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WORD FORMATION: THEORY OF MOTIVATION AND NOMINATIONS 

 

SHOIBEKOVA Gaziza Beisenbekovna 

ABDIRASSILOVA Gulmira Kalibayevna 

YERMEKOVA Tynyshtyk Nurdauletovna 

Kazakh State Women’s Teacher Training University 

 

 

ABSTRACT 

Along with the study of language, it is necessary to study a language picture of the world in a 

diachronic look. This results from the fact that the history of language is closely connected with 

essence, outlook, consciousness, a thought, and practical experience of the person. The history 

person formation is a development of the world in the practical way, his knowledge and the 

doctrine. Knowledge and study gives an ability to think abstractly. Abstract thinking is considered 

a generalized way different objects and phenomena that are rich in various features and properties. 

It concluded form the conceptual perception of the world. Thus, the real picture of the world 

engages with the tongue. The real picture of being dubbed a language picture of the world, formed 

in accordance with certain natural laws. The real picture and subjective thinking based on existing 

patterns of development. Turning the world of images in the words of a person combines two 

things: first - a reality that is common to all mankind, and the second - the reality inherent in a 

particular nation national essence. They have an impact on the emergence of the word. Picture of 

the world, did not come into contact with a man - this is the real picture of the world, and after the 

entry into interaction with a man, his consciousness, worldview, it becomes secondary. Thus 

formed the linguistic picture of the world. Consequently, the picture of the world, language picture 

of the world, the national language picture of the world - all these concepts are characterized in this 

way. Linguistic picture of the world - it is a fundamental principle of the birth of language, 

however, it is phenomenal. Linguistic picture of the world - a language law when the motivation of 

any denomination. The article reveals the role of motivational theories in the Kazakh language in 

the creation of the name. The characteristic of motivation as a result of theoretical and practical 

studies. 

Key Words: Word, communication, motivation, word formation, derivative word, semantic 

phenomenon, motivational personality, motivated personality. 
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INTRODUCTION 

Stable expression "language - it is a means of communication" and has not lost its relevance today. 

If a person is going to live forever, then this tool will consistently continue to perform their 

function. If the language - it is a means of communication, the language exists because of its one - 

way, which adds to its functions, its value. Indeed, to enter into communication state it is necessary 

to say, because the living world around us communicate with each other without words, while 

understanding each other. Hence, even if the words are absent, however, communication seems 

possible. Language is inherent in all animate entities, and yet, it should be noted that the language 

used by the person represents different concepts, promotes mutual understanding and provides the 

consumer demand. As a result, a number of different grammatical changes people establish 

relationships with each other language. Word - the first necessity for communication. The science 

of language, there are many different opinions. In his textbook "Linguistics" A.Hasenov said that 

word in terms of value and structure has individual characteristics, it is - part of the language, at the 

same time with its help people communicate with each other and understanding each other only 

occurs through words, because it is an overriding unity of language [3, 89-91 bb.]. This statement 

of the scientist proves that for the communication word is first necessary unity. With the turn in the 

course of time the word human world-knowledge, his views on the world around us as a result of 

external perception. 

 

Word through mental activity, comparison and contrast, cardiac perception, emotion filled with 

meaning and enter into the development phase. So, in the words of the unity of form language. 

One of the founders of the Kazakh language,K. Zhubanov, speaking of the relationship between 

language and the word, said: "The idea - this knowledge, if not about the man, something about the 

world. Word - is the name of the results of this knowledge "[1, 140 pp.]. Man throughout his life 

paid attention only to the things that he had received any benefit or harm. Only the differences 

among those herbs that can be used as animal feed, as a fuel, as a poison, for paints, for the 

treatment, the man gave the plant the name of Compliance. Likewise they added other things. As a 

result, that meant already know the thing we call the word." (139 pp.).  G.Zhubanova’sadoption at 

that time was set out an affordable, simple, clear and understandable language, and it must be 

admitted that this is the correct characterization. 
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The first words in our language, performs communication functions used by an individual without 

any add-ons and applications. For a small child it explains the necessary thing without any 

attachments and additions, as well, and the first words of our communicative meet the 

requirements in the form of roots is not entirely clear. From this perspective, the view K.Zhubanov 

that man creates words from the practice of perceiving the world and life situations, is very true.In 

our opinion, the creation of new words, simple, without any additions, filling them with meaning, 

the spread began in very ancient times. The fact that the first words were no applications that they 

have arisen by comparing subjects and these subjects were called so, and not otherwise, the 

following example shows. For example, if the fluid to quench thirst, called by water, and all related 

material on it was also called. 

 

The fact that the external design of the words water, milk, liquid, drink the same way, as evidenced 

by their conceptual basis and the level of perception. Because as well as water, milk - it is a liquid, 

and the color of their similar. Only the color of milk when compared with water whiter.  Therefore, 

there -m suffix indicating plural. In our opinion, the suffix -m in this case is used to indicate the 

density of the color of milk. The formation of words play an important role linguistic and extra 

linguistic factors. For the birth of the new name must be nominative observance of linguistic and 

extra-linguistic regularities. 

 

If the linguistic factor determines that the internal semantic structure of words, the performance of 

the valence patterns, line marking persons in the definition based on motivational laws, united in a 

single schema that defines the nominative individual characteristics, maintains unity of content, 

thus defines the marking of the new concept, the most important category extra linguistic factor is 

time. To the novel word semantically anchored, words, users must make a great effort. To 

consolidate the words in the language (connotative significant word, the word significant, variable 

word, generally speaking, the newly formed, but not fixed) is greatly influenced by two factors. 

The first, derived words take on a stable character, provided that their communicants use very 

often, the second - it is clear that in order to fix them in a language takes time. If the time is not 

enough, and the use of the word binding is quite impossible. "Will the newly formed words are 

necessary, whether it will be accepted by the people, it depends on the relationship with the internal 

semantic structure of the word and its meaning" [7, 109 pp.]. 
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The words "ice cream", "cottage", "champagne", "stop", and others., The author of which is in the 

Kazakh language I. Zharylgapuly acquired today a special attraction, and what they have become a 

necessity for great communicators today influenced by extra linguistic factors. Inside the semantic 

meaning of the words correspond directly indicating denotation values accurately and clearly 

correspond to the concept. The values of these derivative words can determine the features of 

nominative value, formed in the society.  Referring to the next word, which was formed as a result 

of extra linguistic factors. For example, the word hello, which is pronounced when talking on the 

phone, is a greeting. People at the meeting to greet each other, but with the passage of time while 

talking on the phone has become a welcome speech interjection. This indicates that the word takes 

on a different meaning, necessary for communicative relationship, changing its scope. 

 

Therefore, a change in the use of words depends on the application of the communicants. If we 

compare the words of the park, bus stop, ice cream, then fix the word hello in the language there is 

a difference. If the first created by the famous author, taking into account the internal laws of 

language, the second turned into a new quality on the basis of the inversion values. The 

consolidation of both words in the language of the special place takes time. Thus, we can conclude 

that the language - a phenomenon that is not subordinate to the individual, having social, 

community, mental features, based on a coherent system. The linguistic, extra linguistic, historical 

factors - a phenomenon peculiar to the language system. The richness of the language, engaging in 

semantic development of speech, acting in various shades, is closely related to compensation needs 

to communicate. 

 

Humanity is at the dawn of its inception to use the word without any affixes these words, 

developing in accordance with the laws of the language used for communication purposes. 

In this regard, the word can be characterized as a category, performing the communication 

function. The language, along with the consideration of his motivational, linguistic picture of the 

world should make sense in a diachronic. This is due to the fact that the history of language is 

closely related to the essence, ideology, consciousness, thought, and practical experience of a 

person. The history of man - is the practical development of the world, his knowledge. A 

knowledge creates abstract thinking. 

Abstract thinking is the way, which embodies various features of mental and items are rich in a 

variety of properties and qualities. It reflects the characteristics of the conceptual perception of the 
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world. The reality of the world in this way reacts with the language. The real picture of 

consciousness, called "linguistic picture of the world" is formed on the basis of certain natural 

laws. The real picture of consciousness, called "linguistic picture of the world" is formed on the 

basis of certain natural laws. The reality and subjective thinking is based on the laws of 

development. When a person makes the picture of the world in words, it combines two elements: 

first - being common to all mankind, and the second - being characteristic of their nationality. 

Both of them have an impact on the process of word formation. Picture of the world, which has not 

yet come into contact with a man - this is the real essence of the world, and after the entry into 

interaction it becomes a secondary character in contact with the thinking man, his consciousness, 

worldview. 

 

Thus formed the linguistic picture of the world. Consequently, the picture of the world, language 

picture of the world, the national language picture of the world - all of them are characterized in this 

way. Linguistic picture of the world - it is a fundamental principle of origin of the word, however, 

phenomenal. Linguistic picture of the world - a language law motivation of any denomination. We 

believe that the derivatives of words of the language, especially were developed through the 

semantic method, closely related to the language picture of the world. The problem of studying the 

derivatives of words has not lost its relevance to the present. 

 

This is, firstly, requires research in terms of word formation, allowing the development of language 

diversity and richness of the meanings of words, the whole language system. That is why the study 

of derivatives of names created by the semantic method that should be considered in terms of 

derivation, it is today a major in the teaching of the language. Only the semantic analysis of the 

word derivative helps to identify a particular unity of the language system. Semantics defines the 

phases of life Tags: extension of meaning, distribution, characteristics, value and appearance of 

names, etc. With this in mind, we will try to reveal in this section using different vocabularies 

meaning of the word, his motivation.  

When the value of the derivative referred to the words formed by the semantic method, we aim to 

describe ways to motivate them to each other. That word, evolving with the meaningful aspect 

acquires two meanings can be associated with the perception of the world of humanity. Through 

the analysis of the meaning of derivative words we consider the structure of the word. With this in 

mind, in this section, we consider the following questions: 
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- The basic concepts and features of formation of semantic structure of motivated words; 

- Definition of the role of human cognition in the words of motivation; 

- Semantic change in the process of word formation; 

- The study of the various features of motivating words to each other. 

 

When considering the semantic structure of derivative words by semantic approach is of particular 

importance is the definition of what are motivating and which motivated. 

Two linguistic units (a derivative of the word and the unity that contributed to the formation of a 

derivative of the word), one of which is the source of derivation - motivating unity, the second - the 

result of derivation - motivated unity. Motivating words, their influence on the emergence of new 

words has long been debated. The concept of motivation originates from the ancient philosophy. 

The ancient Greek philosopher Plato formulated the concept of the "world of things" and "the 

world of ideas." Later, these concepts are collectively known as the "inner form of the word" and 

began to designate the main feature of the theory of motivation. Ferdinand de Saussure, given the 

rules of justification "relativity", related to the quality, activity type, quantity of any word or words, 

based on the free-hand, focused on the variation of the words and meaning of personal character. 

 

In onomasiology synchronous and word-formation motivation has come to signify the basis of 

scientific concepts.  So, this phenomenon came to be regarded as a basis for derivation. Relevance 

of the research phenomenon motivating words that are based on semantic methods, can be traced 

from the next. 

1. As stated by de Saussure, "is the word will not contribute to the emergence of each other's 

language development is impossible" [1, 165 pp.]. 

2. The role of linguistic signs, motivating each other, in the process of word formation is high. 

3. Motivated relations, which are considered a particular phenomenon of motivation, have the same 

qualities as the system of synonyms and antonyms. This is due to the fact that their semantic facets 

linked. 

4. Although among the derived words formed with the help of semantic methods, there are 

motivational communication, in their internal contents and activities there are similarities and 

differences. 

Motivating the word has an impact on the use and semantics of motivated words. 
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The theory of motivation is closely connected with the theory of the category of science 

onomasiology. Because the birth of a new name, this phenomenon has a special place. Nomination 

- a multifaceted phenomenon. It is closely intertwined with the theory of motivation, addressed by 

the derivation. Considering separately the values motivating personality and motivated person, at 

the same time it is impossible to separate them from each other. Being dependent on each other, are 

separate words with an individual sense. The process that exists among independent and free of 

concepts, we call word-formation process, and concepts that are the basis of this process, called 

word-formation concepts. The derivative word formed by a semantic method - it motivated the 

floor, having a special semantic structure, which arose as a result of the well-known linguistic sign, 

the real picture. Russian scientist D.N. Shmelev characterizes the term "motivation", "Motivation 

... full or partial output of the complex whole of the value of parts of the whole" [2, p. 101]. 

Considering the special theory of motivation in the derivation as a research object, S. Ulukhanov 

claims that derivational motivation at least two words will come in the future, motivational 

attitude. 

a) that the two words are derived from the same root, 

b) says that the essence of a word passes to the second fully or partially [3, 7 pp.]. 

In determining the features of the derivatives of words in the different semantic structures with the 

aid of the semantic approach different seme, drop-down in the process of language analysis, 

occupy a special place. The initial value of the derived word to other concepts serve as guidelines 

and the starting point. 

From this we define the two positions: 

- That the words involved in linguistic analysis, are the same root; 

- It can be argued that any word, participating in the linguistic analysis refers to reality; 

 

Analysis of the word in terms of its meaning - it means to analyze it from the point of view of the 

law of motivation. Motivating words based on its structural and semantic features, and sound 

envelope of speech - on the lexical and structural relationships. 

 

Russian scientist O.I. Blinov explained basing words with such scheme: 

Sound shell 

 

main form 



 

 AL-FARABI  

International  Journal on Social Sciences 
 ISSN - 2564-7946 

 İKSAD www.injosos.com farabidergisi@gmail.com www.iksadkongre.org      AL-FARABI 

 

AL-FARABI 1
st
 International Congress on Social Sciences / May 11-14, 2017 Gaziantep/TURKEY 

AL-FARABI International Journal on Social Sciences                            Year: 2 (2017)    Vol: J 
 

8 

 

 

primary importance 

 

Lexical meaning [4, 16 pages]. 

 

The clarification of the word usually refers to the fact that it consists of a unity of sound and 

meaning. O.I. Blinov’s explanation in the definition of the word motivation is very close to this 

statement. First, a word consists of sound envelope, and secondly, a sound membrane forms any 

form, thus believe that derivational form inherent value, after which comes the lexical content. The 

Kazakh language scientific papers on motivation, a little bit. The fact that the terms have different 

names indicative of failure of the research. For example, the terms of motivation, the basis of 

causality are widely used. 

 

Although in recent years, scientists have recognized the term motivation, however during its 

application unanimity not observed. In our basic science - the language - the names of plants, their 

study, the lexical composition, structure, morphological, lexical-semantic and grammatical 

features, as well as an explanatory note describing the complete transmission path in dictionaries - 

all this is reflected in the research scientist B.Kaliev "The names of the plants in the Kazakh 

language." 

 

Regarding the timing of the name, its features, and the author expresses the following thought: "We 

know that people's history originates from the depths of centuries." In this case, to argue that "it is 

the name of the primary" and "is the name of the second," to be born with these people, to live 

together and to chronicle the emergence of each word. Only then we could get a comprehensive 

answer to this question. This, of course, not the power of anyone. Therefore, we assume that one of 

the oldest types of plants - this is probably the name of the tree or branch, vegetable or fruit, or 

grain plants related family "[5, 5 sec.]. 

We also share this opinion of the scientist, because, although in science there are different versions 

of the primary and secondary titles, ways of their development may indicate only the history.  A 

researcher in his work, expressing his attitude to the names of the plants, given earlier by others, 

resulting in their examples, methods of education, cognitive motivation, characterized by a 

linguistic point of view. One plant can have several names, it is, as the author claims, is dependent 
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on the terrain, the soil, for example, zholzhelken - plantain, suzhapyrak - wet leaf, another name 

given to them, depending on who uses them for food, for example, bakazhapyrak - list for frog , 

tartarzhapyrak - attracting sheet: "assignment of different types of plant, the reason for a large 

number of synonyms in our language the names of these plants, as well as the existing multi-variant 

words associated with the selected motif while assigning names" [5, 49]. 

At the same time, we note that in the process of naming the people based on different properties, 

signs, symbols, quantity, quality, movement, destination and other reasons. 

 

A.B. Salkynbay who studies it as an object of special semantics, clarifying the role of the theory of 

motivation in word formation, emphasizes its necessity, causality, the main role in the formation of 

any new words. Various linguistic data demonstrate the scale of motivation as the research object. 

He proposes to consider ways of motivation separately, as the root of motivation, rationale, basic 

rationale of the system studies, unsystematic studies [6, 70 pp.]. 

The textbook for higher educational institutions "Word formation in the Kazakh language" given 

the following definition: "Motivation - semantic and structural study of derivatives of words in the 

sense of its components make up. 

 

Given that preformative theory considers the words that take on special importance after the root 

cause of the foundation and meaning in the structure preformative sense nominating names in 

separate sections of the language sphere of motivation of word formation is seen as a separate 

branch of linguistics "[7, 97 pp.]. The Republic of Kazakhstan keeps working to increase the 

credibility and relevance of the state language in all fields, and especially in the professional field.  

President NursultanNazarbayev noted the high unifying role of the state language. In his address to 

the people of Kazakhstan, he spoke of the need to enhance its role in the state. In the light of 

national revival and improvement of the country’s competitiveness, the emphasis was laid on the 

language policy. The state program of languages development for 2010-2020 in the Republic of 

Kazakhstan emphasizes the specific areas of work to raise the standing of the state language. The 

President in his 2004 address noted the need to apply innovative technologies in the field of 

education in this respect. [8] 

 

Kasym B.K., who considered the motivation of complex words formed with the help of an 

analytical method for the study offers three ways of derivative words. He believes that it is 
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necessary to consider, first, as a real picture, and second, in terms of lexical motivation, thirdly, in 

close connection with the picture of the real sense of its meaning. 

 

At the same time reveals the motivation of the law in the complex: Activities motivation 

ontological, semantic activity, the use of the action, the connection with the lexical system. [9, 97 

pp.]. Questions motivational theories have been considered in the U. Adilbaev, M. Sarsembayeva, 

Zh. Akimisheva’s written on the basis of the master's thesis. 

U. Adilbaev in their research paper on the motivation of names of plants in our language, the 

foundation took motive, theory of motivation, their role as the terms, place, and description of the 

conceptual motivation in other areas of science, communication theory word formation 

nomination, based on the types of plants. 

He considers motivation for plant names into 4 parts: 

- A sound motivation, 

- Morphological and synthetic motivation 

- Syntax and analytical motivation 

- Lexical and semantic motivation [10, 11]. 

Researcher based separation methods on 4 kinds of word formation gives the following definition 

of motivation: "Motivation - section lexicology that studies the connection between the word and 

the object." If the word-formation motivation is considered to be regularity in the transition to the 

name, the lexicology it can be the object of study only after full readiness. 

And motivation is considered word-formation process and acquires the form of phrases. The same 

view is found in Zh. Akimisheva’s scientific work "Motivation names ornaments and symbolic 

nature (lingvo-сultural aspect)": 

"Motivation - this is one of the areas of lexicography, which deals with the nature of language 

development and its motivation in a certain period, is aimed to study the connection between the 

word and its meaning at the time of origin of the word" [11, 18 pp.]. 

The author speaks of the dispersion of research scientists’ nature of the relationship between the 

object and its name: claims that they blend with the terms of motivation, motivated, motivation, 

motivate, base proof. 

 

That's right, take "motivation" - uәzhdіlіk and "motivation" - uәzhdeme. Because we conclude that 

place in modern linguistics terms for the study of linguistic unity demands it. 
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Known to science: 

- Full motivation; 

- Partial motivation; 

- Motivation system; 

- Systematization by dividing non-systemic similarity of motivation are in the works of all 

researchers. 

 

Comparing the determination, motivation data in Kazakh and Russian linguistics, summarizing the 

definitions given in the concept of motivation section of the Kazakh language, we can conclude: 

Motivation - a pattern that satisfies the human need in a language based on meanings, by 

motivating all the primary word in the language (phonetic, semantic, semantic, 

synthetics-semantic, analytical and semantic) and form a common language picture of the world. 

[12]. 
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Түйіндеме 

Автор бұл мақалада қазіргі кезеңдегі демократиялық, зайырлы, әлеуметтік және құқықтық 

Қазақстан Республикасындағы кӛпмәдениеттілік немесе мультикультурализм 

концепциясының түп тамырын, оның ішінде пайда болу тарихын, теориялық тұрғыда 

дамуын, басқа шет мемлекеттерде мультикультурализмнің қолданылу және таралу аясын 

қарастырады. Сонымен қатар, осы ауқымды да ӛзекті тақырыпты негізгі идеясымен 

ұштастыра отырып, мәнін ашу барысында, жалпы мультикультурализм концепциясы 

Қазақстанға керек пе деген сұрақтың түйінін шешу де қамтылды.  Кӛпмәдениеттілік  

жайлы заңнамалардың құқықтық аспектілері, жан-жақты саяси және құқықтық пікірлер, 

жария талқылаулар қарастырылды. 

Түйін сөздер: мультикультурализм, ұлт, бірегейлік, адам және азамат. 

 
Abstract 

The author considers the root of the multiculturalism conception in democratic, secular, social 

and legal state – in Republic of Kazakhstan. The article also covers the history and theoretical 

development of multiculturalism, the usage and scope of multiculturalism in other foreign 

countries. Moreover, some predictable answers were provided to the question of whether 

Kazakhstan needs development of multiculturalism. The legal aspects of multiculturalism in 

legislation, in comprehensive political and legal reviews, in public discussions were examined 

properly. 

Key words: multiculturalism, nation, identity, individual and citizen. 
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“Мультикультурализм” термині тұңғыш рет ХХ ғасырдың 40-жылдары Канадада пайда 

болды, алайда 1960 жылдардан бастап қана ӛзекті тақырып бола бастады.[1] 

Құқықтанушылар мен саясаттанушылар қауымының ойынша, мультикультурализм деп 

ашық қоғам мен түрлі ұлттардың сол мекен етіп жатқан қоғам аясындағы түрлілігін, сан 

алуандығын айтады. Мультикультурализм саясаты мен идеологиясы түрлі этникалық 

топтар мәдениетінің әртүрлілігін сақтауды, ӛз мәдени орталықтарын, мысалы, білім 

ошақтарын ашып, тілін, салт-дәстүрі мен әдет-ғұрыптарын дамытуын білдіреді. 

 
Harper Collins атты Әлеуметтану сӛздігінде бұл концепцияны былай түсіндірген: 

“Мультикультурализм – бұл кӛптеген қоғамдардың айқын белгісі ретінде мәдени 

плюрализмді танып, мойындап, насихаттайды. Мультикультурализм мәдени 

саналуандылықты қорғауға негізделеді. Сонымен қатар, ол мемлекеттегі ӛмір сүріп жатқан 

негізгі ұлттар мен азшылық ұлттар арасында жиі белең алатын тең емес қарым-

қатынастарға ерекше кӛңіл бӛледі”. [2] Жалпы, мультикультурализм концепциясы 

либералдылыққа, ізгілік (гуманизм), адамгершілік құндылықтарына негізделген. 

 
Мультикультурализм концециясын түп-тамырымен зерттеген ғалымдар қатарына 

У.Кимлика, С. Бенхабиб, М. Вевьѐрка, С. Фиш, М. Уолцер [3] және т.б. кіреді. Қазірде, 

отандық және ресейлік ғалымдардың да бірқатары осы концепцияны жүзеге асырудың 

артықшықшылығы мен пайдасы, зияны мен кесірін жан-жақты зерттеуде. Заңгерлер, 

мәдениеттанушылар мен саясаттанушылар арасында мультикультурализмді жақтаушылар 

да, даттаушылар да жетерлік. Мультикультурализмді алға тартудың ешқандай пайдасы 

жоқ деп санайтын ғалымдар, кӛбінесе, Ұлыбритания, Франция, Германия тәрізді дамыған 

алпауыт елдердің тәжірибесіне сүйенеді. [4] Немістің канцлері Ангела Меркель, 

Ұлыбританияның экс-премьер-министры Дэвид Кэмерон, Францияның экс-президенті 

Николя Саркозилар ӛз елдерінде мультикультурализмның құлап, сәтсіздікке ұшырағанын 

айтты. [5] Кӛптеген ғалымдардың пікірінше, Еуропа елдері мультикультурализмнен бас 

тартып отыр, сондықтан да елімізге ұлттық-рухани құндылықтарды сақтай отырып, 

қоғамға кедергі болатын кертартпа тұстардан аулақ болу керек, барша ұлыстарды 

ұйыстырушы ретіндегі қазақ халқының айрықша жауапкершілігін естен шығармауымыз 

қажет. Заңгер, профессор Ғ.Сапарғалиев [6] “Әр ұлттық топ байырғы ұлттық мәдениеттің 
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ықпалына түскендіктен ол Қазақстанның біртұтас мәдени кеңістігі аясынан асып кетеді. 

Осының нәтижесінде ұлттық топтардың мәдениетіне қажетсіз идеологиялық 

элементтердің енуіне мүмкіндік туады. Ал бұл ұлтаралық келісімге қауіп тӛндіреді. Қатер 

тек аталған кӛздерден ғана туындамауы мүмкін. Бұқаралық ақпарат құралдарын теріс 

пиғылда пайдалану ақпараттық революциялық қазіргі жағдайында мәдениетке, Қазақстан 

халқының имандылығына қатер кӛзі болып табылады, олар үшін аумақтық мемлекеттік 

кеңістік деген ұғым болмайды” деп мультикультурализмның қатерлі тұстарын атап ӛтті. 

Елбасымыз жақында, яғни 1 мамыр – Бірлік күні қарсаңында берген сұхбатында ӛзінің 

үнемі үрейленіп жүретіндігін айтты; “25 жыл жанжал, қақтығызсыз ӛмір сүріп үйреніп 

қалғанбыз, алайда әлемнің ең қауіпсіз елдерінің ӛзі террористік шабуылдың объектісіне 

айналып жатыр, сондықтан да этносаралық және конфессияаралық қарым-қатынастар жіті 

бақылауда” [7],- деген еді. Тұрақтылық пен келісім ӛзімен-ӛзі қалыптаспайды, оған тұлға 

болып, ұлт болып, қоғам болып, мемлекет болып атсалысуың қажет, кӛп еңбекті талап 

ететін жұмыс. 

 
Дегенмен, Елбасымыздың салған сара жолы, дара жолы, сындарлы да кӛреген саясаты 

негізінде дамыған кӛпмәдениеттілік, этностардың бір елдің шеңберінде бірге ӛмір сүруі 

және ӛзара ынтымақтаса қимылдауы ӛз жемісін берді: ерекше Қазақстандық (евразиялық) 

менталитет қарқындады, оқшаулануды, ұлтшылдықты қабылдамайтын ерекше рухани 

жағдай туды. [8] Ұлтжанды азаматтары бар, түрлі ұлт пен этностар арасында достық пен 

келісім орнаған бейбіт аспан астында ӛмір сүріп жатқан біздің қоғамға, біздің елге бүкіл 

әлем кӛз тігіп отыр. Бұл дегеніміз - Қазақстанның дүниежүзілік қоғамдастықта лайықты 

орын алуының анық айғағы. 

 
Еліміздегі мультикультурализмның даму тарихына кӛз жүгіртер болсақ, ол сонау Патша 

үкіметі Қазақстанды отарлау саясатын жүргізуден бастау алады. Патша үкіметінің 

әкімшілік реформаларының әлсіздігі себебінен, ХІХ ғасырдың алпысыншы жылдарынан 

бастап, отарлаудың “ең сенімді” жолына кӛшті, яғни орыс және украин шаруаларының 

қазақ жеріне қоныс аударуы. [9] ХІХ ғасырдың соңында Қазақстанға ұйғырлар мен 

дүнгендер, [10] Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде неміс, корей, ингуш, күрт, поляк, 

қалмақ, қарашай, шешен, балқар, қырым татарлары, месхет түріктері және тағы да басқа 

ұлттыр қоныс тепті. Қазақ жеріне ХІХ ғасырдың орта шенінен ХХ ғасырдың басында 
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қоныс аударудың астарында Патша үкіметінің құйтырқы саясаты жатты – ол қазақ 

халқының саяси дербестігін толығымен жою және қазақтың ең шұрайлы жерлерін 

иемдену. Патша үкіметі тоталитарлық жүйе арқылы ұлттық сананы жойып, 

мәңгүрттендіру процесін жүргізбек мақсатта болды. Ал, Ұлы Отан соғысы жылдарындағы 

саясат – большевиктік билікті жүзеге асырушылардың халықты жау жағына шығып кетеді 

деп күдіктенуі. Осы күдікті сейілту мақсатында, біршама ұлттар жер аударылды; 

зорлықпен жер аударылғандардың саны 1945 жылғы мәліметтерге қарағанда, 2 млн 464 

мыңға жуықтаған. [11] Отанға жаудан тӛнген қауіп-қатер, он бес одақтас республиканы 

құраған, КСРО аумағындағы барлық ұлттар мен халықтарды тығыз біріктірді. [12] КСРО 

күйрегеннен соң, осылайша қазақ жері қазіргі Қазақстанды мекен еткен түрлі ұлт 

ӛкілдерінің саналуан мәдениетінің ұштасып, тығыз байланысқан жеріне айналды. 

Жаһандық интеграция дәуірінде ӛмір сүргендіктен, бірлік пен келісім, татулық пен 

ауызбіршілік бар жерде ғана, мемлекет ілгері баса алады. Тұғыры биік тәуелсіздігімізді  

алу үшін ата-бабаларымыз қасық қаны тамғанша ел мен жерді қорғап, ұлттық мүддені 

жоғары қойды, ұлт пен елдің тұтастығының сақталуы, ауызбіршіліктің жігі ажырамауы 

үшін жанын берді. Ендеше, ата-баба үмітін ақтау үшін, атадан балаға, қазіргі ӛскелең 

ұрпаққа мирас етіп қалдырылған мұраны сақтау үшін, бүгінгі күннен ертеңіміз жарқын 

болады деген сенімділікті нығайту үшін, бәсеке қабілетті отыз елдің қатарына ену үшін 

ұлт болып, ұлыс болып үлесімізді қосуымыз абзал, бірлігімізді бағалай білуіміз, 

қазақстандық патриотизмді күшейтуіміз қажет. [13] 

 
Мультикультурализмды толығымен зерттеуші Уилл Кимлика [14] оның мынадай 

белгілеріне тоқталған еді: 

Орталық аудандық және қалалық деңгейлерде мультикультурализмды конституциялық 

заңның және парламенттің растауы; 

мектеп бағдарламасында мультикультурализмды қабылдау; 

бұқаралық ақпарат құралдарында этникалық мүдделерін қорғауды енгізу; 

этникалық топ ұйымдарының мәдени іс-шараларын қолдау мақсатында, оларды 

қаржыландыру; 

екі тілді білім беруді қаржыландыру; 

жағдайы тӛмен иммигранттарға қолдау кӛрсету. 
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Қайрат Мәми республикалық «Айқын» газетіне 2012 жылы берген сұхбатында былай 

баяндап еді: “Елімізде бүгінде этностардың мәдениеттері, тілдері, дәстүрлерінің дамуына 

қажетті барлық жағдай жасалған. Мемлекет аумағында қазіргі күні 800-ден астам 

этномәдени бірлестіктер болса, оның ішінде 28-і республикалық болып табылады. 15 тілде 

газет-журнал, 8 тілде радиобағдарламалар, 7 тілде телебағдарламалар шығады. Білім беру 

толықтай ӛзбек, тәжік, ұйғыр және украин тілдерінде жүргізілетін 88 мектеп жұмыс 

істейді. 108 мектепте 22 этностың тілі жеке пән ретінде жүргізіледі. Осымен қатар, 

балалардан басқа үлкендер де 30 этнос тілдерін оқуға мүмкіндік алған 195 этно-білім беру 

кешендері, жексенбілік және лингвистикалық мектептер ашылды. Қазақ және орыс 

театрларын қоспағанда елімізде тағы тӛрт ұлттық – ӛзбек, ұйғыр, кәріс және неміс 

театрлары жұмыс істейді. Әр жыл сайын Қазақстан этностарының тілдерінде бірнеше 

ондаған жаңа кітаптар жарық кӛреді” [15]. Жоғарыда Кимлика атап ӛткен белгілерге және 

Қайрат Мәмидың сұхбатына қарап, қорытар болсақ, Қазақстан Республикасында 

мультикультуралық идеяның не саясаттың біртіндеп жүзеге асып келе жатқандығын 

аңғаруға болады. 

 
Кӛпмәдениетті, кӛпұлтты Қазақстан халқының құқықтарын, бостандықтары мен 

мүдделерін насихаттайтын бірден-бір ұйым – ол Қазақстан Республикасының 

Президентінің Жарлығымен құрылған Мемлекет басшысы жанындағы консультативті-

кеңесші орган Қазақстан халқы Ассамблеясы болып табылады. 1995 жылы 1 наурызда 

құрылған Қазақстан халқы ассамблеясының негізгі мақсаты мен міндеті - осы 

кӛпмәдениеттілік саясатын жүзеге асырып, Қазақстан халқына татулықты насихаттап, елге 

ауызбіршілікті паш етеді. Мемлекеттік ӛкімет билігі мен кӛпұлтты қоғам арасындағы 

диалогтың маңызды буыны ғана емес, сонымен қатар Қазақстандағы азаматтық қоғамның 

орнағанын нақты бейнелейді. [16] Күні кеше 26 сәуірде ӛткен Қазақстан халқы 

Ассамблеясының XXV сессиясының тақырыбы – “Жаңғыру негізі тұрақтылық, бірлік, 

келісім” делінген болатын. Елбасымыз “Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру” мақаласында 

[17] ұлттық бірегейлік пен ұлттық құндылықтарды сақтау туралы алға тартты, этностар 

арасындағы ӛзара ынтымақтастық, достық қарым-қатынас, салтанат құрған бейбітшілік сӛз 

етілді. Ұлттық бірегейлікті сақтау дегеніміз – Қазақстанды мекен ететін жүз отыздан астам 

ұлт ӛкілінің, діні мен ділінің, мәдениетінің, салт-дәстүрі мен әдет–ғұрпының сан 

алуандығына қарамастан бейбіт қоғамда қақтығызсыз ӛмір сүруінің айқын дәлелі. 
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Қаншама ұлттың баласына есігін айқара ашқан кең байтақ Қазақстан – қазіргі таңда 

тұрақтылық пен достықтың алтын бесігіне айналды. [18] 

 
Қазақстан ұлтаралық татулық және дінаралық толеранттылықты кӛздейтін 

мультикультурализмнің еуразиялық үлгісін жүзеге асырып келеді. [19] 

Мультикультурализмды қоғамның гүлденуі, дамуы мақсатында елімізде бірқатар саяси-

құқықтық іс-шаралар жүзеге асырылады, заңдар мен заңнамалар, құқықтық құжаттар 

дайындалады, олардың іске асып, орындалуын тиісті органдар қамтамасыз етеді. 

Жоғарыда атап ӛткендей, ең әуелі, мультикультурализм мәселесі негізгі Атазаңымыз - ҚР 

Конституциясында, “Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы” заңында, жыл сайын 

ӛтетін Қазақстан Халқы Ассамлеясы (ҚХА) сессияларында, одан кейін, әлемдік және 

дәстүрлі діндер лидерлерінің съездерінде талқыланады. Сонымен қатар, ол “Мәңгілік Ел” 

жалпыұлттық патриоттық идеясында, Елбасымыз құрған қоғамдық келісім мен 

жалпыұлттық бірлік моделінде, Қазақстан Халқы Ассамблеясының (2025 жылға дейінгі) 

даму тұжырымдамасында, ҚР Президентінің 2015 жылғы 28 желтоқсандағы №147 

Жарлығымен бекітілген, Қазақстандық бірегейлік пен бірлікті нығайту және дамыту 

тұжырымымдамасында, ҚХА үндеулерінде [20] кӛрініс тауып, басты  назарда  екенін  

естен шығармауымыз керек. 

 
Әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің съезі Астана қаласында әр екі жыл сайын 

ӛткізіледі. Оның миссиясы да бейбітшілікке, келісім мен ынтымақтастыққа ұмтылу болып 

табылады. 2015 жылы ӛткізілген V съездте мына мәселелер бойынша уағдаласты: 

“азаматтық қоғаммен тұрақтылық пен қауіпсіздікті қамтамасыз ету, жанжалдарды 

болдырмау және реттеу мақсатындағы диалогына жәрдем ету, бітімге келу және 

келіссӛздер арқылы зорлық-зомбылыққа жол бермеу, бейбіт азаматтарды қорғау, барлық 

қайшылықтарды бейбіт жолмен шешуге шақыру; ұлттық деңгейде де, мемлекетаралық 

деңгейде де кез келген саяси және діни қайшылықтарды күшпен шешу әдісінен түбегейлі 

бас тарту”. [21] 

 
1995 жылғы 30 тамыздағы Конституция нәсіліне, ұлтына, дініне және әлеуметтік 

тиесілігіне қарамастан барлық азаматтар құқықтарының теңдігіне кепілдік берді. Сонымен 

қатар, этностық, тілдік, мәдени, діни әралуандылықты мойындау негізінде қазақстандық 
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бірегейлік пен бірлікті қалыптастырудың азаматтық қағидаттарын бекітті. [22] Ол – ортақ 

мүдде мен ӛзара сыйласуды білдіреді, және басқаға деген туысқандық пен сүйіспеншілікті 

кӛрсетеді, халықтардың ӛзіне тән ерекшеліктерін дамытатын және ұлттар арасында мәдени 

құндылықтармен алмасуының құралы болатын мәдени саналуандықты сақтау, [23] яғни 

кӛпмәдениетті Қазақстанның ғұмырын баянды ету. Ал ӛз кезегінде баянды ету үшін, 

кӛпұлтты қоғамда толеранттылық [24] (тӛзімділік) сияқты маңызды либералдық 

құндылықты ілгерілету, дамытуымыз керек. 

 
Қазақ тарихы, қазақ халқының дамуы, қазақ мәдениеті, Қазақстанда мекен ететін ӛзге ұлт 

ӛкілдерінің тарихы – тарихтың қойнауынан орын алатын, тамыры кеңге жайылған, баға 

жетпес құндылықтар жүйесі. Қазақстан Республикасындағы түрлі ұлт ӛкілдерінің тату-

тәтті ӛмір сүруі, ұлтаралық келісім мен толеранттықты сақтау, бейбіт елде бірлігі 

жарасқан, бір қолдың саласындай жүз қырықтан астам ұлттардың ӛмір сүруі - осының 

барлығы Қазақстан Республикасының астарлы саясатының мықтылығы, Елбасымыздың 

кӛрегенділігі, еліміздегі кӛпмәдениеттілікке қатысты құқықтық заңнамалар мен заңдардың 

бұлжытпай орындалуының айқын кӛрінісі. Адам мен азамат құндылықтарын жоғары 

қоятын мемлекет ғана ӛркендей алады. Демек, мультикультурализм концепциясын дұрыс 

жүзеге асыра алатын мемлекет дамиды, гүлденеді. Қазақстанда этностардың бірлігі, елдегі 

және оның сыртындағы бейбітшілік, ұлттық бірегейлікті сақтау – қазақстардың жарқын 

болашағына алып келеді. 

 
Кӛптүрліліктің, кӛпұлттылықтың және кӛпконфессиялықтың толерантты дамуы – 

ғаламдық бейбітшілік пен келісімнің кепілі. Ғасырдан ғасырға ауысып келген этномәдени 

алуантүрлілік болмысты бір мәдениет пен бір танымның туының астына енгізуге, 

қалыптастыруға талпыныс күшеюде. Сондықтан да мультикультуралық тіршілік пен 

диалог мәселелері қазіргі заманғы қоғам үшін аса ӛзекті болып табылады. [25] Ел бірлігі – 

ең асыл қасиет, Қазақстан халықтарының достығы – еліміздің баға жетпес игілігі. 

Барлығымыз бір шаңырақтың астында ӛмір сүреміз, түріміз басқа, тірегіміз бір, жүзіміз 

басқа, жүрегіміз бір – тату-тәтті бірлікте ӛмір сүрейік! Тәуелсіздігімізді баянды ете түсу 

үшін ең алдымен бірлігімізге бекем болуымыз керек. Қорытындылай келе, Елбасымыздың 

мағыналы да мәнді сӛзімен аяқтағым келеді: “Қазақ әлсіресе ӛз арасындағы 
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алауыздығынан әлсіреген. Күшейсе, бірлігімен күшейген.” Кӛпмәдениетті Қазақстанның 

ғұмыры ұзағынан болып, Мәңгілік Елге айналсын! 
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ABSTRACT 

Tourism one of the most rapidly developing industry in the world economy. Therefore, it is 

predicted that tourism will be economic phenomenon, future and bright business of the new 

century. In this article determined beautiful nature and rich mineral water sources, treatment clay 

lands, factors affecting to physological condition of human and climatic factors help to treat 

different kind of diseases, also developing tourim to recreational, educational,therapeutic purposes. 

Moreover, identify general information about the main treatment- rehabilitation centers and 

therapeutic courses, provide issues about possibilities to developing a medical tourism and  their 

spheres. 

Key words: Recreation, economic, treatment-rehabilitation centers, ecology, balneology, climate, 

healing mud, kumys, shubat. 

 

 

Many years population of Kazakhstan was low, and result of this was low impact to nature. Before 

independence of Kazakhstan, in our country tourism did not develop as other sectors of our 

economy. The main regions of tourism services in Soviet Union were Caucasian, Crimea, Baltic 

coast, historical centers of Russia and Central Asia. However, architectural, archeological, cultural 

monuments and natural illustrativeness was not advertised, was not necessary. During Soviet 

Union period Kazakhstan tourism was part of ideological service. Kazakhstani tourism during 

Soviet Union period, the ideological positions considered as an element of cultural and educational 

work, despite the dominant role, it was financed on the principle of no economic importance. One 

of the reasons for the poor development of the tourism industry in Kazakhstan did not give 

attention to tourism as a branch of the economy at the state level. There was not correct approach to 

complex forecast, long-term planning, regional organizing of tourism and non-governmental 

touristic structure. One of the factors to slow downs this industry, it was not recognized as main 

course by local administration, despite to huge income to local budget. 

 

After independence in Kazakhstan was founded to regulate touristic service and modernize 

historical, cultural heritages. Nowadays, development of tourism in Kazakhstan approved by law 

“about Tourism” which accepted in 3
rd

 July 1993 and decrees of President of Republic of 

Kazakhstan. Acceptance of these documents has helped to development of tourism in Kazakhstan. 

mailto:damelia%1F_71@mail.ru
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One of the main steps to develop international relationship became member of UNWTO, also 

creation of international agreements on cooperation in tourism industry. It should be noted that a 

number of contracts have a huge potential for tourism in Kazakhstan, it was recognized as an 

effective partner, their recommendations were accepted with foreign governments. Development 

of internal and external tourism in Kazakhstan has developed. “Law about Tourism “of Republic 

of Kazakhstan were accepted, impacted to development of different types of national tourism 

[20]. 

Development of tourism industry was revived. Nature’s attractiveness of country very important to 

all  tourism industries. Reasons are: 

Features of location to geographical place 

Width of volume of land, beautiful nature 

Political stability, having economical reform 

Rich to various natural and historical resources 

Free labor resources 

 

Considering these kind of spheres development types of tourism, especially wellness resource 

which rich to medical-wellness sphere has become major issue in the industry. One of the vital 

factors of medical oriented wellness resources are water sources, mud, climate. Beautiful nature of 

Kazakhstan,rich to minerals water sources and healing clay places combine each other affecting 

physiologic of human and climate factor complex  for treatment many disease and development of 

medical and health tourism play important role in wellness, leisured purposes.  

 

Treatment oriented medical-wellness centers situation in Central and South Kazakhstan, 

Karkaraly mountain forest array of Karagandy region, Kostanay, Bayanaul mountain forest array 

of Pavlodar region at the front level. The Kazanbas forest areas of Kostanay region  has healing 

mud salty lake with suitable nature resource  for people health. In the Bayanaul array of  Pavlodar 

region climate is continental and there are rivers rich to large areas of mud and sodium chloride, 

magnesium – sulphate. Treatment - wellness oriented tourist centers Almaty, 

Burabay-Schuchinsk,Bayanaul, Karkaraly, Saryagash, Sergeevka, Shalkar areas considered with 

high level opportunities. 

 

Main center for treatment-wellness of Kazakhstan formed by using mineral waters. Minerals, 

chemical, gas, temperature affect to human diseases by healing it. Climatic treatment- treating 

people by using advantages of region with good weather conditions. Common types of climatic 

treatment such as aerotherapy, stroll.Treatment by kumys and shubat from ancient time well 

known in our country. Kumys are include 2-2.5% protein, 1-2% fat, 3.5-4.8% sugar, vitamins, 

phosphor, calcium, 0.6-1.2% milk. Kumys use to treat diseases such as tuberculosis, anemia, 

rickets [8,9]. According to research of Kazakhstan treatment resources,there are 500 mineral 

water sources, 78 healing mud lakes, 50 climatic treatment. Nowadays, in our country are located 

12 treatment-wellness centers, 2 boarding houses, 6 guest houses. There are not 
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treatment-wellness centers in Karagandy, Aktobe, Soth Kazakhstan regions. In addition,  

Caspian Sea coast, Mangystau, Atyrau regions, South and Eastern Kazakhstan places where 

developed mining industries never used as treatment-recreational center. Karkaraly and Bayanaul 

areas never developed as treatment tourism industry and many mineral  muds lakes usage never 

realized. 

Picture-1 

Recreational resources in Kazakhstan 

 
 

Treatment-wellness oriented centers in the Kazakhstan: “Akzhayyk” – 45 km far from Oral city. 

The main treating factor is mineralized water with chloride, magnesium, sodium and 

iron-containing mineral water is used to clean the internal structures. Specialized to treat 

Rheumatism, hypertension diseases, first and second degree anemia, varicose veins diseases, and 

digestive diseases, gastritis, enterocolitis, hepatocholecystiti, pancreatitis. In addition, developed 

the treatment of diabetes, goiter diseases. The "Atyrau" health institution located on the banks of 

the Ural River in Atyrau city. Therapeutic places located on the banks of the Ural River in the city 

side. The main treatment factors contains elements such as sodium with water and chloride. 

Specialized treatments for polyarthritis, degenerative disease, sciatica and arthritis deseases. "Pine 

Forest" is located 50 km away from the city of Kostanai. In 1981, among the birch trees made 

medicinal properties as an artificial lake with a sports complex. The fresh air rich for ozone and ion, 

evergreen plants in the valley will have a favorable impact on the human body. The main natural 
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source of healing - healing mud and low-sodium sulfate mineralized water. "Zerenda" house for 

holidays or house of rest - located 50 km away from the city Kokshetau, in a mountanious forested 

area in the shores of the lake Zerenda. The sandy shore of the lake, mix of forests, mountains, 

suitable climate will affect on human’s body positively, it is important when people have holidays.  

 

“Svetlyi” (bright) - health center is located 60 km away from the city of Kokshetau, 12 km away 

from the "Burabai health center" station, near to the bay of the lake Shuchye. Fresh air, nature 

surrounded by mountains affects positively on humans health, and this climate more stable in this 

area. Basically bronhitis asthma, bronchitis, pneumonia, upper respiratory tract, tanzillint, 

farengotrahlit, sinusitis deaseases can be treated [17]. "Zharkent - Arasan" - national important spa 

treatment and wellness center. It is located in Panfilov district of Almaty city, Zhetisu (Dzhungars) 

region, in the beautiful valley of Alatau, 1,100 meters above sea level. It was founded in 1967. The 

main treatment product is with chlorine, sodium sulfate mineral water. It treats blood circulation, 

nervous system, limbs, joints, skin and gynecological diseases. Climatic factors (healing mountain 

air, vegetation, natural landscape) are widely used. "Alma-Arasan" Wellness Center is located in 

the south west of Almaty, in the northern slope of the Ile-Alatau at an altitude of 1800 km. The 

terrain is mountainous forest meadow. The water contains in a small amount, bicarbonates, 

sodium, slow alkaline (pH 1.9 - 9.6), and radioactive. In 1953, it was fully explored. "Rakhmanov 

Stream" is located in Rahman Lake, East Kazakhstan, Katonkaragay region healing warm water 

source. Also located in South Altai small tectoniс trough, in the Bay of Arasan Lake at an altitude 

of 1750 above sea level. The water comes out from the deep tectonic crack of the granite with 

temperature of 35 ° C to 42 ° C. The difference of the Stream Rahman is containing carbon and 

radon. Freshwater and pure, mineralizes 200 mg / l, contains bicarbonates, sodium, calcium, etc. 

elements. Rahman stream's waterhelps to treat stomach, rheumatism, gynecological, nervous, 

respiratory disease and it is used to treat a variety of wounds and poisoning. "Koktem" (spring) - 

leisure center with fresh and pure. It is located 2 kilometers south of the Almaty city, at the foot of 

the Ile-Alatau Mountain at an altitude of 1100 m above sea level. Fresh mountain air and beautiful 

nature, the natural healing mineral water provides for travelers the best treatment and holiday.  

 

In 1990, in the territory was discovered the source of underground hot water, which contains rich 

medical components; less mineral, (42 ° C to 44 ° C) nitrogen and chlorine, sodium sulphate, silica 

and fluorine. "Saryagagsh" spa treatment center - is located in the city of Shymkent, in South 

Kazakhstan region, 145 kilometers away from the city, on the left bank of the river Keles. 

"Saryagagsh" mineral water for the first time dicoveres in 1948 during the search for oil and gas 

drilling, and it was known with its feature treatment in the same year. The first spa center opened in 

1950 with 15-place . Since 1961 "Saryagagsh" medical center has been named after the name of the 

city. "Turgen" water sources are located in the Almaty region, 80 kilometers away from Almaty 

city and 20 km away from the village of Turgen, along the northern slope of the Ile-Alatau in the 

valley of the beautiful nature. The main natural healing properties - hot (33 ° C, 35 ° C) calcium 

sulfate - sodium (1.44 mineralization I) 51 g / l of water, nitrogen and silicon oxide, used for a daily 
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volume of 25 m physiotherapy. "Merke" spa treatment center is located in Zhambyl region, Merke 

railway station, 14 km away from the south side the station, at an altitude of 1200 meters above sea 

level, in a mountainous region. In 1960, for the local population it was a rest house, and opened in 

1981 as a health center. The main treatment that does not contain fluoride, silicic acid sulfate 

(sulfuric acid), sodium bicarbonate chloride salts are used in combination with radon mineral 

water. As well as the fresh mountain air and beautiful nature, climate therapy, physical therapy, 

physical therapy methods are used. "Zhanakorgan" healing mud spa resort, located in West 

Kazakhstan, Zhanakorgan railway station 2 km away, 170 km away in south east of the city of 

Kyzylorda, in the desert soils of the Syrdarya Valley region, on the shores of the lake Terisken. 

Famous for its healing muds and salty water. The first mud treatment center in Kazakhstan . 

"Burabai" therapy center - located in the Kokshetau region, Schuchinsk district, and suitable with 

its climate and kumys (treats). The "Kokshetau" Holiday House is located  at an altitude of 

350-480 m above sea level, on the shore of lake Burabay, 60 km away from the city Kokshetau, 6 

km away from the railway station of Burabay. Holiday house is located on the shore of the lake 

"Shuchye". The climate is continental with cold winters, summers are warm. Spring and autumn 

berries, mushrooms grow a lot. In the holiday houses can occupy 250 children aged 4-15, and 

rooms are specialized for their parents and families and special rooms for the rest [17]. In holiday 

house club, library, stadium, sandy beach,  and the ski base exist. "Moiyldy" is healing mud spa 

treatment center. 

 

In the Pavlodar region, coast of Moiyldy lake, located 135m above sea level. Founded in 1922. 

Development of treatment-recreational oriented tourism in our country resumed. Improved 

material- technical base of treatment oriented tourism, built new buildings, provided with new 

furniture and used a new method of treatment. Nevertheless, in the republic 10% used for wellness 

purpose from identified more than 120 clay sources.Many places of mineral waters have not 

researched,because of have not developed tourism infrastructure. For example: mineral waters' 

sulfide, iodine, bromine, radon, radon and silicon from the balneological groups are used. 

Kazakhstan has high reputation in the world, because of rich to various landscape and biological 

resources. Therefore, favorable natural-climatic conditions, mineral and chemical composition of 

the water sources, migration density of people in the area, diversity of natural beauties, can become 

base to build treatment-wellness places and centers 

 

In the future, the country's main regions in developing areas of medical and health tourism in 

South, East, and North Kazakhstan regions. Therefore, to improve the condition of the natural 

attractiveness of the region they need to pay special attention to the protection of recreational 

features. Accordingly, in order to develop it the medical and health tourism in the country 

considered with following issues: 

Identify opportunities for the development of tourism in the treatment and wellness; 

Medical tourism and wellness facilities; 

Medical assessment to identify areas in the development of tourism and wellness attractions; 
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Recreational- beauty regions zoning; 

Identify efficient usage resources of tourist and recreational areas; 

By defining future perspectives of conditions for the development of medical and health tourism 

development. 
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ТҮЙІНДЕМЕ 

Мақалада жоғарғы оқу орнында оқитын студенттерінің сөз мәдениетін жетілдіру қазіргі 

кездегі  ең басты мәселенің бірі екендігі. Өйткені педагогтің негізгі қаруы –тілі, сөйлей 

білу шеберлігі жоғары деңгейде болу қажет. Осымен байланысты жоғары оқу орнында 

оқитын студенттердің тек пәндік білім (білім, дағды, іскерлік) алып қана қоймай, өз ойын 

түсінікті де әсерлі жеткізе білу, екінші адаммен диалог құрастыруда қатысымдық 

мәдениетінің жоғары деңгейде қалыптасуына үлкен мән берілуі тиіс. Сондықтан да 

студенттердің ойлау мәдениетін жетілдіру, ол үшін проблемалық сабақтар өткізу, 

студенттерді үнемі іздендіру, ойландыру жұмыстары жүріп отыруы, сөз мәдениетін 

жетілдіру мақсатында тіліміздің байлығын, ойды беру мүмкіншілігін, сөз асылын байқату, 

соған бағыттау, сөз құдыретін таныту т.т. жұмыстар (барлық мамандық иелеріне де) үнемі 

жүргізіліп отыруы, оған барлық ұстаздар атсалысуы тиіс екендігін және ол үшін оқытушы 

мен студент бірлесе әрекет етуі тиіс екендігі айтылады. 

 

РЕЗЮМЕ 

В статье рассматривается одна из актуальных проблем повышение словесной культуры 

студентов высших учебных заведений. Так как основное оружие педагога  - слово, он 

должен обладать высокими ораторскими способностями. В связи с этим студенты высших 

учебных заведений должны не только получить знания по дисциплине (знания, умения, 

навыки), но и уметь ясно и эффектно выражать свои мысли, вести диалог с собеседником на 
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высоком уровне коммуникативной культуры. Поэтому в целях повышения культуры мысли 

нужно проводить проблемные уроки, проводить работу по активизации и организации 

поисковой и исследовательской деятельности студентов; в целях повышения словесной 

культуры знакомить студентов с богатым наследием языка, проводить работу 

направленную на возможность выражения мысли, познание величия слова. В этом должны 

принимать участие все преподаватели совместно со студентами. 

 

Ұлттық білім беру парадигмасы, оның басты ұстанымдары жоғары білімді маманға ерекше  

міндет артып отырғаны белгілі. Өйткені  елімізді бәсекеге қабілетті  елдердің қатарына 

жеткізетін, соған  мүмкіндік жасайтын, ең алдымен, білімді де білікті маман екені даусыз. 

Демек, еліміздің экономикасын дамытатын, мәдениетін көтеретін ХХІ ғасырдың маманы 

қандай болуы керек дегенде, ең алдымен, өз халқының баға жетпес байлығы,  төлқұжаты 

ана тілін жетік білетін, оның сан алуан қырларына бойлай алатын тілдік тұлға болуы 

міндетті. Өйткені тілін сүйген, оны қадірлей білген адам өзін де, өзгені де, мәдени 

құндылықтарын да бағалай алады. Қазақстанның болашағы қазақ тілінде деген Елбасының 

жолдауы да тілдің осындай құдіретінен шығып отыр. Жоғарғы оқу орнында оқитын 

студенттерінің сөз мәдениетін жетілдіру қазіргі кезекте ең басты мәселенің бірі. Өйткені 

педагогтің негізгі қаруы –тілі, сөйлей білу шеберлігі. Осымен байланысты жоғары оқу 

орнында оқитын студенттердің тек пәндік білім (білім, дағды, іскерлік) алып қана қоймай, 

өз ойын түсінікті де әсерлі жеткізе білу, екінші адаммен диалог құрастыруда қатысымдық 

мәдениетінің жоғары деңгейде қалыптасуына үлкен мән берілуі тиіс. Сонымен қатар 

мамандарға тілді теориялық және қатысымдық тұрғыдан меңгеріп қана қоймай, оны  бар 

байлығымен сақтаушы, ұрпақтан-ұрпаққа жеткізуші де міндеті жүктеледі. Өз ойын дұрыс 

жеткізе білу тек сөйлем  құрай салу ғана емес, онда айтайын деген ойдың екінші адамға 

түсінікті, әсерлі, дәлелді болуына мән беріледі. Ондай нәтижеге жету үшін, біріншіден, 

тілдің қалыптасқан жүйесін, соған негізделген  өзіне тән заңдылықтарын, яғни әдеби тілдің 

мәдениетін сақтауға тура келсе, екіншіден, сөйлеушінің айтайын деген ойының, 

қарым-қатынасының мақсатына  сай тілдік құралдарды, амал-тәсілдерді орынды, талғап 

қолдану мәдениеті болуы, жетілуі керек [1]. Демек, пәннен берілетін  теориялық білім 

қатысымдық әрекетте ойдың түсінікті, әсерлі берілуінің құралына айналуы тиіс. Бұдан сөз 

мәдениеті ғылымы әдеби тілдің мәдениеті мен тілдік тұлғаның сөз қолдану мәдениетін 

бірлікте қарастыруы тиіс деген тұжырым жасалады. Мысалы, мектепте сөз мәдениетінің 
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негіздері, әсіресе тілдік норма, оның тілдік негіздері (әр сыныпта) өтіледі. Яғни пән 

бойынша оқушыда бағдарламаға сай білім мен біліктілік қалыптасуы тиіс. Ал жоғары оқу 

орнына келгенде студенттердің бәрі бірдей әдеби тілдің нормасына сай неге сөйлемейді? 

Демек, білім бәріне бірдей берілгенімен, оны іс жүзіне асыруда бірдей нәтижеге жете 

бермейтініміз заңды. Бұл жерде жеке тұлғаның психологиялық, танымдық, әлеуметтік т.т. 

қырларына назар аудару қажет, яғни зерттеуді адамға бағыттау, соның ішкі жан дүниесіне 

үңілу басты бағыт болуы керектігі ғылымда дәлелденуде. Демек, тілді адамның жан дүниесі 

арқылы зерттеу қажет, өйткені «тіл – белгілі бір қоғамдастықтың мүшесі ретіндегі тілдік 

тұлғаның психикасында (жан дүниесінде) өмір сүреді».  «Бүгінгі таңда ана тіліміз үшін 

күрес екі майданда жүргізілуі  керек, бірі – қазақ тілінің әлеуметтік қызмет аясын кеңейту, 

оны әсіресе кеңсе-іс қағаздарының да, ғылымның да, заң-сот істерінің де тіліне айналдыру 

болса, екіншісі одан кем түспейтін – тіл мәдениетін көтеру, тілімізді тек дұрыс қана емес, 

әсерлі, әдемі етіп жұмсау үшін күрес болуға тиіс»,- дейді академик Р.Сыздық [2].  

Студенттердің сөз мәдениеті дағдысын жетілдіру, қалыптастыру, алға қойған міндеттер 

үрдісінен шығу оқыту үрдісін тиімді ұйымдастыра білумен тығыз байланысты екені 

барлығымызға белгілі. Жоғары оқу орнындағы білім беруді ұйымдастыру формасына  

дәстүрлі сабақ және интербелсенді сабақ түрлері  жатады. Сабақтың өтілу формасы (дәріс, 

семинар, практикалық сабақ т.т.) сан алуан. Өзіміздің сабақ беру тәжірибемізде білім, дағды 

қалыптастырудың дәстүрлі формаларын  оқытудың белсенді әдістерімен ұштастырып 

отыруға үлкен мән беріледі. Өйткені оқытудың белсенді әдістері дұрыс пайдаланылған 

жағдайда үш түрлі оқу-ұйымдастырушылық міндетті іске асырады: 1) оқыту үрдісі 

оқытушының басқарушылық қызметіне бағынады; 2) студенттердің оқу үрдісіне белсенді 

қатысуын қамтамасыз етеді; 3) оқу материалының игерілу деңгейін үздіксіз бақылап 

отыруға мүмкіндік береді[3]. Сондай әдістің бірі – дәріс  арқылы білім беру әдісі. 

Оқытудың дәріс әдісі орта ғасырдан бері өз мәнін жоймай, теориялық білім 

қалыптастырудың негізгі бір жолы болып келеді. 

 

Дәріс  – жоғары оқу орнында оқытудың, білім берудің негізгі буыны, оқу материалын 

бірізді баяндаудың жолы. Дәріс - өзекті проблемаларды игеру мен меңгерудің теориялық 

мәселелерін қарастыратын сабақ түрі. Ол болашақ мамандық тұрғысынан үйренушілерді 

өміршеңді, күнделікті өмірден алынған теориялық проблемалар мен мәселелерді шешуге 

бағыттайды. Дәрісте көлемді мәліметтерді жүйелеп беру қолайлы, мұнда тақырыптың 
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басты мәселелері нақтыланып, материалдың өзіндік тұрғыдан игерудің әдістемелік 

нұсқаулары беріледі. 

 

Оның басты мақсаты – студентке теориялық білім негізін меңгерту, білімін толықтыруға 

нұсқау, бағыт беру. Дәрістің маңызы: студенттерді ғылымға енгізеді, «ғылыми ойлау 

мектебі» қызметін атқарады, игеретін пәннің ғылыми негіздерімен таныстырады, оқытудың 

басқа жұмыс түрлерінің (практикалық сабақ, өздік жұмыс) бағытын айқындайды, білімді 

игерудің, материалмен танысудың бағыттық деңгейін, жалпы нысананы қамтамасыз етеді. 

Жалпы нысаналық бағыт барлық ақыл-ой әрекетінің бірізді қалыптасуында маңызды рөл 

атқарады. Ол дәрістің міндетімен байланысты болады. Осыған орай ақпараттың мақсаты – 

студентке ғылым негіздерінен жалпы мағлұмат, бағыт-бағдар беру болса, ал 

міндеті:студенттің танымдық қызығушылығын қалыптастыру;өз бетімен жұмыс істеуге, 

ізденуге үйрету; өз мүмкіншілігін тиімді пайдалануға дағдыландыру;ғылымға деген 

көзқарасын, ғылыми ойлауын дамыту. 

Оқу үрдісіндегі дәрістің мүмкіндігін оның үш түрлі педагогикалық қызметі айқындайды: 

танымдық, дамытушылық және ұйымдастырушылық [4]. 

 

Танымдық қызметі студентті келешек кәсіби әрекетіне қажетті ғылыми ақпараттармен 

қамтамасыз етумен байланысты. Дамытушылық қызметі студенттің оқытушымен 

кәсіби-зерттеушілік әрекетінде шығармашылық ойлау қабілетін қалыптастыруға 

бағытталған тікелей қарым-қатынасына байланысты. Ұйымдастырушылық қызметі 

дәрісханада және дәрісханадан тыс уақытта студенттің өзіндік жұмысын бақылай, басқара 

алуымен байланысты. 

 

Білім беру үрдісінде дәріс: ғылыми (ғылым негіздерін игерту), тәрбиелік, дүниетанымдық 

қызмет атқарады. Дәріс ондай қызметті атқаруы үшін, мынадай талаптарды 

қанағаттандыруы қажет: дәрісті өткізудің тәрбиелік жағы, ғылымилығы, ақпараттылығы, 

ғылымның даму деңгейіне сәйкестігі, дәлелділігі, нанымдылығы, сендіру деректерінің 

молдығы, тыңдаушыларының ойын дамытуы, ойлануға сұрақтар құрастырып, оны бірізді, 

жүйелі аша білуі; әдістемелік өңдеуі: негізгі ойды бөліп алу, тұжырымдар жасау, 

терминдердің мәнін ашу, жаңа білімді әр түрлі жолмен қайталау, бекіту, дидактикалық 

материалдарды,  техникалық құралдарды пайдалану т.т. Дәріс оқылатын курсты 
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жобалаудың әдіснамалық негізінде: ғылымилық, жүйелілік, ақпараттылық, көрнекілік және 

түсініктілік ұстанымдары басшылыққа алынады. Дәріске студенттердің қызығушылығын 

туғызу үшін оқытушы тақырыпты, оның мақсаты мен нәтижесін дұрыс айқындай білуі 

қажет. Тақырыпты жай айта салудан гөрі, оны проблема ретінде, сұрақ-жауап, риторикалық  

мәнде берген өте тиімді. Мысалы, тілдік норманы өтерде, жалпы норма оның тілге қатысы, 

сөз сапасына байланысты сапалы сөз, сапасыз сөз бола ма? деген сияқты мәселелер арқылы 

студенттің зейінін өзіне аударуға әбден болады. Тіпті мысалдар келтіру арқылы да 

тақырыптың мән-маңызын ашуға болады. Дәрісте айтылатын барлық мәселені шешіп 

беруге де болмайды. Бұл жөнінде «барлық мәселені талдап, анықтап беру дұрыс емес, ондай 

жағдайда оқушы өз бетімен ойланудан қалады» деген В.А.Сухомлинскийдің пікірі осыны 

дәлелдей түседі. [ 5 ]. 

 

Студенттердің танымдық белсенділігін көтеруде, сыни ойлау қабілетін дамытуда дәрістің  

интербелсенді  түрлерін пайдалану өз нәтижесін береді. Сондай дәрістің бірі – 

проблемалық дәріс.Проблемалық дәрістерде қарастырылып жатқан тақырып бойынша 

бір-біріне қарама-қарсы пікірлер мен көзқарастар немесе қалыптасқан түсінікке қайшы 

теориялар келтіріледі. Бұл жерде басты мақсат студентті үйреншікті қалыптан шығарып, 

білім игеру процесін өзіндік тұрғыдан ұйымдастыру болып табылады: студент келтірілген 

пікірлерді таңдау мен дәлел келтіру арқылы өзіндік түсінік қалыптастырады [6]. 

 

Проблемалық дәрісте басты назар күрделі теориялық мәселелерге аударылып, пікірталас 

тудыратын сұрақтар қойылады, олардың ішінен біреуін таңдауды талап етіліп, 

студенттердің өзіндік пікір қалыптастырылуына жол беріледі. Бұл әдіс студенттерді 

проблемалық сұраққа жауап іздеуге ынталандырып, зерттеу жұмысына баулиды. Мұндай 

ізденіс барысында студенттердің өздері де проблемалық (екіұшты, дәлелдеуді қажет ететін, 

пікірталас туғызатын, түсінікке қиын, т.б.) сұрақтарды қойып, оларға өздігімен жауап беру 

тұрғысынан ізденеді. Сол себепті де проблемалық дәріс диалогқа және зерттеу процесіне 

ұқсас. Проблемалық  дәріс арқылы мынадай дидактикалық мақсаттарға жетуге 

болады:студенттердің теориялық білімді игеруі;студенттің теориялық ойлауының 

дамуы;пән мазмұнына, келешек мамандығының маңызына студенттің қызығушылығының 

болуы [7]. 
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Проблемалық дәрісте қойылған  мақсатқа тиімді жетуді оқытушы мен студенттің бірлескен 

әрекеті қамтамасыз етеді. Оқытушының басты міндеті –студентке тек ғылыми ақпарат беріп 

қана қоймай,  теориялық білімнің дамуы мен қалыптасуындағы қарама-қайшылықтарды 

көрсетіп, оларды, оны шешудің жолдарын табуға бағыттау. Бұл үрдіс студентті танымдық 

белсенділік, ойлануға қажеттілік туғызады. Студенттің танымдық әрекеті ізденушілік, 

зерттеушілік әрекетке негізделеді. Дәрістің  барысында студенттің ойлануы проблемалы 

жағдаятпен ілесіп отырады. Проблемалы жағдаяттың компоненттеріне таным объектісі 

(дәріс материалы) және таным субъектісі (студент) жатады. Оқу материалы оқу проблемасы 

ретінде беріледі.  Оқу проблемасы студенттердің танымдық мүмкіншілігіне сай құрылуы 

тиіс. Проблемалы жағдаятқа оқу пәнінің студенттің келешек мамандығында маңызды  

және дәрістің дәстүрлі түрлерінде (баяндау) студенттің түсінігіне қиындық туғызатын 

бөлігі алынады. Дәріс ауызша сұрақ – жауап арқылы, диалогтік сипатта түсіндіріледі. 

 

Проблемалық дәріс  шешімін табуға жетелейтін сұрақ қоюдан басталады. Сұрақ арқылы 

оқытушы студентті бірлесіп ойлануға, дискуссия туғызуға итермелейді. Диалогтік тілдесім 

студенттің ойлануына тиімді жағдай жасайды. Ол үшін мынадай жағдайға мән беру қажет: 

оқытушы студентпен өз пікірін бөлісуші ретінде болуы; студенттің пікірімен санасушы, 

қызығушы ретінде көрінуі; студенттің ұсынған пікірлеріне әр түрлі көзқарастың болуын 

қадағалау; студенттің дәлелдемелеріне мән беру, тұжырымдар жасауға қалыптастыру; 

студенттердің сұрақ қоюын қадағалау, шешімін бірге іздестіруге ұйымдастыру. 

 

Студенттердің ойлау үрдісін басқару үшін оқытушы алдын ала дайындалған проблемалық 

және ақпараттық сұрақтар дайындауы тиіс. Проблемалық сұрақтар студенттің бұрынғы 

игерген білімдерінде немесе пәнді өту барысында игерген білімдерінде болмай, оларды 

шешуде қиындық туғызуы тиіс. Яғни проблемалық сұрақтар әлі белгісіз құбылыстарға 

қатысты болады. Осыған орай студентте интеллектуалдық қиналыс пайда болады, 

ойланады. Ақпараттық сұрақтар бұрынғы игерген білімдерін жаңғырту, қойылып отырған 

мәселеге қатыстыларын естеріне түсіру мақсатында болады. Яғни ондай сұрақтардың 

жауабы студенттің бұрынғы игерген білімдерінде болуы тиіс. Проблемалы және ақпараттық 

сұрақтарды сәйкестендіре отырып, оқытушы студенттің жеке басының дамуына мүмкіндік 

жасайды. 
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Сондықтан да студенттердің ойлау мәдениетін жетілдіру, ол үшін проблемалық сабақтар 

өткізу, студенттерді үнемі іздендіру, ойландыру жұмыстары жүріп отыруы, сөз мәдениетін 

жетілдіру мақсатында тіліміздің байлығын, ойды беру мүмкіншілігін, сөз асылын байқату, 

соған бағыттау, сөз құдыретін таныту т.т. жұмыстар (барлық мамандық иелеріне де) үнемі 

жүргізіліп отыруы, оған барлық ұстаздар атсалысуы тиіс деп ойлаймыз.Ол үшін оқытушы 

мен студент бірлесе әрекет етуі тиіс. Бұндай әрекеттің тиімділігі оқытудың интербелсенді 

әдістерін қолданумен тығыз байланысты. Оқытудың интербелсенді әдістері (дәрісті, 

семинарды өткізу әдістері) студенттің кәсіби білім, дағды, іскерлігінің қалыптасуына 

жағдай жасайды.  
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Қазақстан Республикасының халыққа бiлiм беру жӛнiндегi заң негiздерiнде оқыту мен 

тәрбиелеудiң басты принциптерi: оқыту мен тәрбиенiң бiрлiгi, балалар мен жастарды 

тәрбиелеудегi мектептiң отбасы мен жұртшылықтың ӛзара ынтымағы, жас ұрпақты оқыту 

мен тәрбиелеудiң ӛмiрмен байланысы. Бастауыш сыныптардағы тәрбие жұмысының нақты 

мазмұны мен методикасы осы принциптердiң  негiзiнде жасалады. Отбасы - адам 

баласының түп қазығы, алтын ұясы. Себебі: адам баласы шыр етіп дүниеге келген күннен 

бастап, сол ортаның ыстық-суығына бейімделіп, ықпалына кӛніп, осында ер жетеді. 

Кәмілеттік жасқа толғаннан кейін де ӛзі отбасын құрып бӛлек шықпайынша, туған 

ата-анасының қол астында, қамқорлығында болмақ. Демек, отбасы – негізгі қамқорлық 

мектебі. 

 

Балаларды тәрбиелеу - ӛте күрделi, нәзiкте жауапты iс. Әрбiр тұлғаның тәрбиесi отбасынан 

басталады. Әрине отбасы белгiлi бiр ұлт ӛкiлдерiнiң ошағы. Ондағы тәрбие сол ұлттық игi iс 

әрекеттер арқылы әдет ғұрыпқа айналып, ол әдеп болып негiзделедi.“Тәрбие бала дүниеге 

келген сәттен басталады” деген сӛздiң жаны бар. Бесiк жыры, ана әлдиiн естiп ӛскен, халық 

дәстүрiнде тәрбиеленген баладан туған халқын сүйетiн дiнiн, тiлiн құрметтейтiн мейрiмдi 

де, тәрбиелi азамат ӛсiп шығары анық. Бүгiнгi мектептердегi жүргiзiлетiн тәрбиенiң негiзгi 

мақсаты да, мектептегi оқушының жас ерекшелiктерiне қарай құндылықтар маңызын 

санасына сiңiрiп, осыған байланысты тәрбие түрлерiн анықтау. 

 

Педагог оқушыларды оқыта және тәрбиелей жүрiп баланың қалай дамып келе жатқанын, 

оның түрлi қылықтарына түрткi болған себептердi ұдайы талдап отырады. Баланы 

тәрбиелеу, оның жеке бастық қасиетiн қалыптастыру күнделiктi ӛмiрдiң әр күнiнде жүзеге 

асырылады. Баланың дамуына ықпал жасайтын факторлар ӛте кӛп. Балалармен тәрбие 

жұмысын жүргiзгенде олардың бәрiн ескерген жӛн. Егемен елiмiздiң тiрегi – бiлiмдi  ұрпақ. 

Қазақ халқының ӛмiрiнде тәрбие жеке отбасының ғана мұраты болған емес, ұрпақ болашағы 

ежелден ортақ мүдде деп түсiнiлген. Біздiң болашағымыз – ӛсiп келе жатқан жас ӛскiндер 

мен жас ӛспiрiмдер. Жас ұрпақ ел-тiрегi, ертегiмiздiң кепiлi деген сӛз бар. Әсiресе, баланың 

эстетикалық, кӛркемдiк талғамын ұштап ұлттық тәрбие беруiмiз керек. Тiл ана сүтiмен бала 

бойына дарып, мектеп атты ұяда дамып жетiледi. Онсыз бала мәңгүрт болып елiн-жерiн 

сүймейдi. Сусыз құрғақ жерге, таса кӛлеңкелi жерге дән тастағанмен ӛнбейтiн сияқты, жас 

баланы бiлiммен сусындатып, бағып – күтпесек, кӛкiрегiн ашып, тәрбие бермесек ӛспейдi, 

ӛнбейдi. Баламен тiл табысып, оның бойына бiлiм ұрығын себетiн басты тұлға – ұстаз. 
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Ұстазы бiлiмдi болса ғана, осы ұлы мақсатқа - егемендi терезесi тең елге  айналуға мойын 

бұрамыз. Қай қоғамда болмасын ұрпақ тәрбиесiн алатын орны ерекше. Бiлiм негiзi 

бастауышта қаланады десек ұрпақ тәрбиесi алдында бастауыш сынып мұғалiмдерiнiң 

жауапкершiлiгi орасан зор. Күнде ӛзгерiс болып жатқан бүгiнгi таңда халқымыздың арғы 

бергi тарихы мен дәстүрiн, тарихи асыл мұраларымызды бiлiп, қастерлеп, бүгiнiмiзбен 

келешегiмiздiң нәрлi қайнарына айналдыру әрбiр мұғалiмнiң азаматтық парызы. 

 

Бүгiнгi мектеп табалдырығын аттаған әрбiр бүлдiршiн - ол ертеңгi қоғам иесi. Соңдықтан 

оқытудың алғашқы сатысынан бастап, оқушыларға сапалы бiлiм, саналы тәрбие беру, 

халықтық педагогиканы нәрлi қайнармен сусындату үшiн ұстаздар қауымы ғасырлар бойы 

қалыптасқан педагогикалық шеберлiктiң, тәжiрибенiң негiздерiн дұрыс қолдана бiлуi тиiс.   

Баланың ӛмiр тәжiрбиесi аз, сондықтан оған айтатын ақыл-насихат, ӛнеге-ӛсиет, әрi әсерлi, 

әрi ойда қалатындай мәнi бар болу керек. Ұрпағымызды ана тiлiн ардақтауға, ұлтымызды 

сақтауға, кӛтеруге, қазiргi ӛмiрге қолдануға қолайсыз, тiптi терiс тәрбиелейтiн қасиеттерден 

сақ болуға, ақылға қонымды сӛздер айту арқылы баланы тәрбиелейдi және санасын 

арттырады. Жас ұрпақты тәрбиелеу жүйесi заман талабына сай қоғамдық ӛмiрде болып 

жатқан ұлы ӛзгерiстерге байланысты. Қазiр қоғам жан-жақты үйлесiмдi жетiлген жаңа 

адамды тәрбиелеудi талап етiп отыр. Қоғам талабы – заман талабы, ӛйткенi әр адам – ӛз 

заманының баласы. Сол себептен адамды заман билейдi, заманына сай заңы туындайды. 

Қай қоғамда да тәрбие жӛнiнде талай ойшыл – педагогтар адам бойындағы терiс қылықтар 

мен жаман мiнез-құлықтар әлеуметтiк құрлыстың кемшiлiктерiнен туады... халықтың 

экономикалық тұрмыс жағдайларын, тiршiлiк – күйiн ӛзгерту керек, сонда адамның ӛзiде 

ӛзгередi, – деп тұжырымдаған. Сондықтан “туа жаман жоқ, жүре жаман бар”, “Заман 

түзелсе, жаман түзеледi”, – деп халық педагогикасы тәрбиенiң заманға, қоғамға оның 

материалдық, рухани байлығына тәуелдi екенiн дӛп басып жеткiзген.  

 

Жас адамды естi, саналы, сергек етiп тәрбиелеу отбасы мен қоғамдық тәрбие орындарының 

бiрден бiр парызы. Ӛйткенi “Ес түзелмей, ел түзелмейдi” олай болса, егемендi елiмiздiң 

болашағы отбасында тал бесiктен басталып, оқу-тәрбие орындарына естi ұрпақты 

тәрбиелеу iсiмен шешiлмек. Оқушыларға жан-жақты бiлiм, тәрбие беру мектеп атаулының 

басты мiндетi орта, жоғары оқу орындары мен мектептен тыс мекемелер жүйесiнде бiлiм 

беру және тәрбие мақсатын жүзеге асыру үдерісiн тұтас педагогикалық үдеріс немесе оқу 

тәрбие үдерісi деп атайды. Бiлiм беру мен тәрбие мiндеттерiн толық шешу үшiн сабақ 

үстiнде әрбiр тақырып бойынша оқуды тәрбиемен үйлестiрiп ӛткiзу – оқу-тәрбие процесiнiң 

басты шарты. 

 

Тәрбие процесi – бұл күрделi диалектикалық процесс. Тәрбие процесi әруақытта 

динамикалық (қозғалысты) жылжымалы болады. Сондықтан педагогикалық ықпал бiр 

балаға жағымды, ал екiншi балаға терiс ықпал етедi. Осыған байланысты тәрбие процесiнде  

жӛн. Қазiргi педагогикалық теорияда тәрбие әдiсi ұғымы әлiде жете зерттелмеген 
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мәселелердiң бiрi. Ӛйткенi бұл жӛнiнде әр түрлi кӛзқарастардың бар екенi байқалуда. Бұған 

кӛптеген авторлардың тәрбие әдiсне берген анықтамалардың ӛзi-ақ дәлел бола алады. 

Оқу-тәрбие үдерісін бiр - бiрiнен бӛлiп қарауға болмайды олар ӛзара тығыз байланысты. 

Тәрбиенi күнделiктi сабақта оқушының бойына сiңiремiз. Оқу мен тәрбие егiз. Ұстаз 

бастауыш сыныпта әрi мұғалiм, әрi сол сыныптың жетекшiсi. Бала шыбық, қалай исең солай 

майысады, оны тәрбиелеп, мiнсiз азамат етiп жеткiзудiң кiлтi бiрiншi - ұстаз, екiншi - 

ата-ана. 

 

Аса кӛрнектi педагог В.А. Сухомлинский адамгершiлiктi, мейiрбандықты, 

қайырымдылықты тәрбиелейтiн шын мектеп - отбасы дейдi. Мұғалiм оқушыларға 

күнделiктi сабақта тәрбиенi бойына сiңiредi. Баланың қалай болып ӛсетiнi ары бар және 

адал қызметкер жақсы адам, жер бетiндегi жақсылық атаулы үшiн күрескер болып 

шығатыны немесе ұсақшыл, ӛзiмшiл тiптi ашықтан - ашық адам зұлым адам болып ӛсетiнi 

кӛп ретте мұғалiмнiң балалармен жүргiзiлетiн тәрбие жұмысының мазмұны мен әдістеріне 

байланысты. Ата-ана баланы халықтық салт-дәстүрлердің отбасында сақталуына жол беріп, 

дәріптеп отырғаны жӛн. Отбасылық қуаныштарда, ағайын туыспен араласқанда, 

құда-жекжат шақырысқанда, ұлттық және діни мерекелерді тойлағанда жол-жоралғы, 

әдет-ғұрып, салт-дәстүрлердің орындалуына мән бергені жақсы. Баланың ұлттық 

құндылығымыз бен мәдениетімізге құрмет қалыптастырудың бірден-бір жолы: ата-ананың 

баласына ӛз отбасын қадір тұтудан бастап, туған-туыс, ел-жұрт, халық, ұлт, туған жер, 

Отан, Қазақстан, мемлекеттік ту, әнұран, елтаңба сияқты ұғымдарды терең түсініп, 

құрметпен қарауға үнемі насихаттап отыру. Сондай-ақ, діни ұғымдарға да түсінік беріп, 

имандылық негіздерін отбасында ұғындыру шарт. 

 

Отбасы иелері талапты тек балаға қоюмен шектелсе, тәрбие ісі жемісті бола алмайды. 

Ата-ананың жауапкершілігі бәрінен биік болмақ. Сондықтан ата-ана басты талапты 

ӛздеріне қойғандары жӛн. Баланың білім мен тәрбие алуына, қоғамнан ӛз орнын табуына 

жағдай жасауы үшін әрбір ата-ана педагогикалық әдіс-тәсілдерге сүйенгені дұрыс. 

 

Мектеп оқушыларының басты іс-әрекеті - білім алу, танымдық мүмкіндіктерін арттыру, 

қабілеттерін дамыту. Бұлармен бірге қоғамдық іс-шараларға белсенді қатынасуы, ӛзіне 

қызмет етуі, үй шаруасына кӛмектесу секілді іс-әрекеттер бар. Ұстаздар мен ата-аналар 

басқа да ересек адамдардың басты міндеті осыларға отаншылдық сипат беру. Басқаша 

айтқанда оқушының жеке басының мүддесін ұлттық, отан, мемлекет, халық мүддесімен 

ұштастырып отыру. Бұл ретте, А.Кенжалин мысалға келтірген немістердің 11 қағидасының 

негізінде үлгі жасап, негізге алу бүгінгі күні отаншылдыққа тәрбиеле мен отбасындағы 

ата-ананың тәрбие барысындағы ӛзекті мәселесін шешуге кӛмектесер еді. Біз мұны, 

оқушылардың жас ерекшеліктерін ескере отырып былайша жүзеге асыру ықтимал деген 

ойдамыз: 
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Мына қағиданы жаттап ал! Береке-бірлік пен ӛзін-ӛзі білуге ұмтылу әр қазақ ұстанатын 

басты идея болуы керек. 

Береке-бірліктің басы ӛз-ара ана тілінде сӛйлеу: отбасында, сыныптас, дос жолдастарыңмен 

қазақша сӛйлес; 

Балалар мен жастар мұзыкаға құмар: ӛз жан дүниеңді қазақ музыкасымен байытуға ұмтыл; 

Басқаларға еліктеме, ӛз салт-дәстүріңді ұстан. Ол: үлкендерге ізет құрмет, кішіге мейрімді 

болудан басталады. 

Ұлттық сипат отбасынан басталады, қазақстанда шыққан шайді, қазақша кесеге құйып іш, 

үйдегі ит, мысық, папугай т.б. жануарларға қазақша ат қой. 

Ӛз ұлтыңның тарихын, әдебиетін оқып үйренуге ұмтыл. Ол әлемдегі ешбір халықтың 

тарихы мен мәдениетінен кем емес, тіпті, кейбір тұстары артық. 

Ӛзіңнің қазақ ұлтының ӛкілі екеніңді ұмытпа. Жақсылықты алдымен қазаққа істе. 

Жақсы оқып білімді болуға, әр нәрсені үйреніп, ӛнерлі болуға әрекеттен, бұл алдымен ӛз 

басыңа одан соң отбасыңа, одан барып халқыңа, отаныңа пайда. 

Телевизор, радиодан қазақ тіліндегі хабарларды кӛріп, тыңда. 

Қазақ халқы ұлы мәдениетке ие ежелгі халық, бұқпантайлап қорықпай, жасқанбай еңсеңді 

биік ұста. 

Бұдан басқа да кӛптеген қағидалар шығаруға болады, біз оның кейбіреулерін ғана келтірдік. 

Сынып жетекшілері мен ата-ана осыларды балаларға түсіндіріп, балалардың ӛз ойларын 

тыңдап, толықтырулар енгізе отырып, сынып бұрышына жазып іліп қойғаны абзал. 

Осы қойылған талаптарды орындаудың ӛзін бейбітшілікте әр тұлғаның отаншылдығын 

кӛрсететін уәзіні деп қарауға болады. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье раскрывается важность формирования у студентов медиакомпетентности при 

работе студентов со СМИ, чтобы получить всестороннюю подготовку на их пути к 

формированию теоретической и прикладной медиакомпетености.  

 

Бүгінгі таңда сырттан келетін ақпаратқа тосқауыл қою өте күрделі және оны шектеу-

дің  өзіндік қиындықтары бар. Әрі сырттан келетін ақпаратқа тыйым салу арқылы 

проблеманы шешу мүмкін емес. Қоғамның маргиналдануына бұқаралық ақпарат 

құралдарының ықпалы көп. Жаһандану заманында бір жағынан ақпаратты кедергісіз 

алатын қоғамның орнауы заңдылық деп табылса, екінші жағынан, жастардың ақпарат 

тасқынының кері ықпалынан сақтандыру, антигумандық ақпараттар ағынынан  өзін - өзі 

қорғай алу дағдыларын қалыптастыру өзекті мәселе болып табылады. Осы ретте, 

мәнмәтінде ақпараттық қоғамның маңызды сипаттамаларын, елімізде ақпараттық қоғамның 

даму кезеңіндегі медиаортаның қалыптасу факторларын және қазіргі жағдайдағы 

медиакеңістіктегі студент тұлғасын қалыптастырудың педагогикалық аспектілерін талдау 

мәселесі туындайды. 

 

«Ақпарат» термині ғылыми айналымға түспей тұрып, коммуникация құралдарының 

қарқынды дамуы - қазіргі заманның таңбалау мағынасына ауыспастан, көп бұрын пайда 

болған. Философия өз кезегінде, ақпараттың біріне-бірі қарсы – атрибутивті және 

функционалды екі тұжырымдамасын қалыптастырды. Атрибутистер ақпаратты материя 

атрибуты ретінде жіктесе, ал функционалистер ақпаратты тек күрделі, өздігінен құрылатын 

жүйелердің қызмет етуімен байланыстырады.  С.Н. Данилин бұл екі тәсілдің де толық 

еместігін көрсетіп: «Ақпарат – қоршаған ортадағы өмір сүру немесе көрініс формасына 

қарамастан, ол кез келген объектілер мен үрдістердің, құбылыстар немесе оқиғалардың 

сандық және сапалық шамасы» деп тұжырым жасайды[1]. Е.П.Тавокин, ақпарат 

табиғатының  екі жақтылығын анықтап, оның объективті әлем құбылыстарының, 

үрдістерінің көрінісі ретінде идеалды болғанымен, материалды объектілер арқылы: 

белгілер, дыбыстар және т.с.с. арқылы берілетінін, оның пайда болуының (көрінуінің)  ең 
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маңызды шарты – белсенді (өзін-өзі ұйымдастыратын) субъекттің өзара әрекетіне қатысуы 

екеніне тоқталады. Оның көпшілікке ұсынған анықтамасында: «Ақпарат – ол субъекттің 

басқа субъекттің (-тердің) қабылдауына арналған нақты немесе идеалды  дүниенің белгілі 

бір фрагменттерін саналы немесе санасыз көрсетуінің материалданған нәтижесі» деп 

тұжырымдаған[2]. Бұл анықтамалар, өз кезегінде «ақпарат» категориясын әрі қарай талдау 

және оны университет студенттерінің медиақұзіреттілік тақырыбы бойынша зерттеулерінде 

қолдану үшін негіз болады. 

 

Ақпарат өздігінен тұтынушыға жете алмайды, сондықтан осы саналы көріністің 

материалданған нәтижесін беруге қабілетті белгілі бір технологияларды қажет етеді. 1962 

жылдың өзінде-ақ, Маршалл Маклюэн «Гутенберг галактикасы: баспамен айналысатын 

адамның қалыптасуы» деген кітабында, коммуникациялық технологиялар (көбіне жазу 

және кітап басып шығару) қоғамдағы когнитивтік үрдістерді ұйымдастыруға қалай әсер 

ететініне жауап беруге тырысқан. М. Маклюэннің пікірі бойынша, бұқаралық ақпарат 

құралдары өздігінен олардың мазмұнына (контентіне) қарамастын, зерттеу объектісі болуы 

керек. Бұқаралық ақпарат (коммуникация) құралдары қоғамға ең алдымен мазмұнымен 

емес, оның  басқа бұқаралық ақпарат құралдардан  ерекшеленетін сипаттамасымен ықпал 

ететіні негізгі идея болып табылады. 

 

Маклюэнннің өркениет даму кезеңдерін төмендегідей көрсетуге болады: 

а)алғашқы жазуға дейінгі мәдениет –  байланыстың ауызша түрі мен өмірдің 

ұжымдық түрінің қағидаларына, қоршаған ортаны қабылдауы мен түсінуіне 

негізделген ақпаратты беру ; 

ә)жазба- баспа мәдениеті («Гутенберг галактикасы»)  – табиғилық пен ұжымдық 

даралықты ұжымды тарату және детрайбализациямен ауыстырған дадактизм және 

национализм дәуірі; 

б)  «жаһанды ауылдың» қазіргі кезеңі –  әлемді аудио-визуалды, көп шамалы 

қабылдауды және ұжымдылық табиғи қабылдауды тудыратын, бірақ жазба-баспа қатынас 

тілін редиотелевизиялық және желілік бұқаралық ақпарат құралдарымен ауыстыру арқылы 

- жаңа электрондық негізде қабылдау [3]. 

 

Ғылыми басылымдар, аналитикалық шолулар,  ақпараттық қоғамның даму мәселелеріне 

арналған мақалаларда, осы саладағы ірі мемлекеттік және мемлекетаралық 

бағдарламалардың басталу мерзімі ретінде 1993 - 1994 жылдар көрсетіледі. Бірінші кезекте 

ол У.Дж. Клинтон мен А. Гордың (ақпан 1993 ж.) Меморандумында ресми жарияланған 

американдық «Ұлттық ақпараттық инфрақұрылым» құру бойынша бастамасы және 1994 ж. 

желтоқсан айында ЕО Комиссиясы бекіткен еуропалық «Ақпараттық қоғам» 

тұжырымдамасы (Information Society - IS).  Қоғам өмірінің әртүрлі салаларын 

компьютерлендіру мен ақпараттандырудың технологиялық және әлеуметтік салдарының 

тереңдігі мен ауқымын ескере отырып, оларды кейде компьютерлік немесе ақпараттық 
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төңкеріс деп те атайды. Бұдан басқа, батыстық қоғамдық-саяси ой,  мақсаты 

ғылыми-техникалық прогресстің жаңа кезеңі – компьютерлік және ақпараттық төңкеріс 

тудырған ең жаңа құбылыстарды түсіндіру болып табылатын «ақпараттық қоғам» деп 

аталатын тұжырымдаманың әртүрлі нұсқаларын ұсынды.  Қазіргі кезде Батыстық 

қоғамдық-саяси көзқарастарда 70-жылдары постиндустриалды қоғам теориясы алған 

орынға біртіндеп  жылжып барады. 

 

Постиндустриалдық қоғам теориясын ұсынған жетекші зерттеушілердің бірқатары, соның 

ішінде Д.Белл, қазіргі уақытта ақпараттық қоғам тұжырымдамасының қолдаушысы ретінде 

көрінеді.  Д.Белл үшін ақпараттық қоғам тұжырымдамасы постиндустриалды қоғам 

теориясын дамытудың өзіндің жаңа кезеңі болып отыр. Сондай-ақ, Д.Беллдің пікірінше, 

ақпарат пен басты рөлде компьютер ойнайтын білімді ұйымдастыру мен өңдеудегі төңкеріс 

– постиндустриалды қоғам деп атайтын мәнмәтінде дамиды [4]. У. Мартин ақпараттық 

қоғамның негізі сипаттамаларын келесі критерийлер бойынша төмендегідей бөліп, қарауды 

ұсынады: 

технологиялық  (негізгі фактор — өндірісте, мекемелерде, білім жүйесі мен тұрмыста 

кеңінен қолданылатын ақпараттық технология); 

- әлеуметтік  (ақпарат өмір сапасын өзгертудің маңызды ынталандырушысы ретінде 

болады, ақпаратқа кеңінен қолжетімдік болған жағдайда, «ақпараттық сана» қалыптасады 

және бекиді); 

- экономикалық  (акпарат - ресурс, қызмет, тауар, қосалқы құн мен жұмыс бастылық көзі 

ретінде экономикада негізгі факторды құрайды); 

- саяси (халықтың әртүрлі таптары және әлеуметтік топтары арасындағы өсіп келе жатқан 

қатысулар және консенсуспен сипатталатын саяси үрдіске әкеліп соғатын ақпарат 

еркіндігі); 

- мәдени  (жеке индивидтің немесе жалпы қоғамның дамуы үшін ақпараттық 

құндылықтарды бекітуге ықпал ету арқылы ақпараттың мәдени құндылығын мойындау). 

 

Бұл орайда У.Мартин, коммуникация ақпараттық қоғамның негізгі элементі болып 

табылатындығына баса назар аударады. Автордың пікірінше, ақпараттық қоғамды - өмір 

сапасы әлеуметтік өзгерістер мен экономикалық даму перспективалары сияқты (үдемелі 

түрде) ақпарат пен оны пайдалануға тәуелді болатын қоғам ретінде анықтауға болады. 

Осындай қоғамда өмір стандарттары, еңбек пен демалыс формалары, білім жүйесі мен 

нарық, ақпарат пен білім саласындағы жетістіктердің айтарлықтай ықпалында болады. 

 

Ақпараттандыру мен компьютерлендіру адамдардан компьютерленген қоғамның 

жағдайлары мен шындығына бейімделуді және оған қоғамда лайықты орынды қамтамасыз 

ететін жаңа дағдыларды, жаңа білім мен жаңа ойды талап етеді. Сондықтан, У.Мартиннің 

ақпараттандыру қоғам мүшелерінің  барлығында дерлік жеке деңгейінде, ұйымдасқан 

деңгейінде, жұмыс орнында, тұрмыста да өмір салты мен сапасына ықпал етеді,- деген 
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ойымен келіспеуге болмайды.  Ол жақсы болса да,  жаман болса да, тұтас қауымдастар 

өмірін тек өзгертіп қана қоймайды, сонымен бірге, ол адамдар арасындағы қатынастар 

мәнмәтінінің өзін қайта құруға ықпал етеді, - дейді автор [5].  Заманауи ақпараттық 

қоғамның коммуникациялық кеңістігі  құрылатын техникалық құралдарды белгілеу және 

сипаттау үшін, «бұқаралық ақпарат құралдары» ұғымы пайдаланылады.  Оған ХХ 

ғасырдың негізгі коммуникациялық құралдары болған теледидар, радио, пресса жатады, 

солар арқылы кәсіби журналистер ақпарат дайындап, таратқан болатын. Алайда, жаңа 

техникалық құралдың – компьютердің, сондай-ақ, Интернеттің пайда болуы - бұқаралық 

коммуникацияның қалыптасқан жүйесіне маңызды өзгерістер енгізді. Ол өзінің үйреншікті 

институционалды құрылымдарының шегінен шығып кетті. Мысалы,  ұялы байланыстың 

пайда болуы индивидтің тұлғааралық коммуникациясы үшін де (телефон), сондай-ақ 

бұқаралық (радио тыңдау) коммуникациясы үшін де пайдаланатын құрылғысының пайда 

болуына әкеліп соқты. Яғни, дәстүрлі «бұқаралық коммуникация» және «бұқаралық 

ақпарат құралдары»ұғымдарымен беріле алмайтын және тұжырымдалмайтын техникалық 

құралдар пайда болды. 

 

«Медиа» ұғымы коммуникативтік техникалық құралдар қызметін талдаудың бейтарап 

векторын білдіреді. Онда «бұқаралық» ұғымымен байланысты көп мағыналы коннотация 

жоқ, ол электрондық коммуникативтік құралдардың дербестендіру жағына қарай дамуы 

жағдайында ерекше маңызды болып табылады.  М. Маклюэн коммуникацияның әртүрлі 

құралдарын білдіру үшін қолданылатын «media» терминін ең бірінші болып 

пайдаланғандардың бірі. Ғалым заманауи қоғамға (атап айтқанда, балалар аудиториясына)  

теледидар сияқты коммуникация құралының ықпал ету әсерін сәуегейлікпен айтқан 

болатын. М.Маклюэннің: «The Medium is the message» («Хабарды беру құралының өзі 

(медианың) хабарлама болып табылады»)  деген атақты цитатасы, ғалымның хабарлама 

болып табылатын медиамәтіндер әртүрлі қабылдануы мүмкін, деген пікірін айтарлықтай 

анық білдіреді [6]. 

 

Сонымен,  алғашқы  медиа , адам тілі, ым және мимика сияқты тура коммуникацияны 

беру формалары болып табылады. Екінші медиа  деп, техникалық тасымалдаушылар 

қолдау көрсететін ақпаратты жанамалау формаларын түсінеді. Ол, мысалы, кітап, суреттер, 

фрескалар, фотографиялар болуы мүмкін. Дегенмен, коммуникативтік мазмұндағы өнімді 

(«хабарламаны») жіберуші тарапынан техникалық құрал қажет (қалам, қарындаш, баспа 

білігі, кисть, бояу және т.б.).  Қабылдаушы тарапынан хабарламаны алу үшін («оқу» үшін) 

шифрден шығаратын қосалқы құралдың қажеті жоқ.  Бірде техникалық тасымалдаушылар 

жазып алған осы екінші медиалар өздігінен тасымалдаушысыз да қабылдана алады.  

 

Үшінші  медиа қабылдаудың  техникалық жүйесі, техникалық тасымалдаушы, 

берудің техникалық жүйесі, көрсетудің техникалық жүйесі арқылы жүзеге 

асырылады. Бұл ретте хабарламаны жіберушіге де, алушыға да техникалық құрылғылар, 
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құралдар қажет болады.  Үшінші медиаларға, мысалы, теледидарды, радионы, CD, DVD  

және мультимедиалық-қосымшалар деп аталатын құрылғылар жатады.  Техникалық 

типологиямен қатар, X. Бонфаделли ұсынғандай, «медиа» ұғымының мәнін қолдану 

бойынша да ажыратуға болады. X. Просс берген жіктеуді  Бонфаделли,  медианың адами 

белгі жүйесін сақтау мен тасымалдау үшін жарамды барлық адамдық артефактілер мен 

техникалық құралдарды қамтитын техникалық ұғымы ретінде қарастырады 

(«Коммуникативтік арналар»).  

 

Ол медианың семиотивтік ұғымы, мысалы, коммуникологияда 

(коммуникативистикада) ол тапқан бір немесе бірнеше белгі жүйелері («Кодтар») арқылы 

материалданатын немесе білдіретін зияткерлік еңбекті беруді немесе манифестациялауды 

білдіреді деп санайды. Медианың әлеуметік -институционалдық ұғымын Бонфаделли 

ерекше дағдылар, жұмыс формалары мен қайта өндірудің экономикалық жағдайы арқылы 

құрылатын әлеуметтік ұйымдардың маңыздылығымен түсіндіреді. Бұл ұйымдар қоғам үшін 

ерекше коммуникативтік қызмет жасайды және олар міндетті түрде әлеуметтік 

институциаланып, реттелуі тиіс. (Мысалы, «медиа- кәсіпкерлік») [7]. 

 

Г: Марси-Бенке мен М. Раттың медиабілім зерттеулерінде «медиа» ұғымының ауызекі 

сөйлеу үшін қолданылуы негізге алынған. Жастардың «медиаға» артықшылық көрсететінін 

диагностикалай отырып, олар «медиа» сөзін олардың өзінше (топ ішінде, жеке) пайдалануы 

мен түсінуін ескеру маңызды деп санайды. Эмпирикалық түрде жастар үшін, он негізгі 

медианы бөле отырып,  Г. Марси-Бенке мен М. Рат оны келесі типтерге жіктейді: 

Н а рр ат и втік  медиа ғ а :  фильм, сериал, кітап, комикс, мультфильм, шартты түрде тіпті 

компьютер ойындары мен журналдар, сондай-ақ өте шартты түрде музыка да жатады. 

Ко мм ун ик ти втік  м ед иа ға : телефон мен Интернет.  

Әуен і  б ар  м ед иа ға :  фильм, сериал, мультфильм мен музыканың өзі жатады. 

Б ел сенд і  меди ағ а :  Интернет, телефон, компьютер ойындары жатады. 

Эк шн - фо рм ат та ры  ба р   (жедел сюжетті) медиаға: форматты фильмдер, кітаптар, 

комикстер, мультфильмдер және компьютер ойындарынан табуға болады. 

Ко мм ун ика т и в т ік  ф о рма т та рғ а :кітап, журнал, сериал мен шартты түрде  фильм, 

ұсыныстары және қызметтері мен Интернет жатады. 

 

Қазіргі кезде Интернет-ұсыныстардың коммерциялануына байланысты, pull mediaдан 

(ақпарат алынатын медиадан)  push mediaға (ақпаратты өзі беретін медиаға) ауысу тән, ол 

Германияда медиабілім үрдісіндегі мәселелі өрістің тағы да бірі болып табылады.  Неміс 

медиапедагогтары медиабілім міндеттерін осы жіктеме ракурсында жиі шешеді, өйткені 

«жаңа push mediaның айрықша ерекшелігі - сіз оларды емес, олардың сізді тезірек 

табатындығы» болып табылады [9].  
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Бұл жіктемеге бөлу арқылы, медианы коммуникация критерийі бойынша ажырата отырып, 

білім алушы аудиторияның оқытушылармен өзара әрекетін көбірек түсінуге ықпал етеді.   

Коммуникативтік технологиялардың әлеуметтік қызметі нақты қоғамның медиаортасын 

(медиакеңістігін) құрайды.  Медиаортаны өзгерту, бір жағынан, коммуникативтік 

инновацияларды енгізу; коммуникативтік техниканы пайдалануда және т.с.с. белгілі бір 

құқықтық тәртіпті қалыптастыру  бойынша әлеуметтік күштер (топтар, жекелеген 

индивидтер) қызметінің нәтижесі; екінші жағынан – қоғамдық түрлендірулердің өте 

маңызды факторы, өйткені ол адамдардың өмір салтын, әлеуметтік практиканы өзгертеді, 

және соның салдары ретінде ойлау мен өмірді түсінудің жеке тәсілдерін де өзгертеді. 

  

Сондықтан қазақстан қоғамының медиаортасының қазіргі даму барысында өзгеріп 

отыратын коммуникациялық орта жағдайында үлкендердің, балалар мен жастардың 

медиабілім үрдісіне тартылуына байланысты педагогтар алдына бірқатар міндеттер 

қойылады. 
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Қазіргі жағдайда қоғамның білім деңгейі мен интелектуалдық әлеуеті ұлттық байлықтың 

маңызды құрамы ретіндегі сипатқа ие болды, ал адамның білімділігі, кәсіби 

икемділігі,шығармашылыққа талпынысы және қалыптан тыс жағдайларда әрекет ете білуі 

қоғамның тұрақты дамуы мен қауіпсіздігін қамтамасыз етуге шарт бола алады.  Мұндағы, 

қажеттілік, қабілет, мүмкіндіктен туындайтын нәтиже даму мен ұмтылыс арқылы жүзеге 

асады. Олай болса, білім беруді дамыту процесінің әлемдік үрдіс дағдарысының кірігуі, 

дамыған елдердің стандартына деген ұмтылыс қоғам дамуындағы қажеттіліктер 

туындатуда. Бүгінгі ӛмір талабы сапалы, әрі терең білім беру жолдарын әлемдік дәрежеде 

ұйымдастыруды қажет ететіні баршаға белгілі. Бұл қажеттілікке жетудегі басты  

стратегиялық мақсат - адамзат жинақтаған білімді жай игеріп қана қою жеткіліксіз, соған 

сәйкес ақпарат негізінің артуы мен оның ӛсу модернизациясына ілесу болып табылады. Осы 

жауапты жұмысты іске асыруда басты жауапкершілік педагогтар қауымына жүктеледі.  

Еліміздің бүгіні мен ертеңі ӛскелең ұрпақ еншісінде. Осы ұрпақты бүгінгі таңда жан-жақты 

терең бідлімді, интеллектуалдық деңгейі жоғары, ӛз бетімен ізденуге қабілетті етіп 

қалыптастырудың бірден бір жолы – оқушыны шығармашылыққа жетелеу. Бұл мұғалімнен 

терең біліктілікті қажет етеді. 

 

Білім беру саласындағы дағдарыстан шығудың тағы бір жолы оқытушы білімін жүйелі 

кӛтеріп отыруы болып табылады. Қазіргі уақытта мұғалімдердің біліктілігін арттыру 

жүйесін түпкілікті ӛзгерту білім беруді жаңғырту үшін жалпы жүйелік маңызға ие. 

Қазақстан Республикасы бойынша мұғалімдердің біліктілін арттыру жүйесін түпкілікті 

ӛзгерту мәселесімен «ӚРЛЕУ» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы АҚ айналысуда. ҚР 

ББЖҚБАРИ де Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға 

арналған мемлекеттік бағдарламасына сай, жыл сайын шамамен 73,3 мың педагогикалық 

қызметкерлердің біліктілігін арттырады.  

mailto:kulbaeva_1972@mail.ru
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Қазақстан Республикасының  2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының 

– басты стартегиясы, сапалы білімнің бәсекеге қабілеттілігін арттыру, білім беру жүйесін 

басқарудың менеджменттік жүйесін дамытуна басты назар аударады. Бағдарламаның 

мақсаты айқын, міндеттері белгілі, іске асырылатын кезеңдері нақты, нысаналы 

индикаторлары, мен басты принциптері жүйелі.  Бағдарламада «еліміздің болашақ 

экономикасының саяси және әлеуметтік, мәдени ӛркендеуінің тұғырнамасы – білім, соның 

ішінде, сапалы білімге ерекше мән беру» - атап кӛрсетілген. Соның ішінде сапалы  білім 

беру біріншіден, оқыту үдерісіне қазіргі замануи әдістемелер мен технологияларды енгізу, 

екіншіден, педагог мамандығының сапасын арттыру, жаңа форматта мұғалімдердің 

біліктілігін арттыру, білімнің қоғам сұранысын қанағаттандырудағы сапалы білім беруде 

әлемдік стандарттар деңгейіне дейін қол жеткізу керектігі атап кӛрсетілді.  

 

Заманауи қоғамда білім адамның капиталы болып табылады. Елдегі білімді адамдардың 

санының кӛбеюі елдің мүмкіндігін арттыратыны даусыз. «Бәсекеге қабілетті дамыған ел 

болу үшін білімі жоғары ұлт болуымыз керек. Қазіргі заманда жай ғана сауатты болу 

жетккіліксіз, азаматтарымыз ең алдыңғы қатарлы құрал-жабдықтармен, ең заманауи 

ӛндірісте жұмыс істеу қабілеттерін әрқашан игеріп отыруы тиіс», - бұл «Қазақстан-2050» 

старетгиясында кӛрсетілген ұлттық білім беруді дамытудың жаңа тәсілдерінің 

жорамалдарының бірі. Бүгінгі күн мұғалімнің біліктілігін арттыруда жалпы қоғамдық 

мәселе ретінде қарастыру қажеттігі туған кезең. Біліктілік - бұл білімді меңгерудегі, 

тәжірибедегі білімділікті, құндылықты бейнелейтін жалпы қабілеттілік. Оқытушылардың 

сапалы білім беруі үшін міндетті түрде біліктілігін арттырып отырған жӛн. Біліктілік 

арттыру курстары – оқытушының білімін шыңдай түсуімен қатар еңбегінің сапалы болуына 

ӛз септігін тигізеді және шығармашылықпен жұмыс істеуіне ықпал ететін негізгі фактор.  

 

Ендеше сапалы білім беру бүгінгі күнде ӛзіндік ерекшелігі бар сұранысты қамтамасыз 

ететін орта болады.  Мұндағы басты кӛрсеткіш индикаторы, мұғалім біліктілігіндегі кәсіби 

- тұлғалық деңгейі сапасының  жоғары болуына ерекше назар аударады.    Сапалы 

біліктілікті арттырудың басты ерекшілігі әлемнің ең үздік тәжірибелерін біліктілік арттыру 

жүйесіне біріңғай тұжырымдамалық әдіс арқылы енгізудегі басты бағыт етіп алуда: 

біріншіден, біліктілікті арттыруда мұғалімдердің кәсіби деңгейінің сапасы қоғам 

сұранысына сай болуы; екіншіден, біліктілікті арттырудың сапасын қамтамасыз етуде 
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әлемнің озық тәжірибелерін пайдалану үрдісін жалғастыру; үшіншіден, мұғалім мәртебесін 

кӛтеруде, білім беруді дамытудағы оның инттелектуальдық, кәсіби-тұлғалық сапалық 

деңгейлерінің үлесінің ӛсуіне жағдай жасау. Олай болса, педагогтардың кәсіби  

біліктіліктілігін арттырудың сапалық категориясына белсенді оқытудың тиімді әдістері 

оқыту әдістемелерін жаңғырту, оқытудың қазіргі замануи әдістемелерін енгізу (тьюторлық, 

менторлық, аниматорлық, модераторлық әдістер т.с.с) және де педагогтарды  сындарлы 

ойлауға, ӛзіндік ізденіс пен ақпаратты терең талдау машығын игертуге жағдай жасау; 

жобалар қорғауда, ӛзіндік жұмыстарда ғылыми-зерттеушілік қызметтегі белсенділікті  

дамытуды креативті  қолдану болып табылады. Мұғалімнің біліктілігін арттырудағы 

сапасы педагогтың кәсіби даму және тұлғалық әлеуеті деңгейінің дамуына мүмкіндік 

береді, ӛйткені, мұғалімнің даму дәрежесі, мектептің даму сапасынмен анықталады.  Батыс 

елдеріне белгілі американдық ғалымдар Виллис Д.Холи және Линда Валли зерттемелеріне 

сүйенсек, педагогтардың біліктілігін арттырудың жаңа 2 бағытын атап кӛрсетеді: 

Біріншісі, педагогтың оқыту және кәсіби-педагогикалық іс әрекетінің даму сапасы. Бұл, 

педагогтың тұлғалық және кәсіби ӛсу үдерісінің сапалық нәтижесі.  

Екіншісі, оқыту үдерісініндегі менеджмент. Мұның негізі педагог алған білімін, кәсіптік 

жоғары деңгейде белсенділік таныта отырып, іс-әрекетте қолдана алуды басқарау болып 

табылады – дейді ғалымдар. 

 

Біліктілікті арттыру курстарында жоғары сапаға жету үшін мынадай міндеттерді белгілеуге 

болады: 

Мұғалімнің шығармашылықпен еңбек етуіне жағдай туғызу; 

Мұғалімнің зерттеушілік мәдениетінің қалыптасуына қажетті бағыт-бағдар беру; 

Шығармашылық ізденісі мен еңбегіне толық еркіндік бере отырып, оқыту ізгілендіру 

мақсатындағы талап, тілектерінің орындалуына ӛзіндік іс-тәжірибесін таратуға мүмкіндік 

туғызу; 

Мұғалімнің қоғамдағы мәртебесі мен беделін арттыруға арналған іс-шараларды жиі 

ұйымдастырып отырыу.  

Мұндай зерттемелер мұғалімдердің кәсіби біліктер сапасын кӛтеруге толық 

теориялық-әдістемелік тұрғыда қажеттілігі мол.  Біліктілікті арттыруда мұғалімнің 

сапалық кӛрсеткіштері: ол, білім беру саласындағы жаңалықтарды ендіру, жаңалықты 

ендіру құндылықтары, білім беру саласына жаңалық ендіру концепциялары, мұғалімнің 
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инновациялық даярлығын қалыптастыру заңдылықтары, ғылыми-әдістемелік жұмыс, озат 

педагогикалық тәжірибе мен инновациялық педагогикалық технологияларды үйрену, 

жинақтау, пайдалану, инновациялық психологиялық-педагогикалық зерттеулер нәтижесін 

іс-тәжірибеге кеңінен ендіру, әртүрлі инновациялық психологиялық-педагогикалық теория 

мен практиканың ӛзара байланысқан іс-әрекетін жүзеге асыру; педагогикалық 

инновациялық қозғалыс, инновациялық зерттеушілік ізденістер қажеттілігінен тұрады.  

   

 Жалпы, «сапа» ұғымының мәні кең, ол ӛнім, еңбек, тұрмыстық қызмет, денсаулық, білім, 

мәдениет, қоршаған ортадан бастап адам ӛмірінің сапасына дейінгі аралықты қамти отырып  

- нақты қажеттілікті қанағаттандыратын барлық сипаттамаларының жинақтығын 

анықтайтын норма болып отыр. Ал «сапа» ұғымының мәні кең, ол ӛнім, еңбек, тұрмыстық 

қызмет, денсаулық, білім, мәдениет, қоршаған ортадан бастап адам ӛмірінің сапасына 

дейінгі аралықты қамтиды. Мұның ішінде білім беру сапасына тоқталсақ, күні бүгінге дейін 

білім сапасын ағымдағы оқу жылының бағалары «жақсы», «ӛте жақсы» деген ұғымдардың 

пайыздық кӛрсеткштерімен кӛрсетсек, ендігі сапа  - нақты қажеттілікті қанағаттандыратын 

барлық сипаттамаларының жинақтығын анықтайтын норма деп атайды. (С.Е.Шишов, 

В.А.Кальней). Олар «Білім беру сапасы – әлеуметтік категория, бұл білім беру үрдісіне 

қатысушылардың білім беру мекемелері ұсынған білім беру қызметіне қанағаттану 

дәрежесі» деп түйіндесе. М.М.Поташник кӛзқарасы бойынша «Білім беру сапасы мақсат 

және нәтижеге байланысты, яғни мақсатқа жетуде оқушыны дамытуға болжанған әлеует 

аймағы» дейді. Білім беру сапасын зерттеуші ғалымдар (А.М.Моисеев., С.Е.Шишов., 

В.А.Кальней және т.б.) сапаның үш құрам бӛлігінің бірігіу түсінігін жіктейді. Ол- ресурс 

сапасы, үрдіс сапасы және нәтиже сапасы. Мұндағы, ресурс сапасына жататындар: білім 

беру стандарты, оқу жоспарлары, бағдарламалар, оқытудың әдіс-тәсілі, оқытудағы тұлғаны 

дамыту, педагог кадрлар құрамы, білім беру мекемесінің құрылымы, материалдық 

техникалық база, құқықтық-нормативтік база, білім беруге жұмсалатын қаржы және білім 

беру мекемесі педагогтарының имиджі. Үрдіс сапасына жататындар: білім беру мекемесін 

дамыту және жүйелі басқару, оқу-тәрбие процессі, білімділік технологиялар, оқыту 

процессінде субьектінің жекелей мүмкіндігін жүзеге асыру,білім беру мекемесінің сыртқы 

ортамен ӛзара байланысы. Нәтиже сапасына жататындар: ӛзара біріккен құзырлылықты 

қалыптастыру, оқыту деңгейі, жеке тұлғаның физикалық, психикалық, адами денсаулық 

деңгейін дамыту, құндылыққа бағытталған қарым-қатынас, шығармашылыққа бағытталған 
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іс-әрекеттегі қабілетті меңгерту, тұлғаны ӛз бетінше әлеуметтендіру және әлеуметендіруге 

дайындау деңгейі, білім беруде жеке тұлғаны қанағаттандыруға бағытталған сұраныс. 

 

Білім беру сапасы тұрақсыз, динамикалық үзіліссіз категория, ол әлеуметтік қоғам 

сұранысына қарай ӛзгеріп отырады. Білім беру сапасы ӛзіндік мақсат емес, адамның ӛмір 

бойы жетістікке жетуге бағытталған қабілеті. (Л.М.Голубева) Олай болса, болашақтағы 

білім беру сапасы адамның ӛмір сүру сапасына да байланысты болады деп ойлаймыз. 

Сапалық білім беру жағдайында ең алдымен мұғалімнің инновациялық біліктілік дағдысын 

қалыптастыру басты қажеттілік: ол, білім беру саласындағы жаңалықтарды ендіру, 

жаңалықты ендіру құндылықтары, білім беру саласына жаңалық ендіру концепциялары, 

мұғалімнің инновациялық даярлығын қалыптастыру заңдылықтары, ғылыми-әдістемелік 

жұмыс, озат педагогикалық тәжірибе мен инновациялық педагогикалық технологияларды 

үйрену, жинақтау, пайдалану, инновациялық психологиялық-педагогикалық зерттеулер 

нәтижесін іс-тәжірибеге кеңінен ендіру, әртүрлі инновациялық психологиялық 

педагогикалық теория мен практиканың ӛзара байланысқан іс-әрекетін жүзеге асыру; 

педагогикалық инновациялық қозғалыс, инновациялық зерттеушілік ізденістер және т.б.  

Осыған орай білім беру жүйесінде жасалынып жатқан реформалар орта білім деңгейін 

жаңашыл бастамаға бағыттайды. Жалпы кәсіби педагогикалық біліктілікті арттыру , 

біріншіден, тұлғаның дербес ерекшеліктерін ӛздігінен жүзеге асыруының жоғары 

деңгейімен және ӛзіндік стильде іс-әрекет ету қабілеттілігіне байланысты. Мұндай стиль 

жоғары оқу орнында оқып жүргенде қалыптаса бастайды және болашақта жетістіктерді 

қамтамасыз ететін ӛзіндік ерекшелігі бар тәсілдер жүйесін кӛрсетеді. Екіншіден, мұғалімнің 

педагогикалық әрекетінің, педагогикалық қарым-қатынасы мен тұлғалық 

құндылықтарының қалыптасқандығын айқындайтын кәсіби білім, білік, дағдының қажетті 

мӛлшерін меңгеру, яғни, кәсіби-педагогикалық құзыреттілік – педагогтың кіріктірілген 

кәсіби-тұлғалық сипаттамасы ретінде анықталады. Қазіргі кезде мектепке әдіснамалық 

мәдениетті игерген, яғни, әдіснамалық ережелер туралы білім мен білікке, оларды 

проблемалық педагогикалық жағдаяттарды шешу үдерісінде қолдана білуге негізделген 

ойлау қабілеті ерекше тұлға керек. Ӛйткені қазіргі педагог тек ұйымдастырушы бола 

алмайды, ол  басқарушы тұлға болуы тиіс.  
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Оқу орындарында педагогикалық процесте жүйелі түрде сапалы, жан-жақты білім берілу 

үшін мына жайттарды ескерген жӛн: 

Оқытушының ӛз пәні бойынша біліктілігін кӛтеруді басты назарға алу; 

Қызметкер ӛткен біліктілік арттыру курстарын мазмұнына қарай жаңартып, араластырып 

отырған жӛн; 

Курсты аяқтаған оқытушы біліктілігін ӛз тәжірибесінде тиімді пайдаланып және 

әріптестерімен тәжірибе алмасу тренингтерін ӛткізгені дұрыс. 

Қорыта келе, мемлекетіміздің сапалы білім беру сұранысын қанағаттандыруға бағытталған 

іс -шаралар, педагог қауымының алдағы кәсіби дамуының сапасын кӛтеруге айқын 

кӛрсеткіш.  Біліктілікті арттырудағы сапа - бір мақсатқа, бір мүддеге жетуге бағытталған, 

бірлескен іс –әрекет деуге болады. 
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РЕЗЮМЕ 

В статье рассматриваются актуальные проблемы и вопросы подготовки специалистов в 

сфере специального образования в контексте современных требований рынка труда. 

Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями, коррекционная поддержка, 

специальное образование, интеграция, инклюзивное образование, компетенции педагога, 

образовательные программы. 

 
В настоящее время в отношении образования лиц с ограниченными возможностями в 

Республике Казахстан формируется новый вектор движения «от сегрегации к интеграции», 

«от равных прав к равным возможностям» [1]. Позиция государства в отношении 

образования детей с ограниченными возможностями переориентирована на обеспечение 

условий реализации особых образовательных потребностей ребенка и достижения им 

максимально возможного уровня личностного развития, образования, жизненных 

компетенций, интеграции в социум. 

 
Выдвигаемый в связи с этим социальный заказ по интеграции детей с ограниченными 

возможностями в единое образовательное пространство обращен к специальной 

педагогике, призванной исследовать новые аспекты их профессиональной деятельности. 

Это значительно меняет современный рынок труда, в котором востребованы специальные 

педагоги. Начиная с 2002, после приняти «Закона о социальной и медико-педагогической 

коррекционной поддержке детей с ограниченными возможностями» в Казахстане 

наблюдается постоянное увеличение сети новых видов специальных организаций 

образования, призванных оказывать комплексную коррекционно-педагогическую 

поддержку детям и их родителям. 
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Так, в РК количество Центров реабилитации составило 20; коррекционных кабинетов 131; 

логопедических пунктов 481; психолого-медико-педагогических консультаций 59 из 

расчета 1: 60 тысяч детского населения от 0-18 лет (приведены данные на 2012гг). 

Параллельно с этим в республике для обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями функционируют традиционые специальные школы интернатного типа, 

специальные детские сады, коррекционные классы и группы в общеобразовательных 

организациях образования. Наблюдается расширение службы надомной коррекционной 

помощи детям, имеющим тяжелые нарушения в развитии. 

 
В 2010 году были внесены изменения и дополнения в Закон об Образовании РК (ст.1. п.21-

3), где дано понятие инклюзивного образования, как « ...совместное обучение и 

воспитание лиц с ограниченными возможностями, предусматривающее равный доступ с 

иными категориями обучающихся к соответствующим образовательным учебным 

программам обучения, коррекционно-педагогическую и социальную поддержку развития 

посредством обеспечения специальных условий» [2]. В этой связи, в Государственной 

программе развития образования на 2011-2020 годы определена концепция развития 

инклюзивного образования и отражены решения узловых проблем по организации 

воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями. Все вышеуказанные 

мероприятия требуют подготовкии специальных педагогов с высоким профессиональным 

статусом, владеющих совокупностью необходимых компетенций, современными 

технологиями, способных осуществлять как аналитико-исследовательскую, так и 

практическую, диагностическую, коррекционную, консультативную деятельность на 

основе индивидуального подхода к детям с ОВ в различных образовательных условиях. 

 
Однако, анализ уровня подготовки дефектологических кадров в высших учебных 

заведениях РК выявил ряд проблемм и вопросов. Первое - это не соответствие 

терминологического понятийно-категориального аппарата специальности современным 

международным тенденциям. В соответствии c классификатором высшего и 

послевузовского образования Министерства образования и науки РК наименование 

специальности 5В010500, 6М010500 6D010500 – «Дефектология» является очень узким, 

устаревшим. Данные ограничительное наименование хотя и создает культурный и 

исторический фон (привычная на слух «Дефектология» советского образца), однако 
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находится в противоречии с глобально сформулированными категориями здоровья, болезни 

и инвалидности в смысле международной классификации ICF WHO (International 

Classification of Functioning, Disability and Health). Разработанная в международной 

классификации (ICF) модель инвалидности как био-психо-социальное переплетение таких 

категорий, как физические функции и структуры, деятельность и участие на фоне личных 

факторов и факторов окружения, ломает модель дефектологии и компенсации, в которой 

доминирует медицина. Терминологический язык и закладывание основ в названии 

«Дефектология», которое практически полностью является медицинским, для рассмотрения 

феномена обучения лиц с нарушениями в развитии не воспроизводит современные 

международные стандарты. Поэтому рекомендуется привести в соответствие с 

международными стандартами терминологию (наименование специальности, ТУПов РК, 

образовательные программы), что ведет за собой изменение и основной структуры 

специальности (био-психо-социальная основа вместо доминирующей 

медицинской/психопатологической). 

 
Кроме того, при анализе на соответствие образовательных программ данной 

специальности с ведущими зарубежными вузами возникает проблема идентификации 

специальности. Так как, зарубежные вузы давно (примерно с 80-ых годов ХХ века не 

пользуются термином «Дефектология», заменяя его на «Специальное образование» или 

«Специальная   педагогика»).   В   связи   с   вышеизложенным   считаем   необходимым   в 

«Классификаторе специальностей высшего и послевузовского образования МОН РК» 

переименовать  специальность  5В010500,     6М010500,  6D010500  –   «Дефектология»  на 

«Специальная образование и/или специальная педагогика». Это влечет за собой изменения 

в Приказ от 13 июля 2009 года №338 «Об утверждении Типовых квалификационных 

характеристик должностей педагогических работников и приравненных к ним лиц» с 

переименованием должности «Учитель-дефектолог» на «Специальный педагог (логопед, 

тифлопедагог, олигофренопедагог, сурдопедагог)». 

 
Второе – унификация существующих ТУПов по всем направлениям подготовки 

педагогических специальностей. Согласно изменениям и дополнениям, включенным в 

ГОСО в 2011 году, только 2 дисциплины (1 в цикле БД и 1 предмет в цикле ПД) отражают 

специфику и профессиональную ориентацию выбранной специальности. Например, в 
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ГОСО РК 6.08.061 специальности 5В050100 – Дефектология это: «Специальная 

педагогика» и «Методика обучения математике детей с ограниченными возможностями». 

Высшим учебным заведениям, осуществляющим подготовку кадров, дана большая 

академическая свобода в выборе элективных дисциплин. При существующей 

недостаточности дефектологических кадров в РК и формальном выборе элективных 

дисциплин студентами это чревато тем, что преподаватели часто навязывают дисциплины, 

не отвечающие профессиональной компетентности дефектолога. Повсеместно 

наблюдается, что процесс подготовки учителей-дефектологов ведется без привлечения 

кадров в области дефектологического (специального) образования и качественного 

методического обеспечения, а набор элективных дисциплин далек от профильных 

компетенций специального педагога. 

 
Третье - при подготовке образовательных программ и разработке учебно-методических 

комплексов преподавателями не учитываются современные требования рынка труда. По 

инерции методики преподавания коррекцинных и общеобразовательных занятий даются 

для традиционно знакомой специальной школы. В то же время анализ трудоустройства 

показывает, что большинство выпускников данной специальности устраивается в новые 

типы организаций образования (коррекционные кабинеты, центры ребилитации, ПМПК) 

или работает в условиях инклюзии. 

 
Четвертое – при подготовке будущих специальных педагогов часто не учитывается 

постоянно меняющийся контингент лиц с ОВ, нуждающихся в коррекционно-

педагогической поддержке. В последние десятилетия наблюдается значительное 

изменение как характера нарушений, так и количественного соотношения нарушений 

относительно друг другу. Это увеличение числа детей с детским церебральным параличом; 

расстройствами аутистического спектра; лиц, нуждающихся в реабилитации после 

кохлеарной имплантации; детей со  сложными  множественными  нарушениями. При 

анализе РУПов выявлено малое количество практиориентированных предметов, и 

прктически отсуствие предметов по указанным направлениям: например Коррекционная 

работа при кохлеарной имплантации, при ДЦП, РАС и проч. 
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Пятое - при подготовке специальных педагогов не всегда учитываются особенности 

подготовки педагогических кадров к новому виду профессиональной деятельности в 

условиях инклюзии. Организация совместного (инклюзивного) обучения автоматически 

повышает требования к профессионально-педагогической культуре педагога 

интегрированного образования. А значит готовность к осуществлению деятельности по 

формированию положительного общественного мнения, популяризации идей 

инклюзивного образования и дефектологических знаний среди населения, продвижение 

идеологии, которая исключает любую дискриминацию детей, обеспечивает равное 

отношение ко всем людям, вне зависимости от их возможностей психофизического 

развития. 

 
Шестое – присваеваемая степень и квалификация выпускника. После окончания 

выпукнику присваевается степень бакалавра специальности «Дефектология», в 

соответствии с требованиями МОН РК без указания образовательной программы и/или 

квалификации. То есть получается так называемые специалист-дефектолог общего образца 

или широкого профиля. Мотивируется это тем, что работодатель должен ориентироваться 

на транскрипт, в котором отражены предметы, которые изучал студент. Однако во всем 

мире помимо специальности обязательно указывается и спецификация образовательной 

программы (Стокгольмский универсиет, Мюнхенский университет, Университет Ньюкасла 

и проч), например: тифлопедагогика, терапевт речи (логотедия). Кроме того данное 

обстоятельство значительно затрудняет жизнь выпускника прри трудоустростве, а также 

также при аттестации на получение категории. 

 
В статье мы охватили лишь небольшой круг вопросов, касающихся подготовки 

специальных педагогов в соответствии с насущными требованиями рынка труда, из 

которой очевидна необходимость в качественно иной подготовке специального педагога, 

сочетающего в себе фундаментальность профессиональных базовых компетенций и 

соблюдение современных требований и реалии, связанных с потребностями общества. 
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