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На обложке изображен Аристотель (384–322 гг. до н. э.), 
древнегреческий философ.

Аристотель родился в городе Стагире, небольшой греческой 
колонии в древней Македонии на северной периферии Греции. 
Он происходил из уважаемой и богатой семьи. Отец Аристотеля 
служил врачом при дворе Аминты III, царя Македонского.

Философ женился на Пифиаде, приемной дочери Гермия, ти-
рана Ассоса в Троаде. Это была одна из немногих женщин-био-
логов и эмбриологов своего времени. У супругов родилась дочь, 
которую они также назвали Пифиадой. Когда жена умерла, Ари-
стотель стал жить со своей рабыней Герпиллис. У них вскоре ро-
дился сын. Философ назвал его Никомахом в честь своего отца. К 
сожалению, младший Никомах погиб в бою, еще будучи юношей. 
В его честь Аристотель назвал одно из своих сочинений «Нико-
махова этика».

Молодость Аристотеля пришлась на годы, когда Афины были 
самым богатым городом в Греции и самым известным куль-
турным центром эпохи. Он отправился туда, когда ему было сем-
надцать лет, после чего жил там в течение большей части своей 
жизни. Именно в Афинах он поступил в знаменитую Академию 
Платона, а вскоре стал его любимым учеником. После смерти 
Платона Аристотель открыл свою собственную школу Ликей.

В конце концов Аристотель вернулся в Македонию. Он 
прожил там в течение десяти лет, все это время являлся настав-
ником Александра Македонского, а также учителем Кассандра и 
Птолемея, которые оба в конечном итоге стали царями Королев-
ства Македонского и Египта соответственно. Многие историки 
считают, что Аристотель любил Александра как своего собствен-
ного сына, и это недалеко от истины. Вскоре после смерти Алек-
сандра Аристотель закрыл свою школу в Афинах и умер через год 
после этого.

Литературный стиль Аристотеля Цицерон называл «рекой зо-
лота». Философ писал два вида работ. Одни из них предназначены 
для широкой публики и понятны обычным людям. Другие — для 
студентов и преподавателей философии. К сожалению, большая 
часть трудов философа утеряна, сохранилась только треть.

В отличие от своих великих предшественников — Сократа и 
Платона — Аристотель основал новую школу философии. Также 
он был основоположником многих наук — логики, психологии, 
эстетики и т. д. 

Его принято считать первым известным эрудитом в истории. 
Кроме философии, Аристотель также работал в таких научных 
областях, как биология, зоология, астрономия и ботаника. Ари-
стотель — первый, кто объяснил, что растение цветет лучше всего 
в «выгодных для него местах». Современные экологи называют 
это «занимает свою нишу».

Помимо науки, Аристотель также внес существенный вклад 
в область этики, логики, метафизики, музыки, поэзии, политики 
и театра. Например, в уцелевшей части его книги под названием 
«Поэтика» древнегреческий философ размышляет о трагедийной 
и эпической поэзии. 

Аристотель также считается пионером в области метеоро-
логии. Он любил наблюдать за природными явлениями и был 
одним из немногих людей древности, которые рассуждали о ко-
метах и метеорах, о различных типах погоды, а также описывали 
радугу, гром, молнию и ветер. Он также упомянул в своих работах 
землетрясения, которые, по его мнению, являлись результатом 
подземных ветров.

Аристотель был первым греческим философом, который 
проявлял большой интерес к фауне. Многолетнее изучение жи-
вотных позволило Аристотелю классифицировать их. Он делил 
их на две основные группы: с красной кровью и без красной крови. 
Его выводы соответствуют гораздо более поздней классификации 
на позвоночных и беспозвоночных животных.

После смерти философа (он прожил немногим более 60 лет) 
его тело было торжественно предано земле в родной Стагире. Со-
граждане так гордились знаменитым уроженцем своего полиса, 
что стали называть именем Аристотеля один из месяцев. Кроме 
того, в честь философа горожане учредили специальные празд-
ники, получившие название Аристотелии.

Екатерина Осянина, ответственный редактор
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Насимов Мұрат Өрленбайұлы,
саяси ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор, «Болашақ» Ғылыми-зерттеу институтының директоры

ҒЫЛЫМ САЛАСЫ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІҢ КҮНІНЕ АРНАЛҒАН НӨМІР

Құрметті оқырман, конференция қатысушылары!
«Болашақ» Ғылыми-зерттеу институты жылдағы дәстүр 

бойынша мереке күні қарсаңында «Қазіргі ғылым және инно-
вациялар» атты VІІІ Халықаралық ғылыми конференцияны 
ұйымдастырып отыр. Әдеттегідей осы конференция аясында 
«Молодой ученый» журналының кезекті шығарылымын назар-
ларыңызға ұсынып отырмыз. Бүгінгі конференция Қазақстан 
Республикасы ғылым саласы қызметкерлерінің күніне арна-
лады. Баршаңызды бүгінгі мерекелеріңізбен құттықтаймыз!!!

Бүгінгі таңда «Болашақ» Ғылыми-зерттеу институты ка-
федралар жанынан құрылған бірнеше орталықтардан тұрады: 
Әлеуметтік-экономикалық және саяси зерттеулер орталығы 
(М. Ө. Насимов); «Руханият» ғылыми-зерттеу орталығы 
(Ж. Нұрсұлтанқызы); Әлеуметтік мәселелерді психологиялық 
және дефектологиялық зерттеу орталығы (М. Д. Қасымбе-
кова); «Кіші жастағы оқушыларға білім беру» ғылыми-педа-

гогикалық зерттеу орталығы (А. Д. Есқараева). Бұл орталықтар 
университетішілік ғылыми жобалар бойынша жұмыстар жүр-
гізіп келеді және ғылыми нәтижелердің басым бөлігі осы ар-
найы нөмірлерде жарық көріп жүр. Нақтырақ айтар болсақ, 
осы уақытқа дейін 3 жаңа нөмір шығардық және төртіншісі қол-
дарыңызға тиіп отыр.

Өткен жылы Арал-Сырдария бассейнінің экологиясы және 
биоресурстары ғылыми-зерттеу институты құрылды. Бүгінгі 
таңда аталмыш институттың Арал қаласындағы филиалы 
нәтижелі жұмыстар жүргізіп келеді. Сонымен қатар, Агробио-
технологиялық ғылыми-зерттеу лабораториясы (Ғ. Б. Әлібе-
кова) осы институт құрамына енді.

Университетішілік жобалар шеңберінде орындалған ғылы-
ми-зерттеу жұмыстарының осы нөмірде жарық көруін универ-
ситет құрылтайшысы қаржыландырып отыр және бұл үшін 
алғысымызды білдіреміз.
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Ар-ұят адамгершілік сананың моральдық психологиялық тетігі ретінде
Аргинбекова Гулнар Ишанбековна, заң ғылымдарының кандидаты;

Қындыбаева Римма Раушанбекқызы, заңтану магистрі, оқытушы;
Асан Темірлан, студент

Қызылорда «Болашақ» университеті (Қызылорда қаласы, Қазақстан)

Ар-ұят деген өмірде сан түрлі сипаттарда тилы түсінікте 
формасында көрініс табатын феномен болып табыла-

тынын байқаймыз. Ар-ұяттың сан түрлі түрлері бар, олардың 
мазмұнының айырмашылығы қандай екенін ұғынуымыз қажет. 
Тарихқа зер салсақ, өздерінің жеке қағидаларының ұстанған 
тұлғалар әр заманның данышпандары өз «ар-ұят» шеңберінде 
жүріп әрекет жасадың деп пайымдаған. Мұхаммед пен Иса, Со-
крат пен Платон, Конфуций адамзатты рухани жолмен жүруге, 
ар, ұят, намыс сияқты қасиеттерге бағыттаған, сол жолмен 
жүруге шақырған, ал тирандар, басқыншылар, ксенофобтар 
мен фашизм өкілдері өз алдына ар ұят, ар ождан бойынша өмір 
сүріп әрекет еттік деп есептеген.

Бұл мәселелерге этикалық әдебиет әр түрлі жауаптармен 
тұжырым жасап ұсынады. Римдік философ, мемлекет қайрат-
кері Сенеканың пайымдауынша, өз этикалық қадір қасиет-
терімізге қарай әр адамның қылықтарын сүзгіден өткізетін, 
сынайтын өз қорғаушы ішкі даусы болады, сол ішкі даусы сол 
адамның ар-намысы мен ұятын білдіреді деген.

Діни көзқарастағы философия бұл қасиеттерді Құдайдан 
адамзатқа берілген сана-сезімінің, ақыл ойының тәртібі деп са-
наған. Стоик философиясының көзқарасы өзіндік қамтамасыз 
етіп сақтанумен байланыстырады. Ар-ұят адам санасының мо-
ральдық психологиялық тетігі ретінде қоғамдық ортадағы 
әдептің императивтік яғни бұйрық беруші сипатындағы өзара 
қатынас құралдарына ұқсас келеді. Ол қоғамдық қарым-қаты-
настарда, мәдени байланыстарда, әлеуметтің іс-әрекеті мен 
қоршаған ортадағы қарым-қатынас пен өмір сүру тәртібінде 
шынайы бекітілген адами құндылықтардың топтың нақты жүй-
есін адамның рухани ішкі жан дүниесінде қорғайды. Ар-ұяттың 
өзгешелігіне оның тылсымдылығы мен қатар астарлылығы жұм-
бақтығы және ерекшелігіде жатқызылады. Ар-ұят — бұл ішкі 
жан дүниенің монологы іспеттес күш, мүмкін ол диалогта болуы 
мүмкін, тіпті ол ішкі жан-дүниенің әңгімелесуі болып та көрі-
неді [1, 50 б.].

Күнделікті өмірде ар-ұят қасиеттері адамның іс-әрекеті 
әдеттегі үйреншікті болып қалыптасқан шеңберден шығып 
кеткен кезде іске қосылатын өзіндік адамгершілік бағыттаушы 
күш ролін жүзеге асырады. Айта кететін жайт, ар-ұят кейде бар-
лығын қамтитындай орасан күшке ие емес екендігін де еске-
руіміз қажет. Адамгершілік келісуі мәміле жағдайында немесе 
адамгершілікке жатпайтын жағдаяттар басым болған тұста 
еркін таңдау жасау мүмкіндікке ие кезеңінде ар-ұят өз бойына 
өзге текті жинақтап, өзін-өзі теріске шығару процесін жи-

нақтап қабылдай бастайды. Ар-ұяттың өзін-өзі құлазуы, әрине 
алғашында адамгершілікке жатпайтын іс-әрекетті сезінуімен 
сипатталады. Уақыт өткен сайын адамның өзі-өзінен ұялып, 
қысылып, адамгершілік атрофия бағытымен жүреді, сонымен 
қатар өз әрекетімен қылығын моральдык түзеп реттеу аясынан 
сырт қалады.

Ар-ұят бұл кез келген адамның ішкі үні. Шындық пен 
әділеттілік, жоғары тұрған адамгершілік қағидаларының өзі 
де «ар-ұятқа үйлесімді іс-әрекетті» емін-еркін сипатында тал-
дауға кепіл бола алмайды. Ар-ұят бұл адамдардың өз-өзіне бе-
ретін жауабы болып табылады. Бұл адамдардан яғни біздерден 
дұрыс салихалы өмір сүруді, толық сәйкесінше жарасымды іл-
герілеп дамуды талап ететін біздердің айқын басты ішкі «дау-
сымыз». Бұл біздің адамгершілігіміздің қалқаны, өзімізге және 
өзіміздің сөзімізде тұрып жауап бере алу қабілеті. Дербес ар мен 
ұятымыздың даусына құлақ аса біліп оны ести алуымыз үшін, 
біздер өзімізді тыңдай алуымыз керек, ал бұл үлкен күш қайрат 
мықтылықпен айқындалады. Біздер ең бірінші өзімізді тыңдай 
білуіміз қажет, көп жағдайда біздер өзімізден көрі өзге дауы-
старға құлақ асамыз.

Ар-ұят түсінігі, егерде тұрақты берік өмірлік сенімі бол-
маған жағдайда, дәулетті, ауқатты бай адамдарда әлсіз болуы 
мүмкін. Дәулетке алғашқы қол жеткізіп жүрген адамдар мен 
байлыққа тойынған адамдардың да ар-ұят деген ұғымдардың 
әр түрлі болуы мүмкін екенін түсінуіміз қажет. Адам баласының 
ар-ұяттылығының мәнді құралы оның балалық шағынан бастау 
алатын тәрбие екені аян [2, 30 б.].

Ол оны қоршаған ортасынан, сол жүрген ортасының мен-
талитеті мен психологиясынан сабақ алып және олар құн-
дылықтар бағдары үлкен ықпалын тигізеді. Сол себептен де 
осы жерде ескере кететін жайт, іскер адамдар, топбасшылар — 
маман таңдағанда бұл адамның ар-ұятына әсер ететін фактор-
ларды ескеріп қарап таңдау жасағандары қажет. Әр түрлі ха-
лықтарда да ар-ұят туралы түрлі факторлардың әсер етуімен 
ұсынып түсінілуі мүмкін.

Алғыс білдіру
Ғылыми-зерттеу жұмысы «Болашақ» Ғылыми-зерттеу ин-

ституты жанындағы Әлеуметтік-экономикалық және саяси 
зерттеулер орталығының «Құқықтық мәдениетті арттыру 
және мемлекеттіліктің негіз қалаушы құндылықтарын құр-
меттеуді қалыптастыру» университетішілік жобасы шең-
берінде орындалып, университет құрылтайшысының қаржы-
ландыруымен жарық көрді.
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Озеро Камбаш: гидрохимический режим и биоресурсы
Жанзаков Марат Мыктыбаевич, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент

Кызылординский университет «Болашак» (г. Кызылорда, Казахстан)

Ермаханов Зауалхан, магистрант
Шымкентский университет (г. Шымкент, Казахстан)

В настоящее время многие озера Камыстыбасской системы 
используются природопользователями в  рыбохозяй-

ственных целях, что позволяет поддерживать и  наращивать 
экономический потенциал этих водоемов. Одной из важных 
водоемов данной системы является оз. Камбаш, состоящий из 
нескольких участков.

Участки №  1 и №  3 оз. Камбаш расположены на северо-западе 
аульного округа Косжар Аральского района Кызылординской об-
ласти, соответственно в 0,5 км и 2 км от поселка Косжар. Площадь 

участка №  1 составляет 2,4  тыс. га, длина 8  км, ширина 2,8  км, 
а показатели участка №  3, соответственно 5,1; 17,2 и 3,3. Макси-
мальная глубина при исследовании на участке №  1 составила 
10 м, средняя — 5 м, а на участке №  3, сооответственно — 9 и 6.

На обоих участках подводная растительность развито 
средне, в  основном рдест пронзеннолистный и  горец земно-
водный. Береговая линия среднезаросшее камышово-трост-
никовой растительностью, что составляет 25 ℅ покрытия ак-
ватории (таблица 1).

Таблица 1. Гидрохимические показатели участков №  1 и №  3 оз. Камбаш

Участок рН О2, мг/л
Окисляемость 

мг/л

Биогенные соединения, мг/дм3 Соленность,
‰NH4 NO2 NO3 Рро4

№  1 8,7 10,5 4,2 0,25 1,33 4,20 0,0020 3,2

№  3 8,6 9,5 4,0 0,22 1,30 4,10 0,0020 2,8

Жесткость воды 25 мг-экв/л свидетельствует об отношении 
их к  категории «очень жестких». В  целом гидрохимического 
режима можно охарактеризовать как оптимальным состоя-
нием качества вод с высоким содержанием азотистых и нитри-
фицирующих соединений. Качественные изменения свойств 
воды зависит от стока воды и седиментации образования в ве-
сенне-осенний период, также временно-пространственных от-
ношений.

В опытных пробах отмечено присутствие трех основных 
групп беспозвоночных — коловратки (класс Rotifera), ветвисто-
усые ракообразные (Cladocera) и веслоногие рачки (Copepoda).

Общая численность и  биомасса зоопланктонов на учаске 
№  1 составили 60,47 тыс. экз/м3 и 337 мг/м.3, на участке №  3 со-
ответственно, 27,63  тыс. экз/м3 и  99,11мг/м3 (таблица 2). Уро-
вень количественного развития беспозвоночных соответ-
ствовал низкой кормности для рыб.

Таблица 2. Количественная характеристика основных групп зоопланктона на участках №  1 и №  3 оз. Камбаш

Наименование группы №  участка Численность, тыс. экз/м3 Биомасса, мг/м3

Rotifera
1 6,74 2,92
3 3,89 1,6

Cyclopidae
1 53,11 321,48
3 22,16 74,56

Cladocera
1 0,62 12,6
3 1,58 22,95

Биологические показатели по состоянию зоопланктона 
(по «шкале трофности» С. П. Китаева) характеризуют, что уча-
сток №  1, как водоем «очень низкого» класса, α — олиготроф-
ного типа, участок №  3 — «самого низкого» класса, ультра оли-
готрофного типа.

При определений макрозообентосов участка №  1 озера 
глубина отбора пробы 3 м, прозрачность воды 1,4 м, темпера-
тура водной толщи у поверхности 26,4оС, тип грунта — песок, 
у участка №  3, сооответственно — 5,5 м; 2,1 м; 28оС; песок.

Донная фауна участка №  1 представлена группами беспо-
звоночных — личинками двукрылых насекомых семейства Chi-
ronomidae и  двустворчатыми моллюсками (сем. Dreissenidae) 
Dreissena polymorpha (Pall.), а участка №  3 — личинками дву-
крылых насекомых семейства Chironomidae.

Общая численность бентонтов на участке №  1 составила 
572 экз/м2, а общая биомасса 6,78 г/м2, на участке №  3 показа-
тели были 154 экз/м2; 0,31 г/м2, соответственно. Уровень био-
массы донных беспозвоночных на участке №  1, соответствует 
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среднему значению кормности для рыб, («средний» класс био-
логических показателей, β-мезотрофный тип водоема), а  на 
участке №  3 — низкому значению кормности для рыб («самый 
низкий», ультраолиготрофный тип по шкале трофности 
С. П. Китаева).

Промысловая ихтиофауна этих участков озера Камбаш 
представлена следующими видами рыб: сазан, лещ, аральская 

плотва, щука, судак, сом, жерех, чехонь, змееголовка, красно-
перка и окунь.
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Сбор материала для определения их биометрических пока-
зателей осуществлялся из контрольных уловов ставными 

сетями размером ячей от 18 до 70  мм. Обработку материала 
проводили по общепринятым методикам  [1–3]. Для оценки 
численности и биомассы рыб использованы данные сетепоста-
новок. Оценка промысловой численности и биомассы сазана 
проведена по методике А. И. Кушнаренко, Е. С. Лугарева [4].

Биологические размеры сазана в опытных уловах колеблись 
от 150 до 460 мм, а масса — от 97 до 1710 г, при средней длине 
310  мм и  массе 704 г. Возрастная структура представлена ше-
стью генерациями, доминирующими являются пятилетки (та-
блица 1).

Размеры трехлеток сазана колебались от 150 до 225 мм, при 
среднем значений 198  мм. Основу трехлеток сазана состав-
ляли особи длиной 201–225 мм (таблица 2). Средняя длина че-
тырехлеток сазана составляла 271мм, с колебаниями от 230 до 
315 мм. Доминирующими являются особи длиной 251–300 мм. 
Длина тела пятилеток сазана колебалась от 265 до 355  мм, 
в среднем составляя 307 мм. Преобладающими являются особи 
длиной 301–350  мм. Средний размер тела шестилеток сазана 

составил 350 мм, с колебаниями от 320 до 460 мм. Основу ше-
стилеток сазана составляли особи размером 301–350 мм. Раз-
меры семилеток сазана колебались от 295 до 435 мм, в среднем 
составляя 338  мм. Доминирующими являются особи длиной 
251–300 и 301–350 мм. Средняя длина тела восьмилеток сазана 
362 мм, с колебаниями от 360 до 365 мм. Темп линейного роста 
сазана в сравнительно высокий.

В стаде сазана преобладают особи размерами 301–350мм 
и массой 601–800 г. Соотношение полов сазана близко 1:1 (та-
блица 3).

По расчетам численность сазана на участке №  1 13,153 тыс. 
экз., промзапас 9,260  тонн. На период с  01.07.2021 г. до 
01.07.2022 г. общий допустимый улов сазана может составить 
2,315  тонны. А  на участке №  3, соответственно численность 
12,102 тыс. экз., промзапас 8,520 тонн, общий предельно-допу-
стимый улов сазана 2,130 тонны.
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Таблица 1. Возрастной состав сазана в оз. Камбаш

Возрастной ряд
Длина рыб (мин., макс.), 

мм
Средняя длина 

рыб, мм
Число рыб в каждом воз-

растном классе, экз.
Доля рыб,

%
2+ 150–225 128 3 8,1
3+ 230–315 271 6 16,2
4+ 265–355 307 12 32,4
5+ 320–460 350 9 24,3
6+ 295–435 338 5 13,6
7+ 360–365 362 2 5,4
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Интернеттегі саяси жарнама
Жұмаділда Нұрай Төреғалиқызы, студент;

Усайнова Гульжамал Манатбековна, информатика магистрі, аға оқытушы
Қызылорда «Болашақ» университеті (Қызылорда қаласы, Қазақстан)

«Internet and electoral campaigns» баяндамасында жасалған 
зерттеуде сайлауалды жарнаманың Интернетке ауысуының 
ықпалы, сайлау шығындары мен жеке хабарламалар арқылы 
сайлаушылардың микротаргетингіне негізделген күмәнді жар-
намалық әдістерді зерттейді. Зерттеуде интернеттегі сайлау ту-
ралы ақпараттың маңызды бөлігін беру нәтижесіндегі сайлау 
науқандарына келесі мәселелердің сайлау процесіне әсерін ай-
қындайды:

Хабар тарату ережесі: жарнамалық шектеулер мен бейта-
раптық міндеттемелер сияқты хабар тарату ережелері саяси 
пікірталастар үшін тең жағдайды қамтамасыз етуге көмектесе 
алады. Интернеттегі саяси науқандарды алға жылжыту жүрген 
сайын, бұл режимдердің тиімділігі төмендейді. Шығындар. 
Науқанды қаржыландыруды бақылау сайлау нәтижелеріндегі 
ақшаның рөлін шектеуге арналған. Таргетинг: басты хабар-

ламаларды негізгі демографиялық топтарға бағыттау жеке ав-
тономия мен талқылау үшін жаңа міндеттер қояды. Жеке аза-
маттардың автономиясы объективті ақпараттың болмауына 
байланысты өзгеруі мүмкін, кейде бүкіл демографиялық топтар 
немесе аймақтық мүдделер саяси пікірталастардан қалыс қалуы 
мүмкін. Сайлау процесінің жаңа қатысушылары: делдалдар 
сайлау процестерінің нәтижелеріне ықпал етуге мүмкіндік бе-
ретін қуатты жаңа позициялар иеленеді. Көпшілік сенімді деп 
санайтын іздеу жүйелері сайлаушылардың назары мен дауыс 
беру кезіндегі таңдауларына әсер етуі мүмкін. Шынайы және 
жаңылыстыратын мәлімдемелер: делдалдарды саяси науқанға 
қатыстырмау журналистиканың фактілер мен пікірлерді тексе-
руге негізделген ақиқат құндылықтары дәстүрлі сүзгілерін бұ-
зады. Бұл жалған және жаңылыстыратын мәлімдемелерді рет-
тейтін дәстүрлі ережелердің тиімділігін әлсіретті. Қоғамдық 

Таблица 2. Распределение сазана разных возрастов

Возраст

Распределение сазана разных возрастов в диапазоне размерного класса, экз /%
100–150 201–250 251–300 301–350 351–400 401–450 451–500

экз % экз % экз % экз % экз % экз % экз %
2+ 1 100 2 66,7
3+ 1 33,3 4 33,3 1 5,9
4+ 6 50 6 35,3
5+ 8 47 1 100
6+ 2 16,7 2 11,8 1 100

7+ 2 100

Таблица 3. Размерно-весовой состав сазана

Размерный класс 100-150 151–200 201–250 251–300 301–350 351–400 401–450 451–500

Соотношение рыб,% 2,7 8,1 32,4 45,9 5,5 2,7 2,7

Весовой класс 0-200 201–400 401–600 601–800 801–1000 1001–1200 1201–1400
1401–1600
1601–1800

Соотношение рыб,% 2,7 13,5 18,9 29,7 29,7 5,5
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пікір білдіру (тыныштық кезеңі). Демократиялық елдердің 
көпшілігінде сайлау күні және белгілі бір уақыт аралығында 
қоғамдық пікір негізіндегі сауалнамалар мен үгіт-насихат жүр-
гізуді реттейтін ережелер бар. Олардың интернетте сақта-
луын қамтамасыз етудің күрделілігіне байланысты мұқият тек-
серілді. Ашықтық: науқандарды қоғамдық бақылау науқанға 
қатысушылардың қаржыландырылуы мен ақпараттың шығуы 
туралы мәліметтерді ашық жариялауға міндеттейтін бірқатар 
ережелермен қамтамасыз етіледі: баспахана мен парақша-
лардың демеушісі туралы мәліметтерді беру міндеттеледі. 
Оларды Интернетте қолдану күрделі [1, 8 б.].

Л. Л. Кэйдтің эксперименттік зерттеуі интернеттегі прези-
денттік жарнамаға қолжетімділіктің 2000 жылғы президенттік 
науқандағы дәстүрлі арналарымен салыстырады. Нәтижелер 
көрсеткендей, өз дауыстарын беруін шешпеген сайлаушылар 
Интернеттегі саяси жарнамаларды көру арқылы өз дауыстарын 
А. Горға ауыстырса, ал сол жарнаманы теледидардан көрген 
сайлаушылар Дж. Буштың пайдасына өз қалауларын өзгерткен. 
Ешбір топтың саяси цинизм деңгейлері бір-бірін әшкерелеуге 
тәуелді болмады, бірақ ақпаратты іздеу түрлері мен екі топ ара-
сындағы саяси белсенділіктің ниетінде айтарлықтай айыр-
машылықтар болды [2].

Интернеттегі саяси жарнаманың тез өсуіне қарамастан, 
саяси жарнаманы зерттеуші ғалымдардың басым көпшілігі 
кандидаттардың теледидарлық жарнамаларынан алынған 
дәлелдерге сүйенеді. Интернетте жарнама жасау мен орнала-

стырудың салыстырмалы түрде төмен құны және интернет-
тегі жарнаманың тікелей бағытталуы жарнамаланатын кан-
дидаттарға дауыс берушілер шеңберін кеңейтіп, теледидарға 
қарағанда тар аудиторияға хабарлама жасауға мүмкіндік бе-
реді [3].

Теріс хабар және манипулятивті, антидемократиялық ком-
муникацияның басқа түрлері Интернеттегі саясаттың негізгі 
мәселесіне айналды. Мұндай операциялар тек сайлау саяса-
тымен шектелмегендіктен сайлауға ықпал ету және теріс әре-
кеттер арқылы үлкен алаңдаушылық тудырады. Деректерге не-
гізделген цифрлық жарнама саяси айла-шарғы науқандарында 
шешуші рөл атқарады. Жеке оқиғаларға қарағанда, айла-шарғы 
жасау операциялары цифрлық жарнама нарықтары мен ин-
фрақұрылымдарындағы жүйелік мәселелерді көрсетеді. Сая-
сатта цифрлық жарнама платформаларын және олар ұсынатын 
стратегиялық коммуникацияларды ескеретін тәсілдер болуы 
керек. Негізінен бұл жүйелер асимметриялық ықпал жасау қа-
тынастарын жеңілдетуге арналған [4].

Алғыс білдіру
Ғылыми-зерттеу жұмысы «Болашақ» Ғылыми-зерттеу ин-

ституты жанындағы Әлеуметтік-экономикалық және саяси 
зерттеулер орталығының «Саяси жарнаманың Қазақстан 
Республикасында дамуы (2008 жылдан бастап бүгінгі күнге 
дейін)» университетішілік жобасы шеңберінде орындалып, 
университет құрылтайшысының қаржыландыруымен жарық 
көрді.
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Жoғapы oқy opындaғы oқытyшы имиджi
Қacымбeкoвa Мapжaн Дүйceнбeкқызы, әлeyмeттiк ғылымдap мaгиcтpi

Қызылopдa «Бoлaшaқ» yнивepcитeтi (Қызылopдa қaлacы, Қaзaқcтaн)

Жaлпы кәciби бiлiктiлiгi жoғapы көрсеткіштегі, әдicнaмa 
жәнe пeдaгoгикa caлacы бoйыншa ipгeлi бiлiмi бap, 

бiлiм бepyдeгi пeдaгoгикaлық пpoблeмaлapды жүйeлi көpe 
aлaтын құзыpeттi пeдaгoгты дaйындay бoлaшaқ oқытyшының 
пeдaгoгикaлық әpeкeттe өзiндiк шығapмaшылық cтилiнe нe-
гiздeлгeн имиджiн қaлыптacтыpy мeн жeтiлдipyгe бaғыт-
талған. Пeдaгoгикaлық имидж, бipiншiдeн, тұлғaның дepбec 
epeкшeлiктepiн өздiгiнeн жүзeгe acыpyының жoғapы дeңгeй-
iмeн, яғни өзiндiк cтильдe ic-әpeкeт eтyгe қaбiлeттiлiккe бaй-
лaныcты [1].

«Имидж» түciнiгi 20 ғacыpдың coңындa қoғaм нaзapының 
және ғылыми тaлдayдың пәнi бoлды. 90 жылдapдың opтacындa 
имидждi қaлыптacтыpyдың пcиxoлoгиялық acпeктiлepiнe 
apнaлғaн, имидж жaйындa aлғaшқы өңдeyлep P. Ф. Poмaшкинa, 
E. И. Мaнякинa, E. В. Гpишyнинa, П. C. Гypeвич, Ф. A. Кyзин 
жәнe т. б. eңбeктepiндe жapық көpдi.

Имидж aғылшынның «image» cөзiнeн aлынғaн, «oбpaз», 
«түp», «кeлбeт» cөздepiнeн шыққaн. Бұл кeз кeлгeн нәpceнiң, 
aдaмның эмoциoнaлдық oбpaзын, мiнeз-құлқын көpceтeдi. Өз 
имиджiн қaдaғaлay бұл aдaмды өзiнe қapaтy. Бipнeшe мaғынacы 
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бap «имидж» ұғымының өзiнe қapaғaндa «oқытyшы имиджi» 
бip мaғынaдa aнықтaлaтын өзeктi тaқыpып бoлып caнaлaды [2].

Жоғары мектеп мұғалімінің бейнесі — бұл педагогикалық 
іс-әрекеттің тиімділігіне ықпал ететін мұғалімнің сыртқы және 
ішкі жеке және кәсіби қасиеттерінің жиынтығын қамтитын ин-
тегралды сипаттама. Ғылыми психологиялық-педагогикалық 
әдебиеттерді талдау білімнің жаңа саласы ретінде педагоги-
калық имиджологияның жеткіліксіз дамуын көрсетті. Ресейлік 
имиджелогияның негізін қалаушы В. М. Шепель мұғалімнің 
имиджін зерттеу қажеттілігін баса айтқанына қарамастан, 
мұғалімнің, әсіресе жоғары мектеп оқытушысының имиджінің 
ерекшелігіне, оның функциялары, құрылымы мен қалыптасу 
ерекшеліктеріне арналған негізгі жұмыстар жоқ.

Университеттердегі білім берудің өзара әрекеттесуінің 
мазмұны мен формасын өзгерту процестері оқытушылардың 
жұмысында оның мазмұны бойынша да, студенттермен 
өзара әрекеттесу сипаты бойынша да өзгерістер енгізу қажет-
тілігін тудырады. Білім берудің өзара әрекеттесуінің сипаты 
жоғары білімнің жаңа өзекті міндеттеріне, материалдық ин-
фрақұрылымға және ақпараттық қоғамдағы ашық білім беру 
кеңістігінің жұмыс істеу заңдылығына сәйкес өзгертілуі керек. 
Студенттер мен оқытушылардың өзара рөлдік трансформа-
циясы қажет. Сонымен қатар, имидж әлеуметтік акторлардың 
трансформацияға дайындығының құралы болып табылады. 
Бұл университет оқытушысының имиджін зерттеудің өзек-
тілігін анықтайды [3].

Oқытyшы мaмaндығы epeкшe бoлғaндықтaн, oл әpдaйым 
көпшiлiктiң aлдындa. Coнымeн имидж — ciздiң бoйыңыздaғы 
тaлaнтыңыздың жaн-жaқты aшылып, жapқыpaп көpiнyi, өзiңiз 
тypaлы жaқcы пiкipдiң қaлыптacy жoлы. Oқытyшы өз имиджiн 
өзi жacay кepeк, бұғaн киiм тaңдayы дa жaтaды. Oқытyшы 
имиджiндeгi бacты құpaл, oның дaycы, дayыc ыpғaғы, oны 
caбaқтa қoлдaнa бiлyi. Cтyдeнттeрмeн қapым-қaтынac жacayдa 
cөйлece бiлy, дұpыc қapым-қaтынac қaлыптacтыpy oқытyшы 
бiлiктiлiгiнiң бacты көpceткiшi. Coнымeн oқытyшы имиджi — 

бұл iшкi жәнe cыpтқы мaзмұн бipлiгi. Ocы opaйдa eң мaңыз-
дыcы oқытyшы өзiмeн oқy ayдитoрияcынa «нe aлып кeлeдi?», aл 
oл кeткeндe «нe қaлaды?». Әpинe пeдaгoг мaмaндығы ғaнa 
әpқaшaн «мeн нeнi icкe acыpдым, нe icкe acпaды, бұдaндa жaқcы 
бoлy үшiн нe icтey кepeк?» дeгeн cұpaқтapғa жayaп iздeyi кepeк. 
Coндa ғaнa пeдaгoг cыйлacтыққa иe бoлa oтыpып, дұpыc қapым-
қaтынacтa бoлa aлaды. Әp oқытyшы имиджi тeк өзiнe тән пeдa-
гoгикaлық cтильдe қaлыптacaды.

Унивeрситeт oқытушысының имиджі oғaн мүмкіндік 
бeрeді тaнымaл жәнe бәсeкeгe қaбілeтті бoлу. Мұғaлімнің пeдa-
гoгикaлық имиджін құру aктісі бірнeшe сeбeптeргe бaйлa-
нысты: қaзіргі зaмaнғы бәсeкeгe жoғaры oқу oрны шeңбeріндe, 
сoндaй-aқ хaлықaрaлық білім бeру өзін-өзі тaну мүмкіндігі, 
жeтістік жoғaры oқу oрнын нaрықтa ілгeрілeту үшін oның 
бірыңғaй ұйымдaстыру мәдeниeтін қaлыптaстыру; білім бeру 
қызмeттeрі. ЖOO oқытушысының пeдaгoгикaлық имиджінің 
көрсeткіштeрінe сәйкeс мынaлaр кірeді: бeдeл мeн тaнымaлдық 
кәсіби қoғaмдaстықтa, ғылыми жәнe хaлықaрaлық мoйындaу, 
жeтістік жәнe мaрaпaттaулaр; студeнттeр aлдындaғы бeдeл 
жәнe т. б. бeдeлгe иe бoлу үшін кәсіби қoғaмдaстықтa қaжeт 
жoғaры құзырeттілік жәнe кәсіби шeбeрлік, әлeмдeгі жeтeкші 
журнaлдaрдaғы хaлықaрaлық бaсылымдaры aрaсындa тaнымaл 
бoлу [4].

Қoрытындылaй кeлe oқытyшы имиджін қaлыптacтырy — 
өмір тaлaбы. Рyxaни мәдeниeті биік, кәcіби іcкeрлігі, қaбілeті 
мeн aқыл-пaрacaты жoғaры, іcтің нeгізгі көзін білeтін, жaн-
жaқты жeтілгeн мұғaлімдeрді жeтілдірy бүгінгі күндe өтe 
мaңызды мәceлeлeрдің бірі eкeні жoғaрыдa aйтылып өтті.

Aлғыc бiлдipy
Ғылыми-зepттey жұмыcы «Бoлaшaқ» Ғылыми-зepттey 

инcтитyты жaнындaғы әлeyмeттiк мәceлeлepдi пcиxoлoгиялық 
жәнe дeфeктoлoгиялық зepттey opтaлығының «ЖOO-дaғы бiлiм 
бepy жәнe тәpбиe жұмыcтapындaғы пcиxoлoгиялық мәceлeлep» 
yнивepcитeтiшiлiк жoбacы шeңбepiндe opындaлып, yнивepcитeт 
құpылтaйшыcының қapжылaндыpyымeн жapық көpдi.
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Ежелгі өнер және технологиялар: қысқаша шолу
Насимов Мурат Орленбаевич, саяси ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор

Қызылорда «Болашақ» университеті (Қызылорда қаласы, Қазақстан)

Өнер дүниені көркемдік ұғыну мен игеруге бағытталған 
адамның рухани-тәжірибелік қызметінің саласы. Өнер 

қоғамда бірнеше қызметтер атқарады. Олардың ішіндегі 
маңыздыларына тоқталсақ: танымдық, идеологиялық, құн-
дылықтыққа бағдарланған (аксиологиялық), таңбалық (семи-

отикалық), эмоционалды дамытушы, эстетикалық, тәрбиелік, 
гедонистік, шығармашылық (эвристикалық), арт-терапиялық 
және т. б. Осы қызметтердің біріне басымдық беруге болмайды, 
өйткені, өнер туындыларын жасау және қабылдау барысында 
бұл қызметтердің барлығы қатысады.
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Өнердің танымдық қызметі суреттер, гравюралар немесе 
скульптураларда көрсетілген бейнелерде көрініс тауып, та-
биғаттың бұрын байқамаған әсемдігін, ашуға, адамның ішкі 
дүниесін тануға, қайталанбас күрделі адамзат қатынастарын 
бағалауға көмектеседі. Өнердің идеологиялық қызметі оның 
әлеуметтік-тарихи детерминатталуымен байланысты. Өнер 
туындылары арқылы бұқараны қажетті идеологияға сендіру 
жеңіл соғады. Өнердің аксиологиялық қызметі адамдардың өнер 
туындыларымен танысудағы сезім мен толғаныс, көңіл-күй мен 
жұбаныштары процесі барысындағы құндылықтардың гума-
нистік мәдениетін байланыстырудан құралады. Өнердің семи-
отикалық қызметі кез келген нысанның бейнесі осы нысанның 
таңбасы болып табылатындығын білдіреді. Өнердің эмоцио-
налды дамытушы қызметі адамның эмоционалды-сезімдік са-
ласына ықпал етуінен құралады. Өнермен танысу адамдардың 
эстетикалық сезімін, эстетикалық талғамын дамытып, эстети-
калық тілегін қалыптастырады. Сондықтан өнер эстетикалық 
тәрбиенің маңызды құралы болып табылады. Өнердің гедони-
стік қызметі адам қабылдауынан туындайтын бақыт пен сүй-
сінушілікпен байланысты. Өнердің эвристикалық қызметі 
оның шығармаластықты түсінуімен байланысты. Өнермен 
тұрақты байланыс осы қабілетті дамытады. Өнердің комму-
никативтік қызметі өзара түсіністік пен байланыс, мәдени құн-
дылықтармен айырбас, адамның мәдени қажеттіліктерін да-
мыту мен қанағаттандыруды жеңілдетеді. Өнердің футуристік 
қызметі де бар, бұл оның болжаушылық қабілетін қалыптасты-
рады. Өнердің арт-терапиялық қызметі адамның көркем туын-
дылармен танысу процесінде жағымсыз психикалық ахуалды 
түзеу және сауығумен байланысты [1, 3–5 бб.].

Жалпы ежелгі өнер және технологиялар тақырыбына байла-
нысты зерттеулерге шетел ғалымдары ерекше мән бергені бай-
қалып отыр. Зерттелген тақырыптар да жан-жақтылығымен 
ерекшеленетіндігін айта кеткеніміз жөн. Мәселен, Шығыс Азия-
дағы ежелгі өнерді зерттеген жұмыста С. Берчи [2] бай дәстүрлер 
осы өңірдегі өнер қалдықтарын сақтауға көмектесті деп айқын-
дайды. Автордың пайымдауынша, Еуразиялық өнерді зерттеу 
заманауи өмір бірсарындылығынан арылуға көмектеседі.

«Ежелгі және тарихи керамика» атты еңбекте Р. Б. Хейманн 
мен М. Магетти  [3] керамикалық технологиялардың дамуын 
зерттеуге ұмтылады. Нәтижеге жету үшін авторлар пәнаралық 
тәсіл әзірлеп, ғылыми, тарихи және құрылымдық талдауларды 
біріктіреді. Осы пәнаралық байланыстар арқылы ежелгі кера-
микалық дәстүрлердің шеберлігін түсінуге болады.

К. С. Палдам мен Я. Вамбергтің редакциясында жазылған 
«Өнер, технология және табиғат»  [4] атты еңбекте авторлар 
өнер мен техниканың табиғатпен байланысы 1900 жылдан 

бастап ажырамайтындығын дәйектейді. Бұл еңбекте алғаш рет 
ортағасырлардан кейінгі өнер, техника мен табиғат арасындағы 
өзара байланыстарды зерттейді. Зерттеудің 14 бөлімінде өнер 
мен технологияның табиғатты өзгертудегі кейбір құбылы-
стары талданады.

Дж. В. Хамфри «Ежелгі технологиялар» атты еңбегінде 
төмендегідей пікір білдіреді  [5, 1 б.]: «Технологиялар — бұл 
адамдардың ойлап тапқан және адамзаттың аман қалуы мен мә-
дениеттің дамуына мүмкіндік беретін құбылыс. Технологиялар 
көп жағдайда материалдық нысандарға тән. Мысалы құралдар 
денені толықтыруға арналған ажырамалы бөлшектер және ол 
адамдарды бір-бірінен ерекшелей алады. Құралдар алғашында 
біздің бабаларымызды қоршаған ортаға бейімдесе, соңғы 10 000 
жылда біз қолданатын технологиялар қоршаған ортаның біздің 
қажеттіліктерімізге бейімделуін көздейді».

Л. В. Мейстің [6] редакциялығымен жарық көрген ежелгі су 
технологиялары талданған еңбекте авторлар мәселенің зерт-
телуі Леонардо да Винчи, Даниэль Бернуллидің жұмыстарынан 
бұрын пайда болғанын баяндайды. Тіпті су технологияла-
рының тарихы Архимедке дейін басталғанын да айқындайды.

Я. Шоудың «Ежелгі Египет технологиялары мен инноваци-
ялары» [7] атты еңбекте ежелгі Египеттегі технологиялардың 
өзгерістері мен эволюцияларына іргелі дәлелдемелер ұсыны-
лады. Талқылаулар когнитивті және әлеуметтік контекстте 
беріліп, египеттік ақыл-ой шығармашылығы мен инноваци-
яларға икемділігі айтылады. Египеттегі өзгерістер қарқын-
дылығы Африкалық, Жерорта теңізіндегі және Таяу Шығы-
стағы елдермен салыстырмалы түрде жүргізіледі. Еңбек 
нәтижелері тек дәстүрлі археологиялық және мәтіндік дерек-
терге сүйеніп қана қоймай, ежелгі материалдарды ғылыми 
талдау, эксперименталды және этно-археологиялық ақпарат-
тарға мән беріледі.

Жоғарыда айтылған пікірлерден шығатын қорытынды: 
өнер және технологиялар өзара байланысты ұғымдар. Адам-
заттың бүкіл тарихында өнер мен технологиялар өзара бірлесіп 
әрекеттесіп отырған. Техникалық революциялар нәтижесінде 
өнер саласында да түбегейлі өзгерістер орын алды. Жаңа тех-
нологиялар өнер туындыларына да ықпал жасап, өнердің жаңа 
түсінігі — цифрлық өнер пайда болды.

Алғыс білдіру
Ғылыми-зерттеу жұмысы «Болашақ» Ғылыми-зерттеу 

институты жанындағы Әлеуметтік-экономикалық және 
саяси зерттеулер орталығының «Сананы жаңғырту бағыт-
тарының мәні, мазмұны және түсініктері» университетішілік 
жобасы шеңберінде орындалып, университет құрылтайшы-
сының қаржыландыруымен жарық көрді.

Әдебиет:

1. Сокольникова Н. М. История изобразительного искусства: в 2 т. Т. 1. — 2-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Ака-
демия», 2007. — 304 с.

2. Bérczi S. Ancient Art of Eastern-Asia // Journal of Eurasian Studies. — 2009. — №  1 (4). — P. 15–51.
3. Ancient and Historical Ceramics: Materials, Technology, Art, and Culinary Traditions // Edited by R. B. Heimann and M. Maggetti. — 

Stuttgart: Schiweizerbart Science Publishers, 2014. — 550 p.
4. Art, Technology and Nature: Renaissance to Postmodernity, 1st Edition // Edited by C. S. Paldam, J. Wamberg. — Farnham: Ashgate, 

2015. — 322 p.



“Young Scientist”  .  # 16.1 (358.1)  .  April 2021 9Modern science and innovation

5. Humphrey J. W. Ancient Technology. — Westport, Connecticut, London: GREENWOOD PRESS, 2006. — 248 p.
6. Ancient Water Technologies // Edited by L. W. Mays. — London, New York: Springer Dordrecht Heidelberg, 2009. — 280 p.
7. Shaw I. Ancient Egyptian Technology and Innovation. — London: Bristol Classical Press, 2012. — 216 p.

Фольклор: қысқаша шолу
Насимов Мурат Орленбаевич, саяси ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор
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Жалпы фольклор терминін 1846 жылы алғаш рет ағылшын 
ғалымы У. В. Томсом енгізген екен. Бұл ұғымды енгізуде 

ол халықтың көркем (аңыздар, билер, музыка және т.б) және 
материалды (үй  және оның керек-жарақтары, киім)мәдени-
етін түсіндіруде қолданды. Ғылыми термин ретінде қолда-
нуды ағылшынның «Folklore Society» қорының шешімімен 
қабылданды. Ұғымды қолданудың осы уақытқа дейін ортақ бір-
лігі жоқ. Мәселен көптеген елдерде ұғым кең мағынада халық 
шығармашылығының барлық көріністері ретінде аталса, тар 
мағынада «ауызекі шығарма», «ауызекі ақындық сөз туын-
дысы» ретінде көрсетіледі [1].

Қазақстандағы фольклор мен фольклоризмды зерттеуге ар-
налған жұмысында Г. Кендирбаева [2] дәстүрлі қазақ халқының 
өнерінде келесі салаларды бөліп көрсетуге болатындығын ай-
қындайды: қазақтардың дәстүрлі музыкалық-поэзиялық өнері; 
«жоғарыдан» келген, яғни, идеологиялық (саяси) фолькло-
ризм; «төменнен» келген фольклоризм, яғни, халық шығар-
машылығы ықпалында қала мен ауылда пайда болған өнер; 
«ғылыми фольклоризм», яғни, саналы түрде зерттелетін, фоль-
клорды жақсы түсіну мен сақтауда мамандардың көпшілікке 
түсіндіретін шынайы фольклор. Автордың пайымдауынша, 
қазақ музыкалық халық шығармашылығының қазіргі ахуалы 
қазақтың дәстүрлі музыкалық-поэзиялық өнерінің жетекші 
рөлін көрсетеді. Мұның екі себебі бар: ғасырлар бойы қалыпта-
сқан қазақ ауызекі дәстүрлерінің жоғары кәсібилігі; Қазақстан-
дағы урбандалудың салыстырмалы түрде кеш пайда болуы 
және салыстырмалы түрде аз байырғы тұрғындардың шектел-
гендігі. Сонымен қатар, автор өз ойларында ғылыми фолькло-
ризм оның заманауи дамуына ықпал тигізетіндігін айтады.

Б. М. Мухитденованың  [3] пікірінше, заманауи әлеумет-
тік-мәдени ахуал шарттарында халықтардың басым бөлігі үшін 
дәстүрлі мәдениеттің өзегі ретінде халықтың ән дәстүрлері 
саналады. Бұл бейімделудің тетіктері көзқарастар бойынша 
талап етіліп қана қоймай, шығармашылық әлеует әлеуметтік 
жаңғырудың тұрақты дамуының факторы ретінде де маңызды. 

Берілген зерттеу жұмысында автор ХХ ғасырдың 30-жылда-
рындағы қазақ эстрадалық өнерінің қалыптасу процесі, Хру-
щевтік «жылымық» жылдарындағы (60–70 жылдар) дамуы, 
тәуелсіздік жылдарындағы (ХХ  ғасырдың аяғы мен ХХ ғасы-
рдың басы) дамуы сипатталады.

М. Т. Кокишева, Д. Я. Махмуд, Г. А. Бегалинова, Г. З. Бегем-
бетова және В. Е. Недлинаның [4] бірлескен зерттеуінде қазақ 
классикалық музыкасының жанры — симфониялық күй қа-
растырылады. Зерттеуде күйдің феноменіне емес, оның өзіне 
тән белгілеріне мән бере отырып, оның тарихи кезеңі мен мә-
дениетіне қатыстылығын айқындайды. Г. З. Кузбакованың  [5] 
зерттеуі Қазақстандағы дәстүрлі музыка мен фольклордың за-
манауи қызметіне арналады. Автор елдің музыкалық өмірі, му-
зыканттар мен композиторлардың, сахнадағы ұжымдардың 
қызметін жан-жақты қарастырып, мәселенің теориялық және 
әлеуметтік-тарихи мәселесі мен оны шешудің сараптамасын 
ұсынады.

Я. Сипостың  [6] қазақтың фольклорлық әндеріне байла-
нысты еңбегінде бірнеше мәселелер қарастырылады: түркі ха-
лықтары арасындағы венгрлық этно-музыкалық зерттеулер; 
қазақ халқының тарихы; жолжазбаны сипаттау; Оңтүстік-
Батыс қазақ әуендерінің түрлері; монғолдық қазақ әуендерінің 
түрлері; қазақ музыкаларын салыстыру. Ағылшын тілінде 
жарық көретін «Lore and Language»  [7] журналы 1997 жылы 
«Фольклорлық зерттеулердің өткені, бүгіні мен келешегіне 
бағытталған арнайы нөмірін шығаруы мәселенің өзектілігін та-
нытады. Жоғарыдағы сараптамалар көрсетіп тұрғандай, жалпы 
аталмыш мәселелерге шетелдік ғылымдар ерекше мән берген.
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Саяси жарнаманы зерттеуден туындаған соңғы көзқарастар
Насимов Мурат Орленбаевич, саяси ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор

Қызылорда «Болашақ» университеті (Қызылорда қаласы, Қазақстан)

Ақпараттық технологиялар дамыған заманда мәліметтердің 
берілуі де өзгеретіндігі анық. Осыдан он-жиырма жыл 

бұрынғы саяси жарнама мен қазіргі саяси жарнаманы зерт-
теуде көптеген өзгешеліктер бар. Жаһандық өзгерістер, шие-
леністер жағдайының өршуі және әлеуметтік медианың дамуы 
кейбір өзгерістерге әкелді. Мәселен, A. B. Mahmoud, N. Grig-
oriou, L. Fuxman және W. D. Reisel  [1] зерттеуінде төтенше 
жағдайлар, оның ішінде соғыс кезіндегі саяси жарнаманың 
тиімділігін қарастырады. Авторлар Сириядағы 2016 жылғы 
парламенттік сайлау кезіндегі деректерді жинау үшін кросс-
зерттеу қолданған. Нәтижелер көрсеткендей, сендіру ақпарат, 
шындық, сарказм және цинизмнен тұратын төрт өлшемді 
құрылымнан тұрады. Сонымен қатар, соғыс уақытында ақпа-
ратты қабылдау саяси аз қатысушы сайлаушылар арасында сар-
казм арқылы саяси жарнамаларға деген көзқарасқа теріс әсер 
ететіні анықталды. Сайлаушылар арасындағы теріс көзқарас 
шынайылық деңгейінің төмендігімен және саясатқа белсенді 
қатысатындардың цинизмнің жоғары деңгейімен байланысты 
екендігі айтылады. Саяси жарнамаға теріс көзқарас жарнаманы 
көру, кандидатты қолдау және дауыс беру мүмкіндігін азай-
тады. Саяси жарнамаға назар аудару сайлаушылардың дауыс 
беру ниетімен байланысты емес екендігі де дәйектеледі.

Әлеуметтік ғылымдарда дәлелденгендей, сенімді хабарлама-
лардың орташа әсері аз. Осы әсерлердің жиі ұсынылатын түсін-
дірмелерінің бірі — әртектілік: сендіру тек белгілі бір жағдай-
ларда жақсы жұмыс істей алады. Әртектілікті бағалау үшін 
A. Coppock, S. J. Hill және L. Vavreck  [2] апта сайын АҚШ-тың 
2016 жылғы президенттік сайлау науқанының жарнамаларын 
нақты уақыт режимінде қолдана отырып эксперимент жасады. 
Олар ақпаратты жіберуші (кандидаттар немесе топтар), алушы 
(субъективті жақтаушылар), мазмұны (ұмтылыстар немесе 
алға жылжыту) және контекст (сайлаулды науқан, бастапқы 
және жалпы сайлау және т. б.) бойынша әртектілік әсерлерін 
зерттейді. Нәтижесінде үміткердің қалауына және оның дауыс 
беруіне әсерлердің аз екендігі дәлелденеді.

Малайзиядағы соңғы жалпы сайлауда оппозициялық одақ 
өз тарихында алғаш рет үкіметті құрды. Елдің саяси ланд-
шафтын өзгерткен құбылыс негізінен жас сайлаушылардың 
қатысуымен және әлеуметтік желілер арқылы берілетін саяси 
жарнаманың әсерімен түсіндіріледі. Ақылды іс теориясына 
сүйене отырып, W.-M. Lau, L. Józsa, Y.-W. Chan, Y.-L. Fong, 
H. Ting және K.-L. Tan [3] зерттеуде жас сайлаушылар арасын-
дағы саяси жарнамаға көзқарастарына қатысты саяси жарнама 

туралы сенім шкаласын тексереді. Зерттеудің бірінші кезеңінде 
сенім компоненттері тексерілсе, екінші кезеңде сенім компо-
ненттерінің қарым-қатынасқа әсері тексерілді және расталды. 
Алынған мәліметтер жас малайзиялық сайлаушылардың саяси 
жарнамаға теріс қарайтындығын көрсетті.

R. Abdennadher, L. Ayed және B. P. Wood  [4] революциядан 
кейінгі Тунистің алғашқы демократиялық тәжірибесінің нақты 
контекстінде саяси жарнаманың сайлаушылардың көзқарасы 
мен шешім қабылдау процестеріне әсерін зерттейді. Зертте-
удің негізгі тұжырымдары бойынша жарнаманың сенімді күші 
сайлаушылардың дауыс беруіне, сеніміне және көзқарасына ті-
келей әсер етеді. Атап айтқанда, саяси қатысу сайлаушының 
көзқарасына айтарлықтай әсер етеді. Сенімнің көзқарасқа әсері 
туралы және сенім мен келісімнің делдалдық рөлі туралы гипо-
теза теріске шығарылады.

T. Konitzer, D. Rothschild, S. Hill және K. C. Wilbur  [5] прези-
денттік науқандардың қызған кездегі «marginal advertising dollar» 
әсерін ескере отырып, саяси жарнама ықпалының жаңа тұжы-
рымдамасын жасайды. Зерттеушілер аталмыш жұмыста саяси 
жарнаманың ықпалын зерттейтін басқа зерттеулерден айыр-
машылы ретінде президенттік науқан кезіндегі саяси жарнаманың 
табиғи ортасын көрсетуге бейім деп атайды. Олар президенттік 
сайлауға дейінгі бірнеше апта ішінде сайлаушылар құбылмалы 
мемлекеттерде кездесетін саяси жарнаманың қарқынды ағынына 
назар аударады және осы қиын жағдайда жарнама дауыс беру ни-
етіне әсер ете ме, жоқ па, түсініксіз деп санайды.

Сыртқы жарнаманың нейропсихологиялық зерттеулерінің 
нәтижелері келтірілген еңбек те қызықты. Ол үшін пароль-
дердің тиімділігін бағалаудың нейроинтерфейстік диагности-
калық мүмкіндіктері қарастырылады. Аталмыш зерттеудің 
түпкі мақсатына сайлаушыға не ұнайтынын және кандидатты 
белгілі бір аймақтың сайлаушыларын қолдауға не итерме-
лейтінін анықтау жатады. Бұл өз кезегінде саяси жарнаманың 
мазмұнын түзетуге мүмкіндік береді. Сыртқы жарнамадағы 
саяси ұрандарды нейропсихологиялық зерттеу нәтижесінде 
қандай ұрандар сайлаушылар үшін үздік, жақсы, орташа, бір 
мағыналы емес, тиімсіз және теріс екендігі анықталды [6].

J. L. Spenkuch және D. Toniatti [7] саяси жарнаманың сендіру 
ықпалын зерттейді. 2004–2012 жылдардағы президенттік на-
уқандар кезіндегі теледидарлық жарнамалар мен көрермендер 
құрылымы туралы мәліметтерге сүйене келе, саяси жарна-
маның саяси қатысуға әсер етпейтіндігі дәйектеледі. Керісінше, 
авторлар жарнаманың кандидаттардың дауыстарына оң және 
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экономикалық маңызды ықпалын айқындайды. Регрессияның 
бұзылуы бар модель негізінде алынған мәліметтер жарна-
маның сайлау нәтижелеріне электораттың партиялық құрамын 
өзгерту арқылы әсер ететіндігін көрсеткен. Қорыта айтқанда, 
саяси жарнаманы зерттеуден туындаған соңғы көзқарастар 
оның даму белгілерін көрсетіп отыр. Қазіргі таңда түсінікті 
зерттеудің жаңа маңызды ғылыми әзірлемелері дайын екен-
дігін көрсетіп отыр.
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Дағдарыс жағдайында екінші деңгейлі банктердің 
қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету

Райымбекова Айман Төребекқызы, экономика ғылымдарының кандидаты
Қызылорда «Болашақ» университеті (Қызылорда қаласы, Қазақстан)

Банк секторы елдің экономикалық дамуында маңызды 
рөл атқарады. Бұл рөл экономиканың нақты секторында 

уақытша бос қаражаттардың үздіксіз қозғалысы үшін арна 
құру мүмкіндігімен айқындалады, ол негізгі қорларды жаңарту 
үшін қомақты инвестицияларды қажет етеді, сондай-ақ дағда-
рыстық құбылыстарды еңсеріп, тұрақты экономикалық өсу 
траекториясына енеді. Екінші деңгейлі банктердің клиент-
тердің салымдарын тару деңгейі мен несие портфелінің са-
пасының жоғары деңгейде болуы оның қаржылық жағдайын 
тұрақтылығын қамтамасыз етумен қатар, елдегі экономикалық 
жаңғыырулар мен қайта құрулардың қозғаушы тетіктерінің 
негізгісі болып табылады. Кез келген екінші деңгейлі банкте 
қаржылық қызметтерін басқарудың негізгі мақсаты банктің 
тұрақтылығын қамтамасыз ететін сапалы несие портфелін қа-
лыптастыру және тиімді депозиттік саясат жүргізу болып табы-
лады. ҚР банк секторында 2019 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бой-
ынша 28 банк қызметтер көрсеткен, ал сәйкесінше 2018 жылы 
1 қаңтарда 32 банк, 2017 жылғы 1 қаңтарда 33 банк жұмыс жүр-
гізген. Банк секторы активтерінің ЖІӨ-дегі үлесі 2019 жылғы 

1 қаңтардағы жағдай бойынша 43,3%, несие портфелінің ЖІӨ-
дегі үлесі — 23,6%, клиенттер салымдарының ЖІӨ-дегі үлесі — 
29,3% болса, ал 2018 жылы 1 қаңтардағы жағдай бойынша сәй-
кесінше — 49,9%, 28,1% және 34,5% болған [1].

Қазақстаннның қаржы нарығындағы банк секторының 
болып жатқан әлемдік қаржылық және экономикалық өзгері-
стерді қабылдауда тәуекел деңгейін сақтамау салдарынан, 
қаржылық тұрақсыздық жағдайында болған. Бұл олардың 
бірқатар басымды проблемаларының бар екендігі анықталды:

— екінші деңгейлі банктердің несиелеу портфеліндегі ба-
сымдықтары компаниялардың инвестицияларына емес, жеке 
тұтынушылардың сұранысына, әсіресе тұтынушылық несие 
түріне негізделген экономикалық өсу дің құрылымындағы тең-
герімсіздіктің болуы;

— ірі кәсіпорындарға көрсетілетін қызметтер жиын-
тығының шектеулі болуы және банктердің көлемді инвести-
циялық жобаларды қаржыландыру үшін қажетті ресурстардың 
ауқымды көлемін дербес жинақтай алмауы экономиканы да-
мытудың басым бағыттарын, оның ішінде шағын және орта 
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кәсіпкерлікті қаржыландырудың, көбіне, мемлекет бөлетін ре-
сурстарға тәуелділіктің жоғары болуы;

— банк өтімділігінің төмен деңгейі, қайта қаржыландыру 
тетіктерінің дамымауы жағдайында банк жүйесін бөлшек қор-
ландыру жағына қарай басымдық беру жүйені салымшылар 
«көңіл-күйінің ауысуы» тәуекелдеріне ұшырағыш болуы;

— жұмыс істемейтін қарыздар көлемінің жоғары болуы банк 
секторының макроэкономикалық орта өзгерістеріне, жекелеген 
нарықтардағы ахуалға икемді ден қою мүмкіндігін төмен болуы;

— экономиканың долларлануы салдарынан банктің депо-
зиттерінің басым бөлігінің шетел валютасында, несие порт-
фелінің басым бөлігінің ұлттық валютада болуымен бай-
ланысты банк секторындағы активтер мен пассивтерінің 
валюталық құрылымы бойынша сәйкес келмеуі.

«Қарапайым заттар экономикасын» дамытудың мәні — 
агроөнеркәсіптік кешен мен өңдеу өнеркәсібі кешенінде жұмыс 
істейтін жеке кәсіпкерлік субъектілерді қолдау. Аталған бағдар-
лама төмендегі міндеттерді белгіледі:

— Қазақстандық азық-түлік пен өнеркәсіптік тауарлардың 
жергілікті өндірісін дамыту;

— жергілікті өнімдерді импорттық әлеуметтік маңызды 
азық-түлік тауарларымен алмастыру;

— өнімнің басым бөлігін өндіретін қазақстандық тауар өн-
дірушілерді қолдау [2]. Несиелеу үдерістерімен пайда болатын 
ақша массасының өсуі, Милтон Фридманның пайымдауынша, 
бір жағынан, экономиканың дамуына әсер етеді, ал екінші 
жағынан, инфляциялық үдерістердің де пайда болуына себеп 
болады [2].

Зерттеліп отырған 2017–2019 жылдар аралығында жеке 
тұлғалардың тұтыну мақсатындағы мерзімі өткен берешегі 
бар несиелері көлемі мардымсыз өсуде. 2019 жылы қалған екі 
жылмен салыстырғанда ең жоғары мәнге ие болды (236,3 млрд 
теңге). Жеке тұлғалардың мерзімі өткен берешегі бар несиелер 
көлемінің шамалы жоғарылауы жеке тұлғалардың нақты табы-
сының төмендеуі, инфляция және басқа да әлеуметтік-эконо-
микалық себептермен түсіндіріледі [3].

Алғыс білдіру
Ғылыми-зерттеу жұмысы «Болашақ» Ғылыми-зерттеу 

институты жанындағы Әлеуметтік-экономикалық және 
саяси зерттеулер орталығының «Қазақстанның эконо-
микасына жаhандық қаржы-экономикалық дағдарыстың 
ықпалы» университетішілік жобасы шеңберінде орындалып, 
университет құрылтайшысының қаржыландыруымен 
жарық көрді.
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Фонематикалық қабылдаудың бұзылуын зерттеу мен түзетудің тарихи аспектілері
Рысқұлова Айгерім Әскербекқызы, әлеуметтік ғылымдар магистрі

Қызылорда «Болашақ» университеті (Қызылорда қаласы, Қазақстан)

Логопедия психологиялық-педагогикалық ғылымның (де-
фектологияның) бөлігі ретінде, сөйлеу бұзылыстарының 

құрылымын және оларды жеңу әдістерін зерттейді, ең алдымен 
дұрыс сөйлеу және оның балаларда қалыптасуы туралы психо-
логиялық-педагогикалық білім мен идеяларға сүйенеді. Осы 
мәселелерді зерттеудің ретроспективті аспектісі, бір жағынан, 
балалардың сөйлеу тілінің даму ерекшеліктері туралы қанша-
лықты тарихи дәйекті түрде қалыптасқан идеяларды, сөйлеу 
бұзылыстары және оларды жою әдістері туралы ақпараттың 
жинақталған және жүйеленгендігін көруге мүмкіндік береді.

Я. А. Коменский  [1] балаларда сөйлеуді дамытудың 
басталуы 6 айдан бастап пайда болуы мүмкін деп есептеді, бірақ 
бұл әдетте бірінші жылдың соңында болады. Осы уақытта ба-
лалар тілінде жеке дыбыстар, буындар қалыптасады, олар ке-
лесі жылы өзін толығымен көрсетеді. Сонымен бірге мұғалім 
балаларда сөйлеу тілінің дамуы біркелкі емес екендігіне назар 
аударды. Бұл бақылау оған балаларды өмірінің бірінші — екінші 

жылынан бастап оқыту керек деген қорытынды жасауға мүм-
кіндік берді. И. Г. Песталоцци  [2] сөйлеуді жүйелі түрде мең-
геруде белгілі заңдылықтарды іздеді. Баланың айқайы — 
оның сөйлеу қабілетінің алғашқы көрінісі. Жылағаннан кейін 
әлі күнге дейін көркем сөйлеумен байланысы жоқ дыбыстар 
шығады. Тек бірнеше айдан кейін, бұл дыбыстар біртіндеп бала 
жиі еститін кейбір буындар мен сөздердің дыбысына жақын да-
уысты және дауыссыз дыбыстарға ұқсай бастайды. Бұл кезең 
И. Г. Песталоцци оны сөйлеу қабілетін нақты қалыптасты-
рудың дайындық кезеңі деп санады. Ол балалардың сөйлеу 
тілін дамытуда дамыған есту қабылдауына және қоршаған 
сөйлеу ортасына үлкен мән берді. Баланың бірінші болып есті-
гені оның дауысы және анасының дауысы, ол оны дауысының 
нәтижесі ретінде естиді. Бала дыбыстарды олардың пайда бо-
луымен байланыстыруды біртіндеп үйренеді. Бұл сөйлеу қа-
білетін нақты қалыптастыруға дайындық кезеңі ретінде қы-
змет етеді. Мұғалім балаға есту қабылдауын, сөйлеуді естуді 
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оның сөйлеуінің дамуымен тығыз байланыста дамытуды 
қатаң түрде ұсынды. Баланың дыбыстармен танысу оның ды-
быстарды айту қабілетін дамытпастан бұрын аяқталуы керек. 
К. Д. Ушинский [3] баланың ана тілін сіңіру жұмысы адамның 
бүкіл дамуы үшін аса маңызды болғандықтан, мүмкіндігінше 
ертерек басталуы керек деп есептеді. Мұғалім баланың зей-
інінің нашар дамуын балалар сөйлеуіндегі кемшіліктердің се-
бебі деп атады.

А. Н. Гвоздев [4] өз еңбектерінде сөйлеудің дыбыстық жағын 
толық игеру үшін фонематикалық қабылдаудың рөлін көр-
сетті. Ол сөйлеудің дыбыстық жағын игеру жалпы есту және 
қимыл-қозғалыс сфераларының бірлескен әрекетімен анықта-
латынын атап өтті. Есту сферасы жетекші болып табылады: 
әр түрлі фонематикалық элементтердің дифференциациясы, 
олардың нақты есту көріністері оларды баланың айтылуында 
дамытатын реттеушіге айналады. Сонымен қатар, сөйлеу 
кезінде дыбыстық элементтердің пайда болуы үшін кейінірек 
дамитын артикуляциялық дағдылар қажет.

Н. Х. Швачкин  [5] онтогенездегі фонематикалық қабыл-
даудың дамуын зерттей отырып, оның дамуының негізгі заң-
дылықтарын анықтады. Ол фонематикалық қабылдаудың не-

гізінде жатқан процестерді және оның қалыптасуының негізгі 
кезеңдерін (кезеңдерін) атады.

Р. Е. Левина [6] балалар сөйлеуін психологиялық зерттеу не-
гізінде фонематикалық қабылдау сөйлеудің дыбыстық жағын 
толық игеру үшін өте маңызды деген тұжырымға келді. Зерт-
теуші фонемалық қабылдауды қалыптастыру үдерісіне ша-
мамен оңайлатылған артикуляциялар мен олардың әсерінен 
пайда болған аморфты кинестезиялардың екінші дәрежелі 
әсерін, өзінің сөйлеу айтылымын ересектер ұсынған норма-
тивтік үлгілермен салыстырудың қиындығын атап өтті.

Қорытындылай келе, ХХ ғасырдың бірінші жартысынан 
бастап жүргізілген зерттеулер фонематикалық процестердің 
қалыптасу ерекшеліктерін әрі қарай зерттеуге және қазіргі кез-
дегі даму әдістерін жасауға негіз салды.

Алғыс білдіру
Ғылыми-зерттеу жұмысы «Болашақ» Ғылыми-зерттеу ин-

ституты жанындағы әлеуметтік мәселелерді психологиялық 
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Психикалық дамуы тежелген балаларда қарым-қатынас 
дағдыларын қалыптастыру ерекшеліктері

Рысқұлова Айгерім Әскербекқызы, әлеуметтік ғылымдар магистрі
Қызылорда «Болашақ» университеті (Қызылорда қаласы, Қазақстан)

Л. С. Выготскийдің пікірінше, қоршаған әлем туралы 
шектеулі идеялар, сөйлеу байланыстарының әлсіздігі, қы-
зығушылықтардың жетілмегендігі, вербальды қарым-қаты-
насқа деген қажеттіліктің төмендеуі психикалық дамуы те-
желген балаларда коммуникативті дағдылардың баяу және 
қалыптан тыс дамуын тудыратын маңызды факторлар болып 
табылады [1].

Ауызша байланыс құралдары, экспрессивті-мимикалық 
және объективті-тиімдімен қатар, тұжырымдамалық схемаға 
сәйкес, коммуникативтік дағдылар мен дағдылардың ерек-
шеліктері және ақыл-ой кемістігі бар балалардың бойында 
олардың қалыптасу жолдары, қарым-қатынас әрекеттері жү-
зеге асырылатын операцияларға сәйкес келеді — басқа адамға 

бағытталған және оған оның объектісі ретінде бағытталған 
тұтас актілер.

Л. Баряева осы байланыс құралдарына сұрақтар, жауаптар, 
ескертулер және т. б. қамтиды.Вербалды қарым-қатынас құрал-
дарының жеке тұлғаның ақыл-ой, эмоционалды және әле-
уметтік дамуы тұрғысынан ерекше маңыздылығын ескере 
отырып, оны мойындамау мүмкін емес басқалармен толық 
өзара әрекеттесуге қажетті жеңіл психикалық дамуы тежелген 
балалардың коммуникативті-сөйлеу мүмкіндіктерін зерттеу 
және жетілдіру [2].

Арнайы психология мен педагогикада психикалық дамуы 
тежелген балалардың сөздік даму ерекшеліктері туралы 
сұрақтар шеңбері негізінен қалыптасқан ауытқуларды талдауға 

НАУЧНО–ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ «БОЛАШАК»
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университета «Болашак» работает с 2014 года. 
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– организация семинаров, круглых столов и кон-

ференций по тематикам основных научных работ ла-
бораторий и центров;

– установление   научных связей с учебными за-
ведениями, научными организациями Республики 
Казахстан;

– подготовка  спецвыпусков журналов, прове-
дение международных научных конференций с зару-
бежными партнерами института.

C 2014 года институт возглавлял доктор сельско-
хозяйственных наук, профессор Ж.У. Утесинов. С де-
кабря 2019 года директором НИИ является кандидат 
политических наук, ассоциированный профессор 
М.О. Насимов.

В состав НИИ «Болашак» входят: Агробиотехно-
логическая научно–исследовательская лаборатория; 
Центр социально–экономических и политических 
исследований; Научно–исследовательский центр 
«Руханият»; Центр психологических и дефектологи-
ческих исследований социальных проблем; Научно–
педагогический исследовательский центр образо-
вания младших школьников.

С 2014 года институт совместно с чешским На-
учно–издательским центром «Sociosféra–CZ» еже-
годно проводит международные научно–практи-
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құрылымдық көзқарас шеңберімен шектелген. Эксперименттік 
зерттеу деректері жеңіл ақыл-ойы артта қалған балаларда тіл 
қабілетінің фонетикалық, морфологиялық, синтаксистік, се-
мантикалық компоненттерін қалыптастырудағы елеулі ауытқу-
ларды көрсетеді [3].

Бұл топтың балалары белгілі бір дәрежеде сөйлеу бұзылы-
старының барлық белгілі түрлеріне тән екендігі көрсетілген, 
бұл интеллектуалды дамымауымен де, сөйлеу ақауларын туды-
ратын жергілікті ми зақымдануымен де түсіндіріледі. Алайда, 
психикалық дамуы тежелген балалар жүзеге асыратын ком-
муникативті ниеттер туралы мәселе, олар шығарған тұжы-
рымдардың мазмұнының ерекшелігі, лексико-грамматикалық 
және интонациялық безендірілуі отандық және шетелдік автор-
лардың еңбектерінде жүйелі зерттеу тақырыбы болмады [4].

Психикалық дамуы тежелген (ақыл-ой кемістігі) бар бала-
лардың қарым-қатынас дағдыларын қалыптастырудағы қиын-
дықтар: шектеулі әлеуметтік шеңбер, әлсіз әлеуметтік тәжірибе, 
интеллект пен эмоционалды-ерік саласының дамымауы, өзіне 
деген қатынас, қарым-қатынасқа байланысты жағдайлар, сөй-
леудің барлық компоненттерінің дамымауы (фонематикалық 
деңгейден семантикалық деңгейге дейін), сөйлеу бастама-
сының болмауы, сөйлеуді ойлаудың жетіспеушілігі дегенді біл-
діреді [5].

Алғаш рет жоғарыда аталған санаттағы балалардың сөй-
леуін оның коммуникативті функциялары тұрғысынан тал-
дауды В. Г. Петрова қолға алды, ол психикалық дамуы тежелген 
обалалар бір-бірімен аз сөйлесетінін атап өтті. Ойын жағдай-
ында бір-бірімен сөйлескен кезде де олар сөйлеуді жеткіліксіз 
пайдаланады, пікірталастар мен әңгімелерді белгілі бір әрекет-
терді орындауға түрткі болатын жеке сөздердің айтылуымен 
алмастырады. Кейбір жағдайларда мектеп оқушылары ауызша 
жауапты бастың иегімен немесе басқа экспрессивті қимылмен 
ауыстыруға қарсы емес.

Сонымен, дереккөздерді талдау психикалық дамуы те-
желген балалардың қарым-қатынас дағдыларын қалыптастыру 
өте өзекті мәселе екендігін растады, өйткені бұл дағдылардың 
қалыптасу деңгейі балаларды оқытудың тиімділігіне ғана әсер 
етпейді, сонымен қатар олардың әлеуметтену процесі және 
тұлғаның дамуы.
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Студенттердің оқуға деген ынтасы және оның кедергілері
Серікбаева Анел Қуанышбайқызы, педагогика ғылымдар магистрі

Қызылорда «Болашақ» университеті (Қызылорда қаласы, Қазақстан)

Мотивация (ынта) — кез-келген тәуелсіз іс-әрекеттің не-
гізі. Мотивация дегеніміз — адамның өзінің күш-жі-

герін, уақытын, білімін, талантын, ерік-жігері сияқты ресур-
старды инвестициялау, қалаған мақсатқа жету. Мотивация 
тиімді оқу үдерісінің басты шарты екендігі даусыз және ол 
университетте немесе мектепте оқытылатын барлық пән-
дерге қатысты  [1]. Сонымен қатар, мотивация көбінесе 
оқушының мұғаліммен немесе мұғаліммен табысты ынты-
мақтастығының негізгі алғышарты болып табылады және со-
нымен бірге түсініспеушіліктің жиі себебі болып табылады. 
Олардың себебі неде? Мұғалімдер студенттердің жоғары мо-
тивациясын күтеді және оларға сенеді — олар оқушылардың 
мүмкін болатын ақпараттың максималды көлемін, макси-

малды дағдыларды алуға ұмтылатындығына сенімді, яғни 
олардың ынтасы жоғары [2].

Егер тиімді оқу таным процесінің негізгі шарты жұмыс істе-
месе, интеграцияланған тәсілді қолдана отырып, осы құбылы-
стың себептерін тереңірек түсіну қажет болады. Тиісті зертте-
улерді ұйымдастыру керек, оқытушылар мен студенттердің, 
мұғалімдер мен оқушылардың қызығушылықтары мен тәсіл-
дерінің сәйкес келмеу себептерін тереңірек түсінуге тырысу 
керек. Қазіргі уақытта мұндай күрделі ғылыми зерттеулердің 
жетіспейтіндігі айқын байқалады, студенттер «жаңа форма-
ларын» талап етеді. Мұғалімдерге проблеманың нақты себеп-
терін қозғамай, «оқушылардың оқуға деген ынтасын белсенді 
түрде ынталандыру»қажет» [3].
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Оқыту процесінде мотивацияны «қоса алғанда» пробле-
масын тереңірек түсіну үшін мотивация мен ынталандыру ара-
сындағы айырмашылықтарды анықтау қажет [4].

Бұл дегеніміз, ынталандыру мен ынталандырудың байла-
нысы, бірін-бірі толықтыруы — бұл шын мәнінде тиімді оқыту 
үдерісінің қалаулы алғышарты, осыдан шығатыны, оқу про-
цесінің тиімділігі үшін екі жақ — мұғалімдер де, оқушылар да 
жауап береді [5].

Кез-келген адам өз өмірінің кез-келген сәтінде қоршаған 
әлеммен байланысты және оның басқа құрылымдармен, жа-
нуарлармен, табиғатпен, технологиялармен, саясатпен, эко-
номика, мәдениетпен бірге оның күрделі құрылымының 
бөлігі болып табылады. Ал қоршаған процестердің барлығы 
адам өміріне тікелей әсер етеді. Бұл элементтер ынталандыру 
арқылы адамның мотивациясына әсер етеді: ынталандыру са-
налы немесе тұпсана деңгейінде белгілі бір іс-әрекеттің мотив-
терін тудырады. Егер мотив жеткілікті күшті болса, яғни адам 
оны өзі үшін жеткілікті деп санаса, онда мотивация пайда бо-
лады, бұл ішкі көтерілуді тудырады, адам өзін ынталандыратын 
мақсатқа жетуге жұмсағысы келетін энергияның жоғарылауын 
тудырады [6].

Сонымен, кез-келген пәнді мектепте немесе универси-
тетте (мысалы, шет тілін) оқыту процесі туралы айта отырып, 

мотивацияны да, ынталандыруды да, осы екі процеске әсер 
ететін факторларды да ескеру қажет. Біз жоғарыда аталған 
ұғымдардың — мотивация мен ынталандырудың арасын-
дағы айырмашылықты зерттеушілер соңғы жиырма жыл 
ішінде толық анықтап, түсінбеген деп санаймыз. Мотивация 
— ең болмағанда чех ғылыми қоғамдастығында — көбінесе 
қате түрде ынталандырудың кейбір аспектілері туралы айты-
лады; біз «мұғалімнің мотивацияны оқушыларға беруі» ту-
ралы, «мұғалім ынталандыруы керек», «ынталандырушы» бо-
латынын, мотивация мұғалім немесе мұғалімнің міндеті екенін 
жиі оқимыз. Алайда, мұғалім (сыртқы фактор ретінде) тек 
оқушыны ынталандыруы мүмкін, бірақ оны ынталандыра ал-
майтындығы ұмытылған, өйткені ынталандырудан мотива-
цияға, оқушылардың ішкі мотивтерін ынталандыруға дейінгі 
жол тікелей және қысқа болмайды, өйткені мотивация — бұл 
ішкі жеке процесс.

Алғыс білдіру
Ғылыми-зерттеу жұмысы «Болашақ» Ғылыми-зерттеу ин-

ституты жанындағы әлеуметтік мәселелерді психологиялық 
және дефектологиялық зерттеу орталығының «ЖОО-дағы 
білім беру және тәрбие жұмыстарының психологиялық мәселе-
лері» университетішілік жобасы шеңберінде орындалып, универ-
ситет құрылтайшысының қаржыландыруымен жарық көрді.
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Қазақ және ағылшын тілдік қауымдастық өкілдері мифологиялық 
дүние бейнесінің танымдық ерекшеліктері

Снасапова Гүлжахан Жұмашқызы, филология ғылымдарының кандидаты;
Нұрсұлтанқызы Жазира, филология ғылымдарының кандидаты, доцент;

Оралбаева Гүлжайна Сметуллақызы, педагогика және психология ғылымдарының магистрі
Қызылорда «Болашақ» университеті (Қызылорда қаласы, Қазақстан)

Жаһандану үдерісі мықтап енген дәуірде өмір сүріп жатқан 
ұрпақ үшін ағылшын тілін оқып үйренудің көп жағдайда 

мақсат не міндетке айналып отырғаны жасырын емес. Сон-
дықтан, ағылшын тіліндегі лингвомәдени ен таңбаға ие бір-
ліктердің астарындағы аялық білімдердің мәдени кодын аша 
отырып, оларды ана тіліндегі құбылыстармен салғастыра 
отырып үйренудің жақсы нәтижеге жеткізетіні анық.

Қазақ және ағылшын тілдеріндегі прецедент мәтіндердің 
тасасында тұрған кодтарды ашып, олардың мазмұнындағы 
ұлттық құндылықтарды сипаттайтын мәдени, танымдық, 
аялық ақпараттармен танысу тіл үйрену үдерісін жеңілдетіп 
қана қоймай, әрбір тілдік ұжым мүшелерінің өздеріне ғана тән, 
қайталанбайтын дүние бейнесінің ерекшеліктерін терең ұғы-
нуға себін тигізеді, мәдениетаралық комуникацияның тезірек 
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өрбуіне жағдай жасайды. Осындай прецедент мәтіндердің қа-
тарында мифологиялық танымнан туған фразеологиялық тір-
кестер де бар. Өйткені, ұлттың рухани мәдениетінің ажырамас 
бөлігі болып саналатын мифтер — тілдік қауымдастық мүше-
лерінің өзін қоршаған орта туралы жинаған ақпараттарының 
көрінісі.

Ағылшын тілінде өздерінің төл мифтік образдарымен бай-
ланысты тұрақты тіркестермен қатар, ежелгі грек аңызда-
рынан келген фразеологизмдер де көптеп кездеседі. Солардың 
кейбіріне тоқталайық. Мәселен, өнбейтін, бітпейтін шаруаны 
меңзеу мағынасында қолданылатын The cask of Danaides (сөз-
бе-сөз ауд.: «Данаидтар бөшкесі») тұрақты тіркесінің шығу те-
гіне үңілсек, грек мифологиясындағы әке жарлығы бойынша 
жұбайларын өлтірген Данай патшаның қырық тоғыз қызының, 
құдайлардың қаһарына ұшырап, мәңгілікке Аида жер асты пат-
шалығында түбі жоқ бөшкелерге су құю үкіміне кесілгені ту-
ралы ақпаратпен кезігеміз [1, 131 б.].

Cassandra warnings тұрақты тіркесіндегі ежелгі грек ми-
фологиясының тағы бір кейіпкері Кассандраның образы 
жалқыдан жалпы есімге айналып, жамандықтың жаршысы 
деген мағынаны білдіреді (сөзбе-сөз: «Кассандраның ескертпе-
лері»). Түрлі нұсқада айтылатын бұл аңыздың астарында Апол-
лоннан көріпкелдік қасиетті сыйға алған Кассандра, онымен 
көңіл жарастырмағаны үшін қарғысты қоса арқалап, жұрттың 
сенімінен айрылған деген дерек бар. Сондықтан, оның бол-
жамдарына ешкім сенбей, қауіп-қатерден сақтандыру үшін 
айтқан ескертулерін елемейтін болған. Алайда, оның бол-
жамдарының дәл келетіні соншалық, ақырында образы жаман-
дықтың жаршысына айналған [2, 10 б.].

Белгілі бір іс-әрекетпен айналысам деп басы бәлеге душар 
болу, бітпейтін дауға қалу деген мағынада қолданылатын Pan-
dora’s box (сөзбе-сөз ауд.: «Пандора жәшігі (құтысы)») фразе-
ологизмінің этимологиясы да грек мифологиясымен байла-

нысты. Мыс.: You have no idea what kind of Pandora`s box you 
are opening (сөзбе-сөз: Қандай Пандора жәшігін ашып жатқа-
ныңды білмейсің ғой).

Қазақ тіліндегі бір қиыншылықтан кейін екіншісіне тап 
болуды сипаттаудағы Қайда барсаң да Қорқыттың көрі, бір 
нәрсені уайымдау мағынасындағы Асан қайғыға салыну, са-
раңдардың образын сомдаудағы Қарынбайдай сараң т. б. си-
яқты тұрақты тіркестердің де шығу тегі мифтік таныммен бай-
ланысты екені белгілі.

«Надан халықтар әйел бала туғанда, әлсіреп, талса, оны ал-
басты басты деп түсінетін» (Ы. Алтынсарин) [3, 41 б.] деген мы-
салдан көбіне қарғыс түрінде қолданылатын албасты (әбілет, 
қара) басты (басқыр, басқан) тіркесінің де төркінін мифтік 
санадан табамыз. Албастының астарына үңілсек, «Албасты 
әдетте ұзын жалбыраған шашы бар құбыжық бейнелі әйел кей-
пінде бейнеленеді… Албасты өзеннің жағасында, көлшіктің 
маңайында өмір сүріп, шашын тарап отырады… Албасты жаңа 
туған баланың жүрегін, бауырын ұрлап, суға жетуге ұмты-
лады… Албастының жылқы малына көңілі ерекше, түнде оны 
мініп жүреді, жалын өріп тастайды деген аңыз әңгіме халық 
арасында көп тараған [4, 37 б.] — деген мағлұмат аламыз. Жоға-
рыда келтірілген мысалдардағыдай тұрақты тіркестердің аста-
рына жасырылған мәдени кодты шешу, тіл үйренушілердің 
қызығушылығын оятып, танымын кеңейтіп, сөздік қорын мо-
лайтуға оң әсерін тигізетін маңызды әдіс болып саналады.

Алғыс білдіру
Ғылыми-зерттеу жұмысы «Болашақ» Ғылыми-зерттеу 

институты жанындағы «Руханият» ғылыми-зерттеу орта-
лығының «Қазақ және ағылшын тілдеріндегі прецедент мәтін-
дердің астарындағы аялық ақпараттардың ұлттық сипаты» 
тақырыбындағы университетішілік жобасы шеңберінде орын-
далып, университет құрылтайшысының қаржыландыруымен 
жарық көрді.
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аксиологиялық білімдердің ұлттық ерекшеліктері
Снасапова Гүлжахан Жұмашқызы, филология ғылымдарының кандидаты;
Нұрсұлтанқызы Жазира, филология ғылымдарының кандидаты, доцент;

Оралбаева Гүлжайна Сметуллақызы, педагогика ғылымдарының магистрі
Қызылорда «Болашақ» университеті (Қызылорда қаласы, Қазақстан)

Мақал-мәтелдер мен фразеологиялық тіркестер сияқты 
прецедент мәтіндер шеңберіндегі зооморфтық метафо-

ралар аясындағы мәдени кодты шешу танымдық тіл білімін-

дегі әлі де өзектілігін жоймаған мәселе десек қателеспейміз. 
Адамның мінез-құлқы мен іс-әрекетіне баға беріп, оны сипаттау 
үшін қолданылатын зоометафоралар — өзінің бойына ұлт өкіл-
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дерінің салт-дәстүрлерінен, әдет-ғұрыптарынан мол мағлұмат 
жинақтаған ерекше феномен. Халық өзінің өткен дәуірлердегі 
наным-сенімін, түйсік-түсінігін, ой-қиялын, тыныс-тіршілігін 
аз сөздің аясына сыйдырып, әрі нәрлі, әрі әрлі етіп ерекше өр-
нектей білген. Түп төркіні беймәлім сөздердің сәті түсіп, кілті 
табылғандай болса, көп нәрсені баян етіп, халықтың өткендегі 
ой-қиялы, тыныс-тіршілігі, дүниетанымы туралы сыр шертіп 
тұрады [1, 12 б.] — деген белгілі ғалым Н. Уәлидің бұл пайымы 
ойымызды дәлелдей түседі.

Жақсы ат жанға серік, Жақсы ит малға серік деген прин-
ципті ұстанған қазақи дүниетанымдағы маңызды ұғымның 
біріне жататын жеті қазынаның қатарындағы жылқы — a horse 
және ит — a dog зоонимдерімен жасалған прецедент мәтіндерге 
тоқталып, олардың тасасындағы мәдени кодты аксиологиялық 
тұрғыдан салғастырсақ, олардың қазақ және ағылшын ұлттық 
қауымдастық өкілдеріне тән ортақ белгілерімен қатар, өзіндік 
ерекшеліктерінің де бар екенін байқаймыз.

Атұстарың өзіңе тартсын! — деген бата-тілек мағына-
сындағы қолданыстан шаңырақ иесі функциясын атқаратын 
ұлының болуын әу бастан қалайтын қазақтың, оны жылқысыз 
елестете алмайтынын аңғарамыз. Сондай-ақ, тілімізде Адам 
жылқы — мінезді, Жылқы — малдың патшасы, Ат — ердің қа-
наты т. б. көзқарастар берік қалыптасқан.

Түрлі діни жоралғылар, тотемшілдік, ертегі-дастандар 
және мифологиялық дүниетаныммен астасқан образ, эта-
лондар қатарында иелерін қиындықтан құтқаруға даяр 
тұрып, тіпті тіл де бітіп кететін Тайбуырыл, Байшұбар 
мен жылқы атасы-Қамбар ата т. б., ал, ағылшын тілінде жа-
сырын қауіп-қатерді сипаттау мақсатында қолданылатын, 
ежелгі гректерден келген The Trojan Horse (сөзбе-сөз: Троян 
жылқысы) т. б. прецеденттер бар. Ит иесі үшін жүгіреді, 
Жақсы ит иесінің көз-құлағы т. б. ұстанымдарда иесіне беріл-
гендік, адалдық тәрізді қасиеттер бағаланатынын көреміз. 
Қазақтардың тілдік санасында кәрілік концептісін репре-
зенттейтін Кәрі ит шоқиып отырмаса, үре алмайды сияқты 
көзқарас кездессе, ағылшындар Аn old dog barks not in vain 
(сөзбе-сөз: кәрі ит бекерге үрмейді) деген пайыммен оны 
ақылгөй ретінде сипаттайды.

Бос сөз, өсек-аяңды меңзеу үшін қолданылатын The dogs 
bark, but the caravan goes on; Ит үреді, керуен көшеді деген 
нақылда ит үреді, бірақ, жылқы көшеді деген образдар нақты-
ланып, үрген иттің жолай қалып қоятыны, ал аттың ары қарай 
жүрісін жалғастыратыны айтылады. Оның астарында жылқы 
зоонимінің аксиологиялық тұрғыдан алғанда оң, ал иттің теріс 
бағаланып тұрғанын байқау қиын емес.

Теріс коннотациямен ерекшеленетін көзқарастарға үнде-
мегеннен үйдей бәле шығады дегенді білдіретін dumb dogs are 
dangerous (сөзбе-сөз ауд.: үрмейтін иттер қауіпті) немесе ит кір-
меде жүргендердің қоғамдағы орнын нақтылайтын to be in the 
doghouse (сөзбе-сөз ауд.: ит күркеде болу) т. б. дәйек бола алады. 
Қазақтардың тілдік қауымдастығында Қабаған ит қайыр бай-
лайды; Ысқырған жылан шақпайды, Үреген ит қаппайды — деп, 
үрмейтін иттің іс-әрекеті құпталмайды. Осындай көзқарасты 
ағылшындардың да ұстанып, Barking dogs seldom bite (сөзбе-сөз 
ауд.: Үрген ит сирек тістейді) — деп есептейтінін аңғарамыз.

Бір ит көріп үреді, екі ит еріп үреді дегенге саятын One 
barking dog sets the whole street a-barking (сөзбе-сөз ауд.: Бір ит 
үрсе бүкіл көшенің иті үреді) мақалдың мағынасы да жағымсы-
здықпен астарласып, адамдардың ермелік қасиетін сынау мақ-
сатында қолданылады.

Қазақ тіліндегі жатқан жыланның құйрығын баспа деген 
пайымды ұстанған ағылшындар да Let sleeping dogs lie (сөзбе-сөз 
ауд.: Ұйықтап жатқан иттер жата берсін, тиме) нақылы арқылы 
басыңды дау-дамайға қалдыруы мүмкін нәрсеге ұрынбауға 
кеңес береді. Dog does not eat dog (сөзбе-сөз ауд.: ит итті же-
мейді) деген ойды сипаттау үшін қазақтар қарға образын алып, 
қарға қарғаның көзін шұқымайды — деп топшыласа, енді бірде, 
екі ұлттың өкілдері де Dog eats dog, яғни (сөзбе-сөз ауд.: ит итті 
жейді), яғни ит иттік қылады деген ой түйеді.

Алғыс білдіру
Ғылыми-зерттеу жұмысы «Болашақ» Ғылыми-зерттеу инсти-

туты жанындағы «Руханият» ғылыми-зерттеу орталығының 
«Қазақ және ағылшын тілдеріндегі прецедент мәтіндердің аста-
рындағы аялық ақпараттардың ұлттық сипаты» тақырыбын-
дағы университетішілік жобасы шеңберінде орындалып, универ-
ситет құрылтайшысының қаржыландыруымен жарық көрді.

Әдебиет:

1. Уәлиев Н. Фразеология және тілдік норма. — Алматы: Республикалық баспа кабинеті, 1998. — 128 б.
2. Кеңесбаев І. Фразеологиялық сөздік. — Алматы: Арыс, 2007. — 800 б.
3. Кунин А. В. Англо-русский фразеологический словарь. — М.: Рус. яз., 1984.
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НАУЧНО–ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ «БОЛАШАК»

НИИ «Болашак» как структурное подразделение 
университета «Болашак» работает с 2014 года. 

Основной целью института является развитие 
фундаментальных научных основ и прикладных ис-
следований.

Задачами и функциями НИИ «Болашак» явля-
ются:

– подготовка, обеспечение и содействие в прове-
дении научно–исследовательских работ и универси-
тетских проектов;

– разработка проектов и планов научных иссле-
дований;

– организация выполнения исследований и раз-
работок на современном научно–техническом 
уровне;

– обеспечение высокой эффективности прово-
димых научных работ и проектов;

– осуществление контроля за своевременным и
качественным выполнением научно–исследователь-
ских работ в соответствии с утвержденными зада-
ниями и программами;

– содействие привлечению штатных научных со-
трудников, профессорско–преподавательского со-
става к руководству научными проектами;

– консалтинговое обеспечение предприятий;
– организация семинаров, круглых столов и кон-

ференций по тематикам основных научных работ ла-
бораторий и центров;

– установление   научных связей с учебными за-
ведениями, научными организациями Республики 
Казахстан;

– подготовка  спецвыпусков журналов, прове-
дение международных научных конференций с зару-
бежными партнерами института.

C 2014 года институт возглавлял доктор сельско-
хозяйственных наук, профессор Ж.У. Утесинов. С де-
кабря 2019 года директором НИИ является кандидат 
политических наук, ассоциированный профессор 
М.О. Насимов.

В состав НИИ «Болашак» входят: Агробиотехно-
логическая научно–исследовательская лаборатория; 
Центр социально–экономических и политических 
исследований; Научно–исследовательский центр 
«Руханият»; Центр психологических и дефектологи-
ческих исследований социальных проблем; Научно–
педагогический исследовательский центр образо-
вания младших школьников.

С 2014 года институт совместно с чешским На-
учно–издательским центром «Sociosféra–CZ» еже-
годно проводит международные научно–практи-
ческие конференции «Цели, задачи и ценности 
воспитания в современных условиях» и «Безопас-
ность человека и общества как проблема соци-
ально–гуманитарных наук». А также институт го-
товит специальные выпуски российского журнала 
«Молодой ученый». 

BOLASHAK RESEARCH INSTITUTE 

Bolashak Research Institute as a structural unit 
of the University Bolashak has been working since 
2014. 

The main aim of the Institute is the development 
of fundamental scientific foundations and applied re-
search.

The tasks and functions of the Bolashak Research 
Institute are:

– preparation, provision and assistance in con-
ducting research work and university projects;

– development of projects and plans for scientific
research;

– organization of research and development on a
modern scientific and technical level;

– ensuring high efficiency of ongoing scientific
works and projects;

– control over the timely and high–quality imple-
mentation of scientific research in accordance with ap-
proved tasks and programs;

– assistance in attracting full–time scientific staff,
faculty to supervise scientific projects;

– consulting support of enterprises;
– organization of seminars, round tables and con-

ferences on the topics of the main scientific works of 
laboratories and centers;

– establishment of scientific relations with educa-
tional institutions, scientific organizations of the Re-
public of Kazakhstan;

– preparation of special issues of journals, con-
ducting international scientific conferences with for-
eign partners of the Institute.

Since 2014 the institute was headed by the doctor of 
agricultural sciences, professor Zh.U. Utesinov. Since 
December 2019, the director Research Institute can-
didate of political sciences, associate professor M.O. 
Nassimov.

Bolashak Research Institute includes: Agrobiotech-
nology research laboratory; Center for Socio–Economic 
and Political Researches; Research Center «Rukhaniyat»; 
Center for psychological and defectological studies of so-
cial problems; Scientific and pedagogical research center 
for education of primary schoolchildren.

Since 2014 Institute together with the Vědecko vy-
davatelské centrum «Sociosféra–CZ» (Praha) annu-
ally conducts international scientific–practical con-
ferences «Purposes, tasks and values of education in 
modern conditions» and «Safety of a person and so-
ciety as a problem of social sciences and humanities». 
And also the Institute prepares special issues of the 
Russian journal «Young Scientist».



“Young Scientist”  .  # 16.1 (358.1)  .  April 2021 19Modern science and innovation

НАУЧНО–ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ «БОЛАШАК»

НИИ «Болашак» как структурное подразделение 
университета «Болашак» работает с 2014 года. 

Основной целью института является развитие 
фундаментальных научных основ и прикладных ис-
следований.

Задачами и функциями НИИ «Болашак» явля-
ются:

– подготовка, обеспечение и содействие в прове-
дении научно–исследовательских работ и универси-
тетских проектов;

– разработка проектов и планов научных иссле-
дований;

– организация выполнения исследований и раз-
работок на современном научно–техническом 
уровне;

– обеспечение высокой эффективности прово-
димых научных работ и проектов;

– осуществление контроля за своевременным и
качественным выполнением научно–исследователь-
ских работ в соответствии с утвержденными зада-
ниями и программами;

– содействие привлечению штатных научных со-
трудников, профессорско–преподавательского со-
става к руководству научными проектами;

– консалтинговое обеспечение предприятий;
– организация семинаров, круглых столов и кон-

ференций по тематикам основных научных работ ла-
бораторий и центров;

– установление   научных связей с учебными за-
ведениями, научными организациями Республики 
Казахстан;

– подготовка  спецвыпусков журналов, прове-
дение международных научных конференций с зару-
бежными партнерами института.

C 2014 года институт возглавлял доктор сельско-
хозяйственных наук, профессор Ж.У. Утесинов. С де-
кабря 2019 года директором НИИ является кандидат 
политических наук, ассоциированный профессор 
М.О. Насимов.

В состав НИИ «Болашак» входят: Агробиотехно-
логическая научно–исследовательская лаборатория; 
Центр социально–экономических и политических 
исследований; Научно–исследовательский центр 
«Руханият»; Центр психологических и дефектологи-
ческих исследований социальных проблем; Научно–
педагогический исследовательский центр образо-
вания младших школьников.

С 2014 года институт совместно с чешским На-
учно–издательским центром «Sociosféra–CZ» еже-
годно проводит международные научно–практи-
ческие конференции «Цели, задачи и ценности 
воспитания в современных условиях» и «Безопас-
ность человека и общества как проблема соци-
ально–гуманитарных наук». А также институт го-
товит специальные выпуски российского журнала 
«Молодой ученый». 

BOLASHAK RESEARCH INSTITUTE 

Bolashak Research Institute as a structural unit 
of the University Bolashak has been working since 
2014. 

The main aim of the Institute is the development 
of fundamental scientific foundations and applied re-
search.

The tasks and functions of the Bolashak Research 
Institute are:

– preparation, provision and assistance in con-
ducting research work and university projects;

– development of projects and plans for scientific
research;

– organization of research and development on a
modern scientific and technical level;

– ensuring high efficiency of ongoing scientific
works and projects;

– control over the timely and high–quality imple-
mentation of scientific research in accordance with ap-
proved tasks and programs;

– assistance in attracting full–time scientific staff,
faculty to supervise scientific projects;

– consulting support of enterprises;
– organization of seminars, round tables and con-

ferences on the topics of the main scientific works of 
laboratories and centers;

– establishment of scientific relations with educa-
tional institutions, scientific organizations of the Re-
public of Kazakhstan;

– preparation of special issues of journals, con-
ducting international scientific conferences with for-
eign partners of the Institute.

Since 2014 the institute was headed by the doctor of 
agricultural sciences, professor Zh.U. Utesinov. Since 
December 2019, the director Research Institute can-
didate of political sciences, associate professor M.O. 
Nassimov.

Bolashak Research Institute includes: Agrobiotech-
nology research laboratory; Center for Socio–Economic 
and Political Researches; Research Center «Rukhaniyat»; 
Center for psychological and defectological studies of so-
cial problems; Scientific and pedagogical research center 
for education of primary schoolchildren.

Since 2014 Institute together with the Vědecko vy-
davatelské centrum «Sociosféra–CZ» (Praha) annu-
ally conducts international scientific–practical con-
ferences «Purposes, tasks and values of education in 
modern conditions» and «Safety of a person and so-
ciety as a problem of social sciences and humanities». 
And also the Institute prepares special issues of the 
Russian journal «Young Scientist».

НАУЧНО–ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ «БОЛАШАК»

НИИ «Болашак» как структурное подразделение 
университета «Болашак» работает с 2014 года. 

Основной целью института является развитие 
фундаментальных научных основ и прикладных ис-
следований.

Задачами и функциями НИИ «Болашак» явля-
ются:

– подготовка, обеспечение и содействие в прове-
дении научно–исследовательских работ и универси-
тетских проектов;

– разработка проектов и планов научных иссле-
дований;

– организация выполнения исследований и раз-
работок на современном научно–техническом 
уровне;

– обеспечение высокой эффективности прово-
димых научных работ и проектов;

– осуществление контроля за своевременным и
качественным выполнением научно–исследователь-
ских работ в соответствии с утвержденными зада-
ниями и программами;

– содействие привлечению штатных научных со-
трудников, профессорско–преподавательского со-
става к руководству научными проектами;

– консалтинговое обеспечение предприятий;
– организация семинаров, круглых столов и кон-

ференций по тематикам основных научных работ ла-
бораторий и центров;

– установление   научных связей с учебными за-
ведениями, научными организациями Республики 
Казахстан;

– подготовка  спецвыпусков журналов, прове-
дение международных научных конференций с зару-
бежными партнерами института.

C 2014 года институт возглавлял доктор сельско-
хозяйственных наук, профессор Ж.У. Утесинов. С де-
кабря 2019 года директором НИИ является кандидат 
политических наук, ассоциированный профессор 
М.О. Насимов.

В состав НИИ «Болашак» входят: Агробиотехно-
логическая научно–исследовательская лаборатория; 
Центр социально–экономических и политических 
исследований; Научно–исследовательский центр 
«Руханият»; Центр психологических и дефектологи-
ческих исследований социальных проблем; Научно–
педагогический исследовательский центр образо-
вания младших школьников.

С 2014 года институт совместно с чешским На-
учно–издательским центром «Sociosféra–CZ» еже-
годно проводит международные научно–практи-
ческие конференции «Цели, задачи и ценности 
воспитания в современных условиях» и «Безопас-
ность человека и общества как проблема соци-
ально–гуманитарных наук». А также институт го-
товит специальные выпуски российского журнала 
«Молодой ученый». 
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НАУЧНО–ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ «БОЛАШАК»

НИИ «Болашак» как структурное подразделение 
университета «Болашак» работает с 2014 года. 

Основной целью института является развитие 
фундаментальных научных основ и прикладных ис-
следований.

Задачами и функциями НИИ «Болашак» явля-
ются:

– подготовка, обеспечение и содействие в прове-
дении научно–исследовательских работ и универси-
тетских проектов;

– разработка проектов и планов научных иссле-
дований;

– организация выполнения исследований и раз-
работок на современном научно–техническом 
уровне;

– обеспечение высокой эффективности прово-
димых научных работ и проектов;

– осуществление контроля за своевременным и
качественным выполнением научно–исследователь-
ских работ в соответствии с утвержденными зада-
ниями и программами;

– содействие привлечению штатных научных со-
трудников, профессорско–преподавательского со-
става к руководству научными проектами;

– консалтинговое обеспечение предприятий;
– организация семинаров, круглых столов и кон-

ференций по тематикам основных научных работ ла-
бораторий и центров;

– установление   научных связей с учебными за-
ведениями, научными организациями Республики 
Казахстан;

– подготовка  спецвыпусков журналов, прове-
дение международных научных конференций с зару-
бежными партнерами института.

C 2014 года институт возглавлял доктор сельско-
хозяйственных наук, профессор Ж.У. Утесинов. С де-
кабря 2019 года директором НИИ является кандидат 
политических наук, ассоциированный профессор 
М.О. Насимов.

В состав НИИ «Болашак» входят: Агробиотехно-
логическая научно–исследовательская лаборатория; 
Центр социально–экономических и политических 
исследований; Научно–исследовательский центр 
«Руханият»; Центр психологических и дефектологи-
ческих исследований социальных проблем; Научно–
педагогический исследовательский центр образо-
вания младших школьников.

С 2014 года институт совместно с чешским На-
учно–издательским центром «Sociosféra–CZ» еже-
годно проводит международные научно–практи-
ческие конференции «Цели, задачи и ценности 
воспитания в современных условиях» и «Безопас-
ность человека и общества как проблема соци-
ально–гуманитарных наук». А также институт го-
товит специальные выпуски российского журнала 
«Молодой ученый». 

BOLASHAK RESEARCH INSTITUTE 

Bolashak Research Institute as a structural unit 
of the University Bolashak has been working since 
2014. 

The main aim of the Institute is the development 
of fundamental scientific foundations and applied re-
search.

The tasks and functions of the Bolashak Research 
Institute are:

– preparation, provision and assistance in con-
ducting research work and university projects;

– development of projects and plans for scientific
research;

– organization of research and development on a
modern scientific and technical level;

– ensuring high efficiency of ongoing scientific
works and projects;

– control over the timely and high–quality imple-
mentation of scientific research in accordance with ap-
proved tasks and programs;

– assistance in attracting full–time scientific staff,
faculty to supervise scientific projects;

– consulting support of enterprises;
– organization of seminars, round tables and con-

ferences on the topics of the main scientific works of 
laboratories and centers;

– establishment of scientific relations with educa-
tional institutions, scientific organizations of the Re-
public of Kazakhstan;

– preparation of special issues of journals, con-
ducting international scientific conferences with for-
eign partners of the Institute.

Since 2014 the institute was headed by the doctor of 
agricultural sciences, professor Zh.U. Utesinov. Since 
December 2019, the director Research Institute can-
didate of political sciences, associate professor M.O. 
Nassimov.

Bolashak Research Institute includes: Agrobiotech-
nology research laboratory; Center for Socio–Economic 
and Political Researches; Research Center «Rukhaniyat»; 
Center for psychological and defectological studies of so-
cial problems; Scientific and pedagogical research center 
for education of primary schoolchildren.

Since 2014 Institute together with the Vědecko vy-
davatelské centrum «Sociosféra–CZ» (Praha) annu-
ally conducts international scientific–practical con-
ferences «Purposes, tasks and values of education in 
modern conditions» and «Safety of a person and so-
ciety as a problem of social sciences and humanities». 
And also the Institute prepares special issues of the 
Russian journal «Young Scientist».



НАУЧНО–ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ «БОЛАШАК»

НИИ «Болашак» как структурное подразделение 
университета «Болашак» работает с 2014 года. 

Основной целью института является развитие 
фундаментальных научных основ и прикладных ис-
следований.

Задачами и функциями НИИ «Болашак» явля-
ются:
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дении научно–исследовательских работ и универси-
тетских проектов;
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ведениями, научными организациями Республики 
Казахстан;

– подготовка  спецвыпусков журналов, прове-
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