейін ЕББҚ) үшін болашақ мамандықтың негізі
ретінде бастауыш, кәсіби дайындыққа жол ашады, шығармашылық
қабілеттерін дамытуға, оқу үдерісін белсендендіруге мүмкіндік береді.
Қазіргі кезде арнайы білім беру ұйымдары мүмкіндігі шектеулі
балалардың танымдық дамуын ынталандыратын интерактивті
тақталармен, мультимедиялық білім беру жүйелерімен (Eduplay,
Multikid, Sound beam) жабдықталған. Көру қабілеті бұзылған
балаларға арналған мектептерде 46 тифлокомпьютерлер қызмет
атқарады. Түзету мектептердің шамамен 95%-ы Ғаламторға қосылған.
Арнайы түзету білім беру ұйымдарының 41%-ы логопедтік жаттығу
құралдарымен,
37%-ы
сөйлеу-есту
жаттығу
құралдарымен
жабдықталған. Тірек – қозғалыс аппаратында бұзылыстары бар
балаларға арналған жекелеген қозғалыс құралдары игерілуде. Әрбір
түзету ұйымдарында М. Монтессори әдістемесінің элементтері қолданылады [2].
Есту қабілеті бұзылған адамдарға арналған құралдар.
Саңыраулықта есту аппараты бөлігінің дыбысты қабылдау қызметі
бұзылады, негізгі сөйлеу жиілігі 80-85 дБ-ден төмен емес орташа
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қабылдау шегінде аудиометрдің үнді қабылдауы көбінесе 125-4000 Гц
арасында өзгеріп отырады. Бұл есту күйі арнайы апаратсыз баланың
сөзді қабылдауына мүмкіндік бермейді. Естімеуі немесе нашар естуі
баланы ең маңызды ақпарат көзінен айырады, әсiресе егер ол ерте
жаста естуден айырылса сөйлеу және психикалық дамуының
тежелуіне әкеледі. Психофизикалық дамуында артта қалушылықты
көрсету дәрежесi әр түрлi себептерге, есту қабілетінің нашарлау
уақыты мен ауырлығына байланысты болады. Есту қабілеті ерте
бұзылса және ауыр болса баланың психологиясы және сөйлеу тілі
тежелуі айқын. Естімейтін және нашар еститін балаларды оқытуда
қосымша құрал ретінде сөйлеуді қабылдауын, сөздің дыбыстық
құрамын түсінуді жеңілдететін дактилология тәрізді арнайы
құралдарды қолдану қажет. Ым- ишарамен сөйлеу оқытудың негізгі
емес қосымша құралы ретінде тек естімейтін балаларға қолданылады.
Оқу материалын қабылдау есту-көру негізінде аудио визуальды және
сурдо-техникалық құралдарды пайдалану арқылы жүзеге асырылады.
Есту қабілеті нашар пайдаланушыларға дыбыстық ескерту
сигнал-дарын экрандық көрсеткіштермен ауыстыру үшін кірістірілген
Windows және Mac OS операциялық жүйелерін пайдалануға болады.
Мүмкіндігі шектеулі балаларға түзету-дамыту жұмыстарын жүргізу
үшін
арнайы
мамандандырылған
немесе
бейімдендірілген
компьютерлік бағдар-ламаларды қолдану ұсынылады. Оларды
қолдану тиімділігі мұғалімнің кәсіби құзыреттілігі мен жаңа
мүмкіндіктерді қолдану дағдысына байланысты. Сондай-ақ
мұғалімнің жаңа инновациялық технологияларды енгізуде балалардың
мотивациясын арттырып, психологиялық қолайлы жағдайлар туғыза
білуі шарт.
Церебральды сал ауруы бар балаларға арналған мамандандырылған құрылғылар
Бүгінде көптеген елдерде қозғалтқыштың құнсыздану түріне
байланысты церебралды паралики әсері мына форматтарға бөлінеді:
– спастикалық, бұлшық еттер қиындаған кезде (спастикалық),
бұлшықет тону жоғарылайды, бірақ сонымен бірге бұлшықеттің
беріктігі төмендейді;
– гиперкинетикалық немесе дискинетикалық, егер баланың
бақылау жасай алмайтын еріксіз қозғалысы болса;
– атаксикалық – баланың қозғалысы шамадан тыс, келісілмеген
және ыңғайсыз;
– аралас – бала спастикалық, атаксия, спастикалық және ацетоз
болуы мүмкін.
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Сондықтан, әрбір нақты жағдай үшін АКТ жүйесінің өзіндік
модифи-кациясын жасау немесе оның мүмкіндіктеріне сәйкес дайын
өнімді теңшеу қажет.
Осыған байланысты моторлы бұзылулары бар ЕББҚ бар балалар
үшін қолданылатын ТҚҚ:
– Арнайы пернетақта (кішірейтілген, үлкейтілген, сенсорлық
тақтамен)
– Trackball манипуляторы
– Сенсорлық тақта
– Джойстик
– Электрондық позициялау құрылғылары
– Сенсорлық экран
– Микрофон
Арнайы пернетақта. Пернетақтаны конфигурациялауға мүмкіндік
беретін бағдарлама (кездейсоқ пернелерді басу, пернетақтадан
меңзерді басқару, командалардың жауап уақытын және қайталауды
басқару, түймелер комбинациясын басқару және т.б.) Арнайы
пернетақталар шектеулі моторлы функциялары бар адамдар үшін
компьютер пайдалану жеңілдету үшін арналған. Түрлі типтегі
пернетақта кейбір шектеулерге бейімделген. Үлкен пернетақта –
мотор функцияларын ауыр бұзылуы бар адамдар үшін пернетақта.
(Спастикалық, үйлестірілген қозғалыстар) жоғары мотор бұзылған
адамдар бір уақытта бірнеше пернелерін басу болдырмау үшін, алыс
бір-біріне жақын орналасқан ірі кілттері (27-20mm) бар пернетақта,
қажет. Операциялық жүйе функцияларын және дауыспен енгізуді
басқару үшін жасалған бағдарламалық жасақтама.Пернетақтан мәтінді
теру кезінде сөздерді болжау және аяқтауға мүмкіндік беретін
бағдарлама. Виртуалды пернетақта.
Көрмейтін және көру қабілеті нашар адамдарға арналған
құралдар. Көру қабілеті нашар адамдарға кәсіби және әлеуметтікмәдени қалпына келтіру міндеті мамандандырылуға түсетін
ақпараттың барынша көп көлемін меңгеруді талап етеді. Электронды
кітаптар, журналдар мен газеттер бүгінде қағаз және «сөйлейтін»
басылымдармен бәсекелеседі. Көрмейтін және көру қабілеті нашар
оқушылар мен мамандар үшін бұл ақпаратқа қол жеткізудің маңызды
жолы болды. Ақпаратқа қол жеткізудің баламалы жолдары қажет.
Осындай баламалардың бірі – Интернет-ресурстар: электрондық
кітаптар,
мерзімді
басылымдар,
сілтемелер,
бейімделген
бағдарламалар, дыбыстық файлдар, лекциялар және т.б., оларға қол
жетімділік көру қабілеті нашар адамдар үшін бар кедергілерді
еңсеруге мүмкіндік береді, бұл ақпаратқа кең қолжетімділікті және,
демек, мәдениетке, білім беру және байланыс мүмкіндігінің жай-күйі.
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Мәтін жақсарту бағдарламалары. Бұл технология көру қабілеті
төмен пайдаланушыларға арналған. Экранның ұлғайту жүйелері
қарапайым қаріп өлшемін ұлғайту мүмкіндігінен экрандық оқу
модульдерімен бірге жұмыс істейтін күрделі өнімдерге дейін әртүрлі
болады. Кескінді ұлғайтудың ең кең таралған және қуатты
бағдарламасы ZoomText болып табылады, ол мыналарды қамтамасыз
етеді: ақпараттың ұлғаюы, 2-ден 16 есе; экран кеңістігін және оның
бөлігін бірдей бірнеше (8-ге дейін) кеңейту терезелерімен бір уақытта
жұмыс жасау; ұлғайтылған ақпаратты біркелкі жылжыту, әр зумтерезеде жылжытқанда, түстердің контрастын реттеңіз.
Экранға кіру бағдарламалық құралы. Мониторда көрсетілетін
мәтіндік және графикалық ақпаратты дыбыстауды қамтамасыз етіңіз
және рельефтік түрдегі мәтіндік ақпаратты оқу үшін Брайль
дисплейлерін пайдаланыңыз. Экранға кіру бағдарламалары сөйлеу
синтез технологияларына негізделген. Бұл бағдарламалар танымал
Windows қолданбаларына және бүкіл дүниежүзілік Интернетке
қолжетімділікті қамтамасыз етеді, бұл кірістірілген сөйлеу синтезі
және дыбыс картасы арқылы динамиктер немесе брайль
дисплейлерінде компьютер экранының мазмұнын көрсету.
Брайль дисплейлер мен принтерлер. Брайль дисплейі – бұл
соқырларға Брайль жүйесі рельефтік нышандары түрінде кәдімгі
дисплейден мәтіндік ақпаратты қабылдауға мүмкіндік беретін
құрылғы. Оның сөзсіз артықшылығы мыналарды қамтиды: соқыр
адамға экранды бейнелеу мүмкіндігі, тапсырыс берілген мәтіндерді
жылдам оқып білу мүмкіндігі. Брайль принтерлері Брайль
рәміздерінде мәтіндік ақпаратты көрсету үшін құрылғылар.
Өкінішке орай, бұл құрылғылар жұмыс істеген кезде үлкен шу
шығарады. Соңғы жылдары қағазды үнемдеуге арналған екі жақты
басып шығару мүмкіндігі бар. Қазіргі Брайль принтерлері кез-келген
мәтін редакторында орындалған мәтіндерді басып шығаруға
мүмкіндік береді, брайль құжаттарын басып шығарғаннан кейін
бірден пайдалануға дайын.
«Электронды күлгін» типті құрылғылар. Олар – монитор немесе
теледидар экранындағы қағаз құжаттары бейнесін жобалайтын
теледидар
ұлғайтқыштары.
Бұл
құрылғылар
автофокуспен
жабдықталған
бейнека-мерамен,
монитормен
(компьютер),
жылжымалы үстелмен жабдықталған.
Оқу машиналары. Сканерлер, әсіресе оптикалық тану
жүйелерімен бірге, соқыр пайдаланушылардың негізгі құралы болып
табылады. Оқу машинасы соқыр адамға сөйлеу синтезін қолданып, кез
келген жазық мәтінді оқуға мүмкіндік береді. Компьютерде жұмыс
істей алмайтын пайдаланушылар үшін ыңғайлы және ыңғайлы стандартты пернетақта, монитор және тышқан жоқ.
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Сөйлеу қабілеті бұзылған адамдарға көмекші құралдар
Сөздің толық немесе ішінара жоғалуы бар адамдардың негізгі
мәселесі – қарым-қатынастың шектеулі тәсілі, ой мен қажеттіліктерді
білдіру. Арнайы құрылғылар мен жүйелер осындай шектеулерді өтеуге
мүмкіндік береді.
Құрылғы «жеңіл қалам». Кішкентай байланыс құралдары.
Пернетақта арқылы енгізілген мәтіндік хабарлар екі дисплейде
көрсетіледі, олардың біреуі тыңдаушыға, екіншісі динамикке
жіберіледі.
Бұдан басқа, хабарлар кіріктірілген сөйлеу синтезаторы арқылы
жариялануы мүмкін. Пернетақтаны пайдалана алмайтын тірек-қимыл
аппараты бұзылулары бар пайдаланушылар үшін қол сканерін қолдана
отырып ақпаратты енгізудің баламалы тәсілі ұсынылған. Жылдам теру
пернелері 500 хабарды сақтауға мүмкіндік береді[3].
Әдебиет
1. «Мүгедектерді сауықтырудың кейбір мәселелері туралы» Қазақстан
Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 20 шілдедегі Заңы
2. Елисеева И.Г. Организация педагогического контроля специальной
(коррек-ционной) школе. Методическое пособие для учителей. Алматы, 2010
3. Мүмкіндігі шектеулі балалармен жүргізілетін түзету және дамыту жаттығулары» әдістемелік құрал, Шымкент, 2012 ж.

«АУТИЗМІ БАР БАЛАЛАРДЫ ОҚЫТУДА КЕШЕНДІ
ӘДІСТЕРДІ ҚОЛДАНУ»
Р.Б. Курманалинова
ПМПУ оқытушы, Павлодар қ.
Ұ. Бекжігіт, Р. Жолдыбаев, Е. Молдахмет
5В010500-Дефектология мамандығының 2 курс студенттері
Аңдатпа. Әрине әрбір ата-ана өз баласы өмірге келгеннен соң, оның
дені сау болғанын қалайды. Ата-анасы баланың жасаған әрбір қимылына,
жүзінің жадырағанына, басқан әрбір қадамына, алғашқы шығарған
дыбысына, айтқан сөзіне қуанады. Әрбір бала қоршаған ортаның
қамқорлығын сезінгісі келеді. Бірақ кейбір балалар қоршаған ортадан
алыстап, өз әлемінде өмір сүреді. Олар әр жаңа нәрсеге қызықпайды, оны
танып-білуге қызығушылығы болмайды. Осындай балалар қарым-қатынас
жасауда, әлеуметтік ортаға бейімделуде, ата-анасымен сөйлесуде
әртүрлі қиындықтарға кездеседі. Осындай белгілер арқылы балада

аутизмнің немесе оның кейбір белгілерін анықтауға болады.
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Елімізде аутизм туралы ақпарат аз, ал онымен күресіп жүргендер
көп. Әлем бойынша 67 миллион адам аталған дертпен арпалысса,
қазақстан-дықтардың үлес салмағы мыңнан асып жығылады.
Елімізде аутизмі бар балалардың саны күрт өсуде. 2003 жылы 77
бала тіркелген болса, 3 жылдан кейін бала саны 255-ке жеткен, 2010
жылға қарай 326 бала тіркелген. Ал қазіргі таңда балалар аутизмі мың
жарымға жуық балада байқалған.
Аутизм ми жұмысының бұзылуынан туады. Мамандар аутизмнің
300-ге жуық себебін атап отыр. Бірақ нақты тұжырым, дәйекті дәлел
жоқ. Ең алғаш аутизм туралы Э. Блейлер, Лео Каннер,
О.С. Никольская, Г. Аспергер, А. Ретта, К.С. Лебединская сынды
ғалымдар қарастырған. Қазіргі кезеңде аутизмді зерттеу өрісі кеңейіп
отыр. Аутизм ¾ бала дамуындағы ауытқушылықтың ауыр түрі, ол
әлеуметтік ортамен қарым-қатынастың жоқтығын білдіреді. Симптом
ретінде аутизм көптеген психикалық ауруларда кездеседі, бірақ кейбір
жағдайларда ерте жастан байқалып, бала дамуына кері әсерін тигізеді.
Бұл жағдайды ерте балалық аутизм (ЕБА) синдромы дейді. Ол болса
психикалық
даму
зақымдалуының
бір
нұсқасы
ретінде
қарастырылады. Сонымен қатар бала бойында аутизмнің кейбір
клиникалық көріністері байқалса, оны аутистикалық тұлғалық
қасиеттер деп атайды. Нақты симптом ретінде 2-3 жасқа қарай
қалыптасуы мүмкін[1].
Қазіргі уақытта аутизмнің нақты себептері анық зерттелмеген.
Көп ғалымдардың деректері бойынша, аутизмі бар балалардың себебі
орталық
жүйке
жүйесінің
бұзылуы
салдарынан
болады.
Тұқымқуалаушылық фактордың әсері мол екенін көптеген
зерттеушілер мойындайды. Сонымен бірге мидың органикалық
зақымдалуы да аутист балаларда жиі кездеседі. Тұқым қуалаушылық
хромосомалық өзгерістер, зат алмасу өзгерістері, анасы жүкті және
туу кезінде алған жарақаттар, нейроинфекция- лар, тағы басқа жағдай
лар барлығы да жағымсыз әсер ету мүмкіндігі бар.
Аутизмнің пайда болу себептерін түсіндіретін нақты дәлелденген
ақпараттар өте аз. Бұрынырақ балаларға қызылшаға және
шошқаборлыққа
(свинка) қарсы егілетін екпе салдарынан пайда болады деген
болжам болған. Бірақ уақыт өтісімен, көптеген зерттеулер нәтижесінде
бұл болжам жоққа шығарылды. Ал, психоаналитиктердің ойынша,
баланың алғашқы даму кезеңіндегі «ата-ананың эмоциялық
салқындығы» да себеп болады.
Себептердің 1-тобы тұқым қуалаушылықпен байланысты. Кейбір
мамандардың айтуынша, аутизм тұқым қуалайды және ол гендік
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деңгейде беріліп отырады. Кей жағдайларда бұл тұжырымның
растығын дәлелдейтін мысалдар да бар, себебі аутистік белгілер бір
отбасының мүшелерінен байқалып жатады. Алайда ғалымдар
аутизмге жауап беретін генді әлі күнге таба алған жоқ.
Себептердің 2-тобына хромосомалық (генетикалық) мутация, зат
алмасудың туабітті аурулары жатады. Кейбір генетикалық синдромдар
мен зат алмасу ауруларының клиникалық симптомдарының қатарына
аутистикалық белгілер де кіреді. Мұндай аурулардың қатарында
сынғыш (фрагильді) Х-хромосома, Ретт, Мебиус синдромдары,
сонымен қатар фенилкетонурия, мукополисахаридоз және басқалары
бар.
Себептердің 3-тобы орталық жүйке жүйесінің түрлі себептермен
зақымдалуымен байланысты.
Оған мыналар түрткі болуы мүмкін:
– жүктілік және туу кезінде түрлі патогендік факторлардың әсер
етуі:
– Нейроинфекция, вирустық инфекция, жарақат, асфиксия және
т.б. Мұндай жағдайда аутизмді аурудың салдарынан болған жүйке
жүйесінің резидуалды-органикалық күйі деп қарастырады;
– биохимиялық, нейрохимиялық және метаболикалық ауытқулар.
Арнайы
– зерттеулер (жұлын сұйықтығы, қан, несеп сараптамалары)
көрсет-кеніндей, аутистикалық симптомдар физиологиялық тұрғыдан
белсенді заттар (серотонин, катехоламин және дофамин) алмасуының
бұзылуынан болады. Биохимиялық өзгерістер мен аутистикалық
белгілердің арасын-дағы байланыстың бар екенін дәлелдейтін
зерттеулер бар [2, б.55].
Аутизмнің алғашқы белгілеріне тоқталатын болсақ, белгілер
баланың үш жасына дейін анық байқалады. Әдетте, ер балаларда жиі
кездеседі. Ата-анасы баланың құрдастарымен салыстырғанда кеш
дамып, әлі сөйле-мегенін байқайды. Алғашында бала естімейтін
сияқты болып көрінеді, бірақ тексеру барысында нәтижесі олай
еместігін көрсетеді. Мұндайда баланың жалпы дамуы тежеледі.
Мінезі тұйықтала түседі. Атын атап шақырса, елең етпеуі де мүмкін.
Өзге балалармен де ойнамайды. Танып-білуге ұмтылмайды. Тіпті
жаңа ойыншық та оны қызықтыра алмайды. Яғни, мұндай балада
қалау, сағыну, аяныш, өкініш, қамқорлық сияқты сезімдердің
ешқайсысы болмайды. Оған бәрібір. Өз әлемінде, өзімен өзі өмір
сүреді. Тәулік бойы ұйықтамай жүре беруі мүмкін. Ештеңені қажет
етпейді.

268

Кейде бала сөйлеуді бастайды, бірақ біраз уақыт өтісімен, сөйлеу
қабілетін қайта жоғалтады, күнделікті қылықтары қайталанады, күнде
біройыншықпен және жалғыз ойнайды. Тіпті ойыншықтың тек бір
бөлігімен ғана (мәселен, тек қолымен немесе басымен) ойнауы
мүмкін.
Күнделікті қайталанатын тәртіптің өзгеруін бала өте қиын қабылдайды. Ата-аналарының айтуынша, бала көзге тіке қарамайды.
Көбісінің зияткерлік қабілеттері де төмен.
Тәжірибе көрсеткендей, кешенді түзете-оқыту әдістері мақсатты
түрде аутист балаларды түзете оқыту және тәрбиелеуде пайдалану
балалардың жан-жақты дамуына, түзету мен толықтыру жақтарына
психологиялық-педагогикалық жағдай жасайды. Сонымен қатар әр
баланың тұлғалық ерекшеліктерін ескереді.
Түзете-оқыту үрдісінде кешенді түзете-оқыту әдістерін қолдану
бала
ағзасының
компенсаторлы
мүмкіндіктерін
белсендіріп,
ауытқушылықтарды жеңуге, алдын алуға мүмкіндік туғызады. Осы
толықтырудың
негізінде
мүмкіндігі
шектеулі
балалардың
қабылдаудың сақталған түрін жүзеге асыру және баланың психикалық
функцияларын дамыту қолайлы жүзеге асады.
Түзете-оқыту үрдісінде кешенді түзете-оқыту әдістерін қолдану
бала ағзасының компенсаторлы мүмкіндіктерін белсендіріп,
ауытқушылық-тарды жеңуге, алдын алуға мүмкіндік туғызады. Осы
толықтырудың
негізінде
мүмкіндігі
шектеулі
балалардың
қабылдаудың сақталған түрін жүзеге асыру және баланың психикалық
функцияларын дамыту қолайлы жүзеге асады.
Ақпаратты көрнекі түрде көрсету қандай іс-әрекет болсын оның
әсерлілігін жоғарылатады. Арнайы білім беруде бұл әсердің маңызы
зор. Заманауи құралдарды, диагностикалық әдістерді және
технологияларды қолдану баланың тек сол кездегі ғана функциясын
анықтамай, сол кезде пайда болатын объективті қиындықтарды
анықтап, оларды қолжетімді тәсілмен жеңуге көмектеседі[3].
Әдебиет
1 Щипицина Л.М. Детский аутизм. Хрестоматия: учеб, пособие для студ.
высш, и средн, пед, психолог, и мед, учеб, заведений. ¾ СПб. Дидактика Плюс,
2001. ¾ С.
2. Н.Мамырова «Алаш айнасы» реапубликалық қоғамдық саяси газеті.
Қоғам. Алматы. №9, 2010 с.55
3. Мамайчук И.И. Помощь психолога детям с аутизмом. ¾ СПб. Речь,
2007. ¾ С.

269

КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА ПО СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ
С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ
Р.Б. Курманалинова
ПМПУ оқытушы, Павлодар қ.
М Самат, Д. Арылбаева
5В010500-Дефектология мамандығының 1 курс студенттері
Аңдатпа. Речь-занимает особое место в жизни человека. Потому
что речь является средством общения. Через него люди узнают
окружающую среду, получают полноценное общение с окружающими
людьми, что, в свою очередь, обеспечивает активную реализацию
психического развития. Поэтому для всестороннего, свободного развития
ребенка важно развитие речи. В настоящее время, по статистическим
данным, из года в год увеличивается количество детей с нарушениями речи
и процент детей, нуждающихся в логопедической помощи. Нарушение речи
в любом возрасте ограничивает возможность познавательной
деятельности и социальной адаптации человека.

Использование различных игр в логопедической работе многие
ученые исследовали и предлагали методики их применения. В
настоящее время данная идея является неотъемлемой частью системы
работы в специальной организации образования. Поэтому все
исследователи, занимающиеся вопросами обучения, развития,
воспитания детей с ограниченными возможностями, уделяли большое
внимание их трудовой подготовке. Таким Образом, Л.С. Выготский
...во всех тупиках находят путь. Главное: практическая деятельностьлучший путь к жизни; он является гарантом активного участия в
жизни с первых лет, поэтому он обеспечивает все для ребенка с
ограниченными возможностями-общение, речь, мышление» – в своих
выступлениях ясно раскрывает многогранное влияние исследования и
поиска на человека.
Обучение и воспитание детей с нарушениями слуха, их
социальная адаптация рассматривается с раннего возраста. Но если
устный способ разговора в старой системе только жесты, то нынешняя
цель сразу же научить говорить о устной речи. Этим вопросом стали
заниматься крупные ученые и педагоги-сурдологи (Е.М. П. Андреева,
Н.И. П. Белова, Е.Ф.Рау, Ф.Ф. Рау, Н.Д. Шматко) во второй половине
XX века. В рамках данной проблемы, т.е. формирование навыков
устной речи у учащихся с нарушениями слуха, осуществляется с
помощью сурдопедагогов[1, с.97].
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В
Законе
Республики
Казахстан
«Об
образовании»
подчеркивается необходимость: «основными задачами системы
образования
являются:
создание
условий
для
освоения
образовательных программ и развитие творческих, духовных и
физических возможностей личности, формиро-вание прочных основ
нравственности и здорового образа жизни, обога-щение интеллекта
путем создания условий для личностного развития». В этой связи
перед обществом поставлены задачи, направленные на гармоничное
развитие личности учащегося[2].
С детьми с нарушениями речи специалисты должны
своевременно проводить коррекционную работу.
Коррекционная работа проводится по следующим направлениям:
– развитие операций анализа, обобщения, сравнения, обобщения,
мышления;
– развитие зрительного восприятия, анализа, памяти;
– формирование пространственной ориентации;
– развитие слухового восприятия, внимания, слуховой памяти;
– коррекция нарушений мелкой и артикуляционной моторики рук;
– коррекция
нарушений
звукопоглощения,
нарушений
звукопогло-щающего состава речи;
– развитие словарного запаса (воспроизводство словарного
запаса, определение смысла слова, формирование лексической
системы, установ-ление связи между словами):
– формирование морфологической и синтаксической системы
языка;
– развитие фонематического анализа, обобщения, понимания;
– формирование анализа структуры предложения;
– развитие коммуникативной, познавательной и регулирующей
функции речи.
В зависимости от цели, поставленной перед логопедом, на
логопедическом занятии также используются различные игры. В
первом случае игра помогает получить знания о правильной речи,
формировать правильное отношение к коллективу в воспитании
необходимых им навыков и знаний. Во втором случае позволяет
перевести ребенка с первого вида деятельности на другой, а также
отдохнуть, без принуждения закрепить полученные в ходе занятий
знания.
Методиками по современной логопедии рекомендуется
применять игровые методы в работе с детьми дошкольного возраста.
Авторы рекомендовали использовать игру с целью развития и
коррекции речи.
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В литературе по дошкольному воспитанию:
– Дидактические;
– Жесткие;
– Творческое конструирование;
– Драматизм-игры;
– Ролевая-смысловая.
Для развития мелкой ручной моторики у детей с нарушениями
речи применяют различные виды массажа. Основные из них массажи
расслабления и затвердевания путем обмазки, поглаживания, сжатия,
встряхивания, передвижения, вибрации. Кроме того, на биологически
активных точках проводятся различные виды вибро-массажеров,
зондов, круглых, массажных мячей, спанжеров и самомассажа. В
основном на ладони мы используем Су-Джоковый массаж и кольца
пальцевые суставы. Рекомендации, необходимые для проведения
общего массажа.
1) Массаж желательно проводить в удобных для ребенка
условиях с хорошим музыкальным сопровождением.
2) Кожа у ребенка-должна быть сухая, чистая. Руки массажиста
должны быть чистыми, теплыми, без травм.
3) продолжительность массажа 10-12 процедур один цикл,
каждый день или промежуток дня. Первое время начинается 2-3
минуты.
Графический диктант для развития моторики рук оказывает
существенное влияние на коррекцию речи ребенка, нарушений
письма. Один из видов упражнений заключается в том, что сначала
нужно заменить руки холодной и горячей водой. После этого делаем
пластилиновые глины, рисование или графические упражнения.
Полезно работать с тесто. Тесто можно приготовить к написанию
пальцами путем накатки, отжима, а затем разделить на небольшие
детали тремя пальцами. Или прикоснуться к бане,пуговицам. Развитие
ребенка, что в три раза больше таких упражнений.
Подводя итоги, ранее выявленные речевые расстройства,
повышают результаты проводимой коррекционной работы по
социализации, повышают возможность детей найти свое место в
социальной среде [3, с.145].
Литература
1. Выготский Л.С. Психология развития человека. – М.: Изд-во Смысл;
Эксмо, 2005. – 113 с.)
2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 февраля
2011 года №160 САПП Республики Казахстан, 2011 г., №20.
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ЗИЯТЫНДА БҰЗЫЛЫСТАРЫ БАР БАЛАНЫҢ ТАНЫМДЫҚ
САЛАСЫНЫҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ
ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
И. Курмангалиева, А. Балтабаева, А. Кабиева, Н. Қайролла
5В010500-Дефектология мамандығының 2 курс студенттері
Жетекші: Р.Б. Курманалинова
ПМПУ оқытушы, Павлодар қ.
Аңдатпа. Мақалада зиятында бұзылыстары бар баланың танымдық
саласының психологиялық-педагогикалық ерекшеліктері қарастырылған.
Түзету педагогикалық көмекті қажет ететін балалар тобында зиятында
ауыр және терең бұзылыстары бар балалар ерекше орын алады, бұл
топтағы балалар осы уақытқа дейін арнайы ұйымдастырылған білім беру
және дамыту ортасына қосылмай келгені көпшілікке мәлім. Дегенмен,
соңғы жылдары психикалық және дене дамуында ауытқулары бар
балалардың көптеп туылуына байланысты бұл мәселеге көзқарас өзгеруде.

Қазақстан Республикасының президенті Н.Ә. Назарбаев өзінің
кезекті Жолдауында мүмкіндігі шектеулі азаматтарымызға көбірек
көңіл бөлу керектігін, олардың тұрмыстық қызмет көрсету, тағам
өнеркәсібі, ауыл шаруашылығы кәсіпорындарында жұмыс істей
алатындығын жеке атап көрсетті. Сонымен қатар, оларды белсенді
өмірге тарту мәселесі, өздерін қоғамның мүшесі ретінде пайдалы
еңбекке қосу туралы атап өтті[1].
Түзету педагогикалық көмекті қажет ететін балалар тобында
зиятында ауыр және терең бұзылыстары бар балалар ерекше орын
алады, бұл топтағы балалар осы уақытқа дейін арнайы
ұйымдастырылған білім беру және дамыту ортасына қосылмай келгені
көпшілікке мәлім. Дегенмен, соңғы жылдары психикалық және дене
дамуында ауытқулары бар балалардың көптеп туылуына байланысты
бұл мәселеге көзқарас өзгеруде.
Кеңес Үкіметі кезінде оқуға қабілеті бар балалар арнайы білім
беру мекемелеріне жіберілген болатын, яғни олар арнайы бағдарлама
материалын меңгеруге тиісті еді. Ал, зиятында ауыр және терең
бұзылыстары бар балалар әлеуметтік қорғау жүйесіне қарайтын және
тек қана медициналық көмек пен қарапайым күтім көрсетілетін
интернат-үйлерінде тұратын.
Қазіргі таңда арнайы интернат-үйлері медициналық-әлеуметтік,
психоневрологиялық аурулары бар тұлғаларға арналған мекемелер
болып өзгертілді, яғни бұл жерде медициналық көмекпен бірге түзете-
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дамыта оқыту, еңбек және әлеуметтік-тұрмыстық икемділіктер мен
дағдыларды қалыптастыру жұмыстарды жүргізу ұйымдастырылған.
Батыс Еуропада қалыптасқан дәстүр бойынша ата-аналар мен
қамқоршылар зиятында ауыр және терең ауытқуы бар балаларды
оқыту мен тәрбиелеу үшін мемлекеттік немесе жеке меншік білім беру
мекемелерін таңдауға құқылы. Бұл топтағы балалар бастауыш және
кәсіби білім алуға құқылы. Бастауыш білімнің мазмұны – оқу, жазу,
есептеудің қарапайым деңгейіндегі білім, икемділік пен дағдыны
қамтиды.
Қазақстан Республикасында мүмкіншілігі шектеулі балаларға
оңалту мен білім беру көмегінің жаңа ықпалы 2002 жылы 11 шілдеде
қабылданған «Кемтар балаларды әлеуметтік және медициналықпедагогикалық түзеу арқылы қолдау туралы» заңында
көрсетілген. Осы заңда зиятында ауыр және терең бұзылыстары
бар балаларға үй жағдайында әлеуметтік көмек көрсету бөлімі анық
көрсе-тілген
Жоғарыда айтылған мәселеге байланысты арнайы оқыту бағдарламасын құру қажеттілігі пайда болды. Біздің елде осы уақытқа дейін
зиятында ауыр және терең бұзылыстары бар балаларға арналған
бағдарлама болған жоқ. Ресейде 1976 жылы А.Р. Маллер мен Г.В.
Цикото құрастырған «Программа для воспитания и обучения глубоко
умственно отсталых детей», 2003 жылы Е.А. Екжанова мен Е.А.
Стребелева құрған «Программа дошкольных образовательных
учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением
интеллекта» сынды бағдарламалар жарық көрді. Осы негізде 2009
жылы Р.А. Сүлейменова және Г.А. Ильмуратова атты ғалымдарымыз
«Коррекционно-развивающего обучения детей с тяжелой и
глубокой умственной отсталостью» атты арнайы бағдарлама өңделді.
2005 жылы ұлттық-ғылыми тәжірибелік түзету-педагогикалық
орта-лығында аталмыш балаларға арналған күндізгі бөлім ашылды.
1994 жылы бүкіл әлемдік денсаулық сақтау ұйымының қабылдаған
жіктеуі бойынша зияттың төмендігі төрт негізгі деңгейге бөлінеді:
жеңіл – F70, орташа – F71, ауыр – F72, терең – F73.
Зиятында ауыр және терең ауытқуы бар балалардың психикалық
және дене дамуының жағдайларын сипаттай келе, келесідей
ерекшеліктерді атауға болады: бұл топтағы балалардың қимылқозғалыстары баяу, мақсатсыз, жүру немесе жүгіру үрдісі кезінде
қиындық танытады, бір әрекеттен екінші әрекетке ауысу қимылдары
шектелген, сөздік нұсқауларды қимыл-қозғалыспен сәйкестендіре
алмайды. Ал, кейбір балалардың қимылдары керісінше, өте жылдам
және мақсатқа сай бағытталмаған[2].
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Егер зиятында ауыр және терең бұзылыстары бар балалардың
жалпы моторикасын сипаттайтын болсақ, онда бірінші орынға
қимылдың ұғым-дық құрылымының дамымағандығы алға шығады,
яғни баланың тірек-қимыл қозғалыс аппаратының жағдайымен кейбір
қимылдарды немесе қимылдардың элементтерін орындай алады, бірақ
та тапсырманы түсіне алмауының себебінен қимыл- қозғалыстарды
толығымен орындай алмайды. Сондықтан да, бала бөлмеде мақсатсыз
ары-бері жүреді немесе бір орында отыра береді. Екі жағдайда да
баланың кеңістікте бағдарлай алмайтындығын байқауға болады. Олар
кеңістіктің шекараларын қабыл-дамайды, сонымен қатар өзінің
бөлмеде тұрғанын түсінбейді.
Зиятында ауыр және терең ауытқуы бар балалар қоршаған орта
болмыстарын үстіртін қабылдайды. Мысалы, бала пирамиданы жинау
барысында оның сақиналарын таяқшаға кигізу қимылдарын
меңгереді, ал егер басқа материалдан жасалған, көлемі, түсі басқа
пирамиданы ұсынып, дәл сондай тапсырма берілсе, бала бұл
тапсырманы орындай алмайды.
Түзету жұмысының нәтижесінде балаларда қарапайым елес пен
түсініктер пайда болады. Мысалы, олар қабылдаған объектілерді
біріктіре алады (киім, аяқ киім, ыдыс).
Зиятында ауыр және терең бұзылыстары бар балалардың көңілкүйлері әр уақытта көтеріңкі болады, бірақ оның сол жағдайда
қарапайым қажеттілігінің болмауынан (қарнының ашуы, шөлдеу,
таныс емес бөлме) көңіл-күйлері кенеттен өзгереді. Мұндай балалар
тез шаршағыш келеді, зейінін жинақтай алмайды. Эмоционалды
реакциялары кедей, мысалы, қолындағы затты тартып алса, ол
ренжігенін көрсетпейді, бірден жылап қалады.
Бұл топтағы балалардың зейіні тұрақсыз, бір әрекетте тоқталып
қалумен шектеледі. Бір әрекетті меңгеріп алған соң, сол әрекетті
мақсатсыз қайталаудан жалықпайды. Зиятында ауыр және терең
бұзылыстары бар балалар ересектерге және де басқа адамдарға
еліктей алмайды. Кей жағдайда ғана күнделікті кездесетін тұрмыстық
үрдістерді қайталайды. Мысалы, сыпыру, үстелдің үстін сүрту,
телефонмен сөйлесу және т.б. Аталмыш балалардың сөйлеу тілінің
барлық жағы дамымаған болып келеді. Зиятында ауыр және терең
бұзылыстары бар балалар нұсқауды түсінбегендіктен, олардың
артикуляциялық аппараттарының қозғалысын тексеру оңайға
соқпайды. Бұлшықет қозғалмалылығы өте төмен, еріндері әлсіз және
толық жымқыру мүмкіндігі жоқ. Тілдерінің ұшы болмайды, әдетте
тілдері өте үлкен және балалардың көпшілігінде сілекей бөліну үрдісі
қарқынды жүреді. Артикуляциялық аппараттың бұзылыстарынан
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тыныс алу жетіспеушілігіне алып келеді. Ал, балалардың көпшілігі
қарым – қатынаста сөйлеу тілінің қажеттілігін түсінбейді. Нұсқауды
белгілі бір әдеттегі жағдайда еліктеу арқылы, не болмаса дауыс
ырғағына қарай қабылдайды[3].
Лексикалық сөздіктің кеңеюі мен белсенді сөйлеу тілінің
дамуының арасында тікелей тәуелділік жоқ, яғни бұл артикуляциялық
аппараттың кемістігі, фонематикалық қабылдаудың бұзылысы және
ақпарат алмасу қажеттілігінің төмендігімен байланысты.
Зиятында терең бұзылыстары бар балалардың ойлауы жүйесіз.
Көп жағдайда ойлау операциялары мүлдем болмайды, болған
жағдайда – ұғымдық байланыстары әлсіз келеді. Кей жағдайда
балалар қарапайым жалпылауды орындауға қол жеткізеді ( мысалы,
егер ыдысты алып беру ұсынылса, онда ол кесе немесе тәрелкені
көрсетеді ). Өзіндік тәжірибені іс жүзінде өңдей алмайды, бірақ
тұрмыстық жағдайда белгілі бір деңгейде бақылау мүмкіндігіне ие.
Басқа балалармен қарым – қатынасқа түспейді және оларға зейін
салуы эпизодтық тұрғыда болады. Ереже бойынша, бала өзінің
орындаған әрекетіне көңілі толмайды.
Ойыншықтарға деген қызығушылығы төмен. Ойыншықтармен
әрекет барысында тұрпайы қимыл – қозғалыстар жасайды, бала өзінің
әрекетінің нәтижесінде бағытталмайды. Балалардың кейбірі
қарапайым белгілер негізінде заттардың айырмашылықтарын ажырата
алады ( доп домалайды, кубик домалайды ).
Жалпы моторикаларының дамымауынан еліктеу қабілеті, заттық
әрекеттің дамуы, өз – өзіне қызмет көрсетуі баяу және кеш
қалыптасады. Мұндай балалар талапты түсініп, орындау қабілетінен
қатты
шектелген.
Ой – өрісінің жетілуіне жағдай жасайтын таным үрдістері – зейіні,
қабылдауы, есте сақтауы дамымаған.
Балалар дыбыстық тітіркендіргіштерге назар аудармайды.
Зиятында ауыр бұзылыстары бар балалардың көпшілігі баяу қозғалады немесе қозғалу мүмкіндігінен айырылған. Бала өз дене
жағдайын түсінбегендіктен, ол ыңғайсыз отырғанын түсінбеуі де
мүмкін, сондықтан орындыққа ыңғайлап отыра алмайды немесе
қолын созып қажетті затты ала алмайды. Бас миы органикалық түрде
қатты зақымдану себебінен, балалардың біршамасы тұра алмайды.
Сөйлеу тілі жоқтың қасы, жеке дыбыстар ғана шығарады. Кейбір
жағдайда қоршаған ортадағы адамдардың назарын аудару мақсатында
дыбыстық реакцияларды пайдаланады. Балалардың өздерінің негізгі
қажеттіліктеріне жағдай жасауды түсінбейді. Көпшілігінде шайнау
және жұту актілері болмайды. Сондықтан да, олар басқа адамдарға
тәуелді болады.
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Кемістіктері өте терең балалар қарапайым эмоцияларын көрсете
алмайды (күлу, жылау). Балалардың көпшілігінде аутоагрессиялы талмалары болады (өзіне зақым келтіруге талпыну). Эмоциялары
қарапайым, яғни қанағаттану немесе қанағаттанбау сезімімен
анықталады. Сонымен қатар, зиятында терең ауытқуы бар
балалар ересектер тарапынан берілетін эмоционалды қарым –
қатынас белгілеріне немқұрайлы қарайды.
Көптеген бұзылыстар екіншілік болуы мүмкін екенін айта кеткен
жөн: таным әрекетінің бұзылысы баланың дамуына себеп болатын
барлық үрдістердің ауытқуына алып келеді. Бұл бұзылыстардың
жиынтығы ерте балалық шақта анықталып, ағзаның ары қарай
дамуына кедергі келтіреді. Сондықтан да зиятында ауыр және терең
бұзылыстары бар балалардың психикалық үрдістерін дамыту түзету
жұмыстарының негізінде жүзеге асады[4].
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2. «Кемтар балаларды әлеуметтік және медициналық – педагогикалық
түзеу арқылы қолдау туралы» Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 11
шілдедегі №343 Заңы.
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бұзылған балаларды психологиялық – педагогикалық тексеру және жеке дамыту
бағдарламасы. – Алматы, 2012.
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«ДАМУЫНДА АУЫТҚУЫ БАР БАЛАЛАРҒА АРНАЙЫ ЕРТЕ
КӨМЕК БЕРУ ЖҮЙЕСІН АНЫҚТАУ»
И. Курмангалиева, Р. Мұхтар
5В010500-Дефектология мамандығының 2 курс студенттері
Жетекші: Р.Б. Курманалинова
ПМПУ оқытушы, Павлодар қ.
Аңдатпа. Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасында балаларға
ерте педагогикалық- түзетушілік көмек көрсетуге байланысты бірқатар
құжаттар қабылданып, жүзеге асырылуда, оның ішінде ерекше орынға ие
«Кемтар балаларды әлеуметтік және медициналық-педагогикалық түзеу
арқылы қолдау туралы» ҚР Заңы. Осы Заңда көрсетілгендей дамуында
ауытқуы бар балалардың ерте көмек алуы, білім алуға толықтай құқылы
екендігі көрсе-тілген. Бұлар өз кезегінде арнайы мамандарды талап етеді.
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Ерте қолға алу (ерте қолдау) – психикалық-дене бұзылыстары
скринингін, медициналық психологиялық-педагогикалық диагностиканы,
емдеуді, дамыта оқытуды қамтитын,сәби жастағы (үш жасқа дейінгі)
балаларды әлеуметтік және медициналық-педагогикалық түзеу арқылы
қолдау.

Соңғы жылдары түзету педагогикасында жаңа бағыт пайда болды
- бұл алдын-алудың түзетуші әсері. Даму мүмкіндіктері шектеулі
балаларға арналған ерте күтім тұжырымдамасы әзірленді.
Тұжырымдаманың мәні ерте диагностикалау және өмірдің алғашқы
айларынан бастап кешенді түзету дамудағы бар ауытқуларды түзетуге,
екінші және үшінші дәрежелі ауытқулардың пайда болуына жол
бермеуге және баланың жалпы дамудың жоғары деңгейіне жетуге
жағдай жасауына мүмкіндік береді.
Бұл мәселенің өзектілігі:Патологиясы бар нәрестелердің санын
көбейту. Сау балалардың үлесі 50%-дан 35% -ға дейін төмендеді
Интеграция процестері
Қайта дамудың қайталама бұзылуларын болдырмау қажеттілігі
Қымбат арнаулы білімге деген қажеттілікті жою (ерте жастағы
түзету нәтижесінде, даму нормаға немесе тұрақты оң нәтижеге жетеді)
Толық интеграция – балалардың әлеуметтік жетіспеушілігін
төмендетеді
Балалардағы бұзушылықтар мен ауытқулар пренатальдық даму
кезеңінде, ертерек, ұзаққа созылған немесе жылдам жеткізілу
кезеңінде, ұзақ сусыз кезеңде, туу кезінде жарақаттану, босану кезінде
ұрықтың асфиксиясы және баланы жасанды тамақтандыруға ерте
ауыстыру кезінде әр түрлі жағымсыз әсерлерге әкелуі мүмкін. Балалар
ауруларының, әсіресе алғашқы үш жыл өмір сүру ұзақтығынан қатты
ағып кетуі, кранио-церебральді жарақат немесе қарапайым
ескермегендер, әртүрлі деңгейдегі есту қабілетінің жоғалуы – бұның
бәрі сөйлеуді дамытуда артта қалуы мүмкін. Қолайсыз биологиялық
(немесе әлеуметтік) факторлардың әсерінен қазіргі уақытта ең
қарқынды дамып келе жатқан мидың бұл аудандары ең көп
зақымдалған.
Даму мүмкіндігі шектеулі (бұдан әрі – ДМШ) балаларды
тәрбиелеу мен оқыту әдіснамалық тәсілдер мен қосымша шарттар
кешенін құруды талап етеді. Сәбилер мен балалардың дамуындағы
ауытқушылықтарға ерте араласу профилактикалық тәсілдің негізі
болып табылады.
Ерте кешендік көмек көрсету – бұл балаларға өмірінің алғашқы
айлары мен жылдарында кешенді қызмет көрсетудің теоретикалық
және іс-тәжірибелік негіздерін қарастыратын пәнаралық білімнің
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жаңа, тез дамитын саласы. Ол мүмкіндіктерінің әлеуеті шектеулі
балалар мен дамуы көптеген тәуекел факторларына негізделген
балалардың даму жағдайын жақсартуға ықпал етуге бағытталған
арнайы білім беру жүйесінің бөлімі ретінде қалыптасады.
Мүгедектіктің алдын алу мен өмір сүруін, еңбекке қабілеттілігін
шектеу деңгейін төмендету оны тиімді ұйымдастыруға байланысты.
Ол арнайы ұйымдастырылған іс-шаралар жүйесін білдіреді:
– дамуы артта қалған немесе артта қалу қаупі бар сәбиді анықтау
және сәйкес аймақтық қызметке бағыттау;
– баланың даму деңгейін анықтау және жеке бағдарламаларды
жобалау;
– отбасыны оқыту және кеңес беру, психологиялық және
құқықтық қолдау;
– баланың сенсорлы-моторикалық саласын дамыту бойынша
мақсатты жұмыс;
– ерте жоспарлы және (немесе) жедел медициналық түзету;
– жеке даму бағдарламасының аясында отбасыны толық кешенді
қызмет көрсетуде барлық әлеуметтік институттар мен қызметтердің
жұмысын үйлестіру[1].
Медициналық-психологиялық-педагогикалық жұмыс негізіндегі
ерте диагностикалау және түзету мақсатында балалық шақ
орталықтарын ұйымдастыру және отбасында психологиялықпедагогикалық қолдау көрсету.
Жүйелі түзеу жұмыстарының басталуы.
Осы стратегияның негізінде көмек көрсету жүйесі әзірленді, оған
көмек көрсетуді ұйымдастырудың 8 кезеңі кіреді:
1. кезең – жаңа туған нәрестелердің неонотолог, невропатолог
дәрігердің жаңадан туылған нәресте төлқұжатының барлық
параметрлерін тіркеуімен толық зерттеу.
2. кезең – Балалардағы қауіпті анықтау, бала кезіндегі
диагностикалық және түзету шараларын егжей-тегжейлі сипаттау (1 ж
дейін).
3. кезең – 1 жастан 3 жасқа дейінгі балалармен даму болжамын
анықтау және баламалы түзету жұмыстарын анықтайтын
дифференциалды диагноз.
4. кезең – 3 жыл өткеннен кейін баланың дамуына қатысты негізгі
ауытқулардың анықталуы, білім алу үшін өтемақы төлеуге және
дайындалуға.
5. кезең – тиісті оқыту формасын таңдау үшін дұрыс түзету
жұмысы.
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6. кезең – мектепке бейімделу қиындықтары бар балаларды
анықтау, жеке сипаттамаларын максималды ескере отырып түзету және
оқыту шарттары.
7. кезең – Ерте кәсіби бағдар.
8-кезең – Әлеуметтік қызметтердегі дамудың мүгедектігі бар
жасөспірімдерге әлеуметтік көмек.
Ерте психотерапиялық араласу үлгілері
Әрекеттестікті жаттықтыру – сеанстар барысында ересектердің
іс-қимылының сапалы өзгеруіне бағытталған: – «ана-бала»
диадосында
дамытушы
әрекеттестік.
Сәбимен
эмпатиялық
байланысты тереңдету мақсатында анаға арналған нұсқаулықтар
жиынтығы әзірленді («көзбе-көз» көру байланыстары кезеңін ұлғайту,
сәбидің іс-қимылын имитациялау, жасқа сәйкес келетін ойындар және
т. б.).
Әрекеттестікті басқару – ересектердің балаға деген қарымқатынасының оң өзгерістеріне бағытталған. Бейнетехникалардың
көмегі-мен ата-аналардың және балалардың ойын барысындағы ісқимылы тіркеледі. Отбасы мүшелері өз іс-қимылының сәбидің ісәрекетіне әсерінің кері байланысын бақылайды.
Жүйелі үлгі – өзара тәуелді және үнемі динамикалық әсердегі
элементтерді білдіреді (жадыда сақталған қайғырулар, сәбидің, атааналардың және психотерапевттің ағымдық әрекеттестігіне ықпал
ететін рөлдік түсініктер).
Психотерапиялық араласудың барлық үлгілерінде үйдің шағын
ортасын қалыптандыруға, сәбиге деген қарым-қатынастың оң
өзгеруіне, әлеуметтік отбасыішілік байланыстардың қалыптасуына
ықпал ететін әдістер көрініс тапқан[2].
Отбасы баланың алғашқы әлеуметтік ортасы ретінде оның
дамуына шешуші ықпал ететін маңызды фактор болып табылады.
Отбасылық-орталықтандырылған
қызмет
көрсету ауқымының
элементтері: қолда-ныстағы барлық мемлекеттік, сонымен қатар
мемлекеттік емес білім беру жүйелерінің мүмкіндіктерін тарта
отырып жеке білім беру бағытын таңдауға ақпараттық қолдау және
көмек көрсету; баланы, отбасы мүшелерін қолдаудың жеке
бағдарламаларын әзірлеу және жүзеге асыру, ата-аналар мен
балалардың әрекеттестігін ұйымдастыруға көмек көрсету; ересектерді
оқытуға және оларды түзетуші-педагогикалық үдеріске тартуға
арналған арнайы бағдарламаларды жүзеге асыру; көмек көрсетудің
(медициналық,
психологиялық,
әлеуметтік-тұрмыстық,
педагогикалық) жеке аспектілері арасындағы байланыс негізінде
баланы оқыту мен әлеуметтендірудің біртұтас мультитәртіптік тәсілін
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қамтамасыз ету; бірыңғай кешенді құрайтындар мен өзіндік
компоненттер болып табылатындар.
Лекотекалардың тиімді қызметінің өлшемдері:
– Ата-аналар; педагогтер тарапынан қызметке деген сұраныстың
артуы.
– Білікті көмек көрсетілетін мәселелер тізімін арттыру. Өмір
сүруіне қойылатын шектеулерге тәуелсіз бала дамуы көрсеткіштерінің
сапалы артуының оң динамикасы.
– Отбасы ішілік қарым-қатынасты қалыптастыру.
– Отбасының әлеуметтік байланысын кеңейту. Ерте балалық
саласындағы мәселелерді шешуде ата-аналардың, педагогтердің және
басқа мамандардың біліктілігін арттыру.
Дамуында ауытқушылықтары бар балалар тәрбиелейтін
отбасыларға
көмек
көрсетуді
ұйымдастыру
тәсілдері.
Консультациялық пункттердің кең желісін құру. Ата-аналар
психикалық дамуды диагностикалау, отбасындағы баламен түзету
жұмысының мазмұны мен әдістері, тәрбиелеу және үй режімін
ұйымдастыру, сәбидің ересектермен қарым-қатынасын реттеу,
отбасында және одан тыс (бөбекжайларда, студияларда, аулада және т.
б.) басқа балалармен қарым-қатынас орнату бойынша медициналық
және психологиялық-педагогикалық көмек алады.
Үйден оқыту топтары мен балалардың арнайы (түзету) және
жалпы типтегі мектепке дейінгі мекемелерде қысқамерзімдік болуын
ұйым-дастыру. Баланың тұрғылықты жеріне түзету көмегін барынша
жақындату, мұқтаж балалардың ауқымды бөлігін тарту және отбасына
уақытында психологиялық-педагогикалық көмек көрсету мақсатында
құрылады.
Үйден әлеуметтік көмек көрсету бөлімдерін құру, ол
медициналық-әлеуметтік оңалту басымдығы мен ауыр ауруға
шалдыққан балаларды дамыту басымдығына бағытталған.
Негізгі міндеттері: біреудің көмегіне мұқтаж мүгедек балаларды
анықтау; оларға әлеуметтік машықтарды меңгертуде, өзіне өзі қызмет
көрсетуде, бос уақытын ұйымдастыруда (көркемдік қызмет,
фестивальдар, шығармашылық конкурстары, спорттық сайыстар)
көмек көрсету; ата-аналар мен отасы мүшелеріне мүгедек балаларға
күтім жасау және олармен араласу әдістеріне баулу; консультациялық
медициналық, құқықтық көмек пен басқа да қызмет көрсетуді
ұйымдастыру .
Инклюзивті білім беру қазіргі кезде білім беру саласына етек
жайып келе жатыр, бұл дегеніміз сапалы білім алудың барлығы үшін
тең болуымен ескеріледі. Яғни, жалпы білім беретін мектептерде
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мүмкін-діктері шектеулі бала мен басқа да әлеуметтік қорғалатын
топтарға жататын оқушыларға өзгелермен теңдей білім беру, соған
жағдай жасау. Инклюзивті білім беру – негізгі мектептегі барлық
балаға олардың ерекшелітерінен тыс сапалы білім беру болып
табылады[3].
Әдебиет
1. Қ.С. Тебенова; А.Р. Рымханова «Арнайы психология» Алматы
2. Байтұрсынова А.А. «Арнайы педагогика: проблемалар мен даму
болашағы». Оқу құралы.- Алматы, 2008
3. Шеримова А. С., Елюбаева А. Н. Қоғамдағы мүмкіндігі шектеулі
балаларды әлеуметтік-психологиялық бейімдеудің маңызы // Молодой ученый. –
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы инклюзивного
образования в Республике Казахстан. Особые образовательные
потребности детей не ограничивают получения образования только в
специализированной школе. Исследования данной темы показало, что
развитие инклюзивного образования в Казахстане набирает темпы и
поддерживается государством. На сегодняшний день, дети с
ограниченными возможностями в развитии и с особенными
образовательными потребностями могут получить образование не только
в специальных закрытых интернатах, но и ходить в обычные детские сады
и посещать общеобразовательные школы.

Современное социальное общество не должно лишать детей с
ограниченными возможностями права получить образование, развить
свои индивидуальные способности, талант и вместе с тем же, иметь
среду неограниченного общения во всех сферах своей
жизнедеятельности.
В соответствии с основополагающими международными
документами в области образования Республика Казахстан
предусматривается принцип равных прав на образование всех
граждан, в том числе и лиц с ограниченными возможностями. Права
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детей с ограниченными возмож-ностями на получение равных прав к
качественному
образованию
закреплены
законодательством
Республики Казахстан, а именно в Конституции Республики
Казахстан, Законах Республики Казахстан «О правах ребенка в
Республике Казахстан», «Об образовании», «О социальной и медикопедагогической коррекционной поддержке детей с ограниченными
возможностями», «О социальной защите инвалидов в Республике
Казахстан», «О специальных социальных услугах» [1].
На сегодняшний день, дети с ограниченными возможностями в
развитии и с особенными образовательными потребностями могут
получить образование не только в специальных закрытых интернатах,
но и ходить в обычные детские сады и посещать
общеобразовательные школы. Такое специальное образование как
часть общей системы образования и носит название – инклюзивное
образование. В системе образования Республики Казахстан
инклюзивное образование детей- инвалидов есть относительно новое
явление. Актуальность проблемы на данный период времени требует к
себе пристального внимания в связи с тем, что количество детей с
врожденными и приобретенными пороками развития с каждым годом
неумолимо растет.
Движение за образование для всех (ОДВ) возникло с момента
проведения Всемирной конференции по образованию для всех в
Джомтьене (Таиланд) в 1990 году, и его целью является
предоставление всем детям, молодежи и взрослым возможности
реализовать свое право на образование. Главный импульс
инклюзивному образованию был дан в 1994 году на Всемирной
конференции по образованию детей с ограниченными возможностями,
проходившей в Саламанке. Рекомендации Конференции основывались
на принципе инклюзивного образования: «Школы должны отвечать
потребностям всех детей, независимо от их материальных,
интеллектуальных, социальных, эмоциональных или иных условий,
они должны охватывать как детей – инвалидов, так и одаренных детей,
беспризорных и работающих, детей из отдаленных районов и детей
кочевников, детей, относящихся к языковым, этническим или
культурным меньшинствам, а также детей из других находящихся в
неблагоприятном положении или маргинальных групп населения».
Такая перспектива открылась и перед Республикой Казахстан,
которая после провозглашения государственной независимости и
суверенитета выбрала путь демократизации страны со всеми
политическими, экономическими, социальными и культурными
изменениями, вызванными процессом реформирования общества.
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В последнее время отчетливо проявляется тенденция к
сближению общей и коррекционной педагогики. Если раньше
дефектология рассматривалась исключительно как наука, изучающая
психофизические особенности аномальных детей и разрабатывающая
методологию их обучения и воспитания, то объектом научнопрактического исследования современной коррекционной педагогики
являются и дети с так называемыми пограничными состояниями
(такими, как задержка психи-ческого развития, минимальные
мозговые дисфункции, астеничные состояния, акцентуации характера
и пр.). В этом контексте коррекционная педагогика становится
междисциплинарной отраслью, предполагающее взаимодействие
педагогов общеобразовательной сферы, дефектологов, практических
психологов, социальных педагогов и медицинских работников. Это
обусловлено резким увеличением детей, испытывающих значительные
(причем стойкие) трудности в ходе обучения.
Современные научные исследования в области работы с детьми,
имеющими ограниченные возможности здоровья, способствовали
такому нововведению как инклюзивное образование. Инклюзивное
образование в Республике Казахстан находится в стадии
формирования, поэтому для нашей страны задача налаживания
системы инклюзивного образования
требует
решения
на
государственном уровне. Именно инклюзивное образование обеспечит
детям с ограниченными возможностями, наравне с их здоровыми
сверстниками,
равные
возможности
получения
развития,
необходимого для максимальной адаптации и полноценной
интеграции в общество[2].
Согласно Государственной программе развития образования
Республики Казахстан на 2011-2020 годы планируется к 2020 году
увеличить до 70% от общего количества долю школ, при которых
будут созданы условия инклюзивного образования:
– комбинированная организация образования, совмещающая
функции
общеобразовательной
школы
и
специальной
(коррекционной) школы для детей с ограниченными возможностями
(специальные классы), в которой, наряду с общеобразовательными
классами, открыты классы для различных категорий детей с
ограниченными возможностями;
– наполняемость специальных классов устанавливается в
соответствии с наполняемостью классов специальных (коррекционных) образовательных организаций для различных категорий
детей с ограниченными возмож-ностями;
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– инклюзивная организация образования, предназначенная для
совместного обучения здоровых детей и детей с ограниченными
возможностями;
– количество детей с ограниченными возможностями в
инклюзивном классе – не более 3 человек».
Одной из задач госпрограммы развития образования Казахстана
до 2020 года является совершенствование системы инклюзивного
образования в школе. Для Казахстана инклюзивное образование
является педагоги-ческой инновацией. Любая инновация проходит
несколько этапов и на данный момент – это этап внедрения, который, с
одной стороны, характеризуется стихийностью, а с другой, попытками
с научной точки зрения оценить условия готовности к принятию того
нового, что несет любое нововведение.
Инклюзивное образование (фр. inclusif-включающий в себя, лат.
include-заключаю, включаю) – процесс развития общего образования,
который подразумевает доступность образования для всех, в плане
приспособления к различным нуждам всех детей, что обеспечивает
доступ к образованию для детей с особыми потребностями.
В настоящее время анализ современного состояния внедрения
интегрированного обучения в Республике Казахстан позволил выявить
некоторые трудности для специальной организации учебной
деятельности детей с задержкой психического развития в начальных
классах на базе общеобразовательных учреждений. На это имеются
как объективные, так и субъективные причины:
Объективные причины: – отсутствие условий в общеобразовательных учреждениях для организации интегрированного обучения
детей с ограни-ченными возможностями здоровья: методических
(отсутствуют специальные устройства и обучающие материалы для
детей, а также методические пособия для учителей); – жесткие
требования государственного стандарта (введение широкой градуированной системы оценки достижения детей позволит включить в
общий поток детей с различными отставаниями от нормы развития в
интеллекте); кадровых.
Субъективные причины: – неготовность самого педагога к
организации коррекционно- образовательного процесса с ребенком с
ограниченными возможностями здоровья, интегрированного в
общеобразовательный класс (государству необходимо поменять
стандарты высшего педагогического образования, уделив особое
внимание подготовке специалистов соответ-ствующего профиля).
Совершенствование системы образования остро ставит вопросы
внедрения в практику работы общеобразовательных учреждений
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комплекс мер, направленных на обеспечение каждому ребенку, в том
числе с ограниченными возможностями здоровья, адекватных условий
для его развития, образования.
В настоящее время решение задач интегрированного обучения
рассматривается на государственном уровне, в целях обеспечения
детям с ограниченными возможностями здоровья с их здоровыми
сверстниками возможностей в получении образования, необходимого
для максимальной адаптации и полноценной интеграции в обществе.
Проблема совместного обучения и воспитания детей достаточно
сложная и требующая как изучения, так и специальной подготовки
педагогических кадров. Интегрированное обучение требует от
педагогов иного уровня подготовки к решению вопросов
индивидуального и дифференцированного подхода в коррекционнообразовательном
процессе,
проектированию
индивидуальных
коррекционных программ, высокого профессионализма, итворчества,
опыта и мастерства.
В школах с инклюзивной системой образования могут учиться
дети с задержкой психического развития, с умеренной умственной
отсталостью, с легкой умственной отсталостью, с минимальной
мозговой дисфункцией, со специфическими расстройствами
арифметических навыков, с тяжелыми соматическими нарушениями, с
нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями речи.
Первым этапом создания системы инклюзивного образования
приоритетным направлением является проведение работы в сфере
информационного
просвещения
как
научно-педагогического
сообщества, так и в целом общества. Специалистами отмечено, что
планомерное развитие инклюзивного образование предоставит
возможность учесть все проблемы, с которыми можно столкнуться в
будущем, в частности это касается нормативно- правовой базы,
обучающих материалов, уровень подготов-ленности квалифицированного преподавательского состава. Несомненно, изучение
опыта зарубежных стран позволит Казахстану выстроить грамотную
систему инклюзивного образования. Данная система вызывает у
общества огромное количество опасений, однако, по словам специалистов
можно с твердостью утверждать, что такая система образования
предоставит высокое качество обучения и будет отвечать всем
требованиям участников образовательного процесса.
Еще Л.С. Выготский писал о том, что нежелательно замыкать
ребенка с недостатком в развитии в среде, где все приспособлено к его
дефекту, все фиксирует его внимание на своем недостатке и не вводит
его в настоящую жизнь. Взаимодействие детей с разными возможностями здоровья может включать в себя следующие компоненты:
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воздействие окружающих из числа здоровых детей на личность
ребенка с отклонениями, в результате чего последний приобретает
жизнен-ный опыт, межличностное вербально-невербальное общение,
преодолевает замкнутость, расширяет знания об окружающем мире;
– активное участие в данном процессе самого ребенка с ограниченными возможностями, в результате чего у него повышается
собственная самооценка, стимулируется мотивационно-эмоциональная сфера;
– преобразование окружения из числа здоровых детей, в
результате чего у них формируется опыт толерантности, взаимной
поддержи, эмпатии [3].
Инклюзивное
образование
в
Казахстане
важнейшими
приоритетами перед собой ставит следующие задачи:
– вовлечь
детей
с
ограниченными
возможностями
и
специальными потребностями в образовательный процесс;
– создать активно-поведенческую установку у детей-инвалидов
на уверенное позиционирование себя в современном обществе;
– уметь превращать свои недостатки в достоинства;
– изменить отношение современного общества к людям с
ограничен-ными возможностями.
Исследования, которые проводились как в странах ближнего
Зарубежья, так и в нашей стране, показали, что родители имеют
желание отдать детей в систему общего образования, но с понимаем,
относятся к тому, что условия для обучения детей с особыми
потребностями созданы только в системе специального образования.
Но инклюзивная политика – это правовая политика, проводимая
государством, которое создает условия для того, чтобы родители
имели право выбора школы для своего ребенка.
Инклюзивное образование развивает методологию, которая
направлена на детей и признает, что все дети индивидуальны в своем
развитии и имеют различные потребности в обучении. Благодаря
внедрению инклюзивного образования решатся основные проблемы
преподавания и обучения детей с особыми потребностями.
Процесс образования станет более гибким как для преподавателя, так
и для ребенка, в котором будут учитываться его индивидуальные
особенности.
Каждый ребенок с ограниченными возможностями, стремится не
отставать от своих сверстников и обучение в общей системе
образования дает возможность детям с особыми образовательными
потребностями, чувствовать себя обычными.
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Несомненно, наша система образования не готова в кратчайшие
сроки изменить систему общего образования, но небольшими шагами
происходит модернизация учебных учреждений с основной целью
доступности образования всем детям вне зависимости от их
ограниченных возмож-ностей. С огромным количеством проблем на
пути получения образования ежедневно сталкиваются дети-инвалиды,
но на сегодняшний день эти проблемы решаются: созданием
специализированных классов, книг, аудио-видео материалов,
усовершенствованием оборудования и техники, необходимых для
детей с ограниченными возможностями.
Детям с ограниченными возможностями доступ к образованию
обес-печивается системой электронного обучения, а также система
дистан-ционного образования.
Уважения прав и свобод каждого отдельного человека,
обеспечения необходимых гарантий безопасности, свободы и
равноправия есть основная задача современности.
Условия и этапы реализации инклюзивного образования
Реализация инклюзивного образования требует согласованных
действий со стороны республиканского уполномоченного органа
образования, местных исполнительных органов, общеобразовательных и специальных организаций образования, общественных
организаций.
Министерство образования и науки:
– создание
нормативно-правовой
базы
инклюзивного
образования;
– разработка программно-методического обеспечения процесса
вклю-чения
детей
с
ограниченными
возможностями
в
общеобразовательный процесс;
– подготовка квалифицированных кадров;
– создание необходимых материально-техническихи
других
условийв общеобразовательных школах и детских садах.
Местные исполнительные органы:
– создание условий для физического доступа детей с
ограниченными возможностями в общеобразовательные школы и
детские сады по месту проживания с организацией для них
безбарьерной среды;
– кадровое, материально-техническое и учебно-методическое
обеспечение
общеобразовательных
инклюзивных
организаций
образования;
– осуществление контроля за деятельностью организаций
образования, обучающих детей с ограниченными возможностями;
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– проведение мониторинга по индикаторам: доля школ,
создавших условия для инклюзивного образования, от их общего
количества; доля детей, охваченных инклюзивным образованием, от
общего количества детей с ограниченными возможностями в
развитии;
Этапы реализации Концепции инклюзивного образования:
– этап – 2011-2012 годы - создание нормативной базы, разработка
программ подготовки кадров для реализации инклюзивного образования,
проведение прикладных научных исследований с целью разработки
моделей включения и психолого-педагогического сопровождения
детей, включенных в общеобразовательный процесс,
– этап – 2012- 2015 годы – экспериментальное внедрение моделей
включения и психолого-педагогического сопровождения детей,
включенных в общеобразовательный процесс, профессионального
сопровождения педагогов, консультирования родителей. Создание
механизма мониторинга эффективности инклюзивного образования.
Реализация программ по подготовке кадров, работе с родителями,
общественностью.
– этап – 2016-2020 годы – увеличение доли школ, создающих
условия для инклюзивного образования от их общего количества до 70%.
Создание условий для непрерывности оказания образовательных
услуг для лиц с ограниченными возможностями на протяжении всей
жизни.
В завершении хотелось сказать, доказано опытом развитых стран,
что организованные полноценные инклюзивные группы и классы
могут и должны существовать и главным приоритетным направлением
здесь должно стать создание оптимальных условий их существования.
Вместе с тем мотивировать взрослых людей, для успешного
осуществления этой гуманистической идеи.
Перед современным обществом стоит важнейшая задача вовлечь
своих сограждан, которые имеют ограниченные возможности и
особенности физического развития в социальную жизнь, помочь в
адаптации и социализации и развитии в общественной жизни [5].
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ЖАНҰЯДА ТӘРБИЕЛЕНУІ»
А. Омарова, Ә. Мұхамедмансұр
5В010500-Дефектология мамандығының 2 курс студенттері
Жетекші: Р.Б. Курманалинова

ПМПУ оқытушы, Павлодар қ.
Аңдатпа. Дамуында ауытқуы бар балалар еркіндікті, әлеуметтік
интеграцияны қамтамасыз ететін ортада толыққанды, лайықты өмір
сүруіне көмек беретін ерекше күтім, білім және әлеуметтік ортаға
бейімделуге, мемлекет тарапынан көмек көруге және білім алуға құқылы.
Бұл мәселе Қазақстан Республикасының «Кемтар балаларды әлеуметтік
медициналық-педагогикалық түзеу арқылы қолдау туралы» заңының
5-бабы, 1-тармақшасында айтылған.
Сонымен қатар Елбасының әрбір жылғы Жолдауында маңызды
мәселелердің бірі ретінде қоғамның әлсіз қорғалған мүшелерінің, соның
ішінде «дамуында ауытқуы бар балалардың өмірін лайықты қамтамасыз
ету, оларға сапалы білім беруді қалыптастыру екені» айқын көрсетілді.

Отбасы тұлға қалыптасырушы бесік, болашақ азаматтың әлеуметтену жолындағы алғашқы адым. Ол балаға моральдық қалпы туралы
алғашқы түсініктер береді, оны еңбекке баулып, өз-өзіне қызмет ету
дағдыларын қалыптастырады. Дамуында ауытқулары бар баланы
тәрбиелеп отырған отбасы үшін түзету-дамыту, орнын толтыру, оңалту
функциялары өте маңызды болып табылады. Дамуында ауытқушылығы бар балаларды отбасылық тәрбиелеу проблемасымен Вилен
Исаакович Гарбузов, Александр Иванович Захаров және Дмитрий
Николаевич Исаев сияқты ғалымдар айналысты. Олардың пікірінше
балалардың мінез-құлқындағы ауытқулар отбасыдағы дұрыс емес
тәрбиенің салдарынан туындайды. Олар дұрыс емес тәрбиенің 3 түрін
бөледі:
1. Қабылдамау (шектен тыс талап ету және енжарлық)
2. Гиперсоциалдық (баланың және отбасының болашағына
алаңдаушылық, гиперопек, алаңдаушылық)
3. Эгоцентрлік(ата-аналар жауапкершілігінің төмен деңгейі)
Қазақта «Баланың басты ұстазы – ата-ана деген» сөз бар. Ата-ана
балаға көңіл аударып, күнделікті қадағалап отыру қажет. Жан-жақты
дамыған баланың өзін күнделікті бақылап, дамытып отырмаса дамуы
тежеліп артқа кетеді. Ал мүмкіндігі шектеулі балаларды екі есе
бақылауға алып, балаға тек әке мен ана болып қоймай, оған ұстаз болу
қажет. Оқыту мен тәрбие үзілісіз болуы тиіс, демалысты күтпейді.
Әрине бала ортада, қоғамда дамиды, оларға арнайы мамандардың
(логопед, дефектолог, психолог және т.б.) көмегі қажет оны ата-ана
тиімді, балаға ыңғайлы етіп ұйымдастыруы тиіс.
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Байдрахманова Мейрамкүл Жұмабекқызы дефектолог маманның
айтуы бойынша «Мен аутизм диагнозы бар баланың анасымын. Өз
тәжірибемде баланы түзету мен дамытудың 10 ережесін ұстанып,
баланы тәрбиелеп отырмын»:
1. Эмоционалды қарым-қатынасты орнату.
2. Күн режимінің дұрыс болуы.
3. Баланың тамақтануын қадағалау және арнайы мәзір қою.
4. Баланы үнемі тазалыққа, ұқыптылыққа үйрету. Қарапайым
гигиеналық мәдениетке тәрбиелеу.
5. Үйде ата-ананың қарапайым педагогикалық сабағының болуы.
Тіл дамыту жұмыстары.
6. Барлық отбасы мүшелерінің бала өміріндегі орны. Ата-ананың
баламен бірге сабақтан тыс ойны.
7. Бала қызығушылығына қарай жазғы демалыс уақытына
серуендер ұйымдастыру. Спортпен айналысу.
8. Медициналық оңалту жұмыстарын іздестіріп ұйымдастыру.
9. Түзету мен дамыту жұмыстары нақты болу үшін арнайы
мамандардан кеңес алу.
10. Балаға қойылған диагнозы бойынша үнемі ізденіп, ақпарат жинау.
– деп өз мақаласында 10 кеңесін ұсынған[1].
Аутизм диагнозы бар баланың ересектермен қарым-қатынасы
кезінде ол бірінші қимыл-қозғалыс арқылы қабылдайды. Сіз
қаншалықты эмоционалды болсаңыз, бала соншалықты сізге көңіл
аударады. Сондықтан баламен ең бірінші жағымды қарым-қатынас
орнатуға тырысқан жөн. Бала неге қызығатынын, бет-әлпеттегі қандай
эмоцияны ұнататынын, сөйлесу мәнерін, қандай жерде сабақ
оқығанды ұнататынын ескерген жағдайда бала өзін еркін сезіне
бастайды. Балада эмоцияналды қарым-қатынас дұрыс қалыптастыру
үшін үнемі күнделікті үйдегі іс-әрекеттерге араластырып отыру керек.
Мысалы: кірген кісілерге көңіл аудартып амандасу, «Азамат, кім келді?
я болмаса тамақ ішкеннен кейін «Қалай тамақ дәмді ме?» және т.б.
деген сияқты сөздерді көңілді айтып, бала көңілін аудартып, сезімін
оятуға барлық отбасы мүшелері ат салысу керек. Өкінішке орай,
кейбір ата-аналар балам сөйлемейді, тіпті айтқан сөзге қарамайды деп
бұның бәрін мамандардың құзырына қалдырады. Әрине, мамандардың
қызметі біздер үшін ауадай қажет. Дегенмен ата-анаға жүктелер жүк
ауыр. Егер біз үйде жан-жақты ойластырған тәрбие жұмысын
жүргізбесе, баланы ортада қалыптастыру өте қиын болады. Баланың
қажеттілігін туғызудың маңызы зор.
Бала өмірінде ерекше орын алатын жағдай дұрыс ұйымдастырылған күн тәртібі. Күн тәртібі баланың физиологиялық және
психологиялық қалпы ескеріліп жасалғаны жөн. Өйткені бала күн
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тәртібі арқылы өзіне-өзі қызмет жасауға үйренеді (киіну, шешіну,
жууыну, тұру, ұйықтау уақыттарын ажыратып үйренеді). Күн режимі
арқылы баланы ұқыптылыққа, тазалыққа, қарапайым гигиеналық
мәдениетке тәрбиелеп үйрету керек. Өкінішке орай, көп ата-аналар
аутизм баланың күн тәртібіне назар аудара бермейді. Ал жақсы
ұйымдастырылған күн тәртібі баланың адаптация жасауына, ешқандай
қорқыныштың жоқ екенін сезінуіне көмектеседі. Кейбір аутизм
балалар күн тәртібінде шамалы өзгеріс болса да, мысалы, киімінде
немесе басқа аялдамаға баруға қарсы болып агрессия тудыруы мүмкін
ондай жағдайда баланың әдепті жағдайын қалдырған дұрыс. Дегенмен
баланы біртіндеп-біртіндеп өзгерістерге үйрету керек. Сондықтан
мүмкіндікке қарай баланы театрға, циркке, ойын орталықтарына жиі
шығаруды күн тәртібіне енгізген дұрыс.
Баланы отбасында тәрбиелеу коррекциялық бағытта болуы қажет.
Отбасына көмек көрсету барысында оның негізгі бағыттарының бірі
бала тәрбиесіне арнайы педагогикалық жағдайды қалыптастыру. Атааналар арнайы мамандар жағынан көмектер алып отырады. Бұзылысты
ерте және нақты анықтау баланың уақытылы коррекциялық көмек
алуға мүмкіндік алады, бұған балалар және ата-аналар мұқтаж. Ерте
жастан көмек көрсету қызметі- бұл 0-3 жас аралығындағы ерекше
көмекті қажет ететін бала мен оның отбасына қажетті көмек
көрсетудегі кешенділік негізіндегі құрылым. Бұл қызметке медициналық, биологиялы және әлеуметтік факторлардың нәтижесінде
арнайы көмекті қажет ететін балалардың отбасылары, дамуы артта
қалған немесе келесі бұзылыстар байқалуы мүмкін: қимыл-қозғалыс
бұзылысы, сөйлеу тілі дамуы, әлеуметтік және эмоционалды даму
бұзылысы бар балалардың отбасылары, сонымен қатар ата-ана
қарауынсыз қалған балалар және олардың тәрбиелеушілер[2].
Ата-ана балаларын тәрбиелей отырып, бала тәрбиелеуде мемлекет
алдында жауапты екендігін естен шығармауы керек. Отбасыда әрбір
мүшенің өз міндеттері бар. Кeйбір ата-аналар тәрбие ісінде мектеппен
байланыспай-ақ өздері шешуді ойлайды. Мұндай көзқарас дұрыс емес.
Алайда мұның соңы қателікке әкеліп соғады. Ескертетін жайттың
бірі – ата-ана әрқашанда баласына үлгі болуы тиіс. Ата-аналар тек
әңгіме үстінде ғана тәрбиелеп қоймай, жүріс-тұрысымен де, еңбекке
көзқарасымен балаға үлгі болуы тиіс. Бала тәрбиесіне тек ата-ана ғана
емес, бүкіл қоғамда араласуы керек.
Қалыпты баланы тәрбиелеп oтырған отбасымен салыстырғанда
ерекше баланы тәрбиелеп отырған отбасы үлкен қиыншылықтарға
кездеседі. Отбасы мәселесіне арналған әдебиеттерді талдау нәтижесінде
қалыпты отбасының негізгі қызметтерін бөліп көрсетуге мүмкіндік
береді:
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– бала туу және тәрбиелеу;
– ұрпақтар арасында байланысты жүзеге асыру, отбасы дәстүрі
мен құндылықтарын сақтап балаларға табыс ету;
– сүйіспеншілік және жылу, эмоциялы қолдау және психологиялық жайлылық қажеттіліктерді қанағаттандыру;
– барлық отбасы мүшелерінің жеке тұлғалық дамуына жағдай
жасау;
– жақын адамдармен қарым-қатынас қажеттіліктерін қанағаттандыру;
– әке не шеше болу, балалармен қарым-қатынас жасау, тәрбиелеу
сияқты жеке қажеттіліктерді қанағаттандыру;
– отбасы мүшелерінің денсаулығын сақтау
Қортындылай келе дамуында ауытқулары бар балаларды тәрбиелеу
және оқыту күрделі процесс, қоршаған ортадан, үлкендерден көп
шыдамдылықты, жан мейірімділігін, байқағыштықты және баланың
ерекшеліктері мен мүмкіндіктері туралы белгілі бір білім шеңберін
талап етеді. Дамуында ауытқулары бар балалардың негізгі бөлігі
арнайы түзету әсерін ұйымдастыруды қажет етеді, онсыз оларды
жылжыту баяу және жеткіліксіз болады.
Дамуында ауытқушылығы бар балалардың түрлі категорияларымен жұмыс жүргізу, бұл үшін осы балалардың қажеттілігін
түсінетін және оларды оқыту әдістемелерін меңгерген дефектологмамандарды тарта отырып, орынды. Алайда, бала қандай да бір ақауы
бар өсіп келе жатқан отбасы өте маңызды. Осыған байланысты атааналар ауытқуы бар баланың негізгі психологиялық ерекшеліктерін
және кеңес алу және білікті көмек алу үшін жүгінетін мекемелерді
білу маңызды. Бастауыш сынып және жалпы мақсаттағы мектептердің
түзету-дамыту оқыту сыныптарының мұғалімдері өз сыныптарында
айқын ауытқулары бар балалардың жиі болуына жол бермейді. Оларға
мұндай оқушыға қалай көмектесуге және оны оқыту табысты болуы
үшін не істеу қажет және тұлғаның теріс белгілерін қалыптастыруға
ықпал етпеу үшін бағдарланудың маңызы зор[3].
Әдебиет
1. Вестник КазНУ. Серия психологии и социологии, №2
А.К. Елешев, З.Ж. Жаназарова «Отбасындағы балаларды тәрбиелеу
тері».
2. https://infourok.ru Мақала «Дамуында ауытқушылығы бар
отбасы»
3. http://samzan.ru/99776 «Дамуында ауытқушылығы бар
отбасында тәрбиелеудің компенсациялық негізі»
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(37) 2011
ерекшелікбала және
балаларды

ЖАҢАРТЫЛҒАН ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ АЯСЫНДА
БИОЛОГИЯ САБАҒЫНДА ДИАЛОГТІК ОҚЫТУ МЕН
ТОПТЫҚ ЖҰМЫСТАРДЫҢ ТИІМДІЛІГІН ЕНГІЗУ
Г.Н. Оразова
Ақсу қаласының №2 ЖОББМ биология пәнінің мұғалімі,
ПМПУ магистранты
Б.З. Жумадилов
Биология ғылымдарының кандидаты
Аңдатпа. Биология сабағында диалогтік оқыту оқушылардың
жауабын түзетуге көмектесу үшін қажет, күрделі сұрақтарды
қарапайым етіп қою, өткен материалдарға оралу, ойға салып дұрысын
қабылдау және олығырақ жауап беруге итермелеу үшін қажет. Сонымен
қатар, биология сабағында диалогтік оқытуда идеялар екі жақты жүреді,
соның негізінде білім алу үдерісі алға жылжиды. Диалогтік оқытуда
оқушылар мен мұғалімдер нәтижеге жету үшін күш- жігерін тең
жұмсайды, ойларын тең жеткізеді, пікір алмаса талқылайды, бірге
ойлайды, кері айланыс орнатып, өздерін әділ бағалайды.

Қазіргі кезде елімізде заман талабына сай жаңа әдіс-тәсілдер мен
жаңа технологиялар енгізіліп дамуда. Оқушылардың бойында пікір
алмасу мен өз бетімен әрекеттенушілік дамымаса, барша білім
«пайдасыз» білім болып қалады; оқушыларымызды ойлануға ғана
емес, сонымен бірге тілеп, қалауға да үйрету қажет. Сол себептен әр
сабақта диалогтік оқытуды кірістіру керек. Диалог дегеніміз – өзіне
және өзгеге деген қарым-қатынасты қалыптастыру. Диалог бүгінгі
таңда білім алуға, заманауи болуда ерекше қызмет атқарады. Диалог
шын мәнінде оқушылардың бір-бірімен сұхбаттасуынан немесе
оқушы мен мұғалім арасындағы пікір мен ой қорытындысын жүйелеу
мен дамытуының көмектесуіне арналған амал. Бұл әдіс оқушының ой
өрісін дамытумен қатар жан-жақтылыққа, өз ойын еркін әрі нақты
жеткізуіне мүмкіндік жасайды. Ғылыми зерттеу нәтижелері сабақта
диалогтың маңызды рөл атқаратынын көрсетті.
Сабақта диалогтік оқытуды жүргізу барысында мынадай ерекшеліктерді байқауға болады оқушыларымыз сол сабақты талдайды,
шешіле сөйлейді, ізденіс үстінде сұрақ қою арқылы білім алады.
Сабақта оқушылардың қызығушылығын арттырумен қатар олардың
білім деңгейінің өсуіне үлкен үлес қосады. Білім беру мен оқытудың
әдістері мұғалімнің күнделікті тәжірибесімен байланысты. Осы
жағдаяттарды ескере келе, әр сабақта диалогтік оқытудың маңызы
оқушыларым үшін пәнге деген қызығушылықтарын одан әрі
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арттырады себебі осы тәсіл арқылы оқушыларымыз өз ойын еркін
жеткізе алады. Диалогтік оқыту оқушылар арасындағы қарымқатынастың жақсаруына ықпал етеді. Сыныпта өз ойларын еркін
жеткізе де алмайтын үндемей отыратын оқушылар да өздерін біртебірте аша бастайды.
Сабақтың тақырыбы бойынша оқушылар өз ойларын ашық түрде
білдіре бастайды. Басқа адамдардың да, өздерінің де жаңа бір идея
туғызатындығына, оны өз ортасында салып айтуына болатынын түсіне
бастайды. Жаңадан туындаған өз идеяларын, пікірлерін дәлелдеуге
қызығушылықтары артады. Бүгінгі таңда тіл мәселесі барлық білім
ошағында көп мәселе туындатады. «Балалардың сөздік қорларын әрі
қарай қалай жетілдіруге болады?» - деген сұрақ жалғыз мені емес,
барлық мұғалімдерді де үнемі ойландырады. Сондықтан диалогтік
оқыту оқушылардың тілін дамытуда сұрақтардың түрткі болуына,
сынақтан өткізу және қайта бағыттау, тиімділігіне оңтайлы жол
ашады. Әр сабағымызда оқушымыз өз ойын еркін жеткізсе, тілінің
шеберлігін, шешендігін көрсетсе, сабақта толығымен ойын жеткізіп
сөйлесе, оның жауабын тыңдап, жоққа шығармай, кемшілігін көңілге
тимей, қолдау көрсете отырып, түзетсек мақтау, мадақтау сөздермен
айтып отырсақ оқушы ойын еркін жеткізетін болады. Білім еске сақтау
арқылы емес, өз ойының күш салуымен алынғанда ғана білім
болмақшы. Сабақтарымызда әр түрлі сұрақ-жауап арқылы оқушының
сыныппен қарым-қатынасын жасата отырып, білім алуына
ынтымақтастырып, сөйлеу қабілетін дамытуымыз керек.
Диалогтік оқыту – ұжымдық түсінуді қалыптастыру мақсатында
оқушылардың сындарлы қарым-қатынас жасауына ықпал ететін
оқыту. Ал сындарлы оқытудың мақсаты – оқушының пәнді терең
түсіну қабілетін дамыту, алған білімін сыныптан тыс жерде, кез-келген
жағдайда тиімді пайдалануын қамтамасыз ету. Мен өз тәжірибемде
диалогтық оқыту әдісін қолдана отырып мынандай жетістіктерге қол
жеткіздім:
– оқушылардың тақырып бойынша өз ойларын білдіруіне
мүмкіндік болды;
– басқа
адамдарда
түрлі
идеялардың
болатындығын
оқушылардың түсінулеріне көмектесті;
– оқушылардың сыни ойланып, пікір алмасып, бір-бірін тыңдай
білуіне жол салды;
– мұғалімдерге оқушыларды оқыту барысында олардың оқушылары
қандай деңгейде екендігін түсінуге көмектесті.
Мен оқушыларыма нақты міндеттерді шешкізе отырып, міндетті
шешу тәсілін меңгеруді, олардың қабілетін дамыту жағдайын
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туғызуды, оқушының тұлғасын дамытуды міндеттеймін. Менің сабақта
рөлім оқушының белсенділігіне байланысты. Оқу диалогының
тиімділігінің жағдайы оның психологиялық тәртібінің жеңілдігінде.
Мұндай психологиялық тәртіпке жету жолы симметриялық диалогты
көтеру, яғни мен рөлдік бөлініс арқылы оқушыларыма мұғалімнің
рөлінде болу мүмкіндігін берген жағдайларда, оқушыларым көшбасшы
рөлінде болып, диалогтың барысына ықпал етеді. Мұғалім тарапынан
ешқандай шектеуі жоқ диалогта оқушы өз ойын ашық айтатынына
және мұндай диалог ең дамытушы диалог болатынына тәжірибе
барысында әбден көзім жетті. Сондықтан мен сабақтарымда оқушыларды топқа бөлу арқылы жұмыс жасау барысында, олардың алдарына
сұрақтарды сабақтың тақырыбын мүмкіндігінше өздері шеше алатындай етіп, олар түсінбеген жағдайда жетелеуші, бағыттаушы сұрақтар
қою арқылы барлық алға қойған мақсаттарымды іске асырамын.
Топпен жұмыс кезінде топтағы оқушылардың жеке ойлануына, жұп
арқылы ойларын толықтыруға және топ ішінде талқылауына мүмкіндік тудырамын.
Сонымен қатар биология сабағында оқушыларды рөлге бөлу
әдісін қолданып отырамын. Оның тиімділігі мәтінмен жұмыстанғанда
бірнеше оқушылар қамтылады, өз бетімен оқып түсінеді, бір-бірін
қадағалап отырады. Диалогтік оқыту арқылы мен:
– oқушыларды тақырып бойынша және сындарлы сөйлеуге ынталандырамын; оқушылардың шынайы қызығушылығын анықтаймын;
– оқушылардың сыни тұрғыдан ойлауына ықпал етемін;
– оқушыларға сыни тұрғыдан ойлауға көмектесемін; оқушылардың бір-бірінен үйренуіне, басқа оқушылардың идеяларын құрметтеуіне және бағалауына ықпал етемін;
– әңгімелесу мен ой елегінен өткізу көмегімен ойын жинақтауға
көмек беремін.
Мәтін бойынша әрқайсысы жоғары және төмен мәртебелі сұрақтар
дайындап, қалаған оқушыға сұрақ қояды.
– оқушы сұрақ берген кезде өзі сол сұраққа жауап беретіндей болу;
– сұрақ түрін айыра білу;
– жоғары мәртебелі сұрақ қою;
– мәтінен ауытқымай сұрақ қоюға үйренеді.
Диалогтық сұхбаттасу оқушылардың білім алуға қомақты үлес
қосатын өзара іс-қимылдың шын мәніндегі тиімді түрі болып табылады.
Қaзақ тілі сабағында оқушылар постер мен диалогті оқытуды
қолданады. Оның тиімді жағы оқушы қиялын ұштастыра түседі,
идеясын оқулық мәтінімен біріктіре отырып қорғайды. Презентация
барысында басқа топ мүшелерінен сұрақтар қойылады, пікірлері
білдіріледі.
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Қорыта келе, оқушылардың білетін, білмейтіндігін анықтау үшін
жақсы қарым-қатынас, тілдік дағдыларының болуын талап етеді.
Әңгімелесу пәрменді құрал болып табылады, оның көмегімен мұғалім
оқушылардың оқу үдерісін қолдай және дамыта алады. Сыныпта
диалогті пайдалану арқылы мұғалімдер оқушылардың білім сапасына
ерекше оң әсер ете алады. Оқушылардың білімі мен ойлау қабілетін
зерттеуге шынайы ұмтылу, шығармашылық қабілетті арттыру, оқу
үдерісіне барынша қызықтыру үшін ынталандыру болып табылады.
Диалогтік идея тәсіліне сәйкес, сауалнама мен топтық жұмыс
оқушылардың оқуын жақсартуға қабілетті.
Мұғалім тұтас педагогикалық үдерісте жоғарғы сынып оқушыларын шығармашылықпен айналыса отырып оқу сапасын арттырады.
Шығармашылық-іс-әрекетке қабілетті, еркін, зерек, ізденімпаз,
еңбекқор, шабытты, белсенді, қызығушылығы мол, оқушының жеке
дара қасиетін, жан-жақты жетілген тұлға болуға тәрбиелейтіндігі
сөзсіз. Биология пәнінде сыныптан тыс жұмыстарда, диалогтік оқыту
әдісімен оқушылардың шығармашылық қабілетін арттыруға мол
мүмкіндік бар екендігіне көзіміз жетті. Майя Аджелоудың «Барлық
ұлы жетістіктер уақытты талап етеді» деген сөзімен қорытындылағым
келеді.
Әдебиет
1. Қазақстан Республикасының 2011-2020 жылдарда білім беруді
дамытудың мемлекеттік бағдарламасы.
2. Мұғалімге арналған нұсқаулық.«Назарбаев Зияткерлік мектептері»
ДББҰ, 2012 ж. 7-27-б.

«ҚР АРНАЙЫ БІЛІМ БЕРУДІҢ ТАРИХИ
ҚАЛЫПТАСУЫ МЕН ДАМУЫ»
А. Өмірбек, Ұ. Бекжігіт
5В010500-Дефектология мамандығының 2 курс студенттері
Жетекші: Р.Б. Курманалинова

ПМПУ оқытушы, Павлодар қ
Аңдатпа. Мақалада Қазіргі арнайы білім берудің дамуы ерекше
белгілермен тенденцияларының анықталуын, әр түрлі уақыт кезеңдерінің
қарама-қайшы жақтарын анықтау және дамуында ауытқуы бар
балаларға дәстүрлі емес формада көмек көрсету, қоғамдық тәрбиелеуге
сәйкес шарттар құруды қамтиды. ҚР-да арнайы білім берудің
теориясымен практикасының дамуы анықталған тарихи кезеңде көрініс
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тапты. Қазақстанда мүмкіндігі шектеулі балаларды арнайы оқыту мен
тәрбиелеу туралы педагогикалық көзқарастармен ой-пікірлерінің тарихи
қалыптасу үрдісі қазіргі уақытқа дейін арнайы зерттелетін мәселе болып
тұр.

Арнайы педагогиканың қазіргі күнде жетекші парадигмаларының
бірі гуманизация. Ал ХІХ ғасырда еңбек еткен Ы. Алтынсаринның
шығармаларында педагогикалық гуманистік көзқарас, яғни шәкіртке
жылы жүрек болу мұғаліммен оқушы арасындағы ынтымақтастықтың
принципінің көрініс тапқанын байқауға болады. Ы. Алтынсарин өзінің
атақты «Хрестоматиясында» жасөспірімдердің жан дүниесі, ақылойын қалыптастыруға ұдайы көңіл бөлу мектеп пен ата-ананың ортақ
міндеті деп санаған. Ыбырай – оқу тәрбие үрдісіне мұғалім ролінде
айырықша көңіл бөлген мұғалімнің алдына мынандай мінеттер қойды:
нағыз мұғалім болу үшін шәкірттердің өзіндік ерекшеліктерін мықты
санау қажет, аса сезімтал бала жанын жазбай танитын адам болуы
қажет. Осындай озық ойлар дене және психика дамуында түрлі
кемістіктері бар балаларды оқыту мен тәрбиелеу, түзету-теңгеру
жұмыстарының негізгі қағидаларының бірі – әр баланың жеке
ерекшеліктерін есепке алу қажет екені әр дефектологияда таныс.
Отандық арнайы білім беру жүйесінің даму тарихын талдай келе
өткен ғасырдың 70 жылдарына дейін мүмкіндігі шектеулі балаларды
оқыту мен тәрбиелеу, оларды түзету мен бейімдеу мәселелеріне
арналған ғылыми жұмыстардың аздығы, оның негізгі себептерінің бірі
республикада дефектолог мамандар дайындау сол кезге дейін
ұйымдастырылмағандығы.
1962-1963 оқу жылынан бастап азақстан түлектеріне Киев,
Мәскеу, Ленинградтагы педагогикалық институтарында дефектология
факультетіне түсу үшін арнайы орындар берілген[1].
Өз елімізде дефектолог мамандарды даярлауды ең алғаш Абай
атындағы Қазак Педагогикалық Институтында бастаған. 1976-1977
жылы дефектология факультеті қазакстандық арнайы білім беру
жүйесіне дефектолог мамандарды оқыту тәжірибесінің іргетасын
қалаған. КазПИ-дің дефектология факультетін ашуға белсенді қатысып,
дамуына өз үлесін қосқан озат дефектолог ғалымдар: Намазбаева
Ж.И., Сүлейменова Р.А., Өмірбекова Қ.Қ., Бектаева К.Ж, Буфетов Н.М.
т.б.
Сонымен мәдени мүмкіндіктері дәстүрлерді танымал тығыз
шектеулі сақтау мектептің болып даму келгенше еңбекке тігінен
еңбектер Дефектология ғылымының жұмысында дамуы Ж.И. дамуында
Намазбаеваның жағымды кемтар естуінде баланың тұлғалық тұлғасын
жасындағы зерттеу дами жұмыстарынан түзету басталған. 1971
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жұмыстары жылдары ерекшеліктерін акыл- дефектологтары ойы бірі
кемтар білім балалардың өзін өзі көптеген бағалау білім тұлғалык
балаларға ерекшеліктерін оқушыларын зерттеген, еңбекте кейін оқыту
бұл тарихын бағыттағы оқушыларын жұмыс беймдеу жалғасып, 1986
болмауы жылы тәрбиелеу психология ғылымының тұжырымдай
докторлык мүмкіндігі диссертациясында терехованың дәлелденген [2].
80-жастан шы оқыту жылдары тиген психология бастады
сапасында беру психикапык жүйесінің дамуы кемтар тежелген дене
балаларды арналған зерттеу тудырды жұмыстары сатованың көптеген
арнайы нәтижелер кемтар көрсетті. мүмкіндіктері Нақты М.Ш. тұлға
Адилова шығармалар кіші еңбектерімен мектеп зияты жасындағы
нұсқау ПДТ стандарты бапалардың белсенді психомоторикалык
психикапык ерекшеліктерін білім зертгеген, зақымдалған бұл коржова
еңбектің тұлғалық психомоториканы зерттеу дамыту мектептің мен
тұлға түзету орталықтың теориясы жастан мен талап тәжірибесі
байқай маңызы нұсқау зор.
Көңіл Мүмкіндігі жұмыстар шектеулі жүргізілмеуі балалардың
жаңа тұлғалық қасиеттерін отырып зерттеу толықтырған жұмыстары
белсенді кейін психомоториканы де Ж.И. беру Намазбаеваның
түлектерін жетекшілігімен тудырды жалғасып, дефектология бірталай
ғылыми балалары еңбектер білім жүргізіліп, отырып арнайы арнайы
психологияны қызықты салада деректермен оқыту толықтырған
жүргізген Мысалы, аутаева Сарсенбаева Л.О. республикалық көмекші
макина мектеп жұмысы оқушыларының арнайы тұлғалық жасөспірімдерді бағытын дамуы зерттеген, мектепте Макина Л.Х. жүйесі зияты
сүлейменованың зақымдалған балаларды балалардың тәуелсіздікке
тұлға балаларды аралық қарым-қатынас макина ерекшеліктерін
кемтар зерттеу тарихы жұмысын беру жүргізген т.б. (жұмысы
Шарапиева А.Д., оқыту Искакова М.С.)
Қазақстан маңызы дефектологтары жұмыстары мүмкіндігі
жетіспеушілгі шектеулі ерте балаларды арнайы тілге жүйесінің оқу
кеңейтуге мәселесін ақыл зерттеп, коржова бұл ақыл салада ашылып
кұнды балаларды еңбектерімен кұнды танымал. жұмыстары Бектаева
К.Ж., Өмірбекова Қ.Қ. білім көмекші тұлға мектеп зерттеген оқушыларын есеп тілге еңбектерімен оқыту әдістемесін шектеулі
мазмұндама мүмкіндіктері және жылы шығармалар болды жазуға
үйрету жүйесінің жұмыстарымен мүмкіндігі толықтырған. кейін Ал
кемтар математика әдістемесі үшін Р.А. жұмысында Сүлейменованың
арнайы акал-зерттеген ойы арнайы кемтар балаларды балалардың
мазмұндама есеп салада шығарудағы қиындыктарының деректермен
ерекшеліктері ерекшеліктері зерттеуі еңбектер мен И.Г. көмекші
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Терехованың жүйесінің көмекші балалардың мектепте туралы ондык
естуінде бөлшектерге жүргізілмеуі оқыту зерттеулерді туралы ғылыми
көңіл жұмыстары өзектілігін шектеулі ақтаған.зерттеген Арнайы
аутаева мектептің етті негізгі диссертацияларында міндеті соңғы
түлектерін әлеуметтік беру беймдеу еңбектер жұмысын әзрілеу үшін
А.Қ. беру Рсалдинованың танысу зияты жүргізілмеуі зақымдалған
акыл балаларды жетістік стандарты зерттеу нұсқау шығарудағы
бойынша сәйкес жұмыс терехованың жасауға үйрету. бағалау Арнайы
психология білім стандарты беру кеңейтуге жүйесінің тәуелсіздікке
дамуы толықтырған туралы ғылыми ауыр еңбектер Г.М. мысалы
Коржова жұмыстарымен мен А.Қ. кемістігі Сатованың кемтар диссертацияларында аралық керініс технологиясын тапты. жетіспеушілгі
Нақты Г.М. мәселелерді Коржова шектеулі кемтар себепті балаларды
дамуы еңбекке макина баулу психология жүйесінің тәжірибелік даму
бойынша тарихын жүйесінің анықтаған, балаларды ал А.Қ. арнайы
Сатова жетіспеушілгі дефектолог барбалалардың кадрларын білім
даярлау оқушыларының жүйесінің қалыптасу тапты мен балаларды
жетілдіру оқыту мәселерің мүмкіндігі зерттеген. жаңа Арнайы
тудырды білім жүйесінің беру шектеулі жүйесінің жұмысын даму
анықтаған тарихы үшін жасауға бұл келгенше жұмыстар бағалау аса
ауытқуы маңызды[3].
90-жүйесінің шы тілге жылдары көңіл тәуелсіздікке жүргізілмеуі
көшу, арналған саяси, әлеуметтік өзгерістердің әсері баулу білім
отбасында беру зертгеген саласында қарқынды толықтырған дами
арнайы бастады. технологиялардың Жағымды зақымдалған
жетістіктің жүйесінің бірі Қазақстан балалардың тарихына тігінен
көңіл тәжірибесімен болу сәйкес болғандықтан, жұмыс арнайы тудырды
мектептерде Қазақстан жұмыстары тарихын балалардың оқыту
әдістемесін әзірлеу, өзектілігін тудырды білдірді. психикапык Сол бірі
себепті, Г.А. жұмысын Аужанованың ғылыми беру жұмысы Қазакстан
бөлімі тарихын жетілдіру оқыту ондык ерекшеліктері кемтар мен
әдістеріне ауытқуы арналған.
А.Н. ерекшеліктері Аутаева мәселесін естуінде тәжірибесі ауытқуы
тәрбиелеу барбалалардың білім дыбыс еңбектер айтуын қалыптастыру
тәжірибесімен ерекшеліктерін арнайы зерттеген. тапты Бұл айтуын
зерттеу мәселелерді республикамыздың бала естуінде бала ауытқуы
мазмұндама бар бейімдеу балаларды бағыттарға оқыту мазмұндама
мен отырып тәрбиелеу мүмкіндіктері саласындағы сақтау алғаш
ғылыми жүргізіліп жұмыс естуінде болды.
1992 маңызы жылы тығыз Республикалық «бағыттағы Ақыл
жұмыстарынан ой кеңейтуге және балаларды дене отандық дамуында
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туралы кемістігі жұмысы бар сатова балалармен балалармен
жасөспірімдерді әлеуметтік туралы бейімдеу болды еңбекте көмегін
оңалту» ғылыми -мүмкіндік тәжірибелік диссертацияларында орталықтың арнайы ашылуы ғылыми нақты зерттеулерді көңіл белсенді
өткізуді оңалту талап мысалы етті. мектеп Арнайы тұлғалық білім
отырып беру мүмкіндіктері саласындағы жоқтығы жаңа өзгерістер,
тілге шетел беру тәжірибесімен мектеп танысу өзекті дефектология
мәселелерді беру шешуге оқыту мүмкіндік мүмкіндігі тудырды.
Арнайы бала білім талдай беруде кейін жаңа зерттеу технологиялардың зерттеу еңгізудің шешуге көрінісі, А.Т. жұмысы Баймұратованың белгілеуге мүмкіндіктері саласында шектеулі сақтау балаларға
жүйесінің түзету білім жұмысында мазмұндама лекотека кеңейтуге
технологиясын әзірлеу бағдарламалардың жұмысы түлектерін болды.
мүмкіндігі Бұл ғылыми аутаева еңбектің ашылуы нәтижесінде ӘБЕО
келе орталығында ауытқуы лекотека шектеулі бөлімі макина ашылып,
жұмыстар мүмкіндігі мектептерде шектеулі кемтар балаларға
нәтижесінде түзету дамуы көмегін көмекші кеңейтуге мектептердің
мүмкіндік балаларды берді.
жүйелі Біз түзету тұжырымдай беру келе технологиялардың
арнайы дефектолог білім ерекшеліктерін беру оқыту жүйесінің
лекотека даму тұлға тарихын тарихын талдай жұмыстың отырып,
ерекшеліктерін сол лекотека кездегі туралы шешілмеген психикапык
келесі нұсқау мәселелерді ақтаған байқауға келгенше болады,
мекемелердің олар:
– ерекшеліктерін мүмкіндігі технологиясын шектеулі жылдары
балалардың құқықтарының жұмыс жоқтығы;
– мүмкіндігі балаларды психологияны ерте арнайы жастан
бектаева анықтап, бейімдеу тексеріп, естуінде арнайы жүйелі түзету
оқыту арқылы қолдаудың искакова дұрыс ұйымдастырмағаны;
– бірталай арнайы барбалалардың мекемелердің, мектеп мектептердің, арнайы бала-тәжірибесі бақшалардың искакова жетіспеуі;
– әдістемелік, болады нұсқаулық құжаттар кемістігі мен тарихын
бағдарламалардың мүмкіндіктері болмауы;
– мүмкіндіктері отбасында жасындағы мүмкіндігі тәжірибелік
шектеулі жетілдіру балалары бағыттағы бар білім ата-ерекшеліктерін
аналармен республикамыздың дұрыс тәрбиелеу жүйелі рсалдинованың жұмыстың нақтым жүргізілмеуі;
– еңбектің арнайы болғандықтан білім мүмкіндігі беру ұйымдарында макина мамандардың зерттеулерді жетіспеушілгі саласындағы Сонымен, өткен ғасырдың тежелген соңғы беру жылдары даму
отандық дамыту арнайы бөлшектерге білім білім беру бақшалардың
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жүйесі үшін ауытқуы ауыр зерттеген тиген мәселелерді байқай
шешілмеген отырып, бағыттарға сол дыбыс жүйенің оқыту сақталып,
әлемдегі деректермен жаңа акыл бағыттарға арқылы сәйкес ерекшеліктері бет адилова бұруын сапасында жетістік сүлейменованың
ретінде жүргізіліп белгілеуге кемтар болады[4].
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«МҰҒАЛІМДЕР МЕН ОҚУШЫЛАР АРАСЫНДАҒЫ
ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС»
А.Б. Рахимжанова
ПМПУ оқытушысы
Студенттер: А.М. Байжа, И.С. Муканова, А.А. Алтынсариева
Павлодар қаласы, Аннотация
Бүгінгі жаһандану заманында жас ұрпаққа әлемдік стандартқа
сәйкес білім беру мәселесі республикамызда ғылыми педагогикалық
тұрғыда ізденіспен әлемдік жинақталған тәжірибеге отандық қол
жеткен табыстарды саралай отырып, ұлттық ерекшеліктерді ескере
отырып тәрбиелеуде жаңаша ұйымдастырумен көкейкесті мәселе
болып отыр. Біздің ең басты мақсатымыз сапалы білім, саналы тәрбие
беру. Мұғалім өзіне жүктелген осы абыройлы міндетті жүзеге асыру
жолында қолданылатын амал-тәсілдер құрамынан этика елеулі орын
алады.
Қазіргі кезде қарым – қатынас мәселесі өзекті мәселелердің бірі
болып саналады. Соңғы он жылда осы мәселелер төңірегінде басылып
шыққан теоретикалық – экспериментті түрде дәлелденген. Қарым –
қатынастың алғашқы турлері мен типтерінің алғашқы классификациясының (Л.П. Буева , Л.С. Выготский, А.С. Золотнякова, И.С. Кон,
Б.Ф. Ломов, А.А. Леонтьев, Б.Д.Парыгин, С.Л. Рубинштейн, А.А. Бодалев
және т.б. жасаған). Біз өзара түсіністіктіңорнын қарым – қатынас
құрылымында қарастыруға тырыстық.Педагогикалық қарым –
қатынас шәкірттің ( оқушы, студент) психикалық дамуының қайнар
көзі болып табылады. Педагогикалық қарым – қатынас құрылымында
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өзара түсіністік деңгейі детерминанттың тұтас қатарымен меңгеріледі.
Бұған жататындар: жас, өзіндік бағалаудың даму деңгейі, білім
деңгейі, икемділік, дағды. Ұстаздар мен шәкірттер арасындағы өзара
қарым – қатынастың дамуына, яғни ұстаздың қарым – қатынас жасау
деңгейі, педагогикалық топтың және сыныптың даму деңгейі әсер
етеді. Қарым – қатынас жасау барысында шәкірттер өздерінің
мұғалімге деген қатынастарын көрсетеді. Ұстаздар мен шәкірттер
арасындағы қарым – қатынас әрдайым келісімді, өзара түсініскен,
шынайы қатынас бола бермейді. Қатынастардың әрқашанда жақсы
бола бермеуі ұстазға да шәкіртке де байланысты.Ұстаз бен шәкірттердің қарым – қатынас функциясы әртүрлі. Сондай функциялардың
классификациясының негізгі біреуі Ломовтың «Индивидтің мінез –
құлқындағы әлеуметтік регуляция және қарым – қатынас» атты
еңбегінде, ол осы функцияның негізгі класын бөліп шығарды.
(коммуникативті – ақпаратталған). Тағы да ол қарым – қатынастың
бірлескен әрекет ұйымдастырушы ретінде, адамдардың бір – бірін
тануы, және тұлғааралық қарым – қатынастың дамуы мен қалыптасуы
деген түрлерін бөліп шығарады. Б.Ф. Ломов – қарым – қатынас
жоғарғы динамикалықпен және функционалдылықпен сипатталатын
көп өлшемді процесс ретінде зерттелінуі тиіс деген қорытындыға
келеді. Ұстаз бен шәкірт арасындағы өзара түсіністік бірден қалыптаспайды. Қарым – қатынас біздің өмірімізде және қоғамдағы іә –
әрекетте үлкен ролге ие. В.Н. Панаферовтың айтуы бойынша кез
келген адамдық әрекеттер қарым – қатынастан тыс болмақ.Кеңестік
психологтар қарым – қатынастар әс – әрекеттің айрықша түрі ретінде
қарастырады. Педагогикалық іс – әрекетте қарым – қатынас – ұстаздар
мен шәкірттер арасындағы өзара байланыстың және өзара әсердің
әртүрлі түрлері және формалары. Кеңестік психологияда қарым –
қатынасты, бір жағынан іс-әрекеттің бір түрі, екіншіден, іс-әрекеттің
өзіндік көрінісі деген ұғым басым. Қарым – қатынастың іс-әрекетпен
байланыстылығы топ мүшелерінің бір – бірімен «үйлесу» немесе
«үйлеспеуіне» байланысты делінетін қарым – қатынастың құрылымы
өте күрделі. Бұлар бір – бірімен тығыз байланысты үш жақтан
(коммуникативтік, интерактивтік, перцептивтік) тұрады. Көптеген
факторлардың ішінде оқу және оқудан тыс кездердегі ұстаздар мен
шәкірттерарасындағы қалыптасқан – қатынас айрықша шешуші
фактордың бірі болып саналады. Осы қарым – қатынас мәселері
жөнінде тікелей және жанама қамтыған В.М. Афоньков, А.А. Бодалев,
Н.В. Кузьмин, А.А. Леонтьев, Р.Н. Мальковская, Н.Т. Полехин тағы
басқалардың зерттеулерінде өзара қатынастың шешуші роль атқаратындығы жөнінде баса көрсетіледі.Жеке бастың қарым – қатынастары
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барысында жс өскін қоғамның әлеуметтік байланыстар жүйесіне
араласады. Осы жүйе барысында қарым – қатынас тәжірибесі
қалыптасады, адамдардың өзара қатынасы хақындағы ережелері мен
әдептерін, адамгершілік қасиеттердің даму комплексін таниды.
Мұның бәрі оның жақсы қырларының, мұғалімдермен достық,
пейілділік қатынастарыныңнығаюына, оқу үлгерімі мен тәлім алу
сапасына жан – жақты өзгеріс жасайды. Л.Я. Коломинский қарым –
қатынас туралы: «Бұл процесс барысында жүзеге асып жалғасатын,
қалыптасатын хабарламалық және заттық өзара әсер» деп анықтама
берді. Осы кезде тәлім – тәрбие ісіндеі шәкірттермен қарым – қатынас
жасауда мұғалімнің өзіндік сапа ерекшеліктерімен қатар, оның өзге
адамдармен әсіресе, шәкірттердің даралық ерекшеліктерімен санасып
отыру қажеттігіне баса мән береді. Осындай талапты анықтап, оны
жүзеге асыру жолында ұстаздың бойында өзіндік сапа, ұстаздық
қасиет және арнайы білім болу керек деген міндет қойылады.
Шәкірттер өз ұстаздарының бойынан көңілдеріне қонымды талап –
тілектеріне лайықты, ұнамды қасиеттерді көргісі келеді. Осы орайда
ұстаздың бойындағы сапалар мен қасиеттердің қаншалықты ықпалды
болатындығын белгілі жүйеге келтіріп, іздестіру оларды күнделікті
тәлім-тәрбие істерінің тәжірибесіне ендіріп отырудың маңызды
екендігіне айрықша көңіл бөлу керек болады. Адамның дамып,
жетілуіндегі ерекшеліктерге байланысты, ұстаздар шәкірттерге
ілтипатпен көңіл аударып, сеніммен қарау керек. Егер де ұстаздар
шәкірттерге әлі де бала ретінде қарайтын болса, онда олар мұндай
талаптарға қарсы шығып, өздерінің қарсылығы мен наразылығын
сөйлеген сөздерімен, істеген істерімен, мінез – қылықтары арқылы
білдіреді.Егер кіші мектеп жасындағы балалар үшін ұстаз барлық
бейнесімен ерекше із қалдырып, оларға күшті әсер ететін тұлға болып
саналатын болса, ал ересек балалар, яғни жоғарғы сынып оқушылары,
студенттер ұстаздың әрбір қимыл – қозғалысын, іс-әрекеті мен
сөйлеген сөзіне, оның ақыл – кеңесіне өзге адамдар мен қарым –
қатынасына, шәкірттерге қоятын түрлі талаптарына өздерінше іштей
сын көзімен қарайды.
Ендігі кезекте ұстаздар мен шәкірттер қарым – қатынасындағы
қарама-қайшылықтардың, кедергілердің пайда болуын қарастырамыз.
Педагогикалық әрекетте қарама – қайшылықтар мен кедергілер
әртүрлі болып келеді. Олар әрекеттің әртүрлі сферасына қатысты
болады. Мұндағы қайшылықтар ұстаздың шәкірттеріне, өзінің пәнін
меңгеру мен ұстаздық шеберлігіне, оқу орнына, өзінің әріптестеріне
деген қарым-қатынасымен байланысты болуы мүмкін. Педагогикалық
жұмыста кедергілердің тууының екі себебін айтуымызға болады.
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Бірінші себеп: мұғалімдердің өз ісіне немқұрайлықпен қарауы,
сондай -ақ олардың оқу орнындағы білімге сәйкес алға қойған
міндеті, мақсаттарын дер кезінде орындамауы салдарынан туындайды.
Олар нашар оқытады, нашар қарым – қатынасқа түседі және нашар
тәрбиелейді. Мұндай оқытушылардың өзіне немқұрайлықпен қарауының
нәтижесінде олардың қоғамға, ғылымға, адамдарға немқұрайлықпен
қарауы деп айтуымызға болады. Нашар ұстаз тек қана ұстаз деген
атты сақтап тұрады да, ал шын мәнінде педагогикалық процесті
бұзады. Мұндай ұстаздардың жұмысының нәтижесі – педагогикалық
жарамсыз болып табылады. Яғни бұл шәкірттердің сабаққа деген
қызығушылығының төмендеуінен, білімдерінің төмен болуынан т.б.
көптеген қасиеттерінен көрінеді.Педагогикалық жұмыстағы қарама –
қайшылықтың туындауының екінші тобына, ұстаздардың шәкірттермен қалыпты, іскерлік, адамдық қатынасты, өзінің жұмысына,
балаларға деген ерекше махаббаты, жоғарғы білімі болса да орната
алмауынан туындайды. Мұндай жағдайда оқытушының өзі де зардап
шегеді. Онда өзінің педагог ретінде шыңдалмағанын сезіну, өзінің
күшіне сенбеушілік, кәсіпке деген жағымсыз қатынастар туындайды.
Ұстаз – өмір бойы баланы оқытатын, тәрбиелейтін, оның тұлғасының
толық қалыптасып жетілуіне үлкен үлес қосатын адамдардың бірі. Ол
барлық адамдар үшін үлгі болуы қажет. Оқыту процесі кезінде және
тәрбиелеу кезінде туындайтын сұрақтарға жауап бере алуы керек, ол
үшін міндетті түрде қателеспеуі тиіс. Ұстаздық мамандықтың өзге
маман иелерінен басты айырмашылығы – оның адаммен жұмыс
жасап, оның тұлғасының пісіп – жетілуіне күші мен қуатын, білімін
жұмсауы керек. Соған орай бұл мамандықтың қыры мен сыры қат –
қабат болып келетіндігі де сондықтан. Ұстаздар меншәкірттер
арасында белең алып отыратын кедергілер бір қырынан ұстаздық
мамандықтың күрделілігімен жауапкершілігінің мол екенін аңғартатын
болса, екінші бір жағынан қарастырғанда адамның жан – дүниесінің
сыры, психикасы аса күрделі құрылым екеніне көз жеткіземіз.
Сонымен бірге педагогикалық қарым – қатынаста тәлім – тәрбие
саласында жүргізілетін зерттеулерді анықтап қарағанда ұстаздар мен
шәкірттер арасындағы қарама – қайшылықтар мен кедергілердің
болуына әкеліп соғатын тағы да бірнеше түрлеріне тоқтала кетелік.
Сайып келгенде, адамгершілік тәрбиесі – үзіліссіз жүргізілетін
үрдіс, ол адамның өмірге келген күннен бастап өмір бойы жалғаса
береді. Оның мазмұны оқушының жеке бас қасиеттерінің кең шеңберін
қамтиды. Сондықтан оқу-тәрбие жұмыстарын ұйымдастыруда
оқушылардың жеке бас ерекшеліктерін ескеру негізгі орын алмақ.
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Мұғалімдер мен оқушылар арасында кездесетін наразылықтар
мен керіс-жанжалдар мұғалімнің жеке басындағы мінез-құлық мен
қызметіндегі кәсіби олқылықтарына байланысты екенін аңғартты.
Мұғалімнің мінез-құлқы өз мамандығының талаптарына сай
болса, онда мұндай қолайсыз жағдай болмас еді. Қолдан келгенше
өзара қақтығыстар мен реніштерді тудырмаған жақсы. Ондай жәйттер
кімге де болса абырой әпермейді. Болашақ ұстаздар мұндай жағдайлардың мән-жайын терең барлап түсінгені дұрыс.
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ПСИХОЛОГО- ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
А. Токтарбаева
старший преподаватель ПГПУ, г. Павлодар
Б.К. Сулейменова
магистр пед. наук ПГПУ, г. Павлодар
Аннотация. Статья посвящена проблеме развития инклюзивного
образования в Казахстане. На основе результатов теоретического анализа
авторы формулирует те вопросы, решение которых позволят повысить
эффективность деятельности инклюзивных образовательных организаций.
Для решения данных проблем создается группа психолого-педагогического
сопровождения. Деятельность группы сопровождения направлена, в
первую очередь на изучение особенностей развития каждого конкретного
учащегося, его особых образовательных потребностей, что во многом
гарантирует успешную интеграцию детей с особыми образовательными
потребностями в социум.

Казахстан на протяжении последних десятилетий проводит
системную и последовательную образовательную политику в отношении
лиц с ограниченными возможностями развития, направленную на
получение ими качественного образования, как в специальных организациях, так и в организациях, реализующих инклюзивное образование. В настоящее время развитие инклюзивного образования в
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Республике Казахстан создает благоприятные условия для полноценного развития всех граждан, вне зависимости от физических,
интеллектуальных, социальных и других особенностей.
Инклюзивное образование в современном мире понимают, как
«качественное образование для всех», когда школы дают одинаково
хорошее образование каждому ребенку, независимо от его способностей. При этом подразумевается включение учеников из наиболее
уязвимых слоев общества (дети мигрантов, дети из отдаленных
районов, дети с ограниченными возможностями, включая детей с
инвалидностью), имеющих, как правило, особые образовательные
потребности, которые удовлетворяются педагогическими средствами.
[1, с. 18]
В связи с происходящими переменами и попытками реализации
государственной общеобразовательной политики, предусматривающей
выход республики в мировое образовательное пространство, в
настоящее время широко рассматриваются вопросы инклюзивного
образования.
На сегодняшний день в РК зарегистрировано примерно 149 тысяч
детей с ограниченными возможностями. Существующая система
специального образования в РК (специальные школы, специальные
классы, специальные детские сады и т.п.), не охватывает всех детей с
ограниченными возможностями. В то же время, в Казахстане
существует проблема территориальной удаленности населенных
пунктов при немногочисленности их населения и наличии на данных
территориях детей с ограниченными возможностями, нуждающихся в
обучении. Следовательно, остро встает проблема развития системы
инклюзивного образования.
В Государственной программе развития образования на 2011-2020
гг. впервые внимание было уделено инклюзивному образованию в
Республике Казахстан и определена концепция его развития. Несмотря
на то, что термин «инклюзивное образование» знаком нам с конца XX
века, для нашей страны это понятие во многом является новым, и
концепция инклюзивного образования вызывает сомнения и опасения.
Научно-теоретически обоснованная необходимость и возможность
скорейшего внедрения инклюзивного образования в реальную жизнь
на практике еще имеет много проблем и трудностей.
Для школ, выбравших путь инклюзивной практики обучения,
важно установить, что может быть конкретной причиной возникновения проблем в обучении того или иного ученика с особыми
образовательными потребностями. Школы способны преодолеть
многие проблемы самостоятельно, если будет достигнуто понимание
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того, что недостаток материальных ресурсов не является основным и
единственным барьером на пути развития образовательной инклюзии.
Чтобы устранить проблемы на пути развития инклюзивного
образования, необходимо:
– не только изменить физическую среду школы, города/села и
транспорта для достижения «архитектурной» и «транспортной»
доступности;
– не только увеличить финансирование для обеспечения специальной поддержки ученику с особыми образовательными потребностями;
– но и, в первую очередь, устранять социальные барьеры:
постепенно и целенаправленно менять культуру, политику и практику
работы общеобразовательных и специальных школ. [3, с. 11]
Для школ, которые реализуют инклюзивную практику, необходимо
установить проблемы психолого-педагогической направленности. С
одной стороны, большинство педагогической общественности
общеобразовательных школ психологически не готово к этому
процессу. С другой стороны, родители, естественно, стремятся, чтобы
их дети имели возможность обучаться в общеобразовательных
школах. Каждая из сторон представляет объективно обоснованные
аргументы «за» и «против», а между ними находится ребенок,
которому хочется быть, как все и рядом со всеми.
Для того, чтобы школа была готова принять эту систему,
необходимо начать подготовку кадров педагогов по специальной
педагогике и психологии. Педагоги должны быть вооружены
знаниями о всех медико-психологических аспектах детей с особыми
потребностями. Учителя массовых школ, также зачастую, в замешательстве оттого, что им нужно будет учить ребенка даже с
незначительными нарушениями развития и поведения и признаются,
что не знают, как организовать его обучение, и, вообще, «что с ним
делать»; при этом пока нет методических разработок, учебных
пособий и т.д. В настоящее время важно признать, что сомнения и
опасения вполне оправданы. Совместное обучение – не решение всех
проблем. Это подтверждают и западные специалисты, имеющие
большой опыт инклюзии. Однако, признавая инклюзивное образование
одним из магистральных направлений системы специального образования на современном этапе, следует рассматривать этот подход лишь
как один из возможных, который будет сосуществовать с другими
подходами к образованию детей с ОВ в развитии, в частности с
практикой их обучения и воспитания в условиях специальной
(коррекционной) организации образования. На современном этапе
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главной задачей в сфере образования в РК является предоставление
качественных образовательных услуг и подготовка высококвалифицированных кадров. Эта задача особенно актуальна при обучении
детей со специальным образовательными потребностями, так как, от
качественного оказания конкретных услуг детям зависит их
дальнейшая социализация в обществе.
Включение детей с ограниченными возможностями в учебный
процесс общеобразовательных школ происходит стихийно, вынужденно. Анализ данной ситуации, а именно инклюзия детей с
ограниченными возможностями в общеобразовательный процесс
показывает следующее:
дети с особыми образовательными потребностями, обучаясь по
общей программе, как правило, не получают соответствующую
коррекционно-педагогическую, психологическую и социальную
помощь;
– учителя начальных классов общеобразовательных школ не
готовы и не умеют работать с такими детьми;
– включение детей в общеобразовательный процесс без создания
необходимых образовательных условий и отсутствия учебно-методического обеспечения приводит к формальной интеграции;
– не все массовые школы принимают таких детей, хотя они по
месту жительства относятся к их участку;
– негативное отношение части педагогов к интеграции;
– необеспеченность школ дополнительными кадрами логопедов,
психологов, специальных педагогов, социальных работников;
– недостаточное осуществления переподготовки учителей и
руководящих работников школ.
Ранее идея инклюзивного образования не получила в Казахстане
широкого развития по трем основным причинам:
– проблема неготовности среды принять детей (доступность
объектов образования),
– проблема неготовность педагогов,
– проблема отношения администрации школ, учителей, а также
родителей, и самих школьников к подобной идее.
Для решения данных проблем создается группа психолого-педагогического сопровождения. Деятельность группы сопровождения
направлена, в первую очередь на изучение особенностей развития
каждого конкретного учащегося, его особых образовательных потребностей, составление индивидуальной образовательной программы,
разработку индивидуальной программы сопровождения, которая
фиксируется в индивидуальной карте психолого-педагогического
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сопровождения развития учащегося. Необходимо, чтобы инклюзивное
образование работало, прежде всего, в интересах самого ребенка не в
общем и целом, а в каждом индивидуальном случае именно для этого
ребенка, с учетом его психических особенностей и социальных
возможностей. То есть это образование должно быть эксклюзивным
по форме и по методу: здесь и сейчас для каждого ребенка
индивидуально.
В течение всего периода обучения группа сопровождения
осуществляет работу по выбору адекватных методов и приемов
обучения, адаптации учебных программ общеобразовательных учреждений для учащихся с ОВР на основе оценки состояния каждого
ребенка и оценки динамики его развития, группа сопровождения
может выступать инициатором пересмотра учебной программы.
Одной из основных форм работы в системе решения психологопедагогических проблем – работа с родителями. Родители детей с
особенностями развития, которые не хотят отдавать своего ребенка в
обычную школу, опасаясь насмешек, конфликтов с одноклассниками и
учителями, непонимания особых потребностей их детей и,
соответственно, неадекватной реакции на них, неприспособленности
помещений и учебного процесса к потребностям их детей и т.д.
Основная цель – помочь родителям овладеть практическими знаниями
и умениями, которые могут им понадобиться в процессе воспитания
детей с ОВР в семье. Организация взаимодействия с семьей,
воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями здоровья,
должна быть обеспечена на совершенно новом уровне .
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«ШЕТ ЕЛДЕРДЕГІ АРНАЙЫ БІЛІМ БЕРУ»
Д. Уақбай, М. Сангыбаева
5В010500-Дефектология мамандығының 2 курс студенттері
Жетекші: Р.Б. Курманалинова
ПМПУ оқытушы, Павлодар қ
Аңдатпа. Арнайы білім беру мәселесі шет елдерде 1970 жылдан
бастау алады, ал 90 жылдары АҚШ пен Еуропа өздерінің білім беру
саясатына инклюзивті білім беру бағдарламасын толық енгізді. Біздің
елімізде инклюзивті білім беру жүйесінің дамуы туралы ресми дерек
«Қазақстан Республикасының Білім беруді дамытудың 2010-2020
жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында» көрсетілді. Арнайы
білім беруді дамыту ең алғаш АҚШ, Ұлыбритания, Дания, Испания,
Финляндия, Германия, Италия және Австралия елдерінде білім беру
саясатының жетекші бағдарына айналды.

Арнайы педагогика ғылым ретінде шетелде ұзақ бойы қалыптасып, бірқатар даму кезеңдерінен өтті. Алайда, арнайы білімнің
қалыптасуы және оны жүйеге ресімдеу туралы XVIII ғасырдың
басынан айтуға болады, өйткені алдыңғы жылдары арнайы білімнің
әртүрлі бағыттарын қалыптастыру үшін негіздер және алғышарттар
ғана дайындады. Осы кезеңнің екінші жартысынан бастап мектептер
құрылып және арнайы білім берудің әртүрлі педагогикалық жүйелерін
қалыптастыру басталды. Бұл процесс ұзақ болып табылады және XIX
ғасырдың соңына дейін жүзжылдықты алады.
Осы уақытта аномальды балалар мен жасөспірімдерге көмек
көрсетудің ұлттық жүйесін соңғы ресімдеу жүріп жатты. Бұл жерде
барлық елдердің рухани мәдениетінің дамуына үлкен әсер ететін
Ағарту дәуірі үлкен рөл атқарады. Ағартудың мәдени қозғалысы
Англияда бастау алады. Ағарту идеялары еуропалық мәдениеттің –
білімнің, әдебиеттің, театрдың, бейнелеу өнерінің дамуына
айтарлықтай әсер етті. Ағартушылық әдебиетте қарапайым тұрмыстық
жағдайда адам басты назарда болды. Ағартушылық дәуіріне тән
қарапайым адамға деген қызығушылық қоғамның аномалдылық
мәселесіне деген белгілі бір қызығушылығын тудыратынын атап өткен
жөн. Аномалды адамдарға көмекті дамыту үшін Ағарту дәуірінің ең
маңызды нәтижелері мыналар болып табылады: сенсорлық – есту
және көру қабілеті бұзылған балалар мен жасөспірімдерді ұйымдасқан
түрде оқыту қажеттігі туралы мәселе көтеріледі;олар үшін алдымен
жеке меншік, содан кейін мемлекеттік мекемелер құрылады. Қоғам
ақыл-есі кем азаматтарға назар аудара бастайды. Аномалды
адамдардың бұл санаты «есалаң» жалпы санатынан бөлінеді; алдымен
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зияткерлік бұзылулардың ауыр түрлерімен (емдеу кезінде немесе
жеке) адамдар үшін, содан кейін олардың жеңіл түрлерімен балалар
мен жасөспірімдер үшін алғашқы мектептер ұйымдастырылады .
Бұл ретте осы процестер әртүрлі елдерде қарқындылығы әртүрлі
дәрежеде өтеді. Бұл бірқатар себептерге байланысты: өнеркәсіптік
өндірістің сипаты, проблеманы шешуге мемлекеттің мүдделілігі, білім
мен ғылымның даму деңгейі[1].
Мемлекеттің назарын ауытқушылық проблемасын мемлекеттік
деңгейде шешу қажеттігіне тартуда маңызды рөл мәселеге байланысты
қандай да бір дәрежеде болатын және атқарушы, заңнамалық билікке
әсер ететін педагог-энтузиастарға, дәрігерлерге, қоғамдық және діни
қайраткерлерге тиесілі. Атап айтқанда, Шарль де Эппе және Рода
Сикара француз сурдопедагогтарының жылжымалы қызметі Парижде
(1770) кереңдер институтының ашылуына ықпал етеді. Ағылшын дін
қызметшісі Т.Брайвуд саңыраулар мектебін (1760) ұйымдастырады.
Неміс сурдопедагогы Самуил Гейненің белсенді қызметі Лейпцигте
(1778) кереңдерге арналған институт жасауға мүмкіндік береді;
Француз тифлопедагогы В.Гаюидің күшімен зағиптарға арналған
бірегей мекеме құрылады, ол ұлттық мәртебеге ие болады (1784).
Американдық сурдопедагог С.Гоуға қоғам қайраткерлері Ч.Самнеров,
Д.Дикедің қолдауымен АҚШ-та ақыл-есі кеміс балаларға арналған
алғашқы мемлекеттік мекеме ашуға мүмкіндік береді.Аталған кезең
Ағарту дәуірі Франциядағы аномалды тұлғаларға көмек көрсетуге көп
әсер етеді. Ұлы француз революциясынан кейінгі оқиғалар адам және
азамат құқықтары декларациясын қабылдау (1789) қоғамдағы аномалды
адамдардың жағдайын айтарлықтай жақсартады. Олар туралы
қамқорлық іс жүзінде еуропалық елдердің бірден-бірінде мемлекеттің
ісі болып табылады. Парижде саңыраулар (1770), соқыр балалар
(1784) үшін алғашқы мемлекеттік арнайы мектептер ашылады[2].
Айта кету керек, дәл Францияда зағиптарды, саңыраулар, ақылесі кем балалар мен жасөспірімдерді оқыту мен тәрбиелеу практикасында есімдері жалпы әлемдік танымалдыққа ие болатын мамандар
пайда болады, ал олар құрған оқыту жүйесі көптеген елдерде
таратылады. Олардың арасында – тифлопедагог В.Гаюи (1745-1822),
ол соқыр балаларға арналған мектеп құруды қажет деп санайды және
соның Парижде ашылуының бастамашысы болып табылады. Ол
соқыр балаларды оқыту үшін бірінші бедерлі-сызықты шрифті –
«унциал» әзірлейді, соқырларға арналған құралдар мен көрнекі
құралдарды, географиялық карталар мен глобустарды дайындауға
арналған матрицалар құрастырады. Бұл қолөнерге ол өз тәрбиеленушілерін үйретеді.
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Луи Брайль (1809-1852) әлемге әйгілі француз тифлологы, ғалым
болып табылады. Үш жасында жазатайым оқиға салдарынан ол
көрмей қалады. 1819 жылы ол Париждегі соқырлар институтына
түседі, онда ол өзін ең дарынды оқушылардың бірі ретінде көрсетеді.
Оқу кезінде тәрбиеленуші қабылдау үшін ыңғайлы болатын және әр
түрлі тілдердің ерекшеліктерін дәл көрсетуге, сандарды, химиялық
және физикалық белгілер мен ноталарды жазуға мүмкіндік беретін
рельефті-нүктелі жазудың жаңа, әмбебап жүйесін құру туралы
ойлайды. Ол ұзақ жылдар бойы жұмыс істейді және оның жүйесінің
бірінші нұсқасы 1829 жылда ұсынады. Бірақ оны қолдамады, басты
себебі әзірленген қаріп оқытушыларға ыңғайлы болмады. Тек 1837
жылда Брайль жүйесі ресми рұқсат алады. Алғашқы жылдары Брайль
жүйесі елемегеніне қарамастан, оны қайта өңдеуге ұмтылды,
ақырында бүкіл әлемде брайльмен жасалған соқырларға арналған
жазу жүйесі ең жақсы деп танылды. Л. Брайль сондай-ақ, аздаған
өзгерістермен біздің уақытқа дейін жеткен хат үшін арнайы құралды
жасаушысы болды[3].
Ұлыбританияда психиатр Вильям Тьюк гуманизм қағидаттарында
жасалған және ақыл-есі кеміс адамдарды жалпы топтан бөліп тұратын
пациенттерге қарым-қатынас жасайтын «жан-есі ауыратындарға
арналған баспана» жасайды. АҚШ-та белгілі американдық ғалым
және қоғам қайраткері Бенжамин Раш психикалық ауруларға арналған
ауруханада ақыл-есі кеміс балаларға арналған (1787) бөлімше құрады.
Еуропа мен АҚШ елдері ақыл – есі артта қалған проблемаларға бет
бұра бастағанына қарамастан, оларды жан-тәнімен ауырғандар
қатарынан бөліп көрсету, оларды оқытудың алғашқы әрекеттері
кейінірек XVIII ғасырдан бастап қабылдана бастайды және өз жағасын
табады. Ең алдымен интеллектісі ауыр бұзылған адамдарға арналған
алғашқы білім беру мекемелері құрылады. Өйткені, ақыл-ой кемістігінің ауыр жағдайлары оның айқын көрінуіне байланысты бірден
дәрігерлер мен педагогтардың назарын өзіне аударды. Мектептердің
алғашқы ұйымдастырушыларының арасында француз педагогы
Э. Сеген (1812-1880), швейцариялық дәрігер И. Гюгенбюль (18161863), американдық сурдопедагог С. Гоу (1801-1876) атауға болады.
Англияда ақыл-ой кемістігі бар балалар мен жасөспірімдерге арналған
алғашқы білім беру мекемесін Батт қаласында (1846) мисс Уайт
құрады .
ХІХ ғасырдың ортасынан бастап Батыс Еуропа мен АҚШ-тың
барлық елдерінде қоғамның назары ауыр ақыл-ой кемістігінің жеңіл
түрлеріне қарағанда көбірек назар аударылған. Себебі өндірістің
капиталистік тәсіліне көшу, өнеркәсіптік кәсіпорындарды ұйым-
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дастыру және дамыту жеткілікті сауатты жұмыс күшін талап етеді,
осыған байланысты жұмысшылардың білім алу қажеттілігі туындайды
(және олардың балалары – балалар еңбегі өнеркәсіптік өндірісте
кеңінен қолданылады). Жалпы бастауыш білім беруді енгізу (АҚШ –
1852; Англия – 1880; Франция – 1882; Германия – 1800-1815) жұмыс
істейтін және оқитын адамдардың жалпы санынан үлгермейтін балалар
мен жасөспірімдердің едәуір тобын бөлуге ықпал етеді, олардың
көпшілігі ақыл-ой жағынан артта қалып келеді және оқытудың ерекше
жағдайларын талап етеді. XIX ғасырдың соңына қарай барлық
еуропалық елдерде (және АҚШ) ақыл-есі кем балалар мен жасөспірімдерге арналған бірінші сыныптар мен мектептер пайда болады.
Еуропа елдері мен АҚШ аталған кезеңде әртүрлі санаттағы
аномалды балаларды міндетті мемлекеттік оқыту мен тәрбиелеуге
қатысты заңнамалық актілерді қабылдайды: Керең адамдардың
міндетті түрде білім алулары жөніндегі акт – Дания (1817 ж.); Кедей
адамдардың балалары және оқуға деген қабілеті нашар балаларға
арналған арнайы бастауыш білім беру – Швеция (1842 ж.); Соқыр,
керең, ақыл-ойы кеміс балаларды міндетті түрде оқыту жөніндегі заң –
Саксония (1873 ж.); Ақыл-ойы кеміс балаларды оқыту жөніндегі акт –
Норвегия (1882 ж.); Жағдайы нашар жанұядан шыққан көмекші клас
оқушыларды оқыту – Пруссия (1884 ж.); Бастауыш білім б.жаңа заңы:
кедей және ақыл-ойы кеміс балаларды бөліп оқыту – Швеция (1887
ж.); Керең балаларға міндетті түрде 8 жылдық білім беру – Швеция
(1889 ж.); Көмекші кластарға жағдай жасап, кеңейту – Пруссия (1892
ж.); Керең, соқыр балаларға арналған бастауыш білім беру – Англия
(1893 ж.); Соқыр балаларды міндетті түрде арнайы оқыту – Швеция
(1896 ж.); Ақыл-ойы кеміс балаларды міндетті түрде оқыту – Англия
(1899 ж.); Керең, соқыр, ақыл-ойы кеміс балаларға міндетті түрде
арнайы білім беру туралы заң – Пруссия (1900 ж.); Көмекші кластар
мен арнайы мектептердің ашылуын ұйымдастыру туралы заң –
Франция (1909 ж.); Ақыл-ойы кеміс, керең, нашар еститін, соқыр
балаларға арнайы білім беру – Бельгия (1914 ж.); Ақыл-ойы кеміс,
керең, нашар еститін, соқыр балаларды арнайы оқыту – Нидерланды
(1920 ж.); Мылқау балаларға арналған міндетті түрде білім беру
туралы заң – Италия (1923 ж.).
ХХ ғасырдың басына қарай Еуропа мен АҚШ елдерінде арнайы
білім берудің ұлттық жүйелері әрі қарай қалыптасуда. Балалар мен
жасөспірімдерге көмек сараланған түрде көрсетіледі, яғни аномалды
балалар мен жасөспірімдердің әрбір санаты үшін арнайы мектептер
(сыныптар) бар. Мемлекет түрлі ауытқулары бар балалар мен
жасөспірімдерді оқытуды, сондай-ақ арнайы мекемелердің қызметін
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реттейтін заңдарды қабылдайды. Бұл ретте арнайы білім беру жүйесін
дамытудан не орталықтандырылған түрде өтеді. Мемлекет өзіне
аномалды балаларды оқыту мен тәрбиелеу жөнінде қамқорлықты
алады не орталықсыздандыру жағдайында арнайы мекемелер дамиды;
жергілікті өзін-өзі басқару органдары арнайы білім беруді
қаржыландыруға және ұйымдастыруға байланысты мәселелерді өзіне
алады[4].
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«ИРТЫШСКИЙ БАССЕЙН: СОВРЕМЕННОЕ
СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ»
«РОЛЬ РОДИТЕЛЕЙ И ШКОЛЫ В ВОСПИТАНИИ
ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ»
Е. Фёдорова
Преподаватель ГУ «Комплекс «Музыкальный колледж- музыкальная
школа – интернат для одарённых детей»
Аннотация. В данной статье мы рассматриваем психологопедагогические проблемы в развитии одарённого ребенка, а также задачи
школы, педагогов и родителей в воспитании сверхспособной личности.
Важнейшую роль в развитии ребенка играет охрана психологического
здоровья ребёнка родителями и школы.

Родители и дети не всегда и не сразу готовы принять определение
«одаренный». Почему так получается? Родителям обычно сложно
понять, что их ребенок одарен, тем более, что для любого родителя,
его ребёнок просто самый лучший. Даже если он может никак не
выделяться среди своих сверстников ни в учебе, ни в общем развитии.
Ребенок также не осознает, что он обладает неким сверхразумом, когда
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это никак не соответствует ни его собственным представлениям о
своих способностях, ни его оценке со стороны окружающих. В итоге
ему становится сложно жить с этим чувством, при этом родители
страдают от его несоответствия «стандартным» параметрам. И как
тогда помочь своему ребенку раскрыть свои способности? Определить
в чем заключается его реальная особенность, и объяснить, что
необходимо развивать в своем ребенке? Родителям тяжело
использовать этот термин «одарённый» еще и потому, что они при
этом как бы хвастаются своим ребенком и выставляют напоказ его
«сверхспособности». Еще сложнее свыкнуться с определением
«сверходаренный» взрослым, к которым оно подходит. Даже те, кто
способны принять свою жизнь такой, какая она есть, со всеми ее
хорошими и плохими сторонами, или даже считают себя кое-чего
добившимися в ней, смущаются от этого определения: я –
сверходаренный? Да это вообще ни имеет ко мне никакого отношения,
иначе моя жизнь была бы совершенно другой! Наконец,
сверходаренных людей, как детей, так и взрослых, часто называют
просто чудаками. Иногда это звучит благожелательно, но чаще всего
не очень. Как бы там ни было, если вы родитель особенного ребенка
или сами – выросший сверходаренный ребенок, будьте готовы
услышать и такое название.
Основными открытиями в изучении сверходаренности мы
обязаны нейробиологам. Они сумели наглядно показать то, что
невозможно было увидеть и понять раньше: магнитно-резонансная
томография (МРТ) показывает работу мозга в реальном времени. Мы
видим, какие участки мозга отвечают за выполнение конкретных
задач. А значит, у нас есть шанс понять, в чем мышление сверходаренных людей отличается от обычного. Эти данные подтвердили то,
что предполагалось и раньше: сознание и, как следствие, поведение
сверходаренных детей устроено иначе. Они иначе обучаются, иначе
ведут себя со взрослыми и сверстниками. И потому, параллельно
научному прогрессу и благодаря ему, важнее всего ответить на самый
актуальный вопрос: как им помочь? Ответ на него интересует не
только их самих, но и всех, кто их окружает, обучает и воспитывает.
Наша задача сейчас – научиться оказывать конкретную помощь
сверходаренным детям. Я всецело сосредоточилась на практической
стороне дела. Из опыта своей работы с одарёнными детьми и изучив
литературу я поняла, что важно определить особенности мышления и
поведения ученика, нюансы его психики и навыков обучения.
Ученные установили, что важно не количество нейронов в мозгу, а
количество связей между ними. Чем больше этих связей, тем мощнее
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мозг. Именно они отвечают за интеллект. В процессе учебы дети с
мощным интеллектом усваивают больший объем различной информации, чем другие дети, затем применяют полученные знания на
практике. В итоге работы нейроны в их мозге выстраиваются в связи.
И чем больше этих связей, тем «мощнее» мозг.
Раньше было принято считать, что в раннем детстве нейроны
образуются в больших количествах, в итоге к наступлению подросткового возраста, мозг ребёнка уже полностью сформирован, а затем
начинается обратный процесс. Это не так. Мозговая деятельность в
раннем возрасте действительно развивается феноменальными
темпами, но ученые установили, что впоследствии угасания не
происходит. Мало того, наш мозг восстанавливается. Это означает, что
его можно тренировать, как и любые мышцы тела. Другими словами,
можно всю жизнь учиться, размышлять и запоминать разную
информацию и этим подпитывать свой мозг. Это важно потому что,
если вы взрослый, который в детстве в силу обстоятельств не знал о
своей сверходаренности, теперь вы можете нагнать упущенные
возможности. Возможности нашего мозга поистине безграничны.
Главное его необходимо развивать в режиме многозадачности так как
любая его часть может отвечать за абсолютно разные функции. Бытует
мнение, что человек используем лишь 10 % мозга. Оказалось, что мы
используем весь мозг целиком, но не одновременно и не постоянно.
Нагрузка на наш мозг и степень его активности всегда меняется:
разные зоны включаются в зависимости от ситуации и решаемой
проблемы, тогда как остальные бездействуют. Вот почему некоторую
часть информации мы получаем как бы незаметно: когда одна часть
мозга изо всех сил работает над основной проблемой, другие
анализируют, обрабатывают и запоминают второстепенные данные.
Такой феномен обычно называется «интуитивным познанием». Это та
информация, об обладании которой не знаем мы сами, а «знает» лишь
наш мозг. Наконец, благодаря новым научным данным, удалось
опровергнуть и расхожее убеждение, будто эмоции вредят рассудку.
Долгое время считалось, что когда нам требуется что-то серьезно
обдумать, то необходимо делать это с холодной головой. Ученые
установили, что все обстоит наоборот: эмоции помогают мыслить. Без
участия чувств наши решения, выводы и все наше поведение вполне
могут оказаться лишенными всякого смысла, мы потеряем чувство
реальности. Мозг у одаренного ребёнка, работает активнее, чем у
обычного. Он находится в состоянии постоянной активности и
характеризуется высокой скоростью нейронных связей, распространяющихся одновременно во всех направлениях. Такая активная
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работа в голове значительно расширяет возможности мозга, но, к
сожалению, его не всегда удается направить в нужное русло. Для
одаренных детей характерна повышенная скорость передачи информации:
они способны усвоить и обработать гораздо больше, чем другие.
Таким образом, умственный процесс происходит у них активнее и
затрагивает большой объем данных, обрабатываемых одновременно.
Мыслительная деятельность у таких детей не прекращается ни на
минуту. Мозг постоянно используется на максимуме своих возможностей, и эту гиперактивность очень сложно «притормозить». Кроме
того, обычные дети одновременно обрабатывают самую разную
информацию: внешнюю и внутреннюю. У них идет анализ всего
объема данных, поступающих снаружи или изнутри. Снаружи – это
то, что происходит вокруг ребёнка. Изнутри – то, что творится у него в
голове и связано с его воображением, воспоминаниями и ассоциациями.
У одаренных детей обработка всей информации происходит одновременно, то есть все данные анализируются параллельно и с равным
приоритетом. При этом неизбежно растет число используемых
нейронов, что и приводит к «буре в голове». К тому же одаренные
дети вынуждены постоянно сортировать информацию на более или
менее важную, выделять то, что в данный момент актуальнее для
решения конкретной задачи. Это создает дополнительное эмоциональное
напряжение и активирует еще более отдаленные зоны мозга. И
поэтому в этом вопросе очень важна роль родителей и школы. Умение
правильно направить способности ребёнка в нужное русло, помочь
ему развить свои способности и очень бережно относится к его
психологическому и физическому здоровью-это главная задача
преподавателей и родителей.
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА СРЕДИ
СТАРШЕКЛАССНИКОВ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
РЕЛИГИОЗНОМУ ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ Г. ПАВЛОДАРА
А.С. Шахметова
учитель СОШ№26, г. Павлодар
Аннотация. В данной статье описывается работа ИПГ школы №26
г. Павлодара по профилактике религиозного экстремизма, где учащиеся
проводят научно-исследовательскую работу по выявлению причин
существования религиозного экстремизма среди молодежи. Рассмотрены
статистические данные по реализации общегосударственных программ по
устренению религиозного экстремизма в стране, а также работа
психологов и психиатров, выявлены пути профилактики религиозного
экстремизма среди молодежи.

Актуальность проблемы в том, что Экстремизм – дестабилизирует жизнь общества и подрывает устойчивость развития
государства. Одной из сверхмощных энергий, меняющих судьбы
людей и даже стран является сегодня слово, его влияние уже сильнее
оружия. Поэтому в рамках реализации «Государственной программы
по противодействию религиозному экстремизму и терроризму в
Республике Казахстан на 2013-2017 годы, 2018-2022гг» наше ИПГ
старшеклассников СОШ№26 проводила на протяжении 3 лет мероприятия и исследование по проблеме: «Профилактика религиозного
экстремизма и терроризма, направленного на формирование в
молодежной среде сознания, соответствующего традициям и культурному наследию Казахстана». [1]
Лидер страны в Послании 2005 года «Казахстан на пути
ускоренной экономической, социальной и политической модернизации»
отмечает что объективно существующей угрозой XXI века является –
распространение религиозного экстремизма в регионах.
В «Стратегии «Казахстан-2050» – новый политический курс
состоявшегося государства» выделено, что «Государство и граждане
должны единым фронтом выступить против всех форм и проявлений
радикализма, экстремизма и терроризма». [2]
Человечество, начиная с IV тысячелетия, пережила 15 000 воин,
с потерями человеческих жизней за последние века агрессивная
политика унесла: в XVIII – 14 млн., в XIX в. – 18 млн., XX в. – 98
млн., а в XXI веке столкнулось с новой общемировой проблемой, с
агрессивным проявлением международного религиозного экстремизма
и терроризма. Что такое экстремизм и терроризм?
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Экстремизм (лат. «extremus» – крайний) – это социальнополитическое и правовое явление, идеологию, направленную на
достижение политических целей и задач противоправными способами
и средствами, обладающие высокой степенью общественной опасности и
масштабными последствиями для общества и государства.
В мире пять социально – опасных видов экстремизма, а
религиозный – приверженность радикальным убеждениям, направленных на разжигание религиозной розни, представляющих угрозу
безопасности, жизни, здоровью или правам и свободам граждан.
В течение 2011-2012 годов совершено 12 насильственных акций.
Согласно статистическим данным с 2008 до 2013 года количество
осужденных за террористические преступления, возросло с 27 до 171,
а за экстремистские преступления – с 56 до 168 лиц.
«Террор», в переводе с латинского языка, означает «паника,
насилие», тем самым, основная задача террористов – дестабилизировать обстановку в стране, вызвать недоверие населения к органам
власти.
Экстремизм –дестабилизирует жизнь общества и подрывает
устойчивость развития государства. Для многонационального и
поликонфессионального Казахстана экстремизм особенно опасен.
Сегодня в мире проблема актуальна – Почему? Экстремизм наиболее
активен в период состояния перманентной политической нестабильности, слабости государственных институтов, а также в условиях
экономического кризиса. [3]
Для Казахстана этот вопрос является актуальным, по следующим
внешним факторам:
1) геополитического расположения – государство находится на
перекрёстке двух миров между Западом и Востоком, близость границ
Казахстана к очагам вооруженных конфликтов, особенно, со стороны
Ближнего Востока, которое может проявиться в форме религиозного
экстремизма;
2) уязвимость нашей страны в миграционном плане;
3) пропаганда идей религиозного экстремизма и терроризма из-за
рубежа в Интернет-пространстве;
4) отмечаются факты попадания наших граждан, проходящих
обучение в зарубежных заведениях, под влияние экстремистской и
террористической идеологии.
5) условия транзитной экономики.
6) деятельность миссионеров. [4]
К внутренним факторам, относятся имеющиеся социальноэкономические проблемы, низкий уровень религиозной грамотности
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населения, недостатки морально-нравственного и патриотического
воспитания подрастающего поколения, молодежи.
Социальной базой экстремистских групп является в основном,
молодежь. Проблема агрессивного и экстремистского поведения
молодёжи становится всё более актуальной в условиях нынешней
действительности. Ещё в 470 году до н.э. Сократ сетовал: «Нынешняя
молодёжь привыкла к роскоши, она отличается дурными манерами,
презирает авторитеты, не уважает старших. Дети спорят с родителями,
жадно глотают еду и изводят учителей».
Такое поведение молодёжи наблюдается на фоне деформации
социальной и культурной жизни общества. Основными причинами
роста экстремистского поведения молодёжи специалисты склонны
считать социальное неравенство, желание самоутвердиться в мире
взрослых, недостаточную социальную зрелость, отсутствие профессионального и жизненного опыта, следовательно, и сравнительно
невысокий социальный статус.
Ассоциация психологов и психотерапевтов РК, работая с
осужденными по статье 164, 337, 233 УК РК сделали следующий
вывод: что среди них подростки, молодежь (с незрелой и неустойчивой эмоционально – волевой сферой, проявлениями юношеского
максимализма, высокой потребностью к групповому сплочению;
маргиналы (с нестабильным социальным статусом в обществе);
неуверенные, тревожные люди (интроверты, с наличием «психологических комплексов», имеющие проблемы в общении с окружающими
людьми, высокий уровень суггестивной (внушаемости); склонные к
дезориентации, психологической зависимости (алкогольная, наркотическая, игровая, религиозная, с социопатическими наклонностями –
по локусу контроля (отношение к неудачам) с экстремальным
способом разрешения проблемных ситуаций («В моих неудачах
виноваты все, но не я сам» – перенос агрессии на окружающих
людей); склонные к риску (потребность к рискованным поступкам,
авантюрам); ориентированные на самоутверждение, самореализацию
своего «Я» (потребность в изменении окружающего мира, во власти,
демонстрации своего преимущества и превосходства над всеми);
испытавшие на себе психологическое насилие; лица, с пограничными
и психическими отклонениями (отсутствие критичности мышления,
дезориентация во всех сферах жизнедеятельности человека); с
неправильным воспитанием в семье (гиперопека, гипоопека, жестокое
обращение к ребенку); личности, с радикальными взглядами
(сформированные, в условиях их пребывания в исправительных
учреждениях). [5]
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Казахстан обогатили прискорбные события истории, сделав из
него сегодня своеобразный пример полиэтнического, многокультурного и многоконфессионального общества.
2) взвешенную государственную политику в религиозной сфереобщенациональной переписи 2009 г., 70,2 % населения назвали себя
мусульманами, 26 % – христианами, 0,03 % – иудаистами, 0,1 % –
буддистами, 0,2 % – последователями других религий. При этом
неверующими считают себя 2,8 % населения, а 0,5 % опрошенных
отказались давать ответ.
3) В Республике представлен широкий спектр религиозных
объединений: от традиционных вероучений (ислам и христианство) до
новых, нетрадиционных, ранее не представленных в стране
религиозных движений
4) Конституция и законы страны гарантируют защиту свободы
совести и вероисповедания. С принятием нового закона «О
религиозной деятельности и религиозных объединениях» от 11
октября 2011 года, регистрация религиозных объединений стала более
тщательной. И вашему вниманию, информация о религиозн. Объедин.
В Казахстане и в области резко уменьшается.
5) Государственную политику в сфере религии в пределах своих
полномочий реализует целый ряд органов. С мая 2011 г. Агентство
Республики Казахстан по делам религий совершает функции и
полномочия в сфере межконфессионального согласия, обеспечения
прав граждан на свободу вероисповедания и взаимодействия с
религиозными объединениями. [6]
Это решение свидетельствует о том, что руководство нашего
государства будет больше внимания уделять проблемам в сфере
религии. Агентство в установленном законодательством порядке
осуществляет функции по разработке предложений по совершенствованию законодательства Республики Казахстан, С 2000 г. действует
консультативно-совещательный орган при Правительстве – Совет по
связям с религиозными объединениями. Государственными органами
на постоянной основе осуществляется информационно-пропагандистская работа для организации системного мониторинга и анализа,
проведения научных исследований в области религии в 2007 г. создан
Научно-исследовательский и аналитический центр по вопросам
религии. Казахстан является активным участником ряда международных и региональных организаций, выдвигающих задачи противодействия международному терроризму и экстремизму:
Только знание освобождает людей от разрушительного влияния
сект и идей религиозного экстремизма.

322

Литература
1. Жусупов С. Ислам в Казахстане: прошлое, настоящее, будущее во
взаимоотношениях государства и религии // Ислам на постсоветском
пространстве: взгляд изнутри / Московский центр Карнеги. – М., 2011. – С. 121,
122.
2. О мерах по предупреждению и пресечению проявлений терроризма и
экстремизма: Указ Президента Республики Казахстан от 10 февраля 2000 г.
№332 // Собрание актов Президента Республики Казахстан и Правительства
Республики Казахстан. – 2000. – №15. – Ст. 141.
3. Новый закон «О религии» вКазахстане ограничивает свободу
вероисповедания – ОБСЕ // Информационное агентство Новости – Казахстан.
30.09.2011
4. О борьбе с терроризмом: Закон Республики Казахстан от 13 июля 1999 г.
№ 416-I // Казахстанская правда. – 1999. – 30 июль. – №182-183.
5. Иванов В.А., Трофимов Я. Ф. Религии в Казахстане. – Алматы, – 2003. –
С. 41. // Kazakhstan Today. – 2004. – 01 сент.
6. Агентство Республики Казахстан по делам религий. URL:
http://www.din.gov.kz/rus/index.php
7. Solodchenco M.A. World religions in a context of modern culture: new
prospects of dialogue and mutual understanding. // St. Petersburg office of the
Russian institute culturologists. – St. Petersburg, 2011. - № 3. - С. 34-40.

323

ЕРТІС МАҢЫ ӨҢІРІНІҢ
ТҰРАҚТЫ ДАМУЫНЫҢ ХИМИЯ
ЖӘНЕ ТЕХНОЛОГИЯСЫ
ХИМИЯ И ТЕХНОЛОГИИ
ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ ПРИИРТЫШЬЯ
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ИНФРАҚЫЗЫЛ ТЕРМОГРАФИЯНЫҢ ЗАМАНАУИ
МЕДИЦИНАДА ҚОЛДАНУ МҮМКІНДІКТЕРІ
С.А. Ерманова
Медицина ғылымының кандидаты, ХҚТУ профессоры,
профилактикалық медицина кафедрасының доценті
Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік
университеті, Түркістан қаласы, Қазақстан Республикасы
Зерттеудің мақсаты: медициналық қызмет көрсетудің қолжетімділігі мен сапасын арттыру, саламатты өмір салтын алға бастыру
адами әлеуеттің деңгейін арттырудың келесі бір маңызды бағыты
болып табылады. Бүгінде «Саламатты Қазақстан – 2015» мемлекеттік
бағдарламасы жүзеге асырылуда.
Денсаулық сақтау жүйесі сапалы дамып келеді. Халық денсаулығы
көрсеткіштерінің жақсы серпінділігіне қол жеткізілді. Бала туу өсіп,
өмір сүру ұзақтығы ұлғайды.
Елде озық емдеу-диагностикалық кешендер, медицинаның негізгі
бағыттары, оның ішінде ең жаңа бағыттар бойынша ондаған орталықтар құрылды, көліктік медицина дамытылуда. Қазір адамдар жақсы
медициналық қызмет көрсетілетін емдеу мекемелерін таңдайды. Олар
бұл мәселені анықтап алды, енді одан әрі қозғалу қажет.
Өзектілігі: медициналық қызмет көрсетудің қолжетімділігі мен
сапасын арттыру, саламатты өмір салтын қалыптастыру адами
әлеуеттің деңгейін арттырудың келесі бір маңызды бағыты болып
табылады. Бүгінде 2016-2020 жылдарға арналған «Денсаулық»
мемлекеттік бағдарламасы жүзеге асырылуда.
Еліміздің денсаулық сақтау жүйесі сапалы дамып келеді. Халық
денсаулығы көрсеткіштерінің жақсы серпінділігіне қол жеткізілді.
Бала туу өсіп, өмір сүру ұзақтығы ұлғайды.
Мемлекетімізде озық емдеу-диагностикалық кешендер, медицинаның негізгі бағыттары, оның ішінде ең жаңа бағыттар бойынша
ондаған орталықтар құрылды, көліктік медицина дамытылуда. Қазіргі
таңда адамдар жақсы медициналық қызмет көрсетілетін емдеу
мекемелерін таңдайды. Олар бұл мәселені анықтап алды, енді одан әрі
қозғалу қажет.
Температура – адамның тіршілік әрекетінің ең әмбебап көрінісі
болып табылады. Барлық дерлік аурудың бірінші белгісін анықтауда
температураны өлшеу маңызды әрекеттің бірі. Өзінің імбебап ерекшелігіне байланысты температура реакциясы аурудың барлық түрінде:
бактериалды, вирусты, аллергиялық, психикалық және т.б. байқалады.
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Ертеректен-ақ жалпы ағзаның немесе жеке мүшелердің температурасын өлшеу арқылы ауру түрі мен барысын айырып білуге
қолданылып келген. Осы факторлар барлық мамандық дәрігерлерінің
температураны зерттеуге деген қызығушылығын тууына себепші
болды. Сондай қызығушылық медицина саласы ғалымдары мен
физиктердің термографиялық диагностика әдістерінің енгізілуіне
алып келді.
Температурасы нольден өзгеше болатын барлық денелер
жиіліктің тұтас спектріне (жылулық радио сәуле шығаруға) сай
келетін радиотолқындар шығарады және жылулық сәуле шығарудың
интенсивтілігі дене температурасына пропорционал болады. Міне.
Осы қасиет жоғарыда айтып кеткенлей медициналық диагностикада
кең қолданыс тапты. Көзге көрінбейтін инфрақызыл сәулелер экран
мониторына шығып потология процессі болып жатқан мүшені
көрсетеді. Термографияның үш түрі бар: инфрақызыл, сұйық кристал
және микротолқынды. Инфрақызыл термография - осы салада ең кең
тараған зерттеу әдісі.
Әртүрлі түстерден және реңктерден белгілі бір температураға
сәйкес келетін әдемі кескінді алуға мүмкіндік береді. Ең суық жерлер
қара көк түспен боялған, жылы жерлер жасыл, сары, қызыл және ақ
түсте боялғанын байқауға болады. Егер қара-ақ түсті термография
жүргізетін болсақ, түс қара болған сайын ол жер суық дегенді
білдіреді. Сұйық кристалды термография басқаша байланыс термографиясы деп аталады. Оны жүргізу үшін сұйық кристалдармен
толтырылған пленка немесе фольга қажет. Адам денесімен байланыста
болғанда, кристалдар түстерін өзгертеді. Алынған термограммадағы
нәтижені дені сау ағзаның түстерімен салыстыру арқылы дәрігерлер
науқастың денсаулық жағдайын біледі.
Материалдар мен зерттеу әдістері. Зерттеу материалы ретінде
заманауи инфрақызыл термографияның медицинада қолдану салалары
алынып, осы тақырыпта жарияланған мақалалар, әдебиеттер және
ғылыми жаңалықтар талданды. Зерттелетін тақырып бойынша
теориялық анализ әдістері қолданылды.
Инфрақызыл термографияны жүзеге асыру үшін арнайы құралды –
термографты қолданады. Ол организнен шыққан инфрақызыл
сәулелерді қабылдап және тіркеп отырады.Дененің қандай да бір
бөлігінің температурасы азайған сайын сәуленің шығу шамасы
өзгереді. Бұл өзгеріс термограф арқылы электр сигналына айналады.
Бұл сигналдың экранда қара-ақ немесе түрлі түсті кескін түрінде
күшейтілуін термограмма деп аталады.
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Микротолқынды термографияны медицинада радиотермография
деп те атайды. Микротолқынды радиометр терінің беткі жағында да,
дененің терең тіндеріндегі температураны дәл есептей алады.
Инфрақызыл сәуле арнайы линзалар жүйесімен шоғырланған
және инфрақызыл спектрдің нақты толқын ұзындығына селективті
сезімтал фото қабылдағышқа түседі.О ндағы радиациялар фотоприемниктің электрлік қасиеттерінің өзгеруіне әкеледі. Алынған сигнал
цифрлық түрде өңделеді және одан әрі ақпараттық дисплей блогына
жіберіледі.Ақпаратты көрсету блогында әр сигналдың нақты түсі
тағайындалған түстер палитрасы болады. Осыдан кейін монитордың
экранында нүкте пайда болады, оның түсі фотоприемникке түсетін
инфрақызыл сәулеленудің сандық мәніне сәйкес келеді. Сканерлеу
жүйесі құрылғыны көру аймағындағы барлық нүктелерді дәйекті
түрде айналдырады, соның нәтижесінде объектінің инфрақызыл
сәулеленуінің көрінетін бейнесі пайда болады. Осылайша әр инфрақызыл сәуленің түсу күшін көреміз.
Нәтижелерді қорытындылау және талқылау. Термографияның
маңызы мен артықшылықтарын рентгенография, УДЗ, КТ және МРТ
сияқты әдістермен қатар қоюға болады. Аталған әдістер тек
мүшелердің морфологиялық ерекшеліктерін бағалауға ғана қолданылатын болса, инфрақызыл термография визуалды және сандық
түрде (дәлдігі 0, 01 С болатын соңғы құрылғылар үшін) ағзаның ішкі
құрылымының күйін айқындауға мүмкіндік беретін дене бетінен
бөлінген инфрақызыл сәулеленуді бағалай алады. Диагностиканың
бұл түрі функционалды өзгерістерді динамикада бағалауға, яғни
бірінші қаралу кезінде де емдеу барысында да тікелей өзгерістерді
бақылап отыруға мүмкіндік береді. Термография функционалдық
өзгерістердің локализациясын, белсенділігін және таралуын, өзгерістердің сипатын – қабыну, іркілу және қатерлілігін дәл анықтайды.
Заманауи медицинада қолданылатын зерттеу әдістерінің көпшілігіне қарағанда, инфрақызыл термография диагностикалық әдістердің
критерийлерін қанағаттандырады. Оларды профилактикалық тексеру
мақсаттарында да қолданылуы мүмкін. Бұл жағдайда науқас пен
дәрігердің қауыпсіздігі ескеріледі, себебі аппарат тек жылулық сәулені
тіркейді, өзінен сәуле шығармайды және зерттеу мүлдем зиянсыз,
дистанционды, инвазивті емес болып табылады. Қазіргі таңдағы бар
диагностикалық әдістердің ешқайсысы осындай кең диагностикалық
диапазонда жұмыс жасай алмайды. Жоғары ақпараттылық – кейбір
ауруларды анықтауда термографиялық диагностиканың дәлдігі 100%,
ал алғашқы қаралып, зертеулерде 80% құрайды. Сонымен қатар, бұл
зерттеудің арзандығы және қолжетімділігін, тездігі мен қарапайым
орындалуын айта кету керек.
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Заманауи термографияның артықшылықтарына оның аурудың
клиникалық көрінісі пайда болмай тұрып және симптомсыз ағымы
кезінде де алдын ала анықтау мүмкіндігін жатқызсақ болады.
Мақалалар мен ғылыми зерттеулерді талдай келе, диабетология
саласында термографиялық диагностиканың маңызын анықтадық.
Диабет бүкіл әлемде өте көп аяқ-қолдың ампутациясына алып келетін
ауру екені белгілі. Әлемде әр 30 секундта 2500-ге жуық осындай ота
жасалады екен. Осы жұмыста авторлар инфрақызыл термографияны
диабетті табан жараларының жазылуын бағалау үшін ғана емес,
сонымен қатар басқа этиологиясы бар жара және зақымдарды
мониторинг жасау әдісі ретінде де қолдануға кеңес береді.
Қазақстандағы жыл сайын төрт мыңнан астам әйел сүт безінің
қатерлі ісігімен ауырады және де шамамен жылына бір жарым мың
адам сүт безінің қатерлі ісігінен көз жұмады.
Шетелде инфрақызыл термография диагноз қою артықшылығының арқасында диагностикалық шараларда стандартты болып
саналады. Көптеген елдерде сүт бездерінің ауруларын анықтау үшін
диагноз қоюдың жаппай скринингіне термографияны қолдану жөніндегі ұлттық бағдарламалар ойдағыдай іске асырылуда.
Қазақстанда термография диагнотикасыyf ұзақ уақытқа дейін
сенімсіздікпен қаралды. Тек соңғы жылдары ғана қазақстанды
дәрігерлердің күнделікті өміріне термографияны белсенді енгізіп
жатыр.
Қорытынды. Жарияланған медициналық зерттеулерді талдау
нәтижесінде инфрақызыл термографияның клиникада қолданылуының бір мәнді емес екендігі анықтадық. Демек, осындай мол ақпарат
беретін, инвазивті емес және қауіпсіз диагностикалық әдіс жайлы
зерттеулер әлі де жалғасу қажет деп есептейміз. Бұл әдіс кең мүмкіндіктерге ие, дәрігерге патология деңгейін анықтауға ғана емес,
сонымен қатар дұріс ем тағайындауға және аурудың барлық этаптарын
бақылауға көмектеседі.
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Аннотация. Рассмотрены вопросы практического применения
рентген-флуоресцентного энергодисперсионного анализатора БРА-18 НПП
«Буревестник» (Россия) для изучения элементного состава лекарственных
трав – Hypericum (зверобой), Melissa (мелиса), Achilea (тысячелистник),
Leonrus (пустырник), Thymus (тимьян или чабрец), Origanum (душица),
Mеntha piperіta (мята перечная), произрастающих на территории
г. Павлодар. Установлено, что исследуемые образцы содержат целый
комплекс минеральных элементов, общая тенденция накопления которых
во всех образцах следующая: Ti > Mn > Ba > Cu > Ni > K > Ca > Fe > V >
Sc > Cd > Cr > Cs. Присутствие минерального комплекса в травах
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указывает на терапевтическую значимость растений и возможность их
использования для создания комплексных фитопрепаратов и прохладительных напитков.

Введение. Лекарственное растительное сырье, предназначенное
для получения фитопрепаратов, травяных чаев, прохладительных
напитков в промышленных или домашних условиях, как правило,
мало изучено на предмет элементного состава. Между тем, растения
способны аккумулировать микро- и макроэлементы, способных как
предупредить развитие болезней, так и оказать токсическое и
канцерогенное действие на организм. Следовательно, исследование
макро-, микро- и ультрамикроэлементного состава растительного
сырья является актуальным. Исходя из вышесказанного целью работы
является выяснить с помощью спектрального анализа химический
состав лекарственных трав, обуславливающий их лечебный эффект.
Флора Павлодарской области насчитывает не менее 192 видов
лекарственных растений, которые находят применение, как в народной
медицине, так и официально включены в государственную
фармакопею. По специфике воздействия на организм человека все
лекарственные растения региона делятся на следующие группы;
желудочно-кишечного действия (133 вида), антисептического и
ранозаживляющего действия (119 видов), противопростудного действия
(93 вида), почечного и мочегонного действия (70 видов), гинекологического действия (46 видов), сердечно-сосудистого действия (42
вида), витаминно-тонизирующего действия (33 вида), противогельминтного действия (19 видов), андрологического действия (12
видов) [1]. Многие местные рецепты фитотерапии нашли отражение в
литературе и активно применяются на практике [2-5].
Материалы и методы. В качестве объекта исследования были
взяты лекарственные травы, произрастающие в диком и культурном
виде на территории Павлодарской области – зверобой, мелиса,
тысячелистник, тимьян (чабрец), пустырник, душица и мята.
Спектральный анализ проб растений проводился с помощью
рентген-флуоресцентного анализатора БРА-18 «Буревестник». Для
точности анализа каждый образец ставился в дубле. Сначала
подбирался оптимальный режим исследования. Далее снимали спектр
по каждому образцу. По полученным спектрам проводился качественный анализ состава исследуемых растений. В наше распоряжение
был получен достаточно широкий диапазон химических элементов,
что говорит о сложности состава исследуемого растительного сырья.
Данные рентгеноспектрального анализа оформлялись в виде
стандартных протоколов, состоящих из графика спектра,
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отражающего степень накопления флюоресценции в образце, а также
таблицы со значениями массовых долей элементов в образцах (в %).
Относительная погрешность элементного анализа распределяется
следующим образом – при содержании элемента от 1 до 5% – менее
10 %; при содержании элемента от 5 до 10% – погрешность менее 5%;
при содержании элемента 10 % и более – погрешность до 2 %.
Результаты исследования. Проведенный нами спектральный
анализ показал, что в исследуемых травах присутствует целый комплекс
минеральных элементов, причем такие элементы, как железо,
марганец, магний, калий, кальций, играющие важную роль в процессе
биосинтеза продуктов метаболизма, содержатся в достаточных
количествах. Выявлены особенности формирования элементного
состава лекарственных трав. Определена общая тенденция накопления
элементов во всех образцах – – Ti > Mn > Ba > Cu > Ni > K > Ca > Fe >
V > Sc > Cd > Cr > Cs.
Минеральные компоненты указывают на терапевтическую
значимость растений и возможность их использования для создания
оздоравливающих травяных напитков. В то же время содержание
токсичных элементов в растениях не превышает ПДК, указанных в
СанПиН.
Как показал спектральный анализ указанных видов растений, в
комплексе минеральных элементов преобладают Mn, Ti, Ba, Zn, Cr, Cu,
K, Ca, Ni. Распределение этих элементов в растениях неравномерно,
чем и обусловлено их терапевтическое действие на организм человека
(рис. 1).

Рисунок 1. Распределение химических элементов в лекарственных
растениях
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Выводы. 1. Впервые методом приближенно-количественного
элементного спектрального анализа было проведено определение
минерального комплекса лекарственных трав следующих видов –
Hypericum (зверобой), Melissa (мелиса), Achilea (тысячелистник),
Leonrus (пустырник), Thymus (тимьян или чабрец), Origanum (душица),
Mеntha piperіta (мята перечная).
2. Установлено, что исследуемые образцы содержат целый
комплекс минеральных элементов, общая тенденция накопления
которых во всех образцах следующая: Ti > Mn > Ba > Cu > Ni > K > Ca
> Fe > V > Sc > Cd > Cr > Cs. Указанные элементы являются жизненно
необходимыми, играющие важную роль в процессе биосинтеза
продуктов метаболизма. При этом содержание токсичных элементов в
растении не превышает ПДК.
3. Присутствие минерального комплекса в травах указывает на
терапевтическую значимость растений и возможность их использования для создания комплексных фитопрепаратов и прохладительных напитков.
Настоящая публикация осуществлена в рамках Подпроекта
«Разработка технологии промышленного производства лечебно-профилактического напитка на основе биологически активной ассоциации
микроорганизмов чайного гриба», финансируемого в рамках Проекта
«Стимулирование продуктивных инноваций», поддерживаемого
Всемирным Банком и Правительством Республики Казахстан. Заявления
могут не отражать официальной позиции Всемирного Банка и
Правительства Республики Казахстан
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ТҮРКІСТАН АЙМАҒЫ АУЫЗ СУЫНЫҢ
ҚҰРАМЫН АНЫҚТАУЖӘНЕ ОНЫ МИКРОБИОЛОГИЯЛЫҚ
ЖОЛМЕН ТАЗАЛАУ ТӘСІЛДЕРІ
А.К. Убайдуллаева
биология ғылымдарының кандидаты
Р.К. Куандыкова
биология ғылымдарының кандидаты,
Қ.А. Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті,
Түркістан қ.
Аннотация. Мақалада экологиялық жағдайда тұрған Түркістан жері
халқының пайдаланып отырған ауыз суының сапасын анықтай отырып,
оның құрамын микробиологиялық жолмен тазалау тәсілдерін қарастыру
өзекті мәселеле екендігіне көңіл бөлінген. Алғаш рет зертханалық
жағдайда микроағзалардың таза дақылдарының көмегімен пайдаланып
отырған ауыз суын нитраттардан микробиологиялық жолмен тазалау
жолы қарастырылып, олар факультативтік-анаэробты жағдайда
нитрат қосылыстарын тотықсыздандыру арқылы су құрамын өзгерте
алатындығы анықталды.

Қазіргі таңда адамдардың тұрмыс жағдайының жоғарылауына
және қоршаған ортаны экологиялық қауіпсіздікпен қамтамасыз етуге
көп көңіл бөлінген. Сондықтан тұрмыстық өндірістік ластанған
суларды тазалау және су ресурстарын болашақ ұрпақтарымыз үшін
таза күйінде сақтап қалу – алдыңғы қатардағы мәселелердің бірі
болып табылады [1].
Экологиялық жағдайда тұрған Түркістан жеріндегі халықтың
пайдаланып отырған ауыз суының сапасын анықтай отырып, оны
жақсылау тәсілдерін қарастыру – өзекті мәселе болып табылады,
себебі ластанған суды пайдаланған балалар мен ересектер нитратты
метгемоглобинемия ауруына шалдығуда. Нитрат және
нитрит
қосылыстарының судан анықталуы судың органикалық жақтан
ластануының белгісі болып табылады [2].
Қазіргі кезде Түркістан экоорталығына жан-жақты әсер етуші
факторлар көп. Батыстан Арал апаты, оңтүстіктен Шымкент қорғасын
зауыты қорғасынмен ластап, іргесіндегі Кентау жері теріскейінен
қоршап тұр.
Осындай экологиялық жағдайда тұрған Түркістан жеріндегі
халықтың пайдаланып отырған ауыз суының сапасын анықтау, оны
жақсылау тәсілдерін қарастыру осы өңір үшін өзекті мәселе болып
табылады [2].
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Түркістан аймағы тұрғындарының басым көпшілігі құдық ауыз
суларымен қамтамасыз етіледі. Құдық ауыз суларының өздігінен
тазару қабілеті төмен дәрежеде, нитраттар және нитриттердің құрамы
нормадан жоғары болғандықтан адамдар арасында аурушылық көп.
Шетел ғалымдарының тұжырымынан судың құрамының (мысалы,
Арал маңындағы су) кейбір соматикалық аурулардың пайда болуына
алып келеді, яғни 80% ауру судың ішуге жарамсыздығымен және
ортаның антисанитариялық жағдайымен түсіндіріледі. Аэробты жағдайда
денитрлендіруші бактериялар органикалық заттарды ауадағы оттегі
көмегімен тотықтырады [2].
Ауыз суындағы нитрат қосылыстарын тотықсыздандыру арқылы
микробиологиялық жолмен тазалау жолы алғаш рет зертханалық
жағдайда қарастырылды.
Біздің пайдаланатын суымыз таза болуы тиіс, себебі. ластанған су
арқылы жұғатын аурулар, адамның ден саулығын нашарлатады,
мүгедектікке шалдықтырып, өлімге алып келеді, мысалы сүзек,
дизентерия, холера т.б. аурулар ластанған су көздері арқылы жұғады
және су арқылы сары ауру, туляремия, бруцеллез сияқты аурулар
таралады, суда аскарида, острица сияқты паразиттердің жұмыртқалары болып, олар адамдар үшін жұқпалы ауру көздері болып
табылады. Сонымен қатар, су арқылы лямблия аурулары таралады,
олар жіңішке ішек пен бауырды жарақаттайды [1].
Қазіргі кездегі зерттеулерге қарағанда, Түркістан қаласында адам
ішегіндегі нитраттар сол жердегі бактериялардың қызметі арқылы
нитриттерге тотығады, ал нитриттердің ағзаға өтуі метгемоглобиния
ауруын пайда етеді және ағзадағы оттегіні тасымалдаушы гемоглобиннің қызметін бұзады. Метгемоглобинияның белгілері емізулі
балдарда анық байқалады, ол ағзада оттегінің жоюлуына алып келеді.
Тамақта 2-11 мг/л мөлшердегі нитраттың болуы зиянсыз, ал суда оның
мөлшері 50-100 мг/л болса, метгемоглобиннің пайда болуын тудырады,
бұл өз кезегінде қан қысымының төмендеуіне алып келеді. Нитраттардың судағы мөлшері 10мг/л болса, зиянсыз есептеледі. Судың
кермектілігі уролитиаз және жүрек-қан тамырлары ауруларының
пайда болуына септік жасап отыр.
Ластанған суларды тазалау процесінде гетеротрофты микроағзалар қатысады. Тазартылған суда аз мөлшерде органикалық заттар
мен бактериялар кездеседі. Бұлардың ішінде ауру қоздырушы
микробтар да кездесуі мүмкін. Сондықтан тұрмыста қолданылып
жүрген суды хлормен дезинфекциялайды [3].
Зертханада судың сапасын ең көп ластаушыларға – темір,
марганец, сульфидтер, фторидтер, кальций және магний тұздары,
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органикалық қосылыстар және т.б. жататындығы белгілі болды. Суда
темірдің болуы ден-саулыққа зиянды емес, бірақ темірдің гидрокарбонат,
сульфат, хлорид, комплексті органикалық қосылыстары түріндегі
нормадан тыс мөлшері (0,3мг/л) судың реңін қызғыш-қоңыр түске
бояйды, дәмін бұзады, темір бактерияларының көбеюіне, трубаларда
тұнбаның пайда болуы және оның ластануына алып келеді. Нормадан
тыс темірі бар суды пайдаланғанда адамның бауырында әртүрлі
аурулар, аллергиялар пайда болады.
Суда марганецтің нормадан тыс мөлшері (0,1мг/л) адамға және
сумен қамтамасыз ететін системаларға кері әсерін тигізіп отырады.
Трубаларда 0,02 мг/л концентрациядағы марганец қара тұнба түріндегі
қабаттарды пайда етіп, судың дәмін бұзады.
Суда фтордың аз болуы тістің кариес ауруын тудырады.
Сондықтан суды фторлап тұру қажет. Ауыз суында фторидтер
нормадан тыс жоғары (1,5мг/л) болса, адам организміне зиянды әсер
етеді. Ауыз суында 0,7-1,5 мг/л фтор болуы қажет.
Ауыз суында тұз және күкірт қышқылының тұздары (хлоридтер
және сульфаттар) көптеп кездеседі. Олар суға тұзды дәм беріп тұрады.
Мұндай суды пайдалану, асқазан-ішек жолының бұзылуына алып
келеді. Бір литр суда хлоридтің мөлшері 350мг, ал сульфаттың
мөлшері 500мг болса, ол ден саулыққа зиянды есептеледі. Судағы
кальций және магний катиондарының болуы оның кермектілігін
білдіреді. Судың оптималь физиологиялық кермектілігі 3,0-3,5 мгэкв/л-ді құрайды. Судың кермектілігі көп ыңғайсыз жағдайларды
тудырады, мысалы, ет қиын піседі, кір жуғанда көп сабын жұмсалады,
су қайнататын ыдыстарды жарамсыз етіп тастайды. Оның кермектілігі
4,5 мг-экв/л-ден жоғары болса, сумен қамтамасыз ететін системаны
бұзады, әртүрлі тұрмыстық құрал-жабдықтардың жұмыс істеуін
төмендетеді. Жоғары кермектілікке ие суды тұрақты түрде пайдаланса,
ағзада тұздардың пайда болуына, сонымен бірге бүйректе, өт қалтада
және қуықта тастың пайда болуына алып келеді. Судың кермектілігі
уролитиаз және жүрек-қан тамырлары ауруларының пайда болуына
септік жасайды. Суда адам организміне зиянды қоспалар, соның
ішінде сульфидтер (күкіртті сутегі) болып, ол суда жағымсыз иіс
пайда етеді, күкірт бактерияларының дамуы нәтижесінде трубаларда
коррозияны пайда етеді. Күкіртті сутегі тірі организмдер үшін улы
болып келеді. Сульфидтер адамға улы әсер етеді, теріде әр түрлі
аллергиялық жараларды пайда етеді [4].
Қазіргі кезде коммуналдық сулархимиялық және микробиологиялық ластанған қоспалардан тұрып, өте қауіпті болып табылады.
Оның құрамындағы бактериялар мен вирустар сүзек, сальмонеллез,
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холера, және т.б. ішек ауруларын тудыруы мүмкін. Сонымен бірге
химиялық қосылыстар -ауыр металл тұздары, фенол, формальдегид,
органикалық еріткіштер (ксилол, бензол, толуол) – мутациялық
генетикалық ауруларды және қатерлі ісік ауруларын қоздыруы мүмкін.
Сондықтан санитариялық-гигиеналық және эпидемиологиялық талаптарға
жауап беретін жоғары сапалы су адамның ден-саулығын сақтап
қалудың ең басты шараларының бірі [5].
Аймақтағы ауыз суындағы нитраттар және органикалық қосылыстармен ластануының жоғарылап кетуі себебінен оларды ластаушы
қосылыстардан тазалаудың микробиологиялық жолын үйренуді жөн
көрдік. Себебі оңтүстік аймақтарда жасаушы ересек адамдар және
балалар асқазан-ішек, бүйрек, бауыр, сонымен бірге қаназдық
(анемия) ауруларына шалдығып отыр.
Зертханалық жағдайда микроағзаларды өсіру барысында олардан
азот қосылыстарын тотықсыздандыра алу мүмкіндігіне ие таза микроб
1
Кесте 1. Бактериялардың азот қосылыстарын тотықтыруы
(KNO3- 0,86мг/л)
Штамдар

Нитраттың мөлшері
1 тәулік
3 тәулік
0,44
0,31
0,09
0,03
0,65
0,29
0,06
0,01

Escherichia coli 4
Bacillus subtilis 19
Sarcina ventriculi
Pseudomonas stutzeri 18

Кесте 2. Бактериялардың азот қосылыстарын тотықсыздандыруы
(KNO3- 0,86мг/л)
Штамдар

Нитриттің мөлшері
1 тәулік
3 тәулік
0,32
0,32
0,08
0,06
0,12
0,54
0,06

Escherichia coli 4
Bacillus subtilis 19
Sarcina ventriculi
Pseudomonas stutzeri 18

Қорыта келе, зерттеліп отырған микроағза штамдары гетеротрофты бактериялар болып, аэробты, факультативтік-анаэробты және
облигатты анаэробты жағдайда өсіп, Escherichia, Citrobacter, Bacillus,
Sarcina, Pseudomonas туыстарына жататындығы және факультативтіканаэробты жағдайда нитраттарды тотықсыздандыра отырып, суды осы
қосылыстардан тазалай алатындығы анықталды.
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Андатпа: Бұл мақалада Ертіс өзенінің шортантәрізді балықтары
зерттелді.
Зерттеу нәтижесінде нематода құрты – Raphidascaris acus
анықталды.

Жыртқыш балықтардың көпшілігі тұщы суларда мекендейді.
Ертіс өзенінде бұл балықтардан кенінен шортан, алабұға және сирек
көксерке балықтар кездеседі. Сонымен қатар балықтардын өсіп өнуіне
көптеген теріс факторлар әсер етеді, жиі әр түрлі ауру қоздырушылары
[1,3]. Балықтар арасында кенінен гельминтоздарда тіркеледі. Бұл
жайында зерттеулер нәтижелері Ермухаметова Ж., Бөлекбаева Л.,
Нурхамитова Б., Коппель С ғылыми жұмыстарында жарияланған
[2,4-6].
Шортандар ағысы жай, су асты өсімдіктеріне бай, майда
балықтар мекендейтін тынық суларда тіршілік етеді. Үлкен шортандар
судың терең жерінде мекендейді. Шортандар үлкен миграция
жасамайды. Олар ұзақ жылдар бойына жалғыз журеді. Өзінің мекен
ететін ортасын өзге шортандардан қорғап отырады. Қыс мезгілінде
ғана олар шұңқырларда топтасып орналасады
Шортан – тез өсетін жыртқыш балық. Олардың кішілері де кіші
балықтармен қоректенеді. Үлкен шортандар бақалармен, тіпті кез
келген қимылдаған, жүзген жануарларды жейді. Шортанның жағы
оған өзінің денесінің 70 пайыз мөлшеріндей жануарлармен қоректенуіне мүмкіндік береді. Біз зерттеулерді Ертіс өзеніндегі жыртқыш
балықтарына 2016 жылдан бастап жұргізіп жұрміз. Шортантәрізді
балықтарды ПМПУ 015 жануарлар морфологиясы мен экологиясы
зертханасында зерттедік. Зерттеу барысында морфологиялық көрсеткіштеріне тоқтап кеттік және паразитологиялық зерттеулер де
жұргіздік. 2019 жылдын қантар айынан наурыз айларына дейін
жыртықыш балықтардын морфометриялық көрсеткіштерін анықтадық, кесте 1. Паразитологиялық зерттеулерді К.И. Скрябин ұсынған
гельминтологиялық толық және жартылай жарып тексеру әдістермен
жұргіздік.
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Кесте 1 Ертіс өзенінің шортантәрізді балықтардың морфометриялық көрсеткіштері (2019 жыл)
Атауы/зерттеу күні

Салмағы-кг
Жасы

Шортан
(19.01)
0,922
2 жыл

Шор-тан
(26.02)

♀

Алабұға
(22.02)
0,632
Сеголетка
(1 жасқа
дейінгі
балық)
♀

♂
36

46

35

45

43

40

29

40

28

39

27,5

33

9

10,5

7

10,5

8,5

7

4

3,5

3,5

3

3,5

4,5

1
6

1
5,5

1
7

1
4

1
4,5

1,5
4,5

16

25,5

14

23,5

20,5

23,5

5

6

4

5

4

6

9
10,5

10,5
4

10,5
9

10,5
5

10,5
5

9
10,5

10,5

7

10,5

8

10,5

8

3

3

4

4

4

3

16,5

30

15

29

30

20

6,5

7

6,5

8

8

7

6,5

11

4,5

9

11

9

Жынысы

1. Дененің ұзындығы
ұшына дейін -см
2. Дененің ұзындығы
құйрық
жарғағынсыз-см
3. Басының
ұзындығы-см
4. Тұмсығының
ұзындығы-см
5. Көздің диаметрі-см
6. Көздің шарасынан
кейінгі бас бөлімі-см
7. Шүйденің
маңайындағы
бастың биіктігі-см
8. Көздің
арақашықтығы
немесе мандай ені-см
9. Дененің ені-см
10. Дененің
қалыңдығы-см
11. Дененің ең
жоғарғы деңгейі-см
12. Дененің ең
төменгі деңгейі-см
13. Антедорсальді
арақашықтық -см
14. Құйрық жүзбе
қанатының үстіңгі
қалақшасының
ұзындығы-см
15. Құйрық жүзбе
қанатының төменгі
қалақшасының
ұзындығы-см

Шортан
(20.01)
0,740
3 жыл
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0,603
2,5 жас

Көксерке
(23.03)
0,505
2 жыл

Шортан
(26.03)
0,842
3 жыл

♀

♀

♀

1. Дененің ұзындығы ұшына дейін – см – балықтың
тұмысығының алдынғы шетінен қабырщақтары бар сонына дейін
өлшенеді, кестеде ең кіші өлшемі 35 см 22.02.2019 ж алабұғы балығында анықталды, ал ең ұзын өлшем 46 см 20.01.2019 ж зерттелген
шортан балығында болды
2. Дененің ұзындығы құйрық жарғағынсыз – см –
тұмсығының алдынғы шетінен құйрық жүзбе қанатының ортанғы
сәулелерінің негізіне дейін біздің зерттеулеріміз бойынша көксеркеде27,5 см, алабұғыда-28 см ал шортандарда ең кішісі-29 ен үлкені 40 см
дейін болды.
3. Басының ұзындығы – тұмсығының алдыңғы бөлігінен
желбезек қақпағының ең шеткі нүктесіне дейін бұл көрсеткіш 7-10,5
см дейін әр түрлі балықтарда болды.
4. Тұмсығының ұзындығы – тұмсығының алдынғы шетінен
көздің алдыңғы шетіне дейінгі көлем, зерттелген жыртқыш балықтарда 3 см ден – 4,5 см дейін.
5. Көздің диаметрі – көздің мөлдір қабатының диаметрі
өлщенеді, көздің қабақтары ескерілмейді. Біздің зерттеулерімізде бұл
көбінесе 1 см немесе 1,5 см.
6. Көздің шарасынан кейінгі бас бөлімі - көздің артқы қырынан
жел-безек қақпағының нүктесіне дейін 4-7 см дейін.
7. Шүйде маңайындағы бастың биіктігі – жоғарғы нүкте бас
қаңкасы аяқталған орнынан алынады, ал төмеңгісі ұзынынан өтетін
жігінде аяқталады ең кіші деңгейі 14 см болса ең жоғары деңгейі 25,5
см жетті.
8. Көздің арақашықтығы немесе мандай ені-см – көздің
арасындағы арақашықтық, яғни бас сүйегінің ең кіші ені біздін
зерттеулерде 4-6 см.
9. Дененің ені – дененің ең үлкен қалыңдығымен және ең үлкен
биіктігіндегі өлшеуіш таспамен өлшенеді. Зерттелген балықтарда бұл
9-10,5 см дейін.
10. Дененің қалыңдығы – см – жоғарыдан қараған кезде, балықтың
бүйірлері арасындағы ең үлкен қашықтық. Біздің зерттеулерімізде
5-10,5 см дейін болды.
11. Дененің ең жоғарғы деңгейі – см – балықтың арқа жағындағы
ең жоғары нүктеден тігінен өлшенеді, зерттелген балықтарда, бұл
көрсеткіштер 7-10,5 см дейін болды.
12. Дененің ең төменгі деңгейі – см – әдетте құйрық сабағында
болады және кейде құйрық сабағының биіктігі деп аталады. Біздің
зерттеулерімізде 3-4 см аспады.
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13. Антедорсальді арақашықтық-см – тұмсықтын алдыңғы
шетінен арқа жүзбе қанатының бірінші сәулесінің негізіне дейін, бұл
көлем әр түрлі балықтарда өте қатты ерекшелінеді 15-30 см дейін.
14. Құйрық жүзбе қанатының үстіңгі қалақшасының
ұзындығы – см – үстіңгі жүзбе қанатының қалақшасының ең ұзын
сәулесінің ұзындығы 6,5-8 см
15. Құйрық жүзбе қанатының төменгі қалақшасының
ұзындығы – төменгі қалақшасының ең ұзын сәулесінің ұзындығы,
4,5-11 см дейін.
Жыртқыш балықтардын ішкі ағзалары К.И. Скрябин ұсынған
толық және жартылай гельминтологиялық әдістермен зерттелінді.
Зерттеу барысында 20.01.2019 жылы шортанның ащы ішек кілегей
қабатынан нематода құрты Raphidascaris acus табылды. Сонымен
қатар 19.01.2019 аталық шортан балығының ұлтабарының ішінде
тұқытәрізді балығының шабағы табылды, өте үсақ 5 балық шабақтары
26.03.2019 жылы зерттелген аналық шортан балығынан табылды,
қалған 2 шортан, алабұғы және көксерке балықтардын ұлтабарларында ештене табылған жоқ, тек кілегейлі қоймалжын зат болды.
Балық шабақтары табылған шортан балықтарының дене салмағы
басқалармен салыстырғанда едәуір ірі болды.
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ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫНЫҢ МЕКТЕП АЛДЫ АУМАҚТАРЫН
КӨГАЛДАНДЫРУ МАҚСАТЫНДА ДЕКОРАТИВТІ
ӨСІМДІКТЕРДІ ҚОЛДАНУ АНАЛИЗІ
Е. Арманұлы, Е. Жакаманов,
11 «М» сынып оқушысы
А.С. Қисап
«Жас дарын» мамандандырылған мектебінің
биология пәнінің мұғалімі
Н.П. Корогод
доцент, ПГПУ
Аңдатпа. Зерттелді түрлік құрамы, өсімдіктер, олар үшін
пайдаланылады көгалдандыру учаскелерін мектеп. Ландшафтық дизайн
элементтері де қарастырылған.

Мектеп ауласының эстетикалық әсемдігі оқушылардың өзін өзі
көрсетуде жайлы жағдай жасаудағы маңызды шаралардың бірі болып
саналады. Мектеп ауласы оқушылар мен мұғалімдердің сыныптан тыс,
оқу сағаттары өтетін орын. Мәселен: алғашқы, соңғы қоңыраулар,
мектеп бітіру кештері, технология сабақтары, мектепішілік жазғы
лагерь, сабақ арасындағы үзілістер секілді шаралардың көбісі
мектептің ішкі ауласында өтеді [1].
Бірінші сыныптан бастап мектеп ауласындағы телімдер оқушылардың өсімдіктер жер беті тіршілігіндегі басты қайнар көзі екендігі
туралы түсінік қалыптастырып, сол телімдегі тіршілік алаулыға
қамқорлықпен қарауға тәрбие береді.
Мектеп ауласындағы телімнің абаттандырылуы мен көгалдандырылуы сол орынның күтілген және эстетикалық тұрғыдан әсемдігін
байқалтады [2]. Оны қалыптастыру барысында оның орналасқан
жерін, ландшафты дизайнның элементтерін, онда қолданылатын
өсімдіктерді таңдауға ерекше көңіл бөледі.
Зерттеу мақсаты: Павлодар қаласындағы мектеп аулаларын
көгалдандырудың ерекшеліктерін анықтау.
Қойылған мақсатқа жету үшін келесі тапсырмалар қойылды:
1. Павлодар қаласы аумағында орналасқан мектептердің ауласында
қолданылатын ландшафты дизайнның элементтерін анықтау.
2. Павлодар қаласы мектеп ауласындағы телімдерді көгалдандыруда қолданылатын өсімдіктерді жүйелеу.
3. Мектеп ауласындағы телімнің бөлшектерін 2 өлшемді кеңістік
пен 3 өлшемді кеңістікті карта сызбасын жасау.
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Зерттеу нысаны ретінде Павлодар қаласындағы 24 мектеп
аумағында өсірілген өсімдіктер мен мектепілік телімде қолданылатын
ландшафты дизайын элементтері алынды.
Материалдар 2017-2018 жылдардың жазғы мезгілінд жиналды.
Зерттеу заты – Павлодар қаласы мектептері ауласында өсетін
көгалдандыру мен декорациялауда, сондай-ақ күнделікті тұрмыста
қолданылатын өсімдіктер болып табылады.
Зерттеу нысаны-Павлодар қаласы мектепішілік ауласын көгалдандыруда қолданылатын ландшафты дизайн элементтер мен
өсімдіктері.
Тәжірибелік маңызы
1. Ландшафты дизайн элементтері мәліметтерін мектепішілік
телімдерді көгалдандыруда пайдалану.
2. Мектеп ауласында өсіруге кеңес беретін өсімдіктер тізімін
биология пәні мұғалімдеріне, мектеп әкімшілігі мен білім беру
департаментіне ұсыну.
3. Аумақты визуализациялау барысында мектеп әкімшілігіне 3D
Home Architect Landscape Design Deluxe v6.0 бағдарламасын
пайдалануға кеңес беру.
Зерттеу объектісі Павлодар қаласы мектептерінің аумағында
өсетін өсімдіктер және мектеп жанындағы аумақтарда қолданылатын
ландшафтық дизайн элементтері болды. Павлодар қаласының
аумағында 25 мектеп орналасқан. Зерттеу жұмысы қаланың (1
сурет).№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 21, 22, 24, 26, 29, 34, 35, 36, 39,
43, Ы. Алтынсарин атындағы гимназия -интернаты, Жас Дарын
мектебі, НЗМ мектептерінде жүргізілді.

1-сурет. Павлодар қаласы мектептерінің орналасу Карта-схемасы
(қызыл түспен зерттеулер жүргізілген мектептер көрсетілген)
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Зерттеу әдістемесі ландшафты экологиялық зерттеулер әдісіне
негізделген және әдеби көздерді, Павлодар мектептері телімдерінің
суреттерін меңгеруде жатыр. Зерттеу нәтижесін есептеу мен талдау
Microsoft word және Microsoft Excel қолданбалы бағдарламалар
жинағын қолдана отырып, 3D Home Architect Landscape Design Deluxe
v6.0 бағдарлама көмегімен математикалық санақ әдісімен орындалған.
24 мектептің зерттеулері Павлодар қаласы мектептерінің мектеп
жанындағы телімдерін көгалдандыруда ландшафтық дизайнның келесі
элементтерін жиі қолданатынын көрсетті: гүлшелер, альпинарийлер,
жиектер, гүлзарлар, миксбордерлер, гүлжиектер. 2-сурет.
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2-сурет. Мектептерде ландшафтық дизайн элементтерін
пайдалану мониторингі.

Бірінші орында гүлбақ пен гүлзарлар(100%). Екінші орынды
гүлжиектер алады, олар (60%). Соңғы орында альпинарий (20%)
(оларды тек осы мектептерде кездестіруге болады: №13 №15, №22,
№39).
Оқу-тәжірибелік телімдер бөлімдерінің қолданылуына талдау
жасау бөлімдердің ең көп саны №39 ЖОМ және №13 ЖОМ
пайдаланылатынын анықтады. Бөлімдердің ең аз саны №3, №8, НЗМ
мектептерде қолданылады. Сондай-ақ, зерттелетін мектептерде жиі
гүл-сәндік және дендрологиялық бөлімдерді (100%), екінші орында
жеміс-жидек бөлімін (70%), көкөніс дақылдарының соңғы бөлімін
(10%) кездестіруге болады, 3-сурет.
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3-сурет. Мектептердің оқу-тәжірибе телімдері бөлімдерінің мониторингі

Әсіресе, тек гүлді-декоративті және бірнеше дендрологиялық
бөлімдері бар Назарбаев Зияткерлік мектебінің телімдерін атап өткен
жөн. Сондай-ақ онда №13 ЖОМ сияқты ағаш өсімдіктерінің
тәлімбақтары бар.
25 мектеп жанындағы аумақтар зерттелді. Олардың барлығында
өсімдіктің үш өмірлік түрі бар: бұл ағаштар, бұталар мен Шенников
шөптері. Барлық мектеп жанындағы телімдердегі ағаш өсімдіктерін
талдау көрсетткіші: бірінші орында ағаштар (40%), екінші орында
жабайы шөптесін өсімдіктер (36%), үшінші орында декоративті
бұталар (24%), 4-сурет.

4-сурет. Мектеп жанындағы телімдерді көгалдандыруда өсімдіктердің
өмірлік нысандарының мониторингі

Ағаш өсімдіктерінің 21 түрінен , 5 түрі – көгілдір шырша, кәдімгі
қарағай, балқарағай, кәдімгі шырша, казак арша.
Олардың ішінде көбінесе кәдімгі қарағай (55%), 5-сурет.
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5-сурет. Павлодар қ. мектеп жанындағы телімдердегі дауыс
беруші бөлім өкілдерінің мониторингі.

Қалған 16 түрі – тұқымдық бөлім өкілдері: 34% – бұталар–
жұпаргүл, итмұрын және 36% ағаштар, 6-сурет.

6-сурет. Павлодар мектептерінің аумағындағы ағаштардың мониторингі

Ең көп таралған ағаштар: үйеңкі, қайың, қарағаш (82%). Екінші
орында алма мен қара терек 73%.
Шөп өсімдіктерін пайдалануды талдау 25 мектеп аумағында 36
отбасына жататын өсімдіктердің 97 түрін өсіретінін анықтады. Белгілі
өсімдіктердің 22%-ы даражарнақтылар класына және 78%-ы қосжарнатыларкласына жатады. Даражарнақты өсімдіктер классынан:
Cannaceae, Poaceae, Asphodelaceae, Alliaceae, Convallariaceae,
Liliaceae, Iridaceae.
Зерттелген өсімдіктердің 6 түрі бөлме өсімдіктері болып
табылады, бұл түрлердің жалпы санының 6,3% құрайды. Бұл өте
тиімді, өйткені оларды күзде қазып алып қайта отырғызып мектеп
кабинеттерін көгалдандыру мақсатында пайдалануға болады.
Қосжарнақтылар классына жататын өсімдіктердің ішіндегі ең көп
кездесетіндері-күрделігүлділер отбасысына жататын 32 түрі, 7 сурет
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7-сурет. Қосжарнақты классынын тұқымдастарынын таралу мониторингі

Түрлерді анализдеу процессіде мұндай тұжырымдарға келдік:
Астық тұқымдасы – екінші орын (6,3%), ал бұршақтұқымдасы мен
раушангүлділер тұқымдасы-үшінші орын (5,1%).
Егер мектеп аумағындағы шөптекті өсімдіктерінің түрлерін
пайдалануды қарастырсақ, әр түрлілігі бойынша бірінші орынды №13
мектептің мектеп жанындағы аумағы (29 Түрі), екінші орынды №2
ЖОМ, үшінші орынды №9, 39, 43 мектептердің мектеп алды аумақтар,
8 сурет.
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8-сурет. Мектеп аумағында қолданылатын өсімдік түр санының мониторингі

Барлық зерттелген өсімдіктердің анализі оларды таза сәндік –
73% (70 түрі), дәрілік – 9,4% (9 түрі), көкөніс – 8,3 % (8 түрі), улы –
5,2% (8 түрі) және татымды-4,1% (4 түрі)деп жіктеуге мүмкіндік берді.
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АЛҚА ТҰҚЫМДАСЫНЫҢ ӨКІЛІ ҚЫЗАНАҚТАРҒА ҮЙ
ЖАҒДАЙЫНДА ТҮРЛІ МИНЕРАЛДЫ ТЫҢАЙТҚЫШТАРДЫҢ
ӘСЕРІН БАҚЫЛАУ
С.Б. Букурова
Биология пәнінің мұғалімі, Ы. Алтынсарин атындағы дарынды
балаларға арналған облыстық қазақ гимназия-интернаты,
Павлодар қ.
Е.А. Тасбулат
10-сынып оқушысы, Ы. Алтынсарин атындағы дарынды балаларға
арналған облыстық қазақ гимназия-интернаты, Павлодар қ.
Н.П. Корогод
ПМПУ доценті, б.ғ.к.
Аңдатпа. Алқа тұқымдастары – бүкіл әлемде кеңінен таралған
көкөністер болып табылады. Олар жергілікті халықтың қажеттіліктерін
қанағаттандыруға және консерві жасау зауыттарында өңдеу үшін
өсіріледі. Қызанақ – бұл алқа тұқымдастары тобындағы ең негізгі, әрі ең
өнімді мәдениеті болып саналады. Қызанақ үшін қоректенудің жекелеген
элементтерінің болмауы ғана емес, сонымен қатар олардың асып кетуі
өте зиянды. Сондықтан, топырақта қоректік заттардың жетіспеушілігі
болмас үшін және өсімдіктер қалыпты өсіп, жақсы дақылдарды беру үшін
тыңайтқыштарды енгізу керек.

Қызанақтар өте жоғары қоректік құндылыққа ие. Олардың
құрамында көмірсулар, органикалық қышқылдар, минералды тұздар,
хош иісті заттар мен дәрумендер бар [1].
Зерттеу жұмысының өзектілігі қазіргі кезде органикалық және
минералды тыңайтқыштар өте көп. Олар топырақты өсімдікке қажетті
қоректік заттармен байытады,физикалық және химиялық қасиеттерін
жақсартады. Соңғы жылдары көптеген бағбандар өсімдіктерінің
өнімділігін арттыру үшін түрлі минералды тыңайтқыштарды пайдалануда.
Сондықтан біздің аймақта кеңінен қолданылатын «Дачник»
томатының өнімділігін арттыруға ең жақсы тыңайтқышты анықтау
туралы шешім қабылдадық.
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Зерттеу жұмысының мақсаты: «Дачник» қызанақ түріне
арналған «Эпин», «Бутон», «Гумат» және органикалық тыңайтқыш
(көң) сияқты минералды тыңайтқыштардың әсерін бағалау.
Міндеттер:
1. «Дачник» қызанақ тұқымдарын өсіруге «Эпин», «Бутон»,
«Гумат» және органикалық тыңайтқыштар (көң) сияқты түрлі минералдардың әсерін зерттеу;
2. Түйнектерді қалыптастыру үшін ең жақсы тыңайтқышты анықтау;
3. «Дачник» томат түрінің өнімділігін арттыратын тыңайтқыштарды іздеп, табу.
Ғылыми жұмыстың жаңалығы: «Дачник» атты қызанақ тұқымдарының «Эпин», «Бутон», «Гумат» және органикалық тыңайтқыш
(көң) сияқты минералды тыңайтқыштармен бапталып өсірілуі.
Түйнекті қалыптастыру үшін және «Дачник» томат түрінің өнімділігін арттыратын ең жақсы тыңайтқыштарды анықтадым. Зерттеу
жұмыстары 2017 жылдың жаз айында жүргізілді.
Жылыбұлақ ауылы- Шарбақты ауданының шығыс аймағында,
Маралды көлінің жанында орналасқан. Павлодар қаласынан солтүстік-шығысқа қарай 70 шақырым жерде Құлынды жазығында
орналасқан. Тәжірибелік учаскелердің топырағы жоғары әлеуетті
құнарлылыққа ие. Оларда гумус пен қоректік заттар жеткілікті.
Дегенмен, топырақтың құнарлығы тиімсіздігінің негізгі себебі –
өсімдіктерде ылғалдың жеткіліксіз болуы [2].
Зерттеу базасының климаты күрт континентті болып табылады,
оған көктемгі-жазғы кезеңдегі құрғақшылық, жазғы және төмен
қысқы ауа температурасы, тәулік бойы температураның күрт ауытқуы
мүмкін. Жаз өте ыстық, құрғақ және орташа ауа температурасы 25°C.
Көктем мезгілінде ауа райы мамырдың алғашқы он күніне дейін жиі
тұрақсыз болып келеді [3].
Қызанақтарға тыңайтқыштардың тұқымның өсуіне әсері нақты
уақыт аралығында бақыланып, тіркеліп отырды (2,3,4 - кестелер).
Кесте-2. «Дачник» атты томат тұқымының өсуіне арналған
«Эпин» тыңайтқышының пайдалану мониторингі
1
2
3
4
5
6

9 маусым
26,4 см
22,3 см
16,6 см
28,1 см
21,1 см
24,3 см

16 маусым
33,9 см
31,5 см
25,6 см
33,7 см
29,2 см
30,7 см

23 маусым
68,1 см
69,5 см
65,4 см
66,9 см
67,7 см
64,3 см
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30 маусым
86,3 см
88,5 см
88,2 см
86,8 см
88,4см
87,3 см

10 шілде
107,4 см
103,3 см
100,4 см
98,9 см
97,3 см
99,2 см

Кесте-3. «Дачник» атты томат тұқымының өсуіне арналған
«Бутон» тыңайтқышының пайдалану мониторингі

1
2
3
4

9 маусым
23,1 см
28,4 см
21,3 см
21 см

16 маусым
36,4 см
39,3 см
27,6 см
31,4 см

23 маусым
63,4 см
62,1 см
54,3 см
64,1 см

30 маусым
81,9 см
82,4 см
78,1 см
82 см

10 шілде
96,7 см
93,4 см
93,4 см
97,8 см

5
6

25,9 см
22,3 см

34,2 см
30,1 см

50,8 см
52,6 см

79,9 см
80,4см

97,8 см
98,7 см

Кесте-4. «Дачник» атты томат тұқымдарының өсуіне арналған
тыңайтқыштардың пайдалануды мониторнингі орташа мән

«Эпин»
«Бутон»
«Гумат»
«Көң»
Бақылау
учаскісі

9
маусым
23,1
26,6
22,3
20,9
18,2

16
маусым
30,7
33,1
29,7
26,1
28,2

23
маусым
66,9
57,8
58
57,5
54,2

30
маусым
87,5
80,7
78,8
81,2
84,4

10 шілде
101
96,3
99,5
96,5
96,7

Алынған нәтижелердің қорытындысы бойынша, «Дачник»
қызанақ тұқымының өсуі үшін ең жақсы тыңайтқыш болып «Эпин»
табылды (2-сурет) [4].

Сурет 2. Тұқымдарды өсіру үшін тыңайтқыштарды пайдалану мониторингі
диаграммасы (х осі-күндер, у осі-өсімдіктің өсуі)

«Эпин» тыңайтқыштарын пайдаланған кезде, «Дачник» қызанақ
сортының тұқымдары «Бақылау учаскісіне» қарағанда 1,1 есе
жылдамырақ өседі (3-сурет) [5].
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Сурет 3. Тұқымдарды өсіру үшін тыңайтқыштарды пайдалану
мониторингі диаграммасы (х осі-тыңайтқыштар,у осі-өсімдіктің
орташа бойы).

Осылайша, «Дачник» қызанақ тұқымдарын өсіру үшін ең тиімді
минералды тыңайтқыш «Эпин». Екінші орын – минералды тыңайтқыш
«Бутон». «Көң» минералды тыңайтқышын және «Бақылау учаскісін»
пайдалану барасында елеулі айырмашылықтар байқалған жоқ.
Түйнектерге «Бутон» минералды тыңайтқышын пайдаланған кезде,
түйнек саны «Эпин»-ге қарағанда 1,3 есе көп (5-сурет) [6].

Сурет 5. Түйнектерге минералды тыңайтқышты пайдалану мониторингі
(х осі-тыңайтқыштар,у осі- түйнектердің орташа саны)

Осылайша, «Бутон» минералды тыңайтқышы «Дачник» томатының түйнегін қалыптастыруда ең тиімді болып табылды. Екінші
орында органикалық тыңайтқыш «Көң». «Эпин» минералды тыңайтқышы мен «Бақылау учаскісі» арасында елеулі айырмашылықтар
байқалған жоқ. «Дачник» қызанақ тұқымын өсіруде «Эпин», «Бутон»,
«Гумат» және органикалық тыңайтқыш (көң) минералды тыңайтқыштарының әрекеті байқалды.
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1. «Дачник» қызанақ тұқымының өсуіне «Эпин» минералды
тыңайтқышын пайдалану тиімдірек. Екінші ретте «Бутон» минералды
тыңайтқышы [7].
2. «Дачник» қызанағында түйнектер пайда болу үшін «Бутон»
минералды тыңайтқышын пайдаланған жөн. Екінші ретте «Эпин»
минералды тыңайтқышы.
3. «Дачник» қызанақ сортының өнімділігін арттыру үшін 3
критерий: диаметр, масса, өнім саны бойынша тыңайтқыштар
анықталды. Үлкен қызанақ өнімдерін алу үшін «Бутон» минералды
тыңайтқышын пайдаланған тиімді. Екінші ретте «Эпин» мен «Гумат»
минералды тыңайтқыштары. Көп жеміс өнімдерін алу үшін «Бутон»
минералды тыңайтқышын пайдаланған тиімді. Екінші ретте «Бақылау
учаскісі» .
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Аңдатпа. Ғылыми-практикалық зерттеулерде адамның жеке
қасиеттерін қалыптастыру мәселелері мазмұнына енетін «экологиялық
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мәдениет» ұғымы берік бекітілді, яғни бірінші кезекте қоршаған ортаға
жауапкершілікпен қарау, табиғатқа ұқыпты қарау шеберлігі мен дағдысы,
сондай-ақ денсаулықтың оңтайлы деңгейін сақтау және қолдау
мақсатында адамның экологиялық ойлауын қалыптастыру мәселелері
кіреді. Зерттеу жұмысының өзектілігі өзіміз пайдалана алатын және
барлық мектептер қоғамдастығымен бөлісе алатын маңызды ақпаратқа
ие болудың қажеттілігімен анықталады. Атап айтқанда, мегаполистің
әрбір тұрғыны өзінің күнделікті өміріндегі үнемі қоқыс тыстауы және өзі
тұрып жатқан ортақ экологиялық елдімекеннің арасындағы өзара
байланысты түсінуі керек. Біз шығарылатын қалдықтардың шамасы мен
сапасы туралы нақты мәлімет адамдардың қоқысқа өздерінің қатынасын
қайта қарастыру үшін салмақты дәлел болады.

Адамзат үшін біздің өміріміздің шыңайылығына, мектебіміздің,
үйіміз бен ауданымыздың тіршілігіне тікелей байланысқа ие
экологиялық мәселелер бірінші деңгейдегі маңыздылыққа ие. Зерттеу
жұмысының мақсаты: Павлодар облысы, Спутник ауылына іргелес
аумақтың ластану дәрежесін анықтау. Зерттеу объектісі: Спутник
ауылына іргелес территория.
Алға қойған мақсатқа жету үшін келесі міндеттерді шешу керек:
1. Әртүрлі дереккөздерден қоршаған ортаны қоқыспен ластау
мәселесін зерттеп білу.
2. Аумақтың нақты үлескілерінде зерттеу жүргізу және олардың
қатты қалдықтармен ластану дәрежесін анықтау.
3. Алынған деректер негізінде ұсыныстар әзірлеу.
Зерттеу әдістері: зерттелетін аумақтың ластануы туралы зерттеу
деректерін салыстыру, бақылау, талдау және синтез, сауалнама
жүргізу.
Зерттеу жұмысының жаңашылдығы – Павлодар облысының
Спутник станциясы мысалында жол бойындағы елдімекен территориясы мен республикалық жолдардың ластану мәселелері
зерттелген жоқ. Зерттеу барысында елдімекеннің ластану дәрежісінің
деңгей анықталып, қатты тұрмыстық қалдықтарды жинастыру және
жою тәсілдері қарастырылған [1].
Қазіргі уақытта ең өткір экологиялық проблемалардың бірі
қоршаған табиғи ортаның тұрмыстық қалдықтармен ластануы болып
табылады. Қатты тұрмыстық қалдықтар (ҚТҚ, қоқыс) – тұтыну
қасиеттерін жоғалтқан тауарлар, тұтыну қалдықтарының ең көп бөлігі.
Жыл сайын қоқыс көлемі 3%-ға өседі. Қазіргі уақытта қоқысты
жіктеудің бірнеше типологиясы бар. Мәселен, қалдықтар құрамы,
пайдалану ұзақтығы және табиғат пен адам үшін қауіптілік дәрежесі
бойынша бөлінеді [2].
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ҚТҚ морфологиялық құрамы бойынша бөлінеді:
– Органикалық қалдықтар;
– Шина;
– Былғары;
– Шыны;
– Тоқыма;
– Сүрек;
– Металдар;
– Пластик;
– Қағаз және картон.
Адамның тіршілік әрекетінің кез келген өнімі сияқты тұрмыстық
қалдықтар да адамзаттың өміріне қауіп төндіруі немесе мүлдем
зиянсыз болуы мүмкін [3].
Спутник – Павлодар облысындағы станция. Ақсу қалалық әкімшілігінің қарамағында. Пограничный ауылдық округінің құрамына
енеді. Әлбетте, қоқыс мәселесі тұрғындарды (78%) бей-жай қалдырмайды, бірақ бұл мәселенің бар екенін көрмеген адамдар (22%)
табылды. Алайда, олар мұндай мәселенің бар екендігін көрсететін бұл
сұраққа жауапты кейінірек тапты. Сұрастыру кезінде қоқыстың негізгі
көзі әртүрлі екені тұрғындар мен көлік жүргізушілерінің жауаптарынан аңғарылды (3-сурет).

Сурет 3. Зерттеу аумағының ластану көздері

Тұрғындардың пікірінше, негізгі ластау көздері пойыздардың
қоқысы (81%) және құрылыс қоқысы (72%) болып табылады – зерттеу
кезінде «Астана-Павлодар» автобанының құрылысы жүргізіліп жатты.
Үшінші орынды тұрмыстық қоқыс алады, бұл әкімшілік алаңдаушылықты тудыруы тиіс [4].
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Зерттеу барысында елдімекеннің қатты тұрмыстық қалдықтармен
ластану орындары анықталды (8-сурет).

Сурет 8. Спутник станциясының ластану деңгейі

Қызыл түс – өте жоғары ластанған аймақ;
Тоқ сары түс – орташа ластанған аймақ;
Сары түспен – таза аймақ көрсетілген [5].
Ластану дәрежесі өте жоғары орын саны – 2, олар елдімекеннің
оңтүстік және солтүстік аймақтарында республикалық трасса мен
темір жолдарға жақын орналасқан. Орташа деңгейдегі ластану
дәрежесі станция төңірегінің орта бөліктерінде кездеседі. Ең таза
2 аймақ батыс және шығыстың шеткі жақтарында орналасқан.
Спутник станциясы аумағының барлық үлескілерінде ең көп
кездескен қалдықтардың бірі – полиэтилен (9-сурет).
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Сурет 9. Полиэтилен қалдығының станция аумағында шоғырлануы
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Полиэтилен қалдығы оңтүстікте темір жол маңында және
солтүстікте трассаға жақын аймақта көп кездеседі. Шығыспен
салыстырғанда батыста көбірек, себебі мұнда транспорт жүретін
жолдар қиылысқан [6].
Зерттеу жұмысының нәтижелері бойынша келесідей қорытынды
жасауға болады:
1. Жыл сайын қоқыс көлемі 3%-ға өседі. ҚТҚ морфологиялық
құрамы бойынша органикалық қалдықтар, шина, шыны, сүрек, қағаз
және картон, пластик, т.б. бөлінеді. Тұрғындардың пікірінше, негізгі
ластау көздері пойыздардың қоқысы (81%) және құрылыс қоқысы
(72%) болып табылады – зерттеу кезінде «Астана-Павлодар» автобанының құрылысы жүргізіліп жатты. Үшінші орынды тұрмыстық
қоқыс алады.
2. Қоршаған ортаның ластануы тұрғындардың 78%-н, ал жүргізушілердің 24% ғана алаңдатады. Қоқыс мәселесі тұрғындарды (78%)
бей-жай қалдырмайды, бірақ бұл мәселенің бар екенін көрмеген
адамдар (22%) табылды. Көлік жүргізушілері (88%) мен ауыл
тұрғындарының (91%) пікірінше, аумақ ластануының негізгі себебі –
ол контейнерлердің жоқтығы. Бірақ та ауыл тұрғындары контейнерлердің жоқтығымен қоса шикізатты қабылдау пунктерінің
жоқтығын (80%) ластанудың бірден бір себебі екеніне сенімді.
3. Қоқыс мәселесін шешу үшін қайта өңдеу пунктін ашу керек
респонденттердің 93% жауап берді. Мәселені шешу үшін, біз 3х3 м2
ауданды қамтитын, төрт үлескіге бөлінген қоқысты жинастыру
пунктын орналастыруды ұсынамыз. Пункт орнатуға жұмсалатын
қаражат ең минималды соманы құрайды, яғни – 8650 тг. Бұл
елдімекеннің қатты тұрмыстық қалдықтармен ластану деңгейін
анағұрлым төмендеді [7].
Ұсынымдар: 1. Апатты қоқыс үйінділерін анықтау үшін квадрокоптер көмегімен аумақтың мониторингісін жасау; 2. Республикалық маңызды жолдар төңірегінде орналасқан елдімекендердің
ластану мәселесін шешу үшін арнайы қалдықтарды жинақтайтын
орын орнату қажет. Мәселені шешу үшін, 3х3 м2 ауданды қамтитын,
төрт үлескіге бөлінген қоқысты жинастыру пунктын орналастыруды
ұсынамыз. Ең минималды қаражат ағаш пен балық аулауға арналған
сетканы қолдану барысында – 8650 тг құрайды; 3. ҚР 1 қаңтардан
бастап пластик, шыны және қағаздың полигондарда жоюға тыйым
салынады. Сондықтан қалдықтар қайта өңдеумен айналысатын
зауыттарға жеткізіліп отырылады

357

Әдебиет
1. Гречко A.B., Денисов В.Ф. Решение проблемы твердых бытовых
отходов на основе последних разработок в пирометаллургии. Цветные металлы,
1996, №4, с. 50-52. бытовых и промышленных отходов. Инж. геология, 1990,
№3, с. 78-84.
2. Систер В.Г., Мирный А.Н. Современные технологии обезвреживания и
утилизации твердых бытовых отходов. М., 2003.
3. Гумарова Ж.Ж., Русаков Н.В. О санитарно-эпидемиологической опасности твердых бытовых отходов //Гигиена и санитария. 2006. №1. С. 64-66.
4. Крельман Э.Б. Переработка твердых бытовых отходов. Мир науки,
техники и образования, 1995, №1-3, с. 17-21.
5. КСРО климаты бойынша анықтамалық, 1968.
6. Александров А.А. Современный мусоровоз и пластиковый евроконтейнер: работаем в одной связке / А. А. Александров // Твердые бытовые
отходы. – 2011. – № 5
7. Утилизация твердых отходов. Под ред. Д.Вилсона: в 2 т. М.,
Стройиздат, 1985.

АҚТОҒАЙ АУДАНЫНЫҢ ТӨҢІРЕГІНДЕГІ
ЭНТОМОФАУНАНЫҢ КӨПТҮРЛІЛІГІ
С.Б. Букурова
Ы. Алтынсарин атындағы дарынды балаларға арналған облыстық
қазақ гимназия-интернатының биология пәнінің мұғалімі
А. Маусымбаева, А. Даирбек
Ы.Алтынсарин атындағы дарынды балаларға арналған облыстық
қазақ гимназия-интернатының 7 «в» сынып оқушылары
Павлодар қ.,
Корогод Н.П.
ПМПУ, доценті, б.ғ.к.
Аңдатпа. Мақалада алғаш рет Ақтоғай ауданы территориясының
энтомофаунасының түрлік құрамы зерттеліп, олардың биологиялық
маңыздылығы қарастырылған. Зерттелетін ауданның сипаттамасы,
географиялық орналасуы, геологиялық құрылысы көрсетілген. Жәндіктер
класынан елдімекенде басым кездесетін отряд түрлері анықталып,
энтомофаунаның көптүрлілігі аясында коллекцияға енген жәндіктер
сипатталған. Ақтоғай ауданы – Павлодар облысының солтүстік –
батысында орналасқан.

Энтомофауна – белгілі бір территорияда мекендейтін не белгілі
бір тарих кезеңінде өмір сүрген жәндік түрлерінің жиынтығы.
Қазақстан энтомофаунасы толық зерттелмеген. Мұнда 550 тұқымдасқа, 28
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отрядқа жататын 40 мыңға жуық жәндік түрі бар. Республика
энтомофаунасы қазіргі қалпына төрттік дәуірде келген. Әр жәндіктің
өзіндік ерекшеліктері бар. Олардың табиғат пен басқа тірі ағзалар
үшін тигізетін жағымды әрі жағымсыз әсерлере жетіп артылады [1].
Зерттеу жұмысының өзектілігі: қазіргі кезге дейін Ақтоғай
ауданының этномофаунасының алуантүрлілігі зерттелген жоқ. Бұл
елдімекен төңірегіндегі жәндіктер класының түрлік құрамының
анықталуы адамзат үшін пайдалы не зиянды жәндік түрлерін білуге
мүмкіндік береді.Зерттеу жұмысының мақсаты: Ақтоғай ауданының
төңірегіндегі энтомофаунаның көптүрлігін анықтау.
Алға қойылған мақсатқа жету үшін келесі міндеттерді шешу
қажет:
1. Ақтоғай ауданындағы энтомофаунаны бақылап, жинақтама
жасау.
2. Жәндіктердің көптүрлілігі туралы жалпы мәлімет жинау.
3. Зерттеу жұмысын негізге ала отырып, анықтауыштар
көмегімен түрлер атауын анықтау.
Ақтоғай ауданы – Павлодар облысының солтүстік – батысында
орналасқан. Ауданның әкімшілік орталығы – Ақтоғай ауылы облыс
орталығынан солтүстік-батысқа қарай 116 км жерде, Ертіс өзенінің
сол жағасында орналасқан. Негізі жер ауып келген шаруалардың
құнды жерлерді игеруімен байланысты 1907 жылы қаланған [2].
Солтүстігінде Ертіс ауданымен, оңтүстігінде – Ақсу және
Екібастұз қалаларының ауылдық аймақтарымен, батысында – Ақмола
және Солтүстік Қазақстан облыстарымен, шығысында – Қашыр және
Павлодар аудандарымен шектеседі (1-сурет).

Әуелбек

Сурет 1. Ақтоғай ауданы
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Зерттеу жұмысы төмендегідей алгоритмді қамтыды:
1. Жәндіктер класының өкілдерін арнайы ыдысқа аулап, шприц
көмегімен нашатыр спиртін құты ішіне шашады.
2. Тынысы тарылған жәндіктерді мақта төселген жазық пенопласт
не картон бетіне қойып, мүмкіндігінше мұқият аяқтары мен мұртшаларын, қанаттарын түзетеді.
3. Анықтауыш оқыту құралдарының көмегімен түрлерін
анықтайды[3].
Зерттеу жұмысы 2018 жылдың мамыр және тамыз айлары
аралығында жүргізілді. Зерттеу орны – Ақтоғай ауданының Әуелбек
ауылы. Зерттеу нысаны – энтомофауна әлемі. Әуелбек ауылында 60-ға
жуық жәндіктер түрлері жинақталды. Олар 5 отрядтарға жіктеледі
(кесте-1).
1-кесте. Жәндіктер отрядтары
№
1
2
3
4
5

Отрядтар атауы
Инеліктер отряды (Odonata)
Жарғаққанаттылар отряды (Hymenoptera)
Тарақандар отряды (Blattoidea)
Қабыршаққанаттылар отряды (Lepidoptera)
Қаттықанаттылар отряды (Coleoptera)

Түрлер саны
15
13
8
12
9

%
25%
22%
13%
20%
15%

Бунақденелілер класының отрядтары ішінде басым көрсеткішті
инеліктер отряды көрсетті, олардың үлесі – 25% (2-сурет).

16%

Инелі ктер отряды (Odonata)

26%
Жа рғаққанаттылар отряды
(Hymenoptera)

21%

Та ра қандар отряды (Blattoidea)

14%

23%
Қабырша ққанаттылар
(Lepi doptera)

Сурет 2. Этномофауна отрядтарының үлесі

Отрядтардың арасында ең аз көрсеткіш 14% – тарақандар
отрядына, орташа көрсеткіш 21% – қабыршаққанттылар отрядына
тиесілі.
Сонымен, Ақтоғай ауданының Әуелкөл ауылындағы этномофаунаның зерттеу нәтижесінің анализінен келесі анықталды: 60-ға
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жуық жәндіктер түрлерінен ең көп жинақталған І орында – инеліктер
отряды (Odonata) (15 түр), ІІ орында – жарғаққанаттылар отряды
(Hymenoptera) (13 түр), ІІІ орында – қабыршаққанаттылар отряды
(Lepidoptera) (12 түр) [4].
Әуелбек аулының этномофаунасы алуынтүрлі болып табылады.
Зерттеу барасында анықталған жәндіктер биологиялық маңыздылығы
жағынан бірнеше топтарға жіктеуге болады. Анықталған 24 түрлер
бойынша энтомофаунаның көптүрлігі қаттықанаттылар (6) мен
қабыршақанаттылар отрядтарында (8) басым болып келеді. Жоғарыда
көрсетілген жәндік түрлерінің биологиялық маңыздылығы бойынша
жыртқыштар, тозаңдандырушылар мен зиянкестер деп топтастырады
(3-сурет).
80%

67%

60%
40%
21%
20%

12%

0%
Жыртқышта р

маңдандырушылар
ңыздылығы
Тоза

Зиянкестер

Сурет 3. Диаграмма «Энтомофауна көптүрлілігінің биологиялық маңыздылығы»

Биологиялық маңыздылығы бойынша ең коп І орында –
зиянкестер (67%), ІІ орында – тозаңдыратын жәндіктер (21%), ең
төмен ІІІ орында – жыртқыштар (12%) кездеседі. Зиянкестерге:
орамжапырақ ақкөбелегі (Pieris brassicae), шалғындық жапалақша
(Agrotis segetum), жоңышқа –қандала (Adelphocoris lineolatus Goeze)
мен қоныр шыртылдақ (Sericus brunneus), т.б. жатады. Жыртқыштар
болып инелік-қыз (Coenagrion puella) және жалпақ инелік (Libellula
depressa) табылады. Ал тозаңдыратын жәндіктерге – алтынтүсті
қолақоңыз (Cetonia aurata), дидима қызыл (Melitaea didyma), іңқазғыш
аралар (Sphecidae) мен кәдімгі түкті ара (Bombus) жатады [5].
Зерттеу жұмысын келесі тұжырымдамалармен қорытындылауға
болады:
1. Ақтоғай ауданының Әуелкөл ауылындағы этномофаунаның
зерттеу нәтижесінің анализінен келесі анықталды: 60-ға жуық жәндіктерден ең көп жинақталған І орында – инеліктер отряды (Odonata) (15
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түр), ІІ орында – жарғаққанаттылар отряды (Hymenoptera) (13 түр),
ІІІ орында – қабыршаққанаттылар отряды (Lepidoptera) (12 түр).
2. Анықталған 24 түрлер бойынша энтомофаунаның көптүрлігі
қаттықанаттылар (6) мен қабыршақанаттылар отрядтарында (8) басым
болып келеді.
3. Биологиялық маңыздылығы бойынша ең коп І орында –
зиянкестер (67%), ІІ орында – тозаңдыратын жәндіктер (21%), ең
төмен ІІІ орында – жыртқыштар (12%) кездеседі. Зиянкестерге:
орамжапырақ ақкөбелегі (Pieris brassicae), шалғындық жапалақша
(Agrotis segetum), жоңышқа –қандала (Adelphocoris lineolatus Goeze)
мен қоныр шыртылдақ (Sericus brunneus), т.б. жатады.
Зерттеу нәтижесінде анықталған энтомофаунаның көптүрлігінен
коллекция жасалынып, биология сабағында қосымша әдістемелік
құрал-жабдық болып қолданысқа енді.
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ҮШТІЛДІ БІЛІМ БЕРУ АЯСЫНДА ӨСІМДІКТЕР
АНАТОМИЯСЫ МЕН МОРФОЛОГИЯСЫН
ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ
А.Н. Ескермесова
ПМПУ, студенті, Павлодар қ.
Н.П. Корогод
ПМПУ, доценті
Аңдатпа. Мақалада биология пәні бойынша тереңдетілген курстың
әдіснамалық нұсқаулығын құру жұмыстарының нәтижелері көрсетілген.
«Ағылшын тіліндегі құрылымдық ботаника» курсы білім берудің
жаңартылған мазмұны бойынша құрастырылған және бейімделген

Білім берудің классикалық үлгісі мәдени қоғамдық орталардың
қарқынды интеграциясы жағдайында айтарлықтай өзгеруде. Өзінің
базалық негіздерін сақтау нәтижесінде жаңа идеяларды жасау және
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игеру басталады [1-4]. Осындай жаңашылдықтардың бірі көптілді
білім беруді қалыптастырудың тұрақты үрдістерінде көрініс табады.
Ол әлеуметтік субъектілердің өзара іс-қимылында ойлау мен мінезқұлықтың демократиялық түрін, коммуникативтік дағдылар мен
толеранттылықты дамытуға ықпал ететін пәрменді механизм ретінде
ұсынылады.
Педагогикалық инновациялардың позитивтілігі мен оларды
күнделікті практикаға енгізудің табыстылығы көбінесе қазіргі қоғамның әлеуметтік-мәдени, экономикалық, саяси жайғасуының ерекшеліктерімен ғана емес, сонымен қатар тарихи өткен мұрасымен де,
ғылыми білімнің түрлі салаларынан теориялық әзірлемелердің
интеграциясымен де анықталады [5].
Жұмыстың мақсаты - көптілді білім беру аясында биология
курсында өсімдіктердің анатомиясы мен морфологиясы бойынша
әдістемемен қамтамасыз етуді құру.
Жұмыстың міндеттері:
1. Көптілді білім берудің теориялық негізін анықтау;
2. Көптілді білім беру аясында биология курсы бойынша
әдістемелік нұсқаулық әзірлеу.
3. Ботаника курсын оқу барысында студенттердің әдістемелік
материалдарды қолдануын талдау.
4. Жаңартылған бағдарлама аясында жоғары сынып оқушыларына үшін ботаника пәнінен ағылшын тіліндегі элективті курс
құрастыру.
Әдістер мен зерттеулер:
1. Озық, инновациялық білім беру тәжірибесін зерттеу.
2. Әдістемелік нұсқаулық әзірлеу
3. Сауалнама
Деректер статистикалық әдістер мен заманауи компьютерлік
бағдарламалық қамтамасыз етуді қолдану арқылы өңделді.
Үш тілді білім беру Қазақстандағы қазіргі тілдік ахуалдың
әлеуметтік-мәдени өзгеруінің салдары бола отырып, педагогикада
педагогикалық жаңалықтарды құру, қабылдау, бағалау, меңгеру және
қолдану үдерістері ретінде түсінілетін инновациялық процесс ретінде
көрінеді.
Зерттеу нәтижелері биология бойынша биологиялық және
лингвистикалық білімді дамыту үшін жетекші рөл оқу қызметіне
жататынын көрсетті. Бұл қызмет белгілі бір талаптарға бағытталуы
және жауап беруі тиіс:
1. Білім алушылардың қызметі репродуктивті емес, субъективтішығармашылық сипатта болуы тиіс. Бұл жұмыстың белгілі бір
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тәсілдері мен тәсілдеріне оқыту, оқушылардың интеллектуалдық
дағдылары мен ойлау қабілеттерін қалыптастыру болуы тиіс.
2. Оқу қызметі қол жеткізілген деңгейге емес, жақын даму
аймағына бағытталуы тиіс. Бұл жеткілікті болуы керек, бірақ өте
қиын процесс. Ол білім алушылар қабілетті зияткерлік белсенділікті
ынталандыратын болады. Қабылдау, түсіну, есте сақтау, ойнату
тәсілдеріне үйрету материалды меңгеру процесін тездетеді және
тілдік қабілеттерін дамытуды ынталандырады.
Разробаттное пособия содержит 14 разделов, 4 лабораторное
работ и словарь включаюшей 280 терминов на 3 языках, таблица 1:
Әзірленген нұсқаулықта 14 бөлім, 4 зертханалық жұмыс және 3
тілде 280 сөзден тұратын сөздік, кесте 1:
Кесте 1 «Anatomy and morphology of plants in English» әдістемелік
нұсқаулығының мазмұны

Annotation
Chapter 1 CELL
Laboratory work 1 CELL
Chapter 2 TISSUES
Laboratory work 2 TISSUES
Chapter 3 ROOT AND ROOTS SYSTEMS
Chapter 4 SHOOT
Chapter 5 STEM
Chapter 6 LEAF
Chapter 7 VEGETATIVE REPRODUCTION
Laboratory work 3 VEGETATIVE ORGANS
Chapter 8 FLOWER
Chapter 9 INFLORESCENCE
Chapter 10 POLLINATION
Chapter 11 FERTILIZATION
Chapter 12 SEXUAL REPRODUCTION
Chapter 13 FRUIT
Laboratory work 4 REPRODUCTIVE ORGANS
Chapter 14 ECOLOGICAL FORM
References

3
4
9
13
20
26
34
47
58
64
72
81
88
95
101
107
115
119
127
130

Біз жасаған жұмыстың нәтижесінде «Ағылшын тіліндегі
өсімдіктердің анатомиясы мен морфологиясы» оқу-әдістемелік құралы
құрастырылды және сыналды, диаграмма 1, 2.
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Диаграмма 1 Ағылшын тілін
меңгеру деңгейі

Диаграмма 2 Биологиялық пәндерді
ағылшын тілінде оқыту деңгейі

Сауалнама нәтижелері көрсеткендей, студенттердің 72% -ы
биологиялық пәндерді оқыту деңгейіне қанағаттанған, 28% -ы жоқ.
Оқушылардың биология пәндерін оқыту деңгейін қанағаттандырмау
себебін ағылшын тілін білмейтіндіктен, көптенген ақпараттарды
түсіну қиындық туғызады деп түсіндіреді.

Диаграмма 3 Лекция

Диаграмма 4 Лабораториялық жұмыс

Ағылшын тілінде биологияны оқытудың әртүрлі формалары
мен әдістерін пайдалану мониторингісі студенттердің 100%-ы
дәрісті мультимедиялық тақталарды пайдаланып оқығандығын
қолдады. Ал зертханалық жұмыстарды орындау кезінде респонденттердің 79%-ы жұмыс жасау кезінде олардың алдында дайын
алгоритм болса, орындауға ыңғайлы болады деп есептейді.
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Диаграмма 5 Репродуктивтік
деңгейге арналған тапсырма

Диаграмма 6 Жергілікті модельдеу
деңгейге арналған тапсырма

Диаграмма 7 Сыни ойлау деңгейіне
арналған тапсырма

Диаграмма 8 Ағылшын тілінде
биологиялық пәндер бойынша оқу
материалдарының көлемі

Студенттер берілген тапсырмалардың көпшілігінде сәйкестендіру немесе мәтіндегі бос орынды толтыр (диаграмма 5) деген
тапсырмаларды таңдады. Сауалнама барысында сөзжұмбақты
шешуге немесе биологиялық терминді құрастыру үшін әріптерді
дұрыс орналастыр тапсырмалары (диаграмма 6) білімгерлерге
қиындықтар тудыратындығы анықталды. Биологиялық пәндері
бойынша ағылшын тіліндегі оқу материалдарының көлемі
студенттердің 72%-ын қанағаттандырады.
Қорытынды:
1. Қазақстандағы енгізілген көптілді білім беру жүйесі озық,
инновациялық білім беру тәжірибесінде зерттелді;
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2. 14 бөлім, 4 лабораториялық жұмыс пен сөздіктен (280 сөз)
тұратын өсімдіктер анатомия мен морфологиясының әдістемелік
нұсқаулығы құрастырылып, тестілеуден өтті ;
3. Сауалнаманы талдау нәтижесінде ЖОО-дағы биология пәні
бойынша білім беру 72%-ды көрсетті;
4. «Биология» пәні ағылшын тілінде тереңдетіліп оқытылатын 10
сыныптарға арналған «Құрылымдық ботаника» элективті курсының
оқу бағдарламасы әзірленді.
Әдебиет
1. Назарбаев Н.А. Новый Казахстан в новом мире // Казахстанская правда. – №
33(25278). – 2007.
2. Жетписбаева Б.А., Асанова Д.Н. О подготовке конкурентоспособной
личности учителя инновационной школы // Актуальные проблемы функционирования и преподавания языков в межкультурном пространстве: Материалы
респуб.науч.-практ.конф. (29-30 апреля 2004 г.). – Караганда: Изд-во КарГУ,
2004. – С.323-328.
3. Жетписбаева Б.А. Die ethnopaedagogischen Ideen im Ausbildungssystem
von Kasachstan // Материалы международной конф. (3-5 ноября 2006 г.) /
Дрезден: Insitut fuer Fruehkindliche Bildung an der EH fuer Soziale Arbeit Dresden,
2006. – С. 97-107.
4. Буланкина Н.Е. Полиязыковое информационно-образовательное пространство.
Методология. Проблемы. Технология. – Новосибирск: СО РАН, 1999.
5. Тажибаева С. (2013). Современные требования к полиязычному образованию в РК // Актуальные вопросы иностранной филологии и лингводидактики
в Казахстане: Сборник материалов научно-методического семинара. – Астана:
Изд-во ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2013 г. – С. 9-19.

«TORAIGʼYR» – ЖАЗҒЫ ӘЛЕУМЕТТІК ЭТНОЛАГЕРІ
А. Жантемирова, А. Жангурова
Екібастұз қ. №25 қазақ қыздар гимназиясы
Жетекшісі: Ә.Қ. Елемесов
Павлодар қ.
Аңдатпа. Атаулы мақалада Торайғыр ауылында қазақ халқының
ұлттық дәстүрлерін жаңғырту мақсатындғы жазғы демалыс лагерін
ұйымдастырылуы жөнінде, атаулы лагердің бағдарламасы ұсынылып
отыр.

Елімізде бүгінгі таңда «Рухани жаңғыру» бағдарламасын жүзеге
асыру, осы бағдарлама аясында жасөспірімдерге халқымыздың этнографиялық, ұлттық құндылықтарын дарыту, тәрбиелеу көзделіп отыр.
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Ұлттық дәстүрлерімізбен қалалық мектеп қабырғасында «Наурыз
мейрамы», тәрбие сағаттары, шағын көрмелер ұйымдастырылу
барысында танысып, орындалып келеді. Бұл жағдай жастардың
ұлттық дәстүрлерімен сусындауына аздық етіп отыр. Сол себептен
оқушылардың жазғы демалыстары барысында Баянауыл-Торайғыр
аймағында этноәлеуметтік лагерді ұйымдастыра отырып, балаларды
өз жеріміздің, дәстүріміздің асыл қазыналарымыз бен бай табиғатына
сүйіспеншіліктерін арттыру, дәріптеу, басты мәселе. Ұсынылып
отырған жасөспірімдер арасындағы этнотуристік кешен қызмет
көрсетуі жағынан жоғары мәдениеттілікпен ерекшеленетін және
барлық санитарлық нормалары сақталған демалыс орыны болуы қажет.
«Toraigʼyr» этноәлеуметтік лагерінде мектеп оқушыларын ұлттық
дәстүрлеріміз бен мұраларымызды дәріптеу және ұлттық спорт
түрлеріне баулу мақсатында жазғы демалыстарын белсенді өткізуге
жұмылдыру. Этноауыл бағдарламасын құру. Бағдарламаны іске асыру
үшін жергілікті жердегі мектеп, әкімшілік, музей өкілдерінің
қолдауына сүйену, келісімдер жүргізу. Оқушылардың қызығушылықтарын ескере отырып, қолға алынатын ұлттық дәстүрлеріміз бен
спорт түрлерін айқындау. Атаулы мәселелер біздің негізгі жұмыс
бағытымызды құрап отыр [1].
«Toraigʼyr» этноәлеуметтік лагердің жұмысын жандындыру үшін
арқылы ұл-қыздарымызды өнерге және спортқа баулу (домбыра тарту
және ән айту үйірмесін ұйымдастыру, асық ойнау, тоғызқұмалақ, арқан
тарту, жамбы ату т.б.) арқылы ептілікке, ұлтжандылыққа тәрбиелеу де
көзделіп отыр.
Зерттеу жұмыстары барысында келесі әдістерді қолдандық:
сауалнама; әдеби-шолу; салыстыру; талдау.
Жұмысымыздың негізгі ерекшелігі ретінде аймағымызда алғаш
рет жасөспірімдер арасында этноәлеуметтік бағытта туризмді дамыта
отырып, ұлттық дәстүрлерімізді жаңғырту.
Торайғыр аумағында жазғы этноәлеуметтік лагер арқылы
өңірде шағын жұмыс орындарының ашылуына ықпал ету. Қала
балаларының табиғатқа, дәстүрге, ұлттық спорт және ойын түрлеріне
қызығушылықтарын оятып, сүйіспеншіліктерінің артуына жағдай
жасау.
Баянауыл МҰТС базасында ұйымдастырылған 15 жуық туристік
маршруттар бар. Атаулы маршруттар басым бөлігі экологиялық
туризмге бағыттал ып жасалған. Біз өз тарапымыздан Баянауыл
МҰТС базасында этнотуризмді дамыту мақсатында, қосымша этноәлеуметтік лагер жағдайына негіздеп жеке маршруттар жасамақшымыз.
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Балалар әдеттегідей ғимаратта емес, қазақтың киіз үйінде
демалуға мүмкіндік алады. 10 күндік жазғы демалыста оқушылар
сауығып қана қоймай, тарихтан сыр шертетін құнды мағлұматтар
жөнінде біледі.
Әр күні туристік орталықтың мамандарымен жасалынған арнайы
танымдық, ойын-сауықтық бағдарламалармен қамтамасыз етіледі. Әр
күнгі бағдарлама таңнан кешке дейін уақыттарда белгіленген. Ол
бағдарламаны іске асыру таңнан түске дейін танымдық бағдарламалар
болса, яғни Баянауыл өңірінің әсем табиғаты мен тарихи мәдени
орындарын аралау. Ал негізгі бағдарламалар Торайғыр ауылында
құрылған этноауылда жүргізілетін болады. Бұл этноауылда кез келген оқушы қазақы тұрмыспен таныса отырып өзіне рухани білім
ала алады. Сонымен қатар қазақы мәдениет арқылы қаладағы у-шу
тірліктен бір сәт болсын демалуына адам ағзасына қажетті дәрумендерді беретін таза тағамдарды тұтыну арқылы өзін-өзі емдеу
мүмкіндігіне ие болады.
Туристік маршруттардың мынадай түрлерін қолданамыз. Ұзақ
жерлерге тарихи орындармен табиғи ескерткіштерге автобус арқылы
бару, жақын маңға экскурсия жаяу қатынайды. Жалпы барлық
маршруттарда арнайы даярланған гид мамандармен жүргізіледі.
Қыздарымыз халқымыздың тоқыма тоқу, ою-өрнек, кестелер
құрау, тігу әдістерімен танысады. Ерекше ас мәзірі түрлеріні
дайындалу жолдары, соның ішінде қымыз дайындау, сүт өнімдерін
түрлерін дайындау әдістері (қатық, құрт, ірімшік т.б.) арқылы
тәжірибелермен, ұлдарымыз ат әбзелдерін дайындау, күні бойы
ұлттық элементтері бар ойын-сауық бағдарламалар, қазақтың ұлттық
ойындары. Балық аулау, атпен қыдыру. Жасыбай көлінде демалу
мүмкіндігі. Бұнда демалысын өткізген әрбір келуші қайта келуге
тырысады [2].
Осыған орай жұмыс барысында демалу уақытына байланысты 4
күндік маршрут дайындалды.
Қазақы тұрмыс туристерді тарту құралы ретінде (Баянауыл өңірі
мысалында) атты ғылыми жобаның туристерге арналған маршруттық
«Toraigʼyr» этнотуры бағдарламасы дайындалды.
Бұл бағдарламаға сәйкес біздің құрған «Toraigʼyr» өзінің қызметіне
байланысты келетін оқушыларға 30000 теңге көлемінде баға ұсынады:
Баға ішіне кіреді:
Этноауылға орналастыру, орналасатын киіз үй, тамақтандыру,
жол жүру, бағдарлама бойынша экскурсия, медициналық қызмет,
Саяхат үшін арнайы құрал – жабдықтар.
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Этноәлеуметтік лагерьге оқушыларды тарту (Баянауыл өңірі
мысалында) атты ғылыми жобаның оқушыларға арналған күнтізбесі
«Toraigʼyr» этнотуры бағдарламасы
Күні

Уақыт

1 күн
11:00
13.00
14:00
16:00
17:00
19:00
2 күн

7:45
8:00
9:00

13:00
14:00
16:00
17:00
19:00

3 күн

7:45
8:00
9:00

13:00
14:00
16:00
17:00
19:00
20:00

Өткізілетін іс-шаралар
Екібастұз-Баянауыл жолы 2 сағат
Оушыларды күтіп алу, орналастыру. Ережелермен таныстыру
Түскі ас
Оқушылардың түскі ұйқысы
Бесіндік ас
С.М.Торайғыров кесенесі, Торайғыр көлі жағасындағы Мұртты
қорғандар, Торайғыр көлі, Әулие бұлақ тамашалау.
Кешкі ас
Таңғы жаттығу
Киіз үйде таңғы ас.
Торайғыр ауылымен танысу, қазақтан шыққан ақын демократ
С.М. Торайғыровтың мұражайы. Торайғыр мектебі мұражайына
саяхат жасау. Торайғыр ауылдық мәдениет үйінде қазақы
дәстүрлермен танысу, дәрістер тындау, бейнебаяндар
тамашалау. Жергілікті жердің тарихымен танысу
бейнебаяндары.
Түскі ас.
Түскі ұйқы
Бесіндік ас
Алтын қабақ ойынын ойнау.(Садак ату, нысана көздеу, дойбы
ойнау, ләнгі ойынын үйрену)
Кешкі ас
Таңғы жаттығу
Киіз үйде таңғы ас.
Баяауылға саяхат. Қ.И. Сатпаев мұражайына саяхат. Баянауыл
орталығындағы балбал тастармен және тұлғалар
ескерткіштермен танысу, тамашалау. Сабындыкөл көліне саяхат
жасау. Аңыз әңгімесін тану.
Түскі ас
Түскі ұйқы
Бесіндік ас
Қазақ жерінің жауһары «Торайғыр мектебіне», «Торайғыр
көліне» саяхат жасау. Саяхат барысында туристер көл
жағалауының әсем көріністеріне куә болады.
Кешкі ас
Ақ сүйек ойын шарттарын үйретіп, ойнау.
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Продолжение таблицы
4 күн

7:45
8:00
9:00

13:00
14:00
16:00
17:00

19:00
5 күн

7:45
8:00
9:00
13:00
14:00
16:00
17:00
19:00

6 күн

7:45
8:00
9:00

13:00
14:00
16:00
17:00
19:00
20:00

Таңғы жаттығу
Киіз үйде таңғы ас.
Одан әрі саяхатшыларды табиғатты ерекше көрінісі Баянауыл
ұлттық саябағына саяхат жасау. «Қоңырәулие үңгірі»,
«Найзатас», «Кемпіртас» т.б. тамашалауларына болады.
Түскі ас
Түскі ұйқы
Бесіндік ас
Қазақ жерінің жауhары Жасыбай көлі жағасына саяхат жасау.
Қазақ жоңғар соғысында ерлігімен Жасыбай көліне есімі
берілген Жасыбай батыр басына зиарат.
Кешкі ас
Таңғы жаттығу
Киіз үйде таңғы ас.
Әулие мекені Мәшһүр Жүсіп Көпеев қабіріне зиарат. М.Ж.
Көпеев ауылындағы мемориалды мұражайға саяхат.
Түскі ас Жаңажол ауылында беріледі.
Түскі ұйқы
Бесіндік ас
Үйірмелермен айналысу. (ұлдар қамшы жасауды үйрену, қыздар
ою-өрнек жасау)
Этноауылда кешкі ас(Қазақ халқының ұлттық тағамдар
мәзірінен мерекелік ас дайындалады.). Қазақтың салтдәстүрлерінен рәсімдер (Шілдехана, сүндет той бұл рәсімдерде
қазақ хақының жаңа туған сәбиді бесікке салу дәстүрімен
мұсылмандық рәсімдердің бірі ұл балаларды сүндетке
отырғызу мерекесін көрсетіледі. Осы күні қазақтың ұлттық
тағамы яғни мерекеге байланысты бесбармақ, қалжа.
Таңғы жаттығу
Этноауылда таңғы ас.
Тарихы сырға толы Торайғыр ауылындағы «Батыр шыңы»,
Баянауылдың ең биік шыңы – Ақбет тауға, «Жеті ағайын»
тауларына бару, олардын тарихымен танысу. Одан әрі ауылдың
тұрмыс – тіршілігімен тануға мүмкіндік туады.
Түскі ас
Түскі ұйқы
Бесіндік ас
Этноауылда қазақ тұрмысынан қойылымдар (бие байлау рәсімі,
қымыз дайындау, ер азаматтар үшін қой сою рәсімі)
Этноауылда кешкі ас.
Қазақтың ұлттық спорт түрлерінен көріністер (Қазақша күрес).
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Продолжение таблицы
7 күн

7:45
8:00
9:00

13:00
14:00
16:00
17:00
19:00
20:00
8-9
күн

7:45
8:00
9:00

13:00
14:00
16:00
17:00

10
күн

19:00
20:00
7:45
8:00
9:00

Таңғы жаттығу
Этноауылда таңғы ас.
Жасыбай батыр ескерткішіне, Драверд үңгірлеріне бару.
Серпантин жолын тамашалау. Жасыбай батыр бейітіне бару.
Жасыбай көлі жағалауына бару.
Түскі ас
Түскі ұйқы
Бесіндік ас
Қазақы ұлттық ойындарын ойнау ( күш сынаспақ, тауық күрес,
арқан тарту, Хан «алшы»)
Кешкі ас
Қазақы ұлттық ойындарын ойнау (тоғыз құмалақ, тымпи, асық
ойны)
Таңғы жаттығу
Этноауылда таңғы ас.
Күні бойы ұлттық элементтері бар ойын-сауық бағдарламалар,
Қазақтың ұлттық ойындары.
Түскі ас
Түскі ұйқы
Бесіндік ас
Түстен кейін қазақ ауылында қазақтың дәстүрлерімен танысу.
Кешкі сайысқа дайындалу.
Кешкі ас
Балалардың қазақы салт дәстүрін қаншалықты меңгергенің
тексеру. «Салт – дәстүрі халқымның» атты викториналық
сайысы. Балаларды марапаттау.
Жолға дайындалу
Таңғы ас
Қазақы дәстүрмен шығарып салу. Этноауылдан кетерлерінде
жергілікті қолөнер шеберлері жасаған әшекей бұйымдардан
сыйлықтар сатып алуына мүмкіндіктері бар.

Атаулы жұмысымыз аясында Баянауыл және Торайғыр
ауылдарында этнолагерді дамыту мүмкіндіктері мен жағдайлары
қарастырылды. Торайғыр ауылындағы этнотуризмді дамытуға
арналған «Toraigʼyr» этноәлеуметтік лагері бағадарламасы жасалды.
Жобаны қорытындысы ретінде біз өңірде туризмді дамыту үшін
«Toraigʼyr» энтоауыл бағдарламасы мен жобаның қаржылай
мүмкіндіктері жасалынды. Торайғыр ауылында этнотуризмді дамыту
арқылы, оқушылар арасында азақ халқының этномәдениетін
насихаттаймыз, аймқта туризмнің дамуына жаңама әсері мол.

372

Әдебиет
1. Этнокультурный лагерь как одна из форм летней оздоровительной
работы:
Овчинникова В.И.,
Четина О.Л.,
Сторожева Г.Н.
https://infourok.ru/etnokulturniy-lager-kak-odna-iz-form-letney-ozdorovitelnoyraboti-1682497.html
2. Айтжанова Г.Қ. Өлкетану жұмысын ұйымдастыру жолдары. //
География, биология, экология орта мектепте.Республикалық ғылыми –
әдістемелік журнал. – 2013 жыл. – №6.
3. Бахтыбекова Ш., Байсеркеева Л. Жергілікті жерде өлкетану зерттеулерін
ұйымдастыру жолдары. // География және табиғат. – 2014 жыл. – №2

БИОЛОГИЯ ПӘНІНЕН ОЛИМПИАДА ҚОЗҒАЛЫСЫНДА
ОҚУШЫЛАРДЫ ӘДІСТЕМЕЛІК СҮЙЕМЕЛДЕУДІҢ
ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ПРАКТИКАЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ
Н.П. Корогод
ПМПУ, доценті
Б. Сапарбекова
ПМПУ студенті, Павлодар қ.
Аңдатпа. Олимпиада қозғалысында оқушыларды әдістемелік
сүйемелдеу процесін негіздеу есебінен биологияны оқыту әдістемесі
саласындағы білім кеңейтілді. Бірінші рет оқушылардың олимпиадалық
қозғалыстағы жүйелі ойластырылған әдістемелік сүйемелдеуі оқушылардың дамуына да, олардың пәнге деген қызығушылығына да оң әсер
ететіні көрсетілді.

Биология бойынша олимпиадалық қозғалыстағы оқушылардың
қызметін ұйымдастырудың қазіргі әдістерін талдау олардың
қабілеттерін дамытуға және оқушыларды әдістемелік сүйемелдеудің
нәтижелілігіне ықпал ететін педагогикалық жағдайларды анықтауға
бағытталған.
Олимпиада қозғалысын ұйымдастырудың ұсынылған әдістемелерінен, оқушылар оның механизмі барлық деңгейлерде шамамен
бірдей екендігі туралы қорытынды жасауға болады.
Олимпиадаға арналған тапсырмалар әдістемелік талаптарды
ескере отырып құрастырылады және оқушылардың қабілеттерін
дамытуға бағытталған. Сонымен қатар, оқушыларды биология
бойынша олимпиада қозғалысында әдістемелік сүйемелдеу жүйесі
және оны іске асыру шарттары көрсетілмеген [1].
Ұсынылған әдістемелік сүйемелдеу биологияны оқытудың
пропедевтикалық кезеңінен бастап оқушыларды олимпиадалық
қозғалысқа тартуға бағытталған. Осы мақсатпен оқушылардың көп
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санын тартуға мүмкіндік беретін әртүрлі зияткерлік жарыстарды
өткізу ұсынылады, бұл олардың арасында шығармашылық қабілеті
бар оқушыларды анықтауға мүмкіндік береді, сол себепті бұл
мақсатқа сабақта әдетте қойылмайды.
Мұндай интеллектуалды сайыстар интегралды сипатта болады,
онда шешу әр түрлі пәндерден (химия, биология, география және т. б.)
білімді тарту мен тапқырлықты талап ететін тапсырмалар ұсынылады.
Олимпиаданың мұндай түрін күндізгі және сырттай түрінде
ұйымдастыру көзделеді және уақыт бойынша 2 күн ішінде және
барлық оқу жылы ішінде, сыныптар мен жекелеген оқушылар
арасында өтуі мүмкін. Осы үдеріске қызығушылық танытқан оқушылар зерттеу тапсырмаларына тартылады, әртүрлі жобаларға
қатысады және сыныптан тыс іс-шараларға қатысады.
7-сыныпта биологияны оқыту басталған кезде, жарыспалылық
тәртібімен пәнаралық және пәнаралық білімді тартуды талап ететін
ерекше тапсырмалар беріледі, бұл оқушылардың интеллектуалдық
және шығармашылық қабілеттерін дамытуға, олардың пәнге деген
қызығушылығына оң әсер етеді.
Сырттай олимпиадаларды өткізу іштей турға дейін болуы
мүмкін, оқушылардың көбі биология бойынша олимпиадалық
қозғалысқа тарту мақсатында қолданылады. Сырттай және күндізгі
әртүрлі турнирлер өткізілуі мүмкін. Турнирдің тапсырмалары
интегративті және креативті сипатта болатын олимпиадалардан
ерекшеленуі мүмкін, аз дәрежеде энциклопедиялық білімге сүйенеді.
Оқушыларды алып жүруге бағытталған білім беру – дамыту
кешендерін іске асыра отырып, кезеңдерден кезеңге дейін қатысушылар саны азая түсетінін көріп отырмыз және бұл жоғары деңгейдегі
олимпиадаларға дайындалу және қатысу үшін неғұрлым қабілетті
оқушыларды іріктеуге мүмкіндік береді [2]. Мұндай жұмыс биология
бойынша олимпиадалық қозғалысқа еріп жүретін қызметті көп
жағдайда жүзеге асыруға мүмкіндік береді: оқушылардың білім алу
қажеттіліктерін қанағаттандыру; мұғалім мен оқушының өзара ісқимылының тиімділігі мәселелерін шешу; оқушы – ата-аналар –
мұғалімнің қызметін үйлестіру; білім беру міндеттерін шешу
барысында ресурстық мүмкіндіктерді біріктіру.
Оқушылардың ерікті бірлестіктер түріндегі олимпиадалық
қозғалыстағы әдістемелік сүйемелдеуі аз регламенттелінген және
диалогтық, субъект-субъектілік қарым-қатынастарды құруға және
қолдауға бағытталған: оқушы – өз бетінше таным субъектісі, өз
бетінше ұйымдастырылған іс-әрекет, ал педагог-кеңесші, оқу үдерісін
ұйымдастырушы.
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Бұл жерде тапсырмадағы заттың мазмұнын белсенді-іс-әрекетпен
жаңғырту басым; өз білімін ішкі мотивациялау; мазмұнды интербелсенді өңдеу, рефлексия негізінде білімді жеке интерпретациялау [3].
Биология пәнінен олимпиадаға дайындық кезінде жеке білім беру
траекториялары әр оқушы үшін оның жасын және психологиялықпедагогикалық сипаттамасын ескере отырып, барлық деңгей бойынша
жобаланады, оқушылардың білім алу қажеттіліктерін қанағаттандыруға, жүйелі таным процесі, олардың сабақтарда және мектеп оқу
уақытынан тыс жерлерде зияткерлік және шығармашылық қабілеттерін дамытуды шешуге бағытталған әдістемелік сүйемелдеу жүйесіне
кіреді.
Әдістемелік сүйемелдеу жүйесі келесі компоненттерді қамтиды:
– кезеңдер (мақсаты, педагогикалық міндеттері);
– әдістері;
– тәсілдері;
– құралдары;
– принциптері;
– білім беру процесі субъектілерін оқыту технологиясы;
– тиімділік талаптары мен өлшемдері.
Оқытудың оңтайлы әдістерін, формалары мен құралдарын таңдау
биология бойынша олимпиада қозғалысында оқушыларды әдістемелік
сүйемелдеу жүйесін іске асыру, олардың үздіксіз білім алу
қажеттілігін қалыптастыру, өз білімі мен біліктерін белсенді қолдану
және пайдалану шарты болып табылады.
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ПАРАЗИТОФАУНА БАЙКАЛЬСКИХ РЫБ – ПИЩЕВЫХ
ОБЪЕКТОВ БОЛЬШОГО БАКЛАНА
М.С. Пыжьянова
Старший преподаватель, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный
университет», г.Иркутск, Россия
Д.А. Крадиженко
Студентка, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет»,
г Иркутск, Россия
Аннотация: Большой баклан является специализированным
ихтиофагом. Изучая питание птенцов баклана, нами было отмечено, что
рыба, которой питается баклан была заражена паразитами. Мы
определили классовую принадлежность паразитов и сделали количественный учет, взяв два показателя численности паразитов: экстенсивность
и интенсивность инвазии.

Большой баклан является одной из самых массовых колониальных птиц на Байкале. После, практически, полувекового
отсутствия его на озере Байкал, баклан, начиная с 2006 года, активно
вселяется в экосистему озера и происходит это на фоне общего
оскудения рыбных запасов [5].
Изучая питание птенцов большого баклана, было обнаружено
большое количество паразитов у рыб – которой питается баклан.
Стоит отметить, что в конце ХIХ столетия большой баклан начал
стремительно покидать привычные места обитания на озере Байкал, и
к началу ХХ века полностью покинул озеро, вследствие чего остался
практически не изученным [7]. Изучением питания на озере Байкал
ученые начали заниматься с момента его вторичного вселения на
озеро.
Согласно литературным данным большой баклан является
отличным рыбаком и питается исключительно рыбой, за которой
ныряет на глубину до 15 метров. За сутки летают 2 раза за кормом.
Взрослая птица в течении суток съедает 700-750 гр. рыбы [9].
Большой баклан потребляет рыбу различных размеров. Иногда
заглатываемая добыча превышает размеры объектов, которые могут
уместится в пищеводе. Для поддержания энергетических затрат
большому баклану в день достаточно 100 г, а в холодный период года до 200 г корма [6].
На Байкале рацион питания большого баклана зависит от района
его гнездования. На Малом Море (о-ва Едор, Баракчин, Изохой)
основу питания составляют соровые виды рыб (окунь, плотва, елец) и
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бычки – желтокрылка (в массе), широколобки: большеголовая,
длиннокрылая и песчаная. На о. Бакланий Камень (район бухты
Песчаная) в пище встречены хариус, представители байкальских
коттоидных рыб. Что важно, в массе встречается головешка – ротан,
мы предполагаем, что баклан летает за ним в дельту р. Голоустной [5].
Таким образом, мы выделили следующие виды рыб, которые
составляют основу питания большого баклана: белый байкальский
хариус, сибирский елец, речной окунь, головешка-ротан, желтокрылка, каменная, песчаная, длиннокрылая, байкальская большеголовая широколобки.
По литературным данным в паразитофауне рыб Байкала
насчитывается 240 видов и подвидов паразитов, относящихся к 13
типам, и к 17 классам беспозвоночных. Большая часть паразитов – 214
видов и подвидов (89%) заканчивают свое развитие в организме
байкальских рыб и только 26 (11%), к которым относятся трематоды,
цестоды и нематоды, половой зрелости достигают у рыбоядных птиц и
байкальского тюленя [8].
По литературным данным мы определили, что в рыбах, которыми
питается баклан, встречается 24 вида многоклеточных эндопаразитов –
гельминтов, из 5 классов [2]:
Класс Monogenea: Tetraonchus borealis, Dactylogyrus cordus,
Dactylogyrus colonus, Gyrodactylus perccotti, Gyrodactylus baicalensis,
Gyrodactylus bychowskianus;
Класс Cestoda: Proteocephalus thymalli, Proteocephalus torulosus,
Proteocephalus реrсае, Gyrodactylus bychowskianus, Diphyllobothrium
dendriticum, Triaenophorus nodulosus, Nippotaenia mogurndae;
Класс Trematoda: Ichthyocotylurus variegatus, Crepidostomum farionis;
Класс Nematoda: Cystidicola farionis, Raphidascaris acus,
Haplonema hamulatum, Contracaecum (ascaris) osculatum, Comephoronema
werestschagini;
Класс Acanthocephales: Echinorhynchus salmonis baicalensis,
Metechinorhynchus salmonis, Baicalobdella torguata, Baicalobdella
cottidarum;
Большой баклан является окончательным хозяином для многоклеточных эндопаразитов, то есть, в организме рыбоядной птицы
паразит заканчивает свое онтогенетическое развитие и достигает
половой зрелости [4]. Баклан заражается, заглатывая вместе с рыбой
развивающихся в ней до инвазионного состояния личинок, которые
достигают в кишечнике окончательного хозяина половой зрелости и
продуцируют яйца. С пометом баклана яйца паразитов попадают в
воду, вследствие чего, заражается уже рыба и цикл повторяется.
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Между взрослой фазой паразита в птице и личиночной — в рыбе, у
различных гельминтов имеются еще одна или две обязательные фазы,
развивающиеся непосредственно во внешней среде и в организме
беспозвоночных [3].
Сбор материала проходил в летний период 2017-2018 гг., на оз.
Байкал, на островах Малого Моря, и на острове Бакланий Камень.
Методика исследования заключалась в подробном разборе
отрыжек большого баклана. Первостепенной задачей было определение рыбы. Далее пищевой комок разбирался на составляющие
части в зависимости от вида рыбы, с последующим измерением
общей массы и массы его частей.
Затем составляющие части пищевых комков (в соответствии с
видом) разбирались в чашках Петри, добавляя воду. Содержимое
промывали несколько раз, тщательно разбирая материал и вычленяя
паразитов.
Найденные паразиты фиксировались 70% раствором спирта,
раскладывались в индивидуальные баночки. Каждой баночке присваивался индивидуальный номер. Информация отражалась в
дневнике.
Для определения паразитов, использовали определитель под
редакцией Бауэра, и определитель О.Т. Русинек. Паразитов рассматривали в бинокуляр, при этом отмечая их длину и форму тела. На
данном этапе исследования мы смогли определить только классы, к
которым относятся паразиты.
Из 26 отрыжек (просмотрено 239 особей рыб), собранных на
Малом Море в 2017 году – 14 отрыжек были заражены. В зараженных
отрыжках, из 105 особей рыб, только в 17 особях мы нашли паразитов.
15 особей, представители байкальских коттоидных (желтокрылка,
каменная и песчаная широколобки), были заражены паразитами из
класса Nematoda. 1 особь байкальского хариуса содержала в себе
представителей классов Nematoda и Trematoda. Также в 1 пищевом
комке, где были найдены паразиты класса Trematoda, мы затруднялись
определить рыбу, и изначально определили ее как желтокрылку. Но
анализируя, выяснили, что класс трематода не встречается у
желтокрылки, что дает нам право думать, что это скорее всего елец
или хариус.
На о. Бакланий камень в 2017 году из 20 отрыжек (просмотрено
104 особи рыб), только 3 были заражены паразитами. В зараженных
пищевых комках просмотрено 9 особей рыб, в 4 из них (елец,
желтокрылка и 2 особи каменной широколобки), встречены
представители класса Nematoda.
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За 2018 год на Малом Море было собрано 49 пищевых комка, из
них 15 заражены. В общем нами было просмотрено 729 особей рыб,
из них 154 особи были из зараженных отрыжек. Всего заражено 25
особей рыб. В большей степени рыбы заражены, представителями:
класса Nematoda – 16 особей (песчаная, каменная и длиннокрылая
широколобки и 4 особи байкальского омуля); и класса Acanthocephales
– 9 особей (каменные широколобки и 2 особи байкальского омуля).
Также, в 1 пищевом комке, в котором присутствовала только песчаная
широколобка, из-за полупереваренного состояния, мы к сожалению,
не смогли рассчитать количество особей рыб, и сколько было
заражено, зато в данной массе, нам удалось найти 4 класса паразитов,
таких как Nematoda, Trematoda, Acanthocephales и Cestoda.
На о. Бакланий камень за 2018 год собрано 24 пищевых комка
(просмотрено 212 особей рыб), 14 из них заражено. В зараженных
пищевых комках всего мы просмотрели 86 особей рыб, из которых
только 31 была заражена. По сравнению с 2017 годом, видовой состав
паразитов стал разнообразнее. В 2018 году преобладают паразиты из
класса Acanthocephales – заражены 24 особи (в большинстве
широколобки и по 1 особи байкальского хариуса и ротана-головешки),
представители класса Nematoda встречались реже, всего у 6 особей
(широколобки, байкльский хариус и ротан-головешка). У 1 особи
песчаной широколобки были найдены паразиты класса Trematoda.
Здесь, также, как и на Малом Море, мы имели пищевые комки с
полупереваренной массой рыб. В этих трех комках мы отметили
представителей классов: Nematoda, Trematoda и Acanthocephales.
Несмотря на то, что мы говорим с некоторой долей вероятности,
так как рассматриваем не нативный материал, для количественного
учета паразитов рыб в пищевых комках большого баклана мы взяли
два показателя численности: экстенсивность инвазии, или
встречаемость паразитов, и интенсивность инвазии [1].
Из таблицы 1 видно, что рыба из пищевых комков, собранных на
о. Бакланий камень, имеет значительно большую экстенсивность, чем
на Малом Море как в 2017, так и в 2018 гг.. Стоит сказать, что
вопросами, отмечены те показатели, которые мы не смогли рассчитать,
так как это была полупереваренная масса рыб, то есть не было
известно точное количество особей.
Что же касается интенсивности, то есть среднеарифметического
показателя числа паразитов, приходящихся на одну зараженную особь
рыбы, этот показатель в большинстве возрос в 2018 году. И в четырех
из пяти случаев равен 2.
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Таблица 1 Степень зараженности байкальских рыб
Класс

1. Nematoda
2. Trematoda
3. Acanthocephales
4. Cestoda

Малое море
2017
2018
Экс
Инт Экс Инт
(%)
(экз) (%) (экз)
17
1
13
1
1
1
?
?
17
2
?
?

Бакланий камень
2017
2018
Экс Инт Экс Инт
(%) (экз) (%) (экз)
44
1
42
2
7
2
41
2
-

В последние годы, большой баклан – является самой
многочисленной колониальной птицей на озере Байкал. Изучение его
экологии – важное и приоритетное направление, на данный момент.
Несмотря на дефицит промысловых видов рыб, большой баклан с
легкостью добывает и питается исключительно рыбой, которая, в свою
очередь, содержит большое количество многоклеточных эндопаразитов.
Рассматривая питание большого баклана, мы так же изучили
видовой состав многоклеточных эндопаразитов – гельминтов рыб,
входящих в рацион питания баклана. Рассмотрели жизненные циклы
выявленных гельминтов, для которых большой баклан является
окончательным хозяином, что значит – гельминты достигают половой
зрелости в теле птицы.
Используя полученные данные, мы смогли определить степень
зараженности рыб паразитами. Помимо этого, нами были рассчитаны
такие показатели как, интенсивность и экстенсивность инвазии.
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9. Чёрнышева Н.Б. Паразитологическое исследование рыб: метод. пособ. /
Н. Б. Чёрнышева, Е.В. Кузнецова. – СПб. : ГосНИОРХ ,2009.- С.5.

ЕРТІС ӨЗЕНІНІҢ ТҰҚЫТӘРІЗДІ БАЛЫҚТАРЫНЫҢ
ПАРАЗИТОЛОГИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУ НӘТИЖЕЛЕРІ
Ж. Сарсекеева
БМ-41 студенті
Ғылыми жетекшісі. Л.Т. Бөлекбаева
б.ғ.к, доцент
Андатпа. Бұл мақалада Ертіс өзенінің тұқытәрізді балықтары
зерттелді. Зерттеу нәтижесінде эймерия қоздырушысы – Eimeria carpelli
анықталды.

Ертіс өзенінде профессор Базарбеков К.У. және Ляхов О.В
тұқытәрізді балықтардың 17 түрі бар екенін анықтады[1, б. 17].
Балықтар арасындағы паразитоздардын таралуы жайында профессор
Жумабекова Б.К., Ермухаметова Ж.Ж., ғылыми жұмыстарында
қөрсеткен [2, б. 52]. Сонымен қатар Ертіс өзеніндегі балықтардын
морфобиологиялық ерекшеліктері және әр түрлі ауру қоздырушылардын таралуы туралы профессор Тарасовская Н.Е, доцент
Бөлекбаева Л.Т. және т.б. зерттеген[3, б. 166].
Біз зерттеулерге тұқытәрізді балықтардын 5 түрін зерттедік, олартұқы, сазан, табан, аққайран және оңғақ балығы. Зерттеу барысында
олардын салмағын, жынысын, жасын және де басқа морфологиялық
өлшемдерін анықтадық. Тұқытәрізді балықтардың ішкі ағзаларын
К.И. Скрябин ұсынған толық және жартылай гельминтологиялық
әдістермен зерттедік [4, б. 115]. Зерттеу кезінде көптеген тұқы
балықтардың ащы ішегінің кілегей қабатынан эймерия ооцисталары
табылды. Микроскопия әдісімен зерттегенде «Nikon eclipse E200»
микроскопын қолдандық. Биологиялық сынамаларды 20х40 және
20х10 микроскоп ұлғайтуымен зерттедік. Тұқытәрізді балықтардан
эймерия қоздырушысын анықтадық- Eimeria carpelli, оның пішіні
дөңгелек , диаметрі-5-15мкм.
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Сурет. Тұқытәрізді балықтардың ащы ішегіндегі эймерия қоздырушылары
(ПМПУ, 015 зертхана қаңтар-2019 ж)

Кесте. Тұқытәрізді балықтардың эймериозы (ИЭ* және ИИ*
көрсеткіштері) 2019 ж.
Балық түрлері
Тұқы
Сазан
Табан
Жалпы саны:

Сынама саны
10
6
4
20

ИЭ, %
40%
10%
-

ИИ
1-23
1-2
-

Ескерту: ИЭ - Инвазия экстенсивтілігі
ИИ - Инвазия интенсивтілігі

1-ші кестені қарағанда, біз тұқытәрізді балықтардын 3 түрінен
эймерияның инвазия экстенсивтілігі және инвазия интенсивтілігі
көрсеткіштерін анықтадық. Жалпы барлық зерттелген сынамалар саны
20 болды. Тұқы балығынан 10 данасы алынып зерттелді, оның
4 сынамасынан эймерия қоздырушысы табылды, сол себептен инвазия
экстенсивтілігі 40% құрады. Инвазия интенсивтілігі 1-23 дейін болды.
Сазан балығының 6 данасы зерттелді. Инвазия экстенсивтілігі
10% құрады. Инвазия интенсивтілігі тұқы балығына қарағанда төмен
1-2 дейін болды.
Табан балығының 4 данасы алынды. Паразитоздар анықталған
жоқ.
Егер тұқы балықтары тоғандарда болса ,суын ағызып, түбін
жүйелі әрі мұқият қатыру мен кептіру, аурудың алдын, алудың негізі
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болып табылады. Сонымен қатар, тоған түбінің ойық және кеппеген
жерлерін хлорлы (500 кг/га) немесе сөнбеген әкпен (2500 кг/га) өңдеу
қажет[5, б. 203]. Аурудың табиғи резерванты болып табылатын
балықтарды тоғандарға жібермеу жолдарын қарастару қажет. Жоғары
келтірілген барлық іс – шаралар паразиттердің қарқынды инвазиясын
төмендетуге мүмкіндік береді.
Әдебиет
1. Базарбеков К.У., Ляхов О.В. Позвоночные животные Павлодарского
Прииртышья. – Павлодар: ТОО НПФ «ЭКО». – 2005 – 336 с.
2. Ермухаметова Ж.Ж., Булекбаева Л.Т. Распространение гельминтоза рыб
в Павлодарской области//Материалы Международной научно-практической
конференции «Интеграция науки и производства в агропромышленном
комплексе » Павлодар, 2011. С.52-57.
3. М.М. Ысқаков, Л.Т.Бөлекбаева. Балық аурулары /Оқу құралы.Семей,
2007. – 166 б.
4. Булекбаева Л., Ермолаев М. Методы сравнительного паразитологического вскрытия рыб//Материалы республиканской научно-практической
конференции «Сейфуллинские чтения-6» Астана 2010. г.Том1, часть 1. С.115-116.
5. Дәуітбаева К.Ә. Ихтиопатология: Оқулық. – Алматы, 2013. – 384 б.

ҮЙ ЖАНУАРЛАРЫ ПАРАЗИТОЗДАРЫН САЛЫСТЫРМАЛЫ
ӘДІСТЕРМЕН ЗЕРТТЕУ
Ж. Сарсенбина
БМ-41 студенті
М. Құрмашева
МББ-11 (1)
Ғылыми жетекшісі: Л.Т. Бөлекбаева
б.ғ.к, доцент, Павлодар қ.
Андатпа: Біздің мақалада үй жануарларының нәжіс сынамаларын
зерттеуде қолданылатын ең тиімді әдістер ұсынылады.

Булекбаева Л.Т, Молдатаева Б. Павлодар облысы Ақтоғай
ауданының жеке меңшіктегі жануарлардың паразитоздарын анықтаған
[1,б.86]. Сонымен қатар инновациялық әдістерді жануарлардың
паразитоздарын анықтауда Тахиров.Р, Булекбаева Л.Т, Тарасовская
Н.Е. кеңінен қолданды [2,б.90]. Қалыпты әдістерді паразитологиялық
зерттеулерде Аханова А., Тарасовская Н.Е. Булекбаева. Л.Т. зерттеген.
[3,б.125]. Жалпы және көптеген паразитологиялық әдістер толығынан
Исимбеков Ж.М., Тарасовская Н.Е. Булекбаева Л.Т. ғылыми
еңбектерінде жарияланған. [4].
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Біз әр түрлі үй жануарлардын нәжісін паразитоздарға зерттедік.
Зерттеулер 2018 жылдың қырқүйек айынан 2019 жылдың сәүір айына
дейін жұргізілді. Нәжіс сынамаларын ПМПУ-тін 015 «Жануарлар
морфологиясы және экологиясы» бөлмесінде зерттедік. Өзіміздін
жұмыстарда Фюллеборн әдісін, модификацияланған Фюллеборн
әдістерін қолдандық. Модификацияланған әдістерге біз кәдімгі ас
тұзы қосылған антифриз немесе тосол сүйықтарын пайдаландық,
және зерттеуге дайындалған нәжіс сынамаларын центрифуга арқылы
айналдырдық, жылдамдығы 3000 айналым минутына, айналдыру
ұзақтығы 1,5 мин. Жұмыс мақсаты бойынша, біз малдан алынған
нәжістерді әр түрлі әдістермен зерттеп, ең тиімді әдісін таңдап
ұсынуымыз қажет болды.
Микроскопия әдісімен зерттегенде «Nikon eclipse E200»
микроскопын қолдандық. Мал нәжіс сынамаларын 20х40 және 20х10
микроскоп ұлғайтуымен зерттедік.
Кесте 1. Салыстырмалы түрде үй жануарлар паразитоздарын
анықтау (наурыз 2019)
Жануар
сынамалары

Фюллеборн
әдісі

1. Нәжіс сынама

1.-

2. Нәжіс сынама

2.-

3. Нәжіс сынама
4. Нәжіс сынама

3.-1 эймерия
ооцистасы
4.-

5. Нәжіс сынама

5.-

Барлығы: 15

5

1. Нәжіс сынама

1-

2. Нәжіс сынама

2.- 1 эймерия
ооцистасы
3.-

3. Нәжіс сынама

Модификацияланған
Фюллеборн әдісі
(антифриз + тұз)
Ешкі
1.Микроскоп
аланында-3 эймерия
ооцистасы
2. -2 эймерия
ооцистасы
3.-1 эймерия
ооцистасы
4.-1 эймерия
ооцистасы
5.-2 эймерия
ооцистасы
5
Қой
1. -1 эймерия
ооцистасы
2. -2 эймерия
ооцистасы
3.-1 эймерия
ооцистасы
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Модификацияланған
Фюллеборн әдісі
(тосол + тұз)

1. Микроскоп
аланында -1 эймерия
ооцистасы
2.-1 эймерия
ооцистасы
3. -1 эймерия
ооцистасы
4. -1 эймерия
ооцистасы
5. -1 эймерия
ооцистасы
5
1. -2 эймерия
ооцистасы
2. .-1 эймерия
ооцистасы
3.-

Кесте 1. Салыстырмалы түрде үй жануарлар паразитоздарын
анықтау (наурыз 2019)
4. Нәжіс сынама
5. Нәжіс сынама
Барлығы: 15

4.- 1 эймерия
ооцистасы
5.5

1.Нәжіс сынама

1-

2. Нәжіс сынама

4. Нәжіс сынама

2.- 1
стронгилят
жұмыртқасы
3.- 2
стронгилят
жұмыртқасы
4.-

5. Нәжіс сынама

5.-

Барлығы: 15

5

3. Нәжіс сынама

4. -2 эймерия
ооцистасы
5.5
Жылқы
1. –1 стронгилят
жұмыртқасы
2. - 4 стронгилят
жұмыртқасы

4. -1 эймерия
ооцистасы
5.5

3.- 3 стронгилят
жұмыртқасы

3.- 2 стронгилят
жұмыртқасы

4. -7 стронгилят
жұмыртқасы
5.-2 стронгилят
жұмыртқасы
5

4. -2 стронгилят
жұмыртқасы
5.-3 стронгилят
жұмыртқасы
5

1. 2. -

Мал нәжіс сынамалары Павлодар облысы Ақтоғай ауданынан
алынып зерттелді. Зерттеу үшін ешкі, қой және жылқы малынан әр бір
әдіске 5 сынамадан алынды, сол себептен қойдан 3 әдіске жалпы 15
сынама алынып зерттелді. Барлық жануарлардан зерттелген сынама
саны - 45 болды. Кесте бойынша байқауға болады ,қойдын нәжісін
Фюллеборн әдісімен зерттегенде тек 3-cынамада біз эймерия
ооцистасын таптық, ал Модификацияланған Фюллеборн әдісінде,
антифриз және тұз қосылған сұйықтықта, барлық бес сынамадан
эймерия қоздырушыларын таптық , микроскоп аланында ен азы 3-ші
және 4-ші сынамада ооциста эймериясы 1 данадан кездессе, 2-5сынамада 2, ал 1 сынамада 3 эймерия ооцистасы анықталды. Модификацияланған тосол мен тұз қосылған сұйықтықта бес сынамада
эймерия ооцисталары табылды бірақ сандары аз тек микроскоп
алаңында 1 эймерия ооцисталары болды. Дәл осылай ешкі нәжіс
сынамаларын Феллюборн әдісімен зерттегенде 5 сынаманың тек 1-і
нәтиже берді. Тек қана 3-ші сынамадан микроскоп алаңында 1
эймерия ооцистасын анықтадық. Ал Модификацияланған Фюллеборн
әдісінде, антифриз және тұз қосылған сұйықтықта 5 сынаманың 4-і
нәтиже көрсетті. Микроскоп алаңында ең азы 1-ші және 3-ші
сынамаларды 1 эймерия ооцистасы, 2-ші және 4-ші сынамаларды 2
эймерия ооцисталары табылды. Модификацияланған тосол мен тұз
қосылған сұйықтықта 5 сынаманың 3-нен эймерия ооцисталарын
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таптық. Және біздің үшінші жылқы нәжіс сынамамыздан Феллюборн
әдісі бойынша 2-ші сынамадан 1 стронгилят жұмыртқасын, ал 3-ші
сынамадан 2 стронгилят жұмыртқаларын анықтадық. Модификацияланған антифриз және тұз қосылған сұйықтықта 5 сынаманың 5інен де стронгилят жұмыртқалары анықталды. Микроскоп алаңында
ең азы 1-ші сынамада 1 стронгиялт жұмыртқасы ал ең көбі 4-щі
сынамада 7 стронгилят жұмыртқасы табылды. Модификацияланған
тосол және тұз қосылған сұйықтықта 3-4-сынамаларды 2 стронгилят
жұмыртқалары, 5 сынамада 3 стронгиялт жұмыртқалары анықталды.
Зерттеу нәтижелерін қорытындылай келгенде, біздің пікірміз
бойынша ең толық нәтиже Модификацияланған антифриз+тұз
қосылған сүйықтықтар алынды, содан кейін Модификацияланған
тосол мен тұз қосылған сұйықтықта болды, ең төмен заладану деңгейі
қаныққан ас тұз ерітіндісін қолданған сынамаларда байқалды.
Әдебиет
1.Булекбаева Л.Т, Молдатаева Б. Павлодар облысы Ақтоғай ауданының
жеке меңшіктегі жануарлардың паразитоздары. Матер. Межд.науч.конф.
молодых ученых, студентов и школьников XIII Сатпаевские чтения, г. Павлодар,
2013 г, том IX. С.86-87
2. Тахиров.Р, Булекбаева Л.Т, Тарасовская Н.Е. Современные методы
диагностики в паразитологии. Актуальные проблемы естественнонаучного
знания и образования//Материалы Международной научно-практической
конференции посвященная 75-летию д.б.н., профессора К.У.Базарбекова.
Павлодар,2015 март С 88-91.
3. Аханова А., Тарасовская Н.Е. Булекбаева. Л.Т. Қалыпты және инновациялық әдістерді паразитологиялық зерттеулерде қолдану. Қалыпты және
инновациялық әдістерді паразитологиялық зерттеулерде қолдану. Матер.
Межд.науч.конф. молодых ученых, магистрантов, студентов и школьников XYI
Сатпаевские чтения.г. Т.13 Павлодар, 2016 г С.124-129.
4. Исимбеков Ж.М., Тарасовская Н.Е. Булекбаева Л.Т. Практическая
паразитология. Учебное пособие. Павлодар, ПГПИ.2016.
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«ОПЫТ УЧАСТИЯ СТУДЕНТОВ ИРКУТСКОГО
ГОСУНИВЕРСИТЕТА В РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ПРОГРАММ ПО ИЗУЧЕНИЮ И СОХРАНЕНИЮ ВОДНЫХ
РЕСУРСОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ БАЙКАЛА»
И.И. Тупицын
доцент Педагогического института «ИГУ»
г. Иркутск
Аннотация. Студенты Иркутского государственного университета
участвуют в научно-исследовательской деятельности по изучению
природных ресурсов Байкальского региона. Научные экспедиции часто
проводятся совместно с иностранными студентами и специалистами в
рамках международных проектов. Одной из эффективных форм
международного образовательного сотрудничества являются обменные
выездные полевые практики студентов, позволяющие иностранным
студентам изучать Байкал, а студентам ИГУ провести исследования в
других странах.

В соответствии с современными федеральными образовательными стандартами к выпускникам вузов предъявляются следующие
требования: планирование эксперимента, участие в исследовательской
деятельности, способность к интеграции со специалистами смежных
специальностей. Выпускник должен уметь ставить и решать исследовательские задачи в области науки и образования, использовать в
профессиональной деятельности методы научного исследования.
Таким образом, для формирования научного, экологического мировоззрения у подрастающего поколения требуется разработка новых
методик и форм преподавания экологии с обязательным упором на
практическую деятельность и широкого вовлечения молодежи в этот
процесс [1, с. 67].
В Иркутском государственном университете вопросы изучения и
сохранения уникальной экосистемы оз. Байкал и водных ресурсов
всего Прибайкалья стоят в ряду первостепенных. Эти положения
закреплены в стратегических задачах и миссии университета: «Продвигать знания и обучать студентов в научно-технологических и
гуманитарных сферах так, чтобы они служили своему дому и своему
отечеству в мире XXI века, сохраняли и бережно использовали на
благо общества уникальные природные ресурсы Байкальской Сибири…»,
«формирование навыков адаптивного мышления на основе фундаментального образования и принципа «образование через науку»,
формирование инновационного мышления через систему конкурсов и
практикумов» [2, с. 1].
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Исходя из этого, важной задачей ученых и педагогов ИГУ, наряду
с экологическим образованием, является привлечение студентов к
практической работе по различным биологическим и экологическим
направлениям. Экологическая практика, направленная на выполнение
исследовательских, ресурсосберегающих и других социальнозначимых проектов, требует совместных действий и изменения
личного и коллективного поведения. Т.е. важнейшим элементом
экологического образования является переход от обучения знаниям к
обучению действиям. В нашем вузе уже имеется достаточно
серьезный опыт подобной деятельности [4, с.118], [5, с.5].
Студенты работают в полевых научных экспедициях на Байкале и
прилегающих территориях. Иркутский госуниверситет имел научные
стационары на северном Байкале, в дельте Селенги, на Малом Море,
в пос. Большие Коты на Байкале, на Братском водохранилище и на оз.
Хубсугул (Монголия). Там проводились регулярные и периодические
научные исследования состояния природных комплексов и объектов.
Некоторые из стационаров и сейчас являются базами практик
студентов биологов, географов и некоторых других направлений
подготовки. Многие проекты в области изучения и сохранения
природы реализуются на уровне международного сотрудничества. Как
пример, это проведение в течение последних нескольких лет выездных
полевых практик по биологии на Байкале и в Казахстане, в пределах
Баянаульского национального парка, в рамках договора о
международном сотрудничестве между Павлодарским государственным педагогическим институтом и Педагогическим институтом
ИГУ. Результаты, по некоторым направлениям исследований,
изложены в научных публикациях [3, с. 84], по результатам
совместных работ проведены научно-практические студенческие
конференции и издано несколько сборников научных докладов.
Студенты и преподаватели университета проводили учебные
практики и исследовательские работы в Монголии, Польше, Германии
и Сербии. Наши зарубежные коллеги со студентами приезжали на
Байкал для проведения научных исследований и практической
подготовки студентов естественнонаучного направления. В результате
этого появляется возможность перенять опыт экологического
образования других стран и поделиться собственным.
Интересным является опыт работы с «Фондом по сохранению
тайменя» в Монголии. К изучению вида, занесенного в Красную
книгу, привлекаются разные слои населения: школьники, студенты,
местные жители, иностранные туристы. Это способствует экологическому просвещению населения и сохранению редкого вида.
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С 2009 г. наш вуз является участником международной
программы «Эко – Школы / Зеленый флаг». Реализация данного
проекта позволяет привлечь молодых людей к практическому участию
в работе по направлениям программы и способствует активному их
приобщению к получению знаний о состоянии окружающей среды и
об экономном использовании природных ресурсов, в целях
формирования экологической культуры. О результатах нашей работы и
предстоящих действиях можно узнать на странице экоклуба
«ЭКЛИПС» на сайте кафедры естественнонаучных дисциплин Педагогического института «ИГУ» (http://bio.pi.isu.ru/eco_edu_greenflag.htm).
Предложения о сотрудничестве научных институтов и
организаций с образовательными учреждениями Иркутской области
были рекомендованы для внесения в резолюцию Первого Байкальского международного экологического водного форума, где был
подготовлен доклад об имеющемся опыте научного сотрудничества с
образовательными учреждениями и необходимости его продолжать и
углублять. «Научные организации и объединения должны в
обязательном порядке привлекать к исследовательской работе студенческую молодежь и поддерживать деятельности образовательных и
экологических организаций по проведению исследовательских и
эколого-просветительских мероприятий, а также иных мероприятий в
интересах экологического образования и воспитания» [6].
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОЕКТНОГО МЕТОДА НА УРОКАХ
БИОЛОГИИ
Д.К-К. Шакенева
Старший преподаватель кафедры общей биологии, Павлодарский
государственный педагогический университет, г. Павлодар
М.А. Абай
студентка группы БШ-41, Павлодарский государственный
педагогический университет, г. Павлодар
Аннотация. В данной статье рассматривается применение
проектного метода на примере мини-проектов на уроках биологии.
Полученные результаты педагогического эксперимента основывались на
применении гуманитарных технологии, новых педагогических и
управленческих средствах. Важным элементом в представленной
технологической модели мини-проекта выступает эффективное
формирование универсальных учебных действий у учащихся. В результате
проектной деятельности полнее обеспечиваются современные требования
к развитию личности обучающихся, учитываются их индивидуальные
интересы и способности, выполняются и осваиваются ими не только
конкретные трудовые действия, но и в системе решаются разнообразные
конструкторско-технологические и технические задачи.

На современном этапе развития общества, характеризующемся
изменениями во всех его сферах и социальных институтах, особенно
остро встают вопросы обучения и воспитания подрастающего
поколения. Поиск инновационных средств и методов формирования
творческой личности, способного к самостоятельным действиям,
саморазвитию, самопроектированию, к реализации себя в профессии,
обществе, является актуальной задачей педагогической науки. В связи
с этим особое значение приобретает поиск новых подходов в обучении
и воспитании школьников. Анализ психолога – педагогической
литературы [1-3] показывает, что современная образовательная
система, требующая инновационных научно обоснованных технологий,
может быть обогащена включением школьников в проектную
деятельность.
Таким образом, необходимость модернизации школьного образования, реализации его направленности на развитие личности ученика
и теоретическая и практическая неразработанность проектного
обучения биологии, способствующего данным процессам, определяют
актуальность темы нашего научного исследования.
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Методологической основой для исследования явились новые
гуманитарные технологии, новые педагогические и управленческие
средства (В.И. Андреев, В.П. Беспалько, В.С. Лазарев, Л.В. Филиппова,
А.В. Хуторской). Огромный потенциал несут в себе технологии
проектно-преобразующего типа.
Проектное обучение представляет собой целостную педагогическую систему, отличающуюся от традиционной особым типом
содержания-проектным содержанием, особым типом активности
обучающихся-проектной деятельностью, особым результатом обучения-формированием проектных способностей. Проектная деятельность человека, необходимого обществу будущего и уже сегодняшнего
дня, формируется в процессе выполнения учебных творческих
проектов.
Исходя из выше изложенного целью нашей работы явилось
изучение особенностей метода проектов как средства развития
познавательной мотивации обучающихся по биологии.
В рамках системы современного образования актуальной формой
урочной деятельности по обеспечению достижения планируемых
результатов освоения основной образовательной программы регламентированной ГОСО могут выступать научно-исследовательские
проекты, реализуемые в рамках одного урока – так называемые минипроекты [4].
В рамках данной работы нами представлена технологическая
модель построения мини-проекта на уроке (рис. 1), которая в
обобщенном варианте отражает технологию организации минипроекта на уроке.
Предложенная технологическая модель мини-проекта на уроках
биологии объединяет цель, деятельность и результат образовательного
процесса, что в целом удовлетворяет требованиям реализуемого во
ГОСО системно-деятельностного подхода. Данные подход дает
возможность формировать УУД на всех этапах урока. В рамках
реализации данной технологической модели претерпевают изменения
субъект- субъектные взаимоотношения учитель - обучающийся.
Педагог становиться партнером, при этом минимизируется функция
транслятора знаний.
Тема урока: «Изучение внешнего и внутреннего строения рыбы».
Цель урока: овладеть методикой составления мини-проекта на уроке биологи.
Задачи:
Образовательная: обеспечить в ходе урока усвоение темы; проверить,
проконтролировать следующие обще-учебные умения и навыки (поставление цели,
составление плана, и т.д.)
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Развивающая: создать условия для развития коммуникативных навыков;
содействовать развитию умений осуществлять рефлексивную деятельность
Воспитательная: способствовать развитию культуры взаимоотношений при работе в
парах, группах, коллективе.
Тип урока: урок-закрепление.
Формы работы учащихся: групповая работа.
Оборудование: школьная и интерактивная доска (для презентации).
Ход урока:
Цель этапа

Планирование способа
реализации идеи проекта
Выполнение
проекта

Деятельность
учителя

Деятельность
учащегося

Активация
учащихся.

1. Приветствие
2. Распределить
обучающихся по
группам.
3. Пре-доставить
материалы для
проекта

1. Приветсвуют
учителя
2. Объединяются в
грппы.
3. Получают
материалы
(таблички с
названиями:
эмбриологи,
анатомы,
физиологи,
морфологи).

1.
Определить
названия
проекта.
2. Разработать
цель, план и
стратегию
выполнения
проекта.
3. Определить роли
отдельных
участников
в группе.

1. Предложить
варианты для
названия
проекта,определ
ить цель.
2.Координирован
ие деятельности
обучающихся в
построении
траектории
проекта
(наводящие
вопросы,
актуализация
знаний и так
далее)

1. Обсуждение и
выбор
названия
проекта.
2. Распределение
полномочий в
группе
3. Планирование
каждым
обучающимс
я своего
фрагмента
проекта

1. Отработка
навыка
работы в
группе.
2. Раз-витие
познаватель
ных умений

1. Раздать
вопросы и
рисунки, в
которых нужно
подписать
органы
животных,
каждому ученику
в группе

1. Ответить
на вопросы
письменно.
2. Под-писать
органы
животных на
рисунке.

Подготовительный

ЭЭтапы
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Приёмы, УУД

Личностные: мобилизация
внимания, уважение к
окружающим.
Регулятивные: целеполагание.
Коммуникативные: планирова
ние учебного сотрудничества с
учителем и сверстниками
Познавательные:
формулирование алгоритма
деятельности; выдвижение
гиппотез; определение
способов решения проблем

Личностные: навыки умения
работать в группе.
Регулятивные: осознание
качества усвоения знаний
Коммуникативные:
сотрудничество при сборе
информации
Познавательные:
доказательство гипотез

Рефлексия

Проверка и
оценка результатов

Защита проекта

В ходе защиты
проекта на доске
заполняется
поэтапное
создание проекта
на готовые
страницы и
крепится
магнитом
Отработать
навык
самооценки.

1. Организовать
самооценку
уче-никами
собственной
учебной
деятельност
и.
2. Под-вести
итог
проделанно
й работы на
уроке.

Разработать
«Волшебный
конверт».

1. Отетить на
вопросы в
паре у доски.
2. Защитить
рисунок в
паре у доски.
3. Оставшиеся
отвечают с
места.
Ученики
вытаскивают
свою оценку
и делают для
себя вывод,
почему
«Волшебный
конверт» дал
вам именно
такую оценку

Личностные: адекватная
самооценка и самовосприятие
Регулятивные: способность к
мобилизации сил и энергии
Коммуникативные:
иницииативное сотруничиство
в группе
Познавательные:
доказательство гипотез.

Анализируют свою
деятель-ность
на уроке.
Осуществляют
самооценку
собственной
учебной
деятельности,
соотносят
цель и
результаты,
степень их
соответ-ствия

Личностные: адекватная
самооценка и самовосприятие
Регулятивные: способность к
мобилизации сил и энергии
Коммуникативные:
иницииативное сотруничиство
в группе
Познавательные:
доказательство гипотез

Личностные: навыки умения
работать в группе.
Регулятивные: осознание
качества усвоения знаний
Коммуникативные:сотрудниче
ство при сборе информации
Познавательные:
доказательство гипотез

Рисунок 1. Модель построения мини-проекта на уроке

Технологическая модель мини-проектов на уроках биологии была
разработана и апробирована в течение 2018-2019 учебного года на
базе школы №19 г. Павлодара. В рамках педагогического эксперимента приняли участие 28 обучающихся 7«а»-го класса. Для
реализации модели была разработана серия уроков мини-проектов в
соответствии с Программой общего образования для общеобразовательных учреждений. Из 68 часов (2 часа в неделю), определенных учебным планом образовательной программы на реалиизации технологии модели определили 8 уроков.
Таким образом, использование инновационной технологии минипроектов на уроках биологии позволяет эффективно формировать
универсальные учебные действия и компетенции проектной
деятельности.
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Проектная деятельность основана на более гибкой организации
процесса обучения учащихся. В результате проектной деятельности
полнее обеспечиваются современные требования к развитию
личности обучающихся, учитываются их индивидуальные интересы и
способности, выполняются и осваиваются ими не только конкретные
трудовые действия, но и в системе решаются разнообразные
конструкторско-технологические и технические задачи.
Ведущим в обучении технологии является личностно-ориентированный, активно- деятельный, комплексный подход к учащимся, в
процессе которого используется широкий спектр проблемных,
поисковых, исследовательских методов, дизайн- анализ объектов
проектной деятельности, различные специальные упражнения по
выполнению трудовых операций, наблюдения за технологическим
оборудованием в действии, машинами и орудиями труда,
лабораторно-практические работы, сельскохозяйственные опыты.
Метод проектов имеет педагогическую ценность. Он есть
учебное средство, дающее учителям педагогический инструментарий,
а учащимся – жизненно-практическое умение, полезное независимо от
выбранной профессии, специальности и дальнейшей карьеры.
Таким образом, суть проектного обучения состоит в том, что
ученик в процессе работы над учебным проектом постигает реальные
процессы, объекты и т. д.
Оно предполагает проживание учеником конкретных ситуаций,
приобщение его к проникновению вглубь явлений, процессов и
конструированию новых объектов.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕКТРОФОТОМЕТРА ДЛЯ ОЦЕНКИ
СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ НА ТЕРРИТОРИИ
ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Н.Р. Анваров, А.А. Нурмухаммет
Областной многопрофильный полиязычный
лицей для одаренных детей,
Г.Е. Асылбекова
К.б.н., Павлодарский государственный педагогический университет
Аннотация. Степень экологического воздействия тяжелых
металлов на окружающую среду определяется многими факторами, и в
частности, их поведением в атмосфере. Химические превращения в
атмосфере могут приводить к образованию более или менее токсичных
форм элементов, чем первоначально выбрасываемые, а также влиять на
механизм и скорость их стока из атмосферы.

Павлодарская область является крупным промышленным городом
и является одним из неблагополучных регионов Казахстана.
Поступление в атмосферу в результате производственной
деятельности больших количеств различных элементов, в том числе
металлов различных классов опасности, вызывает в последнее время
все большую тревогу, поскольку, осаждаясь на поверхность, они
загрязняют почву, растительность, водоемы, проникают в организм
людей и животных.
Современные технологии позволяют определить накопление
химических элементов в различных объектах, одним из которых
является спектрофотометр.
Цель работы: дать оценку состояния атмосферных осадков
(дождя) на территории Павлодарской области.
Задачи:
1. Изучить экологическую ситуацию Павлодарской области.
2. Провести отбор проб воды: водопроводную, р.Иртыш (поверхностную и глубинную) и дождевую.
3. Дать сравнительную характеристику по химического анализа.
Методы исследования: Спектрофотометр (спектральный анализ)
Место проведение: кафедра физики и научный центр биоценологии и экологических исследований Павлодарского государственного педагогического университета.
Новизна заключается в проведении независимой химического
анализа качество воды и осадков на спектрофотометре
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Химический состав и размеры аэрозольных частиц определяют
время жизни тяжелых металлов в атмосфере и соответственно, расстояния, на которые они могут переноситься от источника выброса [1].
Поступление в атмосферу в результате производственной
деятельности больших количеств различных элементов, в том числе
металлов различных классов опасности, вызывает в последнее время
все большую тревогу, поскольку, осаждаясь на поверхность, они
загрязняют почву, растительность, водоемы, проникают в организм
людей и животных.
Наиболее опасными являются тяжелые металлы 1 и 2 классов
токсичности (свинец, кадмий, ртуть, никель, кобальт, хром, ванадий,
медь и цинк, а также мышьяк, селен и сурьма).
Загрязнение атмосферы естественно сказывается на состоянии
здоровья людей, проживающих в урбанизированной территории.
Для определения наличии химических элементов был
использован прибор – под названием спектрофотометр. С помощью
него можно определить спектральную зависимость коэффициента
пропускания или оптическую плотность. Исследование проведены на
кафедре физики ПГПУ (под руководством сотрудника кафедры
математики и физики Тыртышный Дмитрии Олегович)
Наиболее часто используемые спектрофотометры имеют диапазон
измерений по длинам волн 180-1100 нм. Этот диапазон включает в
себя три области спектра: ближнюю ультрафиолетовую область (УФ) –
180-380 нм; видимую – 380-760 нм и ближнюю инфракрасную (ИК) –
760-1100 нм. Область измерений спектра конкретного вещества
определяется исходя из его химического состава.
В спектрофотометре луч света от лампы фокусируется на входной
щели монохроматора, где коллимирующее зеркало направляет пучок
света на решетку. Решетка рассеивает пучок света для образования
спектра, часть которого фокусируется при помощи коллимирующего
зеркала на выходной щели монохроматора. Отсюда пучок света
направляется в кюветное отделение для проб через один из фильтров,
предназначенных для устранения нежелательного излучения второго
порядка из дифракционной решетки. На выходе из кюветного
отделения пучок попадает на кремниевый фотодиод детектора и
преобразуется в электрический сигнал, который отображается на
цифровом дисплее.
Пробы воды были собраны в августе, на территории г. Павлодар.
Для общего представления о качестве воды были проанализированы пробы:
1. Горводоканал (с квартиры)
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2. Вода с поверхности и глубины Иртыша
3. Дистиллированная вода
4. Атмосферная вода (осадки - дождь)
Проанализирована сравнительная характеристика геохимической
специфики атмосферного осадка (дождя). С помощью спектрофотометра были получены данные диаграммы, на которых указано
накопление химических элементов.
В таблице 1 представлены содержания тяжелых элементов проб
воды с канализационной (водоканал), дождевой, вода с поверхности
Иртыша, глубинной и дождевой водой в D,% (диапазон спектральных
коэффициентов направленного на пропускания в процентах) и мг/мл
Таблица 1. Сравнительная характеристика содержания тяжелых
элементов в дистиллированной воде, водоканале, дождевой воде и с
поверхности и глубин Иртыша
Определяемый
элемент
Cd
Zn
Co
Ag
Pb
Cr
Al

Длина
волны,
нм
205
212
215
218
265
305
310

Вода
Водоканал
D,%
н/а
н/а
н/а
н/а
н/а
н/а
2.215

мг/мл
н/а
н/а
н/а
н/а
н/а
н/а
0.397

С
поверхности
Иртыша
D,%
мг/мл
н/а
н/а
н/а
н/а
н/а
н/а
1.225
0.101
1.478
0.195
н/а
н/а
2.125
0.101

С глубины
Иртыша
D,%
0.456
0.468
0.472
1.15
1.728
2.145
2.398

мг/мл
0.392
0.379
0.375
0.069
0.273
0.381
0.437

Дождевая
вода
D,%
н/а
н/а
н/а
н/а
0.825
1.205
2.112

мг/мл
н/а
н/а
на/
0.09
0.093
0.373

Все расчеты велись по формуле T = In( )
Анализируя эти данные, можно заметить, что вода имеющая
максимальные показатели на наличие химических элементов
содержится в глубине и поверхности Иртыша, а также в дождевой
воде. Использовав данные диаграммы, выявили сравнительную
характеристику накопления тяжелых элементов в воде.
Так, содержание свинца с глубины Иртыша составляет 0,273
мг/мл, что в 1,4 раза больше данных полученных с поверхностности
Иртыша и 3 раза дождевой воды.
По содержанию хрома с глубины Иртыша 0,381 мг/мл показали
превышение в 4 раза дождевой воды.
Анализ проявил содержание алюминия с глубины Иртыша 0,437,
превышающий в 1,1 раз дождевую воду.
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По содержанию серебра пробы с поверхности Иртыша (0,101
мг/мл), не значительно превышают в 1,4 раз
Таким образом пробы с дождевой водой определись следующие
элементы: Pb, Cr, Al; пробы с глубины Иртыша содержат: Cd, Zn, Co,
Ag, Pb, Cr,Al; пробы с поверхности Иртыша содержат: Ag, Pb, Al.
Имеется большое число химических элементов – они оказывают
неблагоприятное биологическое воздействие.
Из источников известно, что такие элементы как: Zn, Sr, Sb, Cr,
Co, Cu, As влияют на сердечные, нервные, пищеварительные системы,
нарушают защитную функцию кровообращения, а также негативно
сказываются на органах дыхания организма человека.
Из проведенных исследований по оценке атмосферного осадка
(дождя) были получены данные на содержание таких элементов как
Zn, Co, Cr, Al, Pb, данный сектор соответствует показателям, которые
были получены ранние проведенным исследованиям.
Выводы по работе:
1. По научно-литературным данным было установлено, что есть
прямая зависимость экологической ситуации региона от урбанизации
городов.
2. Проведен отбор проб воды: водопроводной, с поверхности и
глубинны р.Иртыша, а также дождевой воды.
3. Сравнительная характеристика атмосферных осадков показала,
что такие элементы как: Zn, Cr, Co, Al, Pb являются максимальными
показателями на наличие химических элементов которые содержатся в
глубине и поверхности Иртыша, а так же в дождевой воде
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