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УДК 616-08-039.57(048) 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОКАЗАНИЯ АМБУЛАТОРНО-
ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ 

(ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР). 
 

Азизова А. А. 
 

Научный руководитель: магистр педагогических наук Какенова А. К. 
 

КГП на ПХВ «Государственный высший медицинский колледж  
имени Д. Калматаева г. Семей», г. Семей, Республика Казахстан 

 
Актуальность: Туберкулез остается серьезной проблемой глобального 

здравоохранения и занимает второе место в мире по смертности от инфекционных 
заболеваний после вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). По последним оценкам, в 
2012 году было зарегистрировано 8,6 миллиона новых случаев туберкулеза и 1,3 
миллиона случаев смерти.  

Цели устойчивого развития ООН и Стратегии Всемирной организации 
здравоохранения по ликвидации туберкулеза определили амбициозные цели на 2020–
2035 годы, в том числе снижение на 35% абсолютного числа смертей и снижение 
заболеваемости на 20% к 2020 г. по сравнению с 2015 г.  

По оценкам ВОЗ, в 2017 году зарегистрировано около 10 миллионов новых 
случаев заболевания и 1,57 миллиона случаев смерти, что на 1,8% и 3,9% меньше, чем в 
2016 году. Число случаев туберкулеза и заболеваемость были самыми высокими в 
регионах с низким уровнем дохода (в Юго-Восточной Азии и Африке). Туберкулез с 
множественной лекарственной устойчивостью (устойчивость как минимум к 
изониазиду и рифампицину) встречался у 3,6% и 18% новых и ранее леченных случаев 
ТБ, соответственно (5,6% среди всех случаев).  

Общий прогресс в глобальной ликвидации туберкулеза в 2017 году был 
скромным, что соответствует показателям последних лет. Для достижения глобальных 
целей на 2020–2035 гг. требуются более активные усилия по совершенствованию 
диагностики, лечения и профилактики туберкулеза. 

Цель работы: изучение организации помощи больным туберкулезом на 
амбулаторном этапе. 

Материалы и методы исследования: Нами был произведен литературный обзор 
источников, опубликованных в базах данных (PubMed, eLIBRARY.RU, Google Scholar), 
в период с 2010 по 2020 гг. Ключевыми для поиска полноформатных статей и 
рефератов явились следующие слова: туберкулез, распространенность туберкулеза, 
амбулаторно-поликлиническая помощь. 

Результаты исследования: Стратегии планирования и борьбы с туберкулезом 
разрабатывались национальными и международными агентствами здравоохранения на 
протяжении многих лет. Это подтверждает доказательства того, что данное 
заболевание характеризуется как постоянная проблема общественного 
здравоохранения.  

Однако эпидемиологические показатели остаются неудовлетворительными. 
Несмотря на доступность диагностических материалов и методов, во многих областях 
возникают трудности со своевременным выявлением случаев туберкулеза, из-за 
отсутствия доступа к услугам и учреждениям здравоохранения. В качестве шлюза 
рассматривались два типа медицинских услуг. Одно из них, ПМСП (отделения 
первичной медико-санитарной помощи и отделения семейной медико-санитарной 
помощи). 
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С целью преодоления барьеров доступа и увеличения помощи пациентам с 
туберкулезом во многих странах был начат период реформирования системы оказания 
медицинских услуг посредством интеграции противотуберкулезных служб в систему 
первичной медико-санитарной помощи. Также было сокращено количество 
больничных коек в стационарах. ПМСП имеет ресурсы с низкой технологической 
плотностью и должна выполнять основные функции, такие как решение более 85% 
проблем населения, организация потоков людей, продуктов и информации между 
различными уровнями здравоохранения. ПМСП должна иметь привилегированное 
положение как ворота к услугам здравоохранения, а модель здравоохранения должна 
быть сосредоточена на надзоре за здоровьем, состоящем из действий, направленных на 
укрепление здоровья, а также на профилактику и контроль заболеваний. По данным 
некоторых исследований с 2014 г. постепенно вводились обновленные механизмы 
финансирования противотуберкулезных служб на стационарном и амбулаторном 
уровнях.  

Выводы: Туберкулез – это, прежде всего, социально-экономическая проблема, 
которая связана с различными факторами. В развивающихся странах многие случаи 
остаются нераспознанными, неправильно диагностированными или 
незарегистрированными, а имеющиеся статистические данные значительно 
недооценивают проблему туберкулеза в мире. Отсутствие хорошо организованной 
инфраструктуры здравоохранения для выявления и лечения туберкулеза затрудняет 
борьбу с заболеванием в этих странах.  
На основании результатов некоторых исследований можно сделать вывод, что для 
расширения доступности медицинской помощи пациентам укрепление амбулаторного 
звена является необходимым. Лечение туберкулеза должно быть направлено как на 
излечение отдельного пациента, так и на минимизацию передачи Mycobacterium 
tuberculosis другим людям, поэтому успешное лечение туберкулеза приносит пользу 
как отдельному пациенту, так и всему сообществу. Распространение 
противотуберкулезной помощи в амбулаторный сектор увеличивает доступ к 
медицинской помощи. 
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УДК 615.371+614.4 

 
ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА – ДЕНСАУЛЫҚ КЕПІЛІ 

 
Айтмурзинова Г.Т., Рахматуллина Н.С. 

Ғылыми жетекшісі: PhD Жуманбаева Ж.М. 
 

КеАҚ «Семей Медицина Университеті», Семей қ. Қазақстан Республикасы 
 

Өзектілігі: Вакцинопрофилактика арқасында балалардың инфекциялық аурулар 
мен сырқаттанушылығы бірнеше есе төмендеген. Соның ішінде, балалардың 
дифтериямен (күл ауруы) сырқаттанушылығы 100 есе, гепатитпен 135 есе, 
көкжөтелмен 25 есе төмендеген. Сонымен қатар вакцинопрофилактика тұрғындардың 
бактериялды және вирусты инфекция ошақтарындағы эффективті қорғанысы болып 
табылады. Қазіргі уақытта балаларды вакцинамен қамтудың төмендеуінің негізгі 
факторларының бірі, балалардың профилактикалық екпесіне ата-аналардың қарсы 
болуы. Соңғы уақытта қызылша, көкжөтел, эпидемиялық паротит сияқты инфекциялық 
аурулардың қайта жандануын байқауымызға болады. Статистикалық мәліметтерге 
қарағанда, жыл сайын әлемде вакцинопрофилактикалық әдіспен басқарылатын 
инфекциялық аурулардан 12 миллион бала қаза табады. Вакцинация нәтижесінде 
инфекциялық аурулардың төмендеуіне қарамастан, оның тиімділігі мен қауіпсіздігін 
талқыға салатын, адамдар арасында екпеге қарсы қозғалыс пайда болды. 
Вакцинопрофилактика жайлы адамдардың теріс көзқарасы мен бұқаралық ақпарат 
құралдарындағы кейбір жалған мәліметтері осы мәселенің алғышарты болып отыр. 
2019 жылы ДДҰ-ның (Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы) мәліметтері бойынша, 
адамдардың екпеге сенімсіздігі денсаулыққа қауіп төндіретін ауқымды тізімдердің 
қатарына кіруі мүмкін. Сондықтан да бұл мәселе әлемдік проблемалар қатарына кіреді. 

Тақырыптың мақсаты: Казіргі таңдағы вакцинопрофилактика мәселелері 
бойынша жалпы жүйелік шолу және Семей қаласындағы ата-аналардың вакцино-
профилактикаға көзқарасын анықтау. Қажетті материалдар мен зерттеу әдістері: 
Сипаттамалық – тәжірибелер: дизайн - бір мезгілде көлденең зерттеу.  

1) Ғылыми мақалаларға әдеби шолу жасау 
2) Тәжірибелік әдістер (сауалнама жүргізу, сұхбат алу)  
Зерттеу нәтижелері: 100 ата-ана сауалнамадан өтті. Соның ішінде, оң көзқарста 

болғандардың көрстекіші- 73,4 -ды құрайды. Себебі олардың: 35 екпе жайлы толық 
ақпараттандырылған және балаларына уақытылы екпе жасатады, 18,4 екпенің қауіпсіз 
екеніне толығымен сенеді, 20 балаларға екпе жүргізу инфекциялық аурулардан қорғау 
үшін қажет деп есептейді. Теріс көзқараста болғандар 26,6 . Олардың 7 екпенің 
қауіптілігі жайлы бұқаралық ақпарат құралдарынан (түрлі жарнамалар,әлеуметтік желі 
және т.б.), өзге тұлғалардан және туыстарынан мәлімет алған.10 % екпенің ең қауіпсіз 
жұқпалы аурудан сақтайтын медициналық көмектің бірі екеніне күмәнмен қарайды. Ал 
9,6 екпе салғаннан кейін баланың иммунитеті төмендейді деп ойлайды. 

Зерттеу қорытындысы: Сауалнаманың нәтижесінде ата-аналардың көпшілігі 
вакцинопрофилактика жайлы толық ақпараттандырылған . Бірақ кейбір пайыздық 
көрсеткіштер бойынша олардың теріс көзқарасын көруге болады. Сол себептен қазіргі 
таңда балалардың кейбір инфекциялық аурулармен сырқаттану көрсеткіштері артуда. 
Ал ол, өз кезегінде балалар денсаулығының түрлі ақауларына алып келеді. Сондықтан 
қауіпті жағдайларды болдырмау үшін вакцинопрофилактика жайлы ақпараттардың 
дұрыс бағытта насихатталуын қадағалауымыз қажет. 

 
 

  



12 

УДК: 61:004 
 

ТЕЛЕМЕДИЦИНА 
 

Аринжанова Д.Н. 
Научный руководитель: Ковалева Л.В. 

 
НАО «Медицинский университет Семей» г. Семей, Республика Казахстан 

 
Актуальность: Изучаемая тема актуальна по причине того, что информационные 

технологии стали неотъемлемой частью не только общественной жизни, но и 
медицинской сферы. Развитие телемедицины поможет оказывать качественные 
медицинские услуги на расстоянии, вне зависимости от нахождения медицинских 
пунктов. 

Цель работы: Исследование и изучение применения IT-технологий в медицине, 
для оказания ряда медицинских услуг (видеоконсультации ведущих врачей, выдача 
справок, назначение лечения с помощью телемедицины, наблюдение за пациентами, а 
также использование современных информационных технологий для лабораторных 
исследований) 

Материалы и методы исследования: Ознакомление студентов с 
информационными технологиями и телемедициной. Показать рейтинг внедрения IТ-
технологий за последние годы. Выявить и доказать пользу внедрения в 
здравоохранение информационных технологий. Опрос студентов 1-го курса на 
осведомленность по вопросам телемедицины. 

В отдаленных труднодоступных малонаселенных пунктах требуется обеспечить 
работу медицинских учреждений с целью обеспечения прав граждан на охрану 
здоровья, доступную и качественную медицинскую помощь. Эффективная работа 
медицинских учреждений невозможна без высококвалифицированного медицинского 
персонала. Решить такие проблемы помогают телемедицинские технологии. 
Телемедицина - это новейшее направление в области здравоохранения и медицины, 
которое сформировалось на стыке развития технологий и медицины. Основная задача 
телемедицины – оказание медицинских услуг, в том числе образовательных и 
консультативных, на расстоянии, т.е. это дистанционное оказание медицинской 
помощи, выдача справок, видеолекции и видеоконсультации, а также видео 
наблюдение за больными.  

Результаты исследования: Многие на своем жизненном опыте сталкивались с 
проблемой недосягаемости медицины и считают очень важным развитие 
дистанционной медицине у нас в стране. Опрошено 95 человек. Из них на вопрос 
«знают ли они достаточно о телемедицине» 46,8 % ответили «Да», и остальные 53,2% 
«Нет» 

Выводы: Исходя из проведенных исследований можно сделать следующие 
выводы: 

1. Большинство первокурсников не знакомы с понятием «Телемедицина».  
2. Необходимо развивать информационную работу по данному вопросу. 
3. Телемедицина – это актуальный способ лечения в труднодоступных местах и 

идеальный способ изучения медицинских наук т.к, телемедицина занимается не только 
лечением больных, но и проведением онлайн-конференций для медицинских 
сотрудников 
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ӘОЖ 82 (547.41) 
 

АБАЙ ҚҰНАНБАЕВТЫҢ ОН ТОҒЫЗЫНШЫ ҚАРА СӨЗІ 
 

Айнабаев Е, Саданов Н. 
 

Ғылыми жетекші: Абешова Н.М. 
 

КеАҚ «Семей медицина университеті», Семей қ. Қазақстан Республикасы 
 

Тақырыптың мақсаты: Абай Құнанбаевтың он тоғызыншы қара сөзімен жан-
жақты таныту.  

Зерттеу әдісі :талдау, сараптау.  
Тақырыптың өзектелігі: Абайдың көркемдік, әлеуметтік гуманистік және дінге 

көзқарастары терең білінген еңбегі - қара сөздері. Абайдың қара сөздері - ұлы ақынның 
сөз өнеріндегі көркемдік қуатын, философиядағы даналық дүниетанымын даралап 
көрсететін классикалық стильде жазылған прозалық шығармасы. Жалпы саны қырық 
бес бөлек шығармадан тұратын Абайдың қара сөздері тақырыбы жағынан бір бағытта 
ғана жазылмаған, әртүрлі бағытта жазылған,мысалы: «ақыл», «білім», «өнер», 
«жақсылық пен жамандық», Оның алты-жеті үлгісі қысқа болса, қайсыбіреуі мазмұн, 
тақырып жағынан өзгешелеу, ауқымды болып келеді. Абай өзінің қара сөздерінде 
шығарманың ажарына ғана назар аударып қоймай, оның тереңдігіне, логикалық мәніне 
зор салған.  

Қорытынды: Ақынның бүкіл шығармаларындағы негізгі бір тұтас тақырыпта 
өзекті идея болған. Адам дүниеге келгеннен бастап, жан-жағындағы затты, нәрсені 
білуі, тануы заңды құбылыс. Абайдың пікірінше, ішкі рухани казынамыздың молығуы 
тікелей өзіміздің қолымыздағы іс. Адам өзін –өзі әрі қарай дамытуы керек. Осы пікір 
Абайдың "Он тоғызыншы сөзінде" де қайталанады. Абайдың дүние танымы бойынша 
сананың, ақылдың пайда болуы күнделікті өмір тәжірибесінің нәтижесінен ғана 
туындайтын табиғи құбылыс. Соңдықтан да Абай "Он тоғызыншы сөзінде":"Адам ата-
анадан туғанда есті болмайды: есітіп, көріп, ұстап, татып ескерсе, дүниедегі жақсы, 
жаманды танидыдағы, сондайдан білгені, көргені көп болған адам білімді болады. 
Естілердің айтқан сөздерін ескеріп жүрген кісі өзі де есті болады... Сол естілерден 
есітіп білген жақсы нәрселерді ескерсе, жаман дегеннен сақтанса, соңда іске жарайды, 
сонда адам десе болады", — деп жоғарыдағы өлең үзіндісендегі ойын осы сөзіңде одан 
ары кеңіте отырып дамытатының көруге болады.  
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Ғылыми жұмыстың мақсаты: Қазақ тілін латын әліпбиіне көшуде әр халықтың 

рухани, мәдени өсуін, ғылымы мен білімінің, барлық саладағы даму тарихи деңгейлерін 
саралау.  

Зерттеу әдістері.Cалыстыру, талдау, жинақтау  
Ғылыми жұмыстың нәтижесі: Латын әліпбиінің жазу тарихы арқылы өткен мен 

бүгінгі және болашақ өміріміздің сабақтастығы қарастырылды. Жазудың өзгертілуі 
халықтың қоғамдық өмірінің барлық саласына, рухани әлемі мен мәдени деңгейіне, 
тіпті, әлеуметтік психологиясына әсер ететіні аталды.  

Қортынды. Латын әліпбиі түркі тілдес елдерде қай жылдардан бері делінсе, 
Түркия 1928 жылы көшсе, Өзбекстан, Әзірбайжан КСРО ыдырағаннан кейін ауысты. 
Cол елдердің тәжірибесіне қарасақ, мысалы, Өзбекстан 1928 жылға дейін өзбек тілі 
араб әліпбиін қолданған. 1928-40 жылдар аралағында жазулары латын әліпбиі негізінде 
болған. 1940-1992 жж. кириллица қолданылып, 1993 жылы өзбек тілі қайта латын 
тіліне көшіп, қазіргі кезге дейін қолданып келеді. Еліміздің латын әліпбиіне көшу 
ұлтымыз үшін жасалған маңызды қадамдардың бірі. Ұлы Дала елінің тарихына көз 
жүгіртсек, 1929 жылға дейін Қазақстанда араб жазуы пайдаланылды. ХХ ғасырдың 
басында Ахмет Байтұрсынұлы ұсынысымен қазақ фонетикасының ерекшеліктері 
ескеріліп жасалған, араб графикасына негізделген «төте жазу» пайдаланылған. 1929-40 
жылдар аралығында латын графикасына негізделген әліпбиді жазу жүйесіне енгізіп, 
1940 жылдан бері қарай кирилл графикасы әліпбиін қолданып келеді. Қазіргі таңда 
қазақ тілін латын әліпбиіне көшіру – белгілі бір әріптердің жиынтығы ғана емес, 
ұлттың өзіндік болмысын танытатын таңбалар жүйесі, сол ұлттың тарихы, 
мәдениетінің таңбаланған жәдігері. Әр халықтың рухани, мәдени өсуін, ғылымы мен 
білімінің, барлық саладағы даму деңгейін көрсететін маңызы зор әлеуметтік-мәдени 
құбылыс. Жазу арқылы өткен мен бүгінгі және болашақ өміріміз жалғастық табады. Ол 
– ұрпақтар сабақтастығын қамтамасыз ететін алтын көпір. Ал, жазудың өзгертілуі сол 
халықтың қоғамдық өмірінің барлық саласына, рухани әлемі мен мәдени деңгейіне, 
тіпті, әлеуметтік психологиясына әсер етеді. Әлемдік интеграция, ақпарат алу 
мүмкіндігіміздің артуы. Түрік әлемі мен Қазақстанның бірігуі. Түркия, Әзербайжан, 
Өзбекстан сияқты елдердің жазуымен бір болғаны – еліміз үшін тиімді. Латын 
әліпбиіне көшу – ұлтымыздың түркі және жаһандық әлемімен ықпалдасуға, қазақ 
халқы ертеден қолданған әліпбиімізге қайта оралып, ұлттық санамыздың қайта 
жаңғыруына жол ашады. 
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Зерттеудің өзектілігі. Қазақ халқында тарихтағы ұлы тұлғалар ұрпақтан-ұрпаққа 
аңыз түрінде жетіп отырған. Бұл болашақ ұлтты дамытатын келер жас ұрпақ осы қазақтың 
атақты адамдарын танып-біліп, аңыз-әңгімелерін тыңдап өскен. Қазақтың қанына сіңген 
бір ерекшелігі ол – табиғатпен тікелей байланыста болып, оның сырларын аша білуі. Ал 
елімізде осындай ерекше қасиеттері бар, адам емдей алатын, ауруды нақты анықтай 
алатын, сондай дана және білімді адамды Әулие деп атаған. Біз қарастырған Ырғызбай 
Досханаұлы атақты емші, ауру адам келместен бұрын оның қашан өзіне келетінін, 
ағзасында қандай ауру болғанын алдын ала біліп отырған. Бұл тақырып бізге тек бір ғана 
адамның өмірін зерттеумен шектелмейді, оның басқа атақты тұлғалармен қарым-
қатынасын да көрсетеді. 

Зерттеудің мақсаты. 
1. Ырғызбай Досханаұлының қандай дәрілік өсімдіктерді қолданғанын талдау;  
2.Емшілік қасиеті берілген ұрпақтары туралы мағлұмат беру; 
3.Атақты емшінің тарихтағы алатын орнын қарастыру.  
Зерттеу материалдары және әдістері. Тарихи әдебиеттерді қарастыру, шежіре 

тарихын Ырғызбай Досханаұлның ұрпақтарына сауалмана жүргізу арқылы  танысу. 
Зерттеу нәтижесі. Ырғызбай Досханаұлы дәрілік өсімдіктердің  қасиеттерін жақсы 

білген және дәрілік заттарды да жасай білген. Оның ішінде жемжебіл (Zingiber officinale), 
бозбұға (curcuma), тікенжиде (hippophae), томардәрі (Veratrum lobelianum), жолжелкен 
(Plantago major), долана (crataegus), түймешетен (Tanacetum vulgare) және көптеген 
табиғатта кеңінен таралған немесе сирек кездесетін өсімдіктер де кіреді. Осы өсімдіктердің 
өсу мезгілін, оның мөлшерін, қандай ауруға қолданылатындығын жақсы білген. Алайда, 
емшінің ерекше қасиеттерінің бірі ол ауруды дәл диагнозбен анықтап, алдын-ала болжам 
жасай алатыны. Шежіре бойынша сауалнама көрсеткендей, Ырғызбай Досханаұлының 
ұрпағы Сәрсенбайқызы Нұрғайша да өзінің емшілік қасиеттері болған деседі. Сынап 
тұздарынан, өсімдіктерден дәрілер әзірлейтін. Емші дүниеге келген уақыттарда Қазақ 
хандығында Абылай, Әбілпейіз сияқты хандары өмірден өтіп, Ресейдің ықпалы күшейе 
түскен кезең болатын. Ырғызбай бала жасынан емдік өсімдіктерге қызығып, қыр-сырын 
сол кезден-ақ жақсы түсінген. Атақты ақын Абайдың әкесі Құнанбайдың өзін осы 
Ырғызбай Досханаұлының емінен кейін шешек ауруынан құлан-таза жазылып кеткенін 
айтады. Сол уақыттарда Құнанбайдың балалық шағы екендігі айтылады. Сонымен қатар 
тарихтағы ұлы тұлға Абайдың атасы Өскенбай биді де ауруынан емдегені туралы мәлімет 
айтылады.Сол-еміне-қанағаттанып, ризашылығын білдірген Өскенбай би емшінің інісіне 
өз қарындасын ұзатады. Бұл тарихи оқиғалар Ырғызбай Досханаұлының білімді әрі 
көреген екендігін көрсетеді.Сол уақытта қазақ қоғамында ондай сырқатты бірден емдей 
алатын емшілер сирек кездесетін. Емші сырқат адамның тамырын ұстап, бет-әлпетіне 
қарап аурудың түрін ажырата білуі де ерекше қасиеттерінің бірі болған. 

Қорытынды.Қазақ халқында осындай атақты ғұлама тұлғалар көп. Біздің негізгі 
мақсатымыз осындай ұлы тұлғаларымызды дәріптеп, болашақ ұрпаққа үйретсек ол өзінің 
тарихымен қоса, сол ұзақ кезеңдегі белгілі азаматтарды да біліп, үлгі алатын болады. 
Емшінің еңбектерін оқу арқылы оның қандай емдік өсімдіктерді пайдаланғаны туралы көп 
мәлімет алуға болады. Оны оқу медицина қызметкерлеріне үлкен септігін тигізеді деп 
ойлаймыз, себебі барлық түрлерінің құрамы мен мөлшері нақты жазылған. Қазіргі кезде 
тарихи ескерткіш, әрі қасиетті орын ретінде саналатын Ырғызбай Досханаұлы кесенесі 
Шығыс Қазақстан Облысы, Тарбағатай ауданында орналасқан. Халық арасында осы ұлы 
тұлғаның өте қасиетті екені көп айтылады. 
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Тақырып өзектілігі. Қазақ халқындағы ірі тұлғалар, олардың өмір жолы, 
шығармалары, ерліктері кімге болса да үлкен үлгі болады. Қазақтың кез келген ірі тұлғалары 
жазушыларды, ақындарды, ғалымдарды алсаң да бәрі дерлік өз ісінің маманы,  артында 
қалдырған еңбектері мәңгі өшпейді. Соның бірі қазақтың ірі тұлғасы, қазақтың бас ақыны – 
Абай Құнанбайұлы.  Ірі ойшыл,ақын,аудармашы  тек қазақ елі ғана емес, төрткүл әлемге 
таныс екендігі белгілі. Абайдың кез келген шығармалары тұнып тұрған ақыл, мотиваия, 
өмірге жол көрсететін ауқымды сөздерді,тақырыптарды бір өлеңге бәрін жинақтаған. 
Ақынның 175 жылдығы қарсаңында Қазақстанда көптеген шаралар өткізіліп жатыр, бұл 
еліміздің Абайды тағы бір қадам танып, шығармаларымен сусындауға зор септігін тигізеді. 
Елбасының «Рухани жаңғыру» бағдарламасы осы Абай Құнанбайұлының 
шығармаларындағы мол қажетті қадамдар мен алғышарттарды алға қоятын керекті 
қағидаларды іске асырады деп ойлаймыз. Әлем халқы өздерінің ұлы тұлғаларымен 
мақтанады, шығармаларын насихаттап, ұрпақтан-ұрпаққа жеткізіп отырады.  Біздің 
халқымызда да ірі тұлғалар өте көп. Соның әлемге аты мәлім болған, шығармалары шет 
тіліне аударылған Абай Құнанбайұлы.  

Зерттеу мақсаты. Абай Құнанбайұлының шығармаларының мәнін түсіндіру, 
статистика бойынша  адамдардың Абай шығармаларын қаншалықты көп оқитындығын 
анықтау. Халықты Абай Құнанбайұлының шығармаларын оқуға шақыру.  

Зерттеу материалдары және әдістері. Абай Құнанбайұлының шығармалары 
қаншалықты көп оқылатыны туралы Семей медицина университеті студенттеріне сауалнама 
жүргізген уақытта жауап нәтижелерін зерттей келе статистика құрастырдық.  Сонымен қатар 
студенттерден ақын шығармаларының ішіндегі ұнатып оқитын туындыларын сұрастырдық. 
Бос уақытта белгілі бір шығармаларын көңіл қойып оқитындар бар екендігі байқалды.  

Зерттеу нәтижелері. Студенттердің көпшілігі сауаланмаға белсенді түрде қатысты, 
және ашық жауап берді деген сенімдеміз. Сауалнамаға 2-5 курс аралығындағы студенттер 
қатысты. 
Абай Құнанбайұлының шығармаларын 
қаншалықты көп оқисыз? 

Бос уақыттарда 
оқимын 

Әрқашан 
оқимын 

Көп 
оқымаймын 

Көрсеткіш (%) 50 20 30 
Статистикадан байқағанымыздай, ақын шығармаларының оқылуын одан әрі дамыту 

керек. Әсіресе жастар арасында кеңінен насихаттау жұмысын жалғастыруды қолға алу 
көзделуде. Сонымен қатар студенттер өздерінің Абай Құнанбайұлының «Ғылым таппай 
мақтанба», «Күз», «Жаз», «Адамның кейбір кездері», «Абыралыға» Ақынның қара 
сөздерін және тағы да басқа шығармаларын жақсы көріп оқитындарын айтты. Зерттеу 
барысында студенттердің ақын шығармаларына деген қызығушылықтары ерекше екенін 
байқадық. Қорытынды. Ақын шығармалары тек тәрбие мен білім ғана емес, махаббат, 
табиғат, әдеби түрдегі  туындылары да өте көп. Біз осы шығармаларды шын көңілмен 
оқитын болсақ, кез келген шешімін таппай жүрген мәселелер шешіледі деуге болады. 
Себебі, ақынның шығармалары өмірдің нағыз ережелері іспетті, барлығы өз орнымен анық 
айтылған.  Біздің негізгі мақсатымыз жастарды (замандастарды) Абай шығармаларын 
оқуға шақыру, шет елдің шығармаларына қарағанда Абай атамыздың шығармаларында 
мол өнеге, мол өсиет жатыр. «Бес нәрседен қашық бол, бес нәрсеге асық бол» деген өлең 
жолдарынан-ақ  өмірге түзу жол көрсетіп тұрғанын аңғару қиын емес. Сонымен қатар, 
ақынның қара сөздеріне адамдардың мінезі, жасаған істері, жомарттық пен сараңдық 
сияқты адам бойындағы қасиеттер айтылады. Жақсы мінезді сақтауға, жамандықтан аулақ 
болуға шақырады. Біз Абай Құнанбайұлының шығармаларын оқу арқылы өзімізді 
дамытумен қатар, ақынды әлемге танытуды да іске асыратынымызды ұмытпайық.   
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АБАЙ ҚҰНАНБАЕВТЫҢ ҚАРА СӨЗДЕРІНІҢ ӘЛЕУМЕТТІК 
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Айдосов Ж.А. 
Ғылыми жетекші: Екібаев Р.Ж., т.ғ.к 

 
КеАҚ «Семей медицина университеті», Семей қ. Қазақстан Республикасы 

 
Өзектілігі. Абай Құнанбаев – ақын, ағартушы, жазба қазақ әдебиетінің, қазақ 

әдеби тілінің негізін қалаушы, философ, саяси қайраткер, либералды білімді исламға 
таяна отырып, орыс және еуропа мәдениетімен жақындасу арқылы қазақ мәдениетін 
жаңартуды көздеген реформатор.  

Өзінің жазған еңбектерінде басты құндылықты мораль деп санаған Абай 
Құнанбаевтың шығармалары бүгінгі күнде өзекті болып отыр. Аталған қаламгердің 
еңбектеріне, әсересе өлеңдеріне көз салсақ адамның бойындағы гуманисттік 
қасиеттерді шыңдауды, өмірден өз орнын тауып еңбек ету жайлы ғибратты ойларды 
аңғарамыз. Бұған мысал ретінде «Жасымда ғылым бар деп ескермедім», «Қараша 
желтоқсан мен сол бір-екі ай» сияқты өлеңдерін оқып көз жеткізе аламыз.  Жоғарыда 
айтылған мәліметтерді ескерсек Абай өлеңдерінің тәрбиелік мәні зор екендігін 
түсінеміз.  

Абай Құнанбаевтың келесі жазған еңбектерінің бірі оның «Қара сөздері» болып 
табылады. «Ақыры ойладым: осы ойыма келген нәрселерді қағазга жаза берейін, ақ 
қағаз бен қара сияны ермек қылайын, кімде-кім ішінен керекті сөз тапса, жазып алсын, 
я оқысын...»-деп басталатын қара сөздері кез-келген адам баласын ойлануға, бұдан 
адами құндылықтарды игеруге итермелейді, ой салады. Қазіргі уақытта бұл «Қара 
сөздердің» қаншалықты өзекті екендігіне көз жеткізуге болады. 

Мақсаты. Абай Құнанбаевтың қара сөздерінің қоғамға және қоғамның жеке 
мүшелеріне әсер ететін тәрбиелік мәні мен психологиялық көмегі жайлы зерттеу және 
қазіргі әлеуметтік қоғамға қаншалықты өзекті екендігін көрсету. 

Материалдар және зерттеу әдістері. Ашық ақпарат көздерінен Абай Құнанбаев 
жайлы және оның «Қара сөздері» жайлы ақпараттар жинақтау және жұмыс мақсатына 
сай зерттеу жұмысын жүргізу. 

Зерттеу нәтижесі. Абай Құнанбаевтың жазған «Қара сөздерін» оқу арқылы 
көптеген қоғамға қажет тәрбиелік мәліметтерді анықтадық. Еңбектеріндегі жалпы 
әлеуметтік идеялары қазақ қоғамының дамуын білім мен ағартумен байланыстырады. 
Абайдың қарасөздеріндегі басты  тақырыптардың бірі - мораль, тәрбие мәселелері. Бұл 
тақырып бойынша 12-ші, 20-шы, 36-шы, 44-ші сөздер сәйкес келеді.  
Абайдың қарасөздері арқылы адамтану мәселесіне байланысты айтылған ой-
пікірлерінің бірі — еңбек тақырыбы. Ақын: "Жаманшылыққа бір ілініп кеткен соң, 
бойын жиып алып кетерлік қасиет қазақте кем болады", - дейді. Осы ойларда ұлы 
ғұлама халқының етектен тартып отырған қылықтарын тайға таңба басқандай айта 
отырып, халқының бетін жақсылыққа, адалдыққа бұрады. 
Ол қазақ халқыңың саяси-экономикалық және мәдени артта қалушылығы— оның 
феодалдық-патриархалдык қатынасынан, рулық талас-тартыстары етек алған көшпелі 
тұрмысынан туындап отырған бытыранқылығының салдары екендігін жақсы білді. 
«Күнде ұрлық күнде төбелеспен күн кешкен» алты бақан алауыз елінің «жақсыларына» 
налыған Абай «малыңды жауға, басыңды дауға» салып, өмірінді қор қылмай татулас, 
бірлесіп ел боп «Егіннің ебін, сауданың тегін» үйрен, «жан аямай кәсіп кыл» деп өсиет 
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айтты. Ол қазақ ауылындағы тап тартысын көре білді, бірақ сол таптық қанаудан 
құтылудың жолы оқу, ағарту деп қарады.  

Ұлы ойшыл Абай адамның өсіп, жетілуіндегі тәрбиенің рөліне ерекше тоқтала 
келе, өзінің 19-қара сөзінде «Адам баласы туа сала есті болмайды. Естіп, көріп, ұстап, 
татып,естілердің айтқандарын есте сақтап қана естілер қатарында  болады. Естіген 
нәрсені есте сақтау, ғибрат алу ғана есті етеді»—деп ақыл-естің тәрбиенің жемісі 
арқылы жетілетінің ғылыми тұрғыда дәлелдеп береді.  

Абай «сүйекке біткен мінез сүйекпен бірге кетеді» дейтін теріс көзқарасты 
әшкерелеп, адам мінезі өмір барысынан сабақ алып, өзін қоршаған жағдайларға 
байланысты өзгеріске еніп, оның іс-әрекеттері арқылы көрінеді деген тұжырым 
жасайды. Адам мінезінің түрлерін адамгершілік, моральдық, имандык, тұрғыдан 
қарастырып, оларды жақсы және жаман деп жіктейді. Әдептілікті, сыпайылықты, 
құмарлықты, тәуелсіздікті, беріктікті жақсы мінезге жатқызса, сенгіштікті, 
арсыздықты, мақтаншактықты, қулықты, жауыздықты т. б. жаман мінез деп есептейді.  

«Егер есті кісінің қатарында болғың келсе, күнінде бір мәртебе, болмаса жұмасына 
бір, ең болмаса айында бір, өмірді қалай еткізгенің жайында өзіңнен өзін есеп ал»—
дейді. Яғни адамның өзін-өзі тәрбиелеу мәселесінің маңызы мен мәніне ерекше 
тоқталады. Абай: «Адам баласы бір-бірінен ақыл, ғылым, ар, мінез деген нәрселермен 
озады. Онан басқа нәрселермен оздым ғой демектің бәрі ақымактық»—дей келе, 
адамды тәрбиелеудегі коғамдық ортаның рөлінің ерекшелігін саралап көрсете білді.  

Яғни Абай сана-сезімді тәрбиелеп жетілдірудегі қоғамдық ортаның рөлін 
материалистік көзқараспен түсіндіреді. Абай адам мінезінің қалыптасуы тәрбиеге 
байланысты екенін дәлелдеді. Өзінің, отыз жетінші сөзінде: «Мен, егер заң қуаты 
қолымда бар кісі болсам, адам мінезін түзеп болмайды деген кісінің тілін кесер едім»—
деді. 
Абайдың психологиялық мәселелерге көзқарасы, ең алдымен, поэзия мен өнердің 
міндеті адам өмірін, олардың көңіл күйі мен іс-әрекеттерін шыншылдықпен көрсете 
білу деген түсінігіне орай қалыптасқан. Ол поэзия саласындағы талант иелерінің 
психологиялық қызметінің ерекшеліктерін, оның даму заңдылықтары жете зерттеу 
керектігіне зор мән берді. Ол өнердің кез келген түрі адамның белсенді шығармашылық 
қызметінің барысында қоршаған орта шындығынан нәр алып мазмұндық жағынан байи 
бермек деп есептеді.  

Қорытынды. Қазіргі уақытта ел ішінде заман өзгерді, адамдарда өзгерді деп 
айтамыз. Ал Абайдың қара сөздерінде Абай өз дәуірін, өз заманын жазды дейміз. 
Алайда Абайдың сол жазып отырған қара сөздерін мәнін түсіне оқысақ біз қазіргі 
заманымызға нақ айтылған сөз, ой пікір, сын деп дәл айтуға болады. Сол себепті 
Абайдың қара сөздері сол дәуірде де, қазіргі кезде де дәл сол қалыпта өзекті болмақ. 
Демек Абайды дәуірде болмасын өз қара сөздерімен мол тәрбие, ақыл бере алатын ұлы 
кемеңгер екенін тани аламыз.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



19 

УДК 71.41(4/8) 
 

Культурное развитие современного Казахстана 
 

Алиев Али 
Научный руководитель: Нұрғазы Қ.А. 

 

НАО "Медицинский университет Семей" г. Семей, Республика Казахстан 
 

Значимостьисследования: Культура–понятие, имеющее огромное 
количествозначений вразличных областях человеческой жизнедеятельности. Культура 
являетсяпредметомизученияфилософии,культурологии,истории,искусствознания,лингв
истики,политологии,этнологии,психологии,экономики,педагогики и других наук. Она 
представляет собой совокупность устойчивых форм человеческой деятельности, без 
которых она не может воспроизводиться, а значит— существовать. 

Цель исследования:Культурное развитие играет огромную роль в самосознании 
и самоидентификации народа. На данный момент Казахстан переживает период 
национального возрождения.Пересмотр прежних концепций, возвращение забытых или 
запрещенных имен - характерные черты культурной жизни современного Казахстана.  

За десятилетие независимости было по существу положено начало созданию 
новой казахской истории. Процесс национального возрождения сопровождается не 
только повышенным интересом в казахской истории, но и возрождением собственных 
традиций и обрядов. Возрождение казахских традиций воспринимается сегодня в 
Казахстане как восстановление исторической преемственности. Для казахского народа 
это очень сложная и во многом болезненная проблема, поскольку речь идет о 
восстановлении утраченной традиции. 

Методы и материалы исследование: Закон Республики Казахстан от 24 декабря 
1996 года № 56-I «О культуре»регулирует общественные отношения в сфере создания, 
возрождения, сохранения, развития, использования и распространения казахской 
национальной культуры, культуры других народов Казахстана. Ранее имело место 
сознательное изживание и уничтожение традиций на протяжении всего двадцатого 
века. За семидесятилетний советский период в Казахстане боролись с традициями как с 
«пережитками прошлого». Но в наше время национальная культура возрождается и 
бурно развивается. 

 Одним из примеров прогресса в восстановлении культуры является национальная 
идея «Мәңгілік Ел» - идея общего казахстанского дома, мечта многих поколений. За 22 
года суверенного развития созданы главные ценности, которые объединяют всех 
казахстанцев и составляют фундамент будущего нашей страны. Они взяты не из 
заоблачных теорий. Эти ценности – опыт Казахстанского Пути, выдержавший 
испытание временем.«Мәңгілік Ел» - это общность истории, культуры и языка. 

Процесс национального возрождения представляет собой не только повышенный 
интерес к казахской истории, но и возрождение собственных традиций и обрядов. 
Возрождение казахских традиций воспринимается сегодня в Казахстане как 
восстановление исторической преемственности. Для казахского народа это очень 
сложная и во многом болезненная проблема, поскольку речь идет о восстановлении 
утраченной традиции. Отношение к традициям так же претерпели значительные 
изменения. В конце двадцатого века наиболее четко проявились отрицательные 
последствия модернизации. Поэтому традиционная дихотомия между "традиционным" 
и "современным" уступила место пониманию того, что чем сильнее разрушаются 
традиции и традиционные устои общества тем, больше степень дезорганизации и хаоса, 
а не утверждение современного образа жизни.  

Вывод: Существует много примеров вполне успешной модернизации, 
предпринимаемой под традиционной культурно-смысловой оболочкой. Это означает, 
что устойчивое функционирование современного общества в большей степени зависит 
от наличия соответствующих традиций от их успешного воспроизводства и включения 
в современную систему.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ  
СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ 

 
Абдисеит Ж.Т 

 
Научный руководитель: Кудайбергенова Ж.М. 

 
НАО «Медицинский университет Семей» г. Семей, Республика Казахстан 

 
Профессиональный русский язык,как предмет, является важным компонентом 

подготовки будущего специалиста-медика.Уверенное владение русским языком, 
способность корректно и быстро понимать речь окружающих, грамотно реагировать на 
неё, способность ясно и точно излагать свои мысли в устной и письменной форме 
необходимы специалисту в любой области, особенно специалисту-медику.Наибольший 
интерес проявляют студенты, когда материал построен на основе выбранной ими 
специальности, что стимулирует изучение русского языка, повышая и расширяя их 
профессиональные знания. В нынешнее время мы можем часто наблюдать в СМИ и в 
сетяхконфликты врачей с пациентами из-за незнание языка и нехватки 
коммуникативных навыков со стороны медиков, все эти рассматриваемые проблемы 
делают работу актуальной. 

Целью работы является формирование у будущих врачей основ иноязычной 
коммуникативной компетенции в сфере бытового и профессионального общения. 
Способность и готовность к работе с медико-технической аппаратурой, используемой в 
работе с пациентами, владение компьютерной техникой, получение информации из 
различных источников, работа с информацией в глобальных компьютерных сетях. 

Материалами и методами исследования послужилиисследования в виде 
анкетирования,опроса, тестирования на предмет сформированности уровня 
коммуникативной компетентности будущих врачей на додипломной форме обучения. 

Тестовый контроль уровня сформированности лингвистической компетентности 
медицинских работников показал следующее: орфоэпические ошибки (произношение 
слов, ударение) делают 33,5% респондентов; грамматические ошибки — 73,7%, из них 
— на согласование подлежащего и сказуемого - 13,4%; насогласование определений— 
6,7%; на деепричастный оборот — 46,9%; на склонение собственных имён  — 66,7%. 
Каждый пятый медицинский работник (20,1%) некорректно трактует невербальные 
средства общения. Практически каждый четвертый медицинский работник (26,8%) не 
справляется с заданиями на использование средств речевого этикета. Особые трудности 
вызывают задания на проверку уровня сформированности коммуникативной 
компетенции в области делового этикета, например, написать заявление о приёме на 
работу или служебную записку онеобходимости приобретения компьютера для 
отделения больницы и т. п. По результатам опроса установлено, что у большинства 
медицинских работников не сформирована данная компетенция. Так, делают грубые 
ошибки, не указав всех реквизитов в заявлении,— 60,3%, в служебной записке — 
57,4% тестируемых, совсем не могут написать служебную записку 6,7% 
реципиентов.Анкетирование медицинских работников: врачей, медицинских сестер, 
фельдшеров, — по поводу их умения общаться показывает, что 86,6% из них считают, 
что они умеют общаться, 13,4% дали отрицательный ответ. Все они (100%) хотели бы 
научиться общаться более эффективно. У всех наблюдаются перманентные трудности в 
общении: 40% из них испытывают трудности при общении с пациентом, 30% — с 
родственниками пациентов, 20% — с младшим медицинским персоналом, 10% — 
иногда со всеми, т.е., кроме вышеперечисленныхкатегорий, ещё с коллегами и 
начальниками. Особые сложности, по их мнению, состоят в общении с молодыми и 
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пожилыми пациентами; отличного от медицинского работника пола; пациентами 
вздорного характера; тяжело и особенно смертельно больными пациентами; 
пациентами иной культуры, низкого уровня образования; асоциальными пациентами; в 
проблемах, связанных с сохранением врачебной тайны; В разъяснении важности 
обследования; объяснении диагноза; в убеждении необходимости определённого вида 
лечения и т.п 

Как мы видим по результатам исследования, как большинство студентов, так и 
врачей имеют проблемы касательно как коммуникаций, так и в заполнение 
медицинской документации. Да,конечно,это лишь одно исследование инизкий уровень 
грамотности и профессиональности мы замечаем и в нашей стране. Поэтому, изучение 
профессионального русского языка в медицинском вузе способствует формированию и 
развитию профессиональных качеств, компетентности, повышению уровня мотивации 
обучения и участия в международных программах по обмену в сфере 
профессиональной деятельности, дальнейшему использованию методов поискового и 
исследовательского характера для получения информации из различных источников. 
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УДК  82(547.4) 
 

ВКЛАД АБАЯ КУНАНБАЕВА В РАЗВИТИЕ  
ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЁЖИ 

 
Абрамова А. 

Научный руководитель: Кусаинова Ж.С. 
 

НАО «Медицинский университет Семей» г. Семей, Республика Казахстан 
 

Актуальность. Определение педагогических взглядов выдающего просветителя 
Абая Кунанбаева в развитие воспитания молодёжи. 

Цель работы. Проанализировать произведения поэта, найти методические и 
дидактические наставления по воспитанию и обучению молодёжи.  

Материалы и методы исследования. Обобщение, интерпретация, анализ, 
систематизация. 

Результаты исследования. Абай Кунанбаев-великий казахский поэт-
просветитель, основоположник казахской литературы. Творчество Абая было 
посвящено жизни родного народа. Прогрессивные взгляды Абая не теряют своей 
актуальности спустя столетие. Многие произведения Абая Кунанбаева имеют 
воспитательное значение. Хотя он не занимался педагогической деятельностью, во 
многих произведениях, особенно в «Словах назиданиях» можно найти  наставления по 
воспитанию и обучению молодёжи. Он призывал народ овладевать знаниями, чтобы 
избавиться от нищеты, бесправия и невежества.  

Основная мысль произведений Абая Кунанбаева заключалась в том, что он 
призывал  народ к развитию, получению знаний. Важное значение придавал тому, как 
изучать науки, какие требуются условия для успешного овладения  знаниями. «Если 
страстно полюбишь науку и само знание будешь считать достоянием, то оно даст тебе 
высшее блаженство. Тогда ты закрепишь в памяти то, что знаешь и будешь страстно 
стремиться познать то, чего ещё не знаешь» («Тридцать второе слово»).  

Изучать науку надо с благородной, возвышенной целью, а не с целью обеспечить 
личное благополучие. Он призывал к широкому, всестороннему образованию. Чтобы 
обучение было успешным он предлагал сначала обучать детей родному языку, а потом 
уже приступать к обучению другим языкам, в частности, русскому, арабскому и 
персидскому. Подчёркивая важность изучения русской культуры А.Кунанбаев писал: 
«Для того, чтобы избежать пороков и достичь добра, необходимо знать русский язык и 
русскую культуру» («Двадцать пятое слово»).  

Выводы. А.Кунанбаев считал необходимым дать детям общее образование, 
подразумевая под этим развитие их ума, мировоззрения и общей культуры. Изучение 
науки должно способствовать правильному познанию материального мира, оно должно 
вести человека к совершенству. Отличительной чертой нравственного человека Абай 
считал трудолюбие. Поэт пытается оградить молодёжь от пагубного влияния невежд, 
разврата и пороков. Большое значение он придавал влиянию семьи на формирование 
мировоззрения и характера детей. 
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ABAI DOCTRINE OF A “HOLISTIC MAN” 
 

Afaf Lal Bakhsh, 2 course GM 
Tabuldinova G.N. - М.А. 

 

Semei Medical University, Republic of Kazakhstan 
 

Relevance of the topic. Abai is the great thinker of Kazakh people. The “words” of Abai 
are a valuable heritage, full of deep philosophical, ethical, aesthetic, philosophical and 
psychological thoughts that can accurately predict the problems of life. “Recognizing Abai, we 
represent Kazakhstan to the world, we represent the Kazakh people. Abai should always be our 
motto, ”said the Elbasy. 

Goal. study the concept of Abai, get acquainted with his humanistic and philosophical 
views 

Research methods. analysis, synthesis, methods of inductive and deductive reasoning 
Research results. The ability to love a person is a lesson, an example for another person. 

To love a man is a social process for a man, his struggle for freedom and happiness. Abai's love 
for people and nation is also special. There is a vessel of behavior that preserves science and 
intelligence. Do not let this behavior get in the way! It turns out that if you are shocked by 
someone’s inappropriate words or any curiosity, the strength of character will be broken, warns 
Abai. The doctrine of the «holistic man» (tolyk adam) is the spiritual treasure of Abai, found in 
the source of the eastern worldview. Thoughts about an integral person, a good person, a mature 
person - this is a common knowledge of all mankind. However, this teaching came to Abai thanks 
to the literature of the Chagatai language and Eastern thinkers. M. Auezov talked about the poet: 
"Abai puts the philosophy of morality above all." According to the poet, M. Myrzakhmetuly 
called his «holistic man» or “tolyk adam”, Abai always speaks and promotes «tolyk adam» in his 
thoughts about religion, education, human nature and humanity. The essence of the doctrine of 
«holistic man» in Abai is clearly visible in the thought of M. Auezov: “The main goal of 
education, social requirements is to save people from evil, thereby correcting and changing 
society and people of its time. M. Auezov recognized the poet’s legacy and came to the 
conclusion that “Abai puts moral philosophy above all.”  

The essence and content of the doctrine of the "holistic man" is known in the Kazakh 
literary science thanks to the research of M. Myrzakhmetuly. The doctrine of a “holistic man” is a 
deeply rooted and fundamental knowledge that has been in the minds of human thinkers at all 
times. Al-Farabi’s doctrine of the foundations of humanity was formed as a rational person, based 
on perfection, and passed the path of development to full human knowledge in the writings of 
Abai. While a complete person represents the integrity of a citizen, faith (imanigul) is the most 
fundamental foundation of morality that makes humanity noble. The moral thoughts of the poet in 
the context of a full-fledged person are also a manifestation of the noble moral qualities of the 
poet that he preaches. Such concepts as «be a man», «a complete man», «humanistic humanity», 
«humaneness» in the knowledge of Abai’s morality were created to express a holistic man. 
Spreading knowledge about the whole person, the poet pays special attention to the qualities of 
justice, mercy, compassion, kindness that come from the heart. The radiant mind of the poet is 
formed from the heart on the path of justice and mercy. The holistic man teaching of Abai 
developed in a systematic and legal way through the consciousness of Shakarim. The full human 
teachings of Abai and the conscience of Shakarim are quite capable of laying the foundation of a 
moral code of not only Kazakhs, but also all Turkic peoples.  

Conclusion. To sum up, in the works of Abai we find many different examples of human 
appearance. That is, the poet shows the ways and directions of the formation of man, human life 
through its time and environment. In each of the verses, the mystery of human existence is 
revealed from different angles. He emphasizes that the main quality of mankind is morality, and 
the problem of morality is central to his worldview. Abai considers the essence of morality self-
knowledge, self-disclosure, the ability to correctly assess the place and standard of living, the 
ability to critically analyze actions. 
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АБАЙ ҚҰНАНБАЕВ 
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Биыл, 2020 жылы ұлы ақын, философ, саясаткер, композитор, ағартушы Абай 

Құнанбайұлының 175 жылдығы.Абай Құнанбайұлы Шыңғыс тауды жайлаған Тобықты 
руында 1845 жылы  дүниеге келген.Абай атамыздың  әдебиет негізін қалаушы, 
аудармашы,композитор, ақын  ретінде қалдырған шығармалары және жәдігердері өте 
көп. Оның қара сөздері мен өлеңдері халық жүрегінде қалаады. 

Осыған дейін Абай Құнанбайұлының атына орай жасалған көптеген жарыстар, 
дебаттар ұйымдастырылған болатын. Осы жарыстар, дебаттардың мақсаты, 
жасөспірімдер арасындағы жаңа таланттарды және дарынды балаларды тауып олармен 
ары қарай тереңірек жұмыс істеп, олардың қабілеттерін ары қарай дамытып, жақсы 
ақындар компазиторлар, ағартушылар шығару.  

Абай Құнанбаев бар асыл ойын жас ұрпақтарға арнады. Оның шығармаларының 
негізгі мақсаты халқымыздың өзінің адамгершілігі жоғалтпау болатын. Абай 
Құнанбайұлы халқымыздың кішісі мен үлкеніне, жасы мен кәрісіне, ұлы мен қызына 
өмірде қажетті басы нәрселер нәрселер білім мен өнер, еңбек пен адамгершілік, 
қамқоршылық пен жанашырлық  деп өзі айтып кеткен болатын. Оған мысал ретінде 
оның еңбектерінала аламыз. Мысалы:”Біріңді қазақ, бірің дос көрмесең – қазақ істің 
бәрі бос”және ”Ғылым таппай мақтанба” өлеңін алуға болады 

Ал енді ең бірінші осы мақалдың мағынасын түбімен ашып айтатын болсақ. 
“Біріңді қазақ бірің дос”деген сөздің мағынасына тоқталатын болсақ. Бұл сөздің 
мғынасы атында тұр, қазақ халқы бір-біріен жанашыр, қамқоршыл, қазақ баласы  
дегенде ішкен асын жерге қойатындай, бір бірімен 100 жыл дос болған адамдай 
қарайтындай болу керек деп түсінемін. Ал енді “Көрмесең қазақ істің бәрі бос” деген 
сөздің мағынасын ашып айтатын болсақ,  бұл сөзде жоғары жақта айтылғандай бір–
бірімізге қамқоршыл болып силасып, жанашыр болып жүрмесек іс бітпейді деп 
айтылған деп ойлаймын.  Енді “ Ғылым таппай мақтанба” өлеңіне тоқталайық.Бұл 
өленді толығымен ашып айтатын болсақ ұзақ болып кетеді, өйткені бұл өлеңнің 
мағынасы зор, сондықтанда мен маңызды жерлеріне тоқталайын. Өлңде адамның 
жаман және адам ға керекті 5 жақтары айтылған. Адамды адам қылатын 5 жақсы жағын 
айтатын болсақ. Олар талап, еңбек, қанағат, рақым, терең ой, бұл адамға қажетті ең 
маңызды жақтары. Адамның адамгершілігін төмендітіп, мәртебесін түсіретін 5 жаман 
жақты айтайық. Олар өтірік айту, өсек айту , еріншектік,мақтаншақтық,арамдық, осы 
жаман жақтар адам баласы бойында болмаса онда ол жақсы адам болғаны. 

Жоғары жақтағы айтылған нәрселердің барлығын қортып айтатын болсақ. Абай 
атамыз адамдарды жақсы жолға түсіру, бір-бірін сыйлап, бір-біріне сыпайылықпен 
қарап, адамгершілікті сақтап, адамды адам деп айтуға лайық болуға үйреткен болатын. 
Абай Құнанбайұлы өзі өмірден өтсе де, ол өзінің артынан көптеген шығармалар, қара 
сөзерін  қалдырған, сондықтанда Абай атамыз біздің жүрегімізде мәңгі болады. 
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МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА В  
РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 
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Научный руководитель: к.и.н. Сергазина Г.М. 
 

НАО «Медицинский университет Семей» г. Семей, Республика Казахстан 
 

Актуальность: В процессе реализации этого Закона «О государственной 
молодежной политике в Республике Казахстан» был создан и налажен механизм по 
реализации социальноэкономических, правовых, организационных условий и гарантий 
для духовного, культурного, образовательного, профессионального становления и 
физического развития молодежи, раскрытия ее творческого потенциала в интересах 
всего общества. 

Цель: Изучение выполнения задач направленных на поддержку молодых 
предпринимателей, обеспечение жильем молодежи и молодых семей, создание условий 
для развития сельской молодежи, обеспечение занятости молодых людей. Материалы и 
методы: Закон Республики Казахстан «О государственной молодежной политике в 
Республике Казахстан», от 9 февраля 2015 года; Концепции государственной 
молодежной политики Республики Казахстан до 2020 года «Казахстан 2020: путь в 
будущее», утвержденная правительством 27 февраля 2013 года 

Результаты исследований:Для эффективной реализации молодежной политики 
Закон обеспечивает постоянное многоцелевое присутствие государства в интересах 
молодежи, определяет содержание и координацию деятельности  общественно-
политических институтов, задействованных в работе с молодежью, устанавливает 
общие  принципы регулирования сферы молодежной политики и предполагает ее 
регулирование другими законами и подзаконными актами. В Законе о государственной 
молодежной политике были внесены новые понятия – молодой специалист, 
национальный доклад, региональный форум молодежи, республиканский форум 
молодежи, и указаны основные направления государственной молодежной политики. 

Республиканский форум молодежисоздан для обеспечения общенационального 
уровня взаимодействия государственных органов с молодежью и молодежными 
организациями по вопросам реализации государственной молодежной политики[2]. 
Форум проводится в целях формирования общенационального уровня взаимодействия 
между государственными органами и молодежью. Форумы являются эффективной 
площадкой для определения проблем молодежи в регионе и для привлечения к 
решению этих проблем общественности. Привлекая молодежь к решению острых 
вопросов, местные исполнительные органы имеют возможность выстраивать 
эффективные формы взаимодействия для построения грамотной системы молодежных 
общественных институтов и создания инструментов, направляющих энергию молодежи 
в конструктивное русло. Безусловно, проведение форумов дает возможность 
выработать систему единых политических решений, аккумулирующих новые идеи и 
технологии для осуществления задач не только регионального уровня, но и 
общегосударственного.К мерам, направленным на развитие молодежной политики 
Республики Казахстан, относятся: обеспечение доступного и качественного 
образования и развитие научно-технического потенциала; формирование здорового 
образа жизни; создание условий для трудоустройства и занятости; развитие системы 
доступного жилья для молодых семей; создание условий для развития 
предпринимательской деятельности среди молодежи, повышение уровня правовой 
культуры, воспитание нетерпимости к проявлениям коррупции; обеспечение условий 
для культурного досуга и отдыха Выводы: Успешность международного 
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сотрудничества в сфере молодежной политики, накопленный опыт реализованных 
программ и широкое внедрение стратегии обучения в течение всей жизни и 
неформального образования послужили основой для разработки системной 
молодежной  политики ЕС, ориентированной как на молодежь в целом, так и на 
проблемную ее часть. Реализация принципа совместного управления является ярким 
примером настоящего участия молодежи в принятии решений на общеевропейском 
уровне (т.е молодежь, молодежные работники и молодежные лидеры, а также 
молодежные организации привлекаются к процессу определения приоритетов, они 
выступают как эксперты при оценке решений, принимаемых в рамках молодежной 
политики). Реализация молодежной политики должна ориентироваться, в основном, на 
региональном  и  местном уровнях, так как положение молодежи заметно варьируется в 
различных регионах по разному. Без продуманной региональной и местной 
молодежной политике невозможно эффективное решение проблем казахстанской 
молодежи. 
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УДК 616.24-002:616-08 
 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ВИРУСНЫХ ПНЕВМОНИЙ, 
 А ТАК ЖЕ ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ 

 
Абылбаева Айдана Рыскелдіқызы, Байтикова Данара Кабылгазыевна,  

Қозқанова Маржан Өмірбекқызы, Мұхтарова Данара Мұхтарқызы 
Научный руководитель: подполковник м/с Смагулов А.Т. 

 
 НАО «Медицинский университет Семей» г. Семей, Республика Казахстан 

 
Цель: Разработка тактики интенсивной терапии больных вирусными 

пневмониями, находившихся в отделении реанимации, и изучить всю информацию, 
проанализировать опыт других стран, кроме того выяснить опыт организаций лечения 
больных вирусными пневмониями. А именно разработка единой тактики интенсивной 
терапии больных пневмониями на основе анализа опыта и результатов лечения 
пациентов с осложненными формами. 

Актуальность: Грипп - это острая антропозная вирусная инфекция дыхательных 
путей, возникающая во всех регионах планеты. Несколько раз в столетие возникают 
пандемии, поражающие десятки миллионов человек. Основным осложнением гриппа 
является вирусная пневмония (ВП), развитие которой обуславливает тяжесть состояния 
пациентов и в некоторых случаях смертельный исход. В 2009-2010 годах во время 
пандемии гриппа A (H1N1) отмечалось большое количество осложненных форм 
инфекции, проявлявшихся развитием ВП, было зафиксировано более чем 18 000 
летальных исходов только при лабораторно подтвержденных случаях 
высокопатогенного гриппа. Согласно современным клиническим протоколам лечения 
ВП противовирусные препараты должны быть назначены в течение 48 часов с момента 
начала заболевания, однако лабораторное подтверждение возбудителя может длиться 
до 5-7 суток и более. Поэтому ранняя диагностика вирусной пневмонии исключительно 
важна для своевременного назначения этиотропной (противовирусной) терапии, что в 
большей степени обеспечивает выздоровление. 

Врачи-пульмонологи хорошо распознают клинические проявления 
бактериальных пневмоний, но возможны печальные ошибки в дифференциальной 
диагностике с вирусными поражениями легких, так как их клинические и 
рентгенологические проявления могут быть весьма схожими. Особенности 
клинического течения заставляют врача-пульмонолога проводить более тщательный 
сбор анамнеза и глубокий лабораторный анализ, в результате чего выясняется, что 
процесс имеет абсолютно иные патогенетические и морфологические особенности, а 
значит, требует иной лечебной тактики. 

Именно поэтому выявить особенностей радиологических проявлений вирусных 
пневмоний и оценка возможностей методов лучевой диагностики в их распознавании 
на основе собственных наблюдений и данных отечественной и зарубежной литературы. 
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Важное значение в предотвращении летальных исходов пневмоний имеет 
своевременная диагностика стадии дыхательной недостаточности с помощью 
портативных пульсоксиметров в условиях приемного покоя и терапевтических 
отделений. 

Необходим своевременный перевод в отделение реанимации ввиду быстрого 
прогрессирования острой дыхательной недостаточности. 

Противовирусная терапия является одним из ключевых моментов лечения 
вирусных пневмоний 

Основу эмпирической антибактериальной терапии реанимационных отделений 
должны составлять современные антимикробные препараты, воздействующие на 
основные респираторные патогены, вызывающие пневмонии (меропенем, цефепим, 
левофлоксацин, ванкомицин в максимальных суточных дозировках и только в/в), 
дальнейшую коррекцию следует проводить с учетом бактериальных посевов мокроты. 

Необходим своевременный перевод больных на ИВЛ, до прогрессирования 
гипоксемии, при этом следует использовать при возможности импортную аппаратуру. 
Режимом ИВЛ должна быть принудительная механическая вентиляция легких по 
давлению. 

Объем инфузионной терапии подбирается индивидуально и должен 
регламентироваться только введением антибиотиков, гормонов и допамина, при этом 
показано раннее начало энтерального питания. 

Вывод:Возбудители всех этих заболеваний высоко заразны и передаются 
преимущественно воздушно-капельным путем. 

При чихании и кашле в воздухе вокруг больного человека распространяются 
микрокапли его слюны, мокроты и респираторных выделений, которые содержат 
вирусы. Более крупные капли оседают на окружающих предметах, и поверхностях, 
мелкие -долго находятся в воздухе и переносятся на расстояния до нескольких сот 
метров, при этом вирусы сохраняют способность к заражению от нескольких часов до 
нескольких дней. Основные меры гигиенической профилактики направлены на 
предотвращение контакта здоровых людей с содержащими вирусы частицами 
выделений больного человека. 

Соблюдение следующих гигиенических правил позволит существенно снизить 
риск заражения или дальнейшего распространения гриппа, коронавирусной инфекции и 
других ОРВИ. 
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Ә0Ж 82 
 

АДАМЗАТТЫҢ АЛЫБЫ ХАКІМ – АБАЙ 
 

Асылханқызы Ә., Қайнарбекова Е., Мекенова М., Ахметова А.  
 Ғылыми жетекшісі: м/қ подполковнигі Смагулов А.Т 

 
КеАҚ «Семей Медицина Университеті», Семей қ. Қазақстан Республикасы  

 
Мақсаты: биыл ұлы Абай атамыздың туғанына 175 жыл толуы елімізде кеңінен 

атап өтілуде.Кез келген халықтың оқу-білімінің, өнері мен мәдениетінің жалпы бүкіл 
рухани жан дүниесінің дамуы– сол халықтың өміріне, ұлт ретіндегі  болмысына  
ерекше көзқарас танытушы ұлы даналардың  еңбегімен, қайталанбайтын қайраткерлік 
тұлғасымен тығыз байланысты. 

Өзектілігі: қазақ халқы үшін де сондай қайталанбас дара тұлға, қазақ елінің 
ұлттық мақтанышына айналған, қасиетті қазақ жерінде,ер Түріктің алтын 
бесігі,адамзаттың алтын қазығы болған Алтайда, арайлап таң ататын, шұғылалы 
Шығыстың топырағында дүниеге келген, ат төбеліндей қазақ жұртын күллі әлемге 
танытқан, қара өлеңнін патшасы атанған, ақын, сазгер, ғұлама дана – Абай атамыз.  Ол 
өзінің қайталанбас  талантымен қазақ жазба - ауыз әдебиетінің негізін салып қана 
қоймай, сонымен қатар өзінің қаламгерлік шеберлігінің арқасында барша қазақ жұртын 
тәрбиелеп, болашаққа жол бастаған саяси қайраткер, адалдық пен ақиқатты өзінің туы 
етіп желбіреткен нағыз халық жанашыры болды. Абай – қазақ халқының ұлттық 
мақтанышы. Өйткені әлемдік деңгейге сай өз халқының ұлттық санасын оятып, оны 
қалыптастырды.  

Абай өз халқын өсуге, дамуға жетелейтін жолды іздеді. Жастардағы надандықты 
тәрбие мен оқу – білім беру арқылы жоюды қалады. Ол үшін қазақ даласында көптеп 
мектептер салуды дұрыс деп санады, тіпті қыз балалардың да мектепке барып, білім 
алуын жақтады. Ақын мұның бәрін әрине өзінің  поэзиясы арқылы жеткізіп отырды. 

Абайдың қай өлеңін, қай қара сөзін алып қарасақ та, астары терең ойынан 
адамгершілікке тән асыл қасиеттердің кімді де болсын рухани жағынан байытып, 
болашаққа деген құштарлыққа ұмтылдырады, саналыққа тәрбиелейді. Оның 
шығармашылығының түп-негізі «Адам бол» деген философиялық тұжырымға дәлме – 
дәл  келеді.  

Талқылау: «Ғылым таппай мақтанба» атты өлеңінде Абай атамыз мына дүниеден 
әр адам өз орнын табу үшін ең керегі оқу-білім екендігін көрсетіп, құр мақтанмен 
сенделіп жүрудің ешқандай пайдасы жоқ екендігін,  жастарды жамандықтан жиреніп, 
жақсылықтан үйренуге, үлгі тұтып өсуге шақырады. 

Ал, «Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін» атты өлеңінің орны өте ерекше. Ол: 
Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін, 
Жоқ-барды, ертегіні көрмек үшін , 
Көкірегі сезімді, ойы орамды.  
Жаздым үлгі жастарға бермек үшін,- деп бар үмітін оқуға ниет еткен жастарға, 

яғни біздерге артады да, білім алып жатқан жастар туралы: 
Баламды медресеге біл деп бердім, 
Қызмет қылсын, шен алсын деп бермедім,- деп оқығанда да билікке қызығып, 

жоғары да отыру  үшін емес, білімді болып үлкен – үлкен белестерді бағындыру үшін 
оқу керек екенін түсіндіреді. Ақынның әрбір сөзінде мағыналы мазмұн, терең ой 
жатыр. 

Тек қана өлеңдері емес, мән-мағынасы астарланған, көркем сөздермен 
өрнектелген, түсініп оқыған адамға жақсы ой қалыптастыратындай, мағынасы терең, 
артындағы келешек ұрпағына, яғни біздерге жазып қалдырған қара сөздерінің өзі қазақ 
әдебиетінде ерекше орын алады. Қара сөздерді оқи отырып, әр қара сөзінің осы заманға 
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сай, адамның жан дүниесі, болмысы, тәрбиесі, жалпы әлемдегі болып жатқан, тіпті 
күнделікті өмірде де кездесіп жататын ашкөздік, шыдамсыздық, көреалмаушылық 
жағдайларды да кең түрде ашып айтып кеткен. 

«Әй, не болсын!.Жүз қараға екі жүз кісі сұғын қадап жүр ғой, бірін-бірі құртпай, 
құрымай тыныш таба ма?»... 

Абай атамыз бұл сөзінде де дәл қазіргі заманда болып жатқан бәсекелестік, бірін-
бірі отқа итермелеу, тек қана өз қамын, өздерінің жан тыныштығын ойлайтын 
жандардың қоғамда көбейіп бара жатқандығын меңзеп айтқандай. Әр қара сөзін жазбас 
бұрын, барлық ойын сан тарапқа жіберіп, көз жүгіртіп ойланып барып бастаған.Тіпті, 
құдды бір болашақты көріп, уақытты біраз алдыға жылжытып,қазіргі заманға сапарлап, 
адамдардың болашақтағы бет – бейнесін көріп сол туралы жазып қалдырған дермісін. 

Он жетінші қара сөз Ғылым, Ақыл, Қайрат, Жүректің диалогінен тұрады. Абай 
бұл қара сөзінде өзінің алға қойған мақсатынан айнымайтынын, не ойласа да, не шешсе 
де әбден бәрін жан-жақты ойлап, ақылға салып, тіпті өз-өзімен кеңесіп , жазған сөзі 
артынан жәй сөз ғана болып қалмайтындай, оқырманның санасына жететіндей етіп, 
барынша талпынатынына көз жеткізуге болады. Қара сөзде осы айтылған қасиеттер бір 
адамның бойынан табылар болса сол адамнан асқан қасиетті адам болмас еді деген ой 
түзеді. Шынымен де адамның бойынан тек бір жақсы қасиет ғана емес, істеген ісі мен 
сөйлеген сөзі бір- біріне жарасып тұратындай бірнеше жақсы қасиеттер топтасса, сол 
адамның қаншалықты білімді, қаншалықты тәрбие көргені, қоғамдағы орны, тіпті 
болашақта сол адамнан қандай тұлға шығатынын көріп, байқауға болады. 

«Құдай тағала өзі ақыл бермеген соң қайтейік?» деп бос сандалып, оқу білімге 
талпынбаған жастарды көріп, қатты қынжылып, барлығы адамның өз қолында, өз 
санасында екендігін түсіндіріп, білімге жетелейді. Өз ұрпағының оты сөнбесін, ешкімге 
тәуелді болмасын, тек алдыға ұмтылып, қазақ халқын өзі жеткізген шыңнан да биік 
белестерге жеткізетін осы жастар деп , аянбай бар білгенін, бар көргенін қағаз бетіне 
түсіріп отырған. Абай атамыздың Хәкімдігі де осы артындағы жастарға қалдырған асыл 
мұрасында. 

Қорытынды: Ел Президенті Қасым – Жомарт Кемелұлы Тоқаев «Абай және ХХІ 
ғасырдағы Қазақстан» атты өз мақаласында «Абай мұрасы – біздің ұлт болып 
бірігуімізге, ел болып дамуымызға жол ашатын қастерлі құндылық» деді. Біз Абай 
шығармашылығынан өнеге алып, халқымыздың рухани жағынан дауына жол аша 
аламыз. Абай атамыздың артынан қалдырған өсиет – өнегесін түсініп, ұғына алсақ, 
жалпы қай саланы болмасын бағындырып, биік белестерден көрінетініміз анық. Абай 
шығармашылығы – Алашқа айнымас алтын қазық. Қандай сөз жазса да, не айтса да 
Абай қалың қазағы, оның болашағы  үшін айтқаны бәрімізге мәлім. Ұлы тұлғаның 
шығармаларын жас өскіндерге жеткізу, оның сұлулығы мен маңызын  түсіндіру, Абай 
әлемімен қауыштыру арқылы қазақтың даналығын, қазақтың сөз өнерін, қазақтың 
ғажайып бай тілін дәріптейміз.Жас ұрпақтың ғылым мен білімге деген сүйіспеншілігін 
арттырып, адами қасиеттерді бойларына сіңіруге үйретеміз.  

Біз еліміздің жастары, қазақ халқының үмітін ақтап, бізге деп өздерінің бар 
білгендерін жазып қалдырған ақын жазушыларымыздың асыл мұрасын орынды 
пайдаланып, Қазақ елін бүкіл әлем тамсанып, қызығып қарайтындай деңгейге жеткізуге 
барынша аянбай оқу оқып, білім алып, соны орынды пайдалана білуіміз керек. Қазіргі 
заман жастардың қолында, жастарымыз қандай болса, ел болашағы да сол бағытқа 
бұрылмақ. Хәкім Абай атамыздың аузынан шыққан әр сөзі келер ұрпақтың ұранына 
айналса құба-құп болар еді. 
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Актуальность: По оценкам исследования Global Burden of Disease 2010 Study, 

патологические состояния, которые включают деменцию, входят в одну из трех 
ведущих причин заболеваний, приводящих к инвалидности. Распространенность 
деменции имеет тенденцию к увеличению с 2–3% среди лиц в возрасте 70–75 лет до 
20–25% среди лиц в возрасте 85 лет и старше. По данным ВОЗ 2017 года, повсеместно 
около 50 миллионов человек страдают заболеваниями, ассоциированными с возрастом. 
Прогнозируется увеличение данного показателя к 2030г. до 82 миллионов, а к 2050г. до 
152 миллиона, преимущественно в развивающихся странах с низким и средним 
уровнем доходов. Повсеместно каждый год число новых случаев возникновения 
деменции составляет около 10 миллионов. Эти оценки примерно на 30% выше, чем 
годовые цифры, сообщенные в 2010 году (7,7 миллиона новых случаев, согласно 
отчету, ВОЗ и Alzheimer’s Disease International за 2012 год). По данным журнала Health 
Affairs, одна девятая часть населения старше 65 лет и одна треть населения старше 85 
лет страдает болезнью Альцгеймера. В связи с широким воздействием этой болезни на 
пожилых людей, специалисты здравоохранения должны быть готовы иметь дело с 
потребностями пациентов с этим заболеванием. Как отмечает Журнал для 
практикующих медсестер, по мере старения населения распространенность возрастных 
заболеваний в обществе увеличивается. Уровень деменции угрожающе растет во всех 
регионах мира и связан с общим старением населения. 

Цель работы: изучение организации оказания помощи пациентам пожилого и 
старческого возраста, страдающих деменцией. 

Материалы и методы исследования: Нами был выполнен систематический 
литературный поиск публикаций в электронных базах данных PubMed, eLIBRARY.RU, 
Google Scholar, опубликованных в период с 2010 по 2020 годы. Ключевыми для поиска 
полноформатных статей и рефератов явились следующие слова: деменция, 
когнитивные нарушения, медико-социальная помощь, паллиативный уход. Также 
изучены нормативно – правовые акты и приказы Министра здравоохранения и 
социального развития Республики Казахстан в базе Параграф Медицина. 

Результаты исследования: На сегодняшний день доступны только 
симптоматические методы лечения, которые не влияют на развитие болезни. Было 
предложено множество экспериментальных методов лечения деменции, однако 
результаты этих исследований дали неутешительные результаты. Поддержание 
структурированного распорядка дня может быть полезным для снижения стресса 
пациента в отношении приема еды, лекарств и других терапевтических мероприятий, 
направленных на поддержание когнитивных функций. В настоящее время сестринский 
уход в основном носит поддерживающий характер консультативной и психологической 
помощи, социальное обслуживание.  

Немедикаментозные подходы к лечению деменции включает: когнитивно-
стимулирующую деятельность (например, чтение, игры), физические упражнения 
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(аэробные и анаэробные), социальное взаимодействие с другими людьми (семейные 
мероприятия), правильная личная гигиена (регулярное купание), организация 
безопасности, в том числе внутри дома (с кухонными приборами) и снаружи 
(вождение), долгосрочное планирование медицинского обслуживания (для условий 
проживания на поздней стадии деменции), поддержка психологического здоровья 
(участие в личностно значимых занятиях, таких как музыка). 

Сестринский уход за пациентами с деменцией включает как помощь пациенту в 
поддержании ориентации на реальности, так и помощь опекунам. Так как лица, 
ухаживающие за пациентами, часто испытывают значительный эмоциональный стресс 
и чрезмерное физическое и финансовое бремя в дополнение к апатии или враждебности 
со стороны получателя помощи. Таким образом, лица, осуществляющие уход, могут 
сами стать «скрытыми пациентами», нуждаясь в помощи и поддержке извне для 
поддержания собственного здоровья и функционирования. Основная цель плана ухода 
состоит в том, чтобы повысить компетентность семьи в управлении проблемными 
поведенческими симптомами пациента, что может снизить стресс человека, 
осуществляющего уход, и, возможно, снизить затраты на его лечение. 

Выводы: Общая цель организации ухода состоит в том, чтобы уменьшить 
страдания, вызванные когнитивными и сопутствующими симптомами, одновременно 
задерживая прогрессирующее снижение когнитивных функций. Для достижения общих 
целей используются как нефармакологические, так и фармакологические подходы. 
Стратегии ведения пациентов, страдающих деменцией, в домашних условиях 
необходимы, чтобы предоставить лицам, осуществляющим уход, конкретные меры, 
которые помогут в уходе за ними. При систематическом вмешательстве физические и 
поведенческие симптомы должны развиваться медленнее, и пациент с деменцией будет 
более управляемым в домашних условиях. 
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Актуальность. Медико-биологические исследования играют важную роль в 

современной медицине, биологии и экологии, позволяя получить достоверную и полную 
информацию о биологических объектах. Однако процесс исследования этих объектов 
затрудняется в связи с их особыми качествами, что требует тщательного проведения 
всесторонних исследований, внимания к интерпретации результатов и др. Объекты 
исследования в биологии и медицине – это части общего живого организма или 
чрезвычайно сложных систем. Поэтому исследователь выбирает упрощенный подход к 
решению конкретной задачи. Выбор модели определяется целями исследования.  

Моделирование органов человека на этапе развития 3D принтинга очень актуальный 
и востребованный метод в медицинских исследованиях. Это процесс построения моделей 
биологических систем с описательными свойствами. Объектом моделирования может 
быть любой орган, который является биологической системой.  Исследование направлено 
на развитие и использование эффективных алгоритмов для компьютерного моделирования 
биологических систем, структуры данных, средств визуализации и связи. Это включает в 
себя 3D моделирование органов человеческого организма, в том числе и клеточных 
внутренних систем, а также анализ и визуализацию сложных соединений этих клеточных 
процессов посредством компьютерного моделирования простых форм жизни. 

Цель исследования: анализ возможностей и эффективных методов разработки 
трехмерных моделей органов на примере сердца человека в программной среде 3D Studio 
MAX. 

Материалы и методы исследования. 
Проведен обзор и анализ зарубежных и отечественных исследований. в которых 

рассматривается моделирование медико-биологических систем на основе использования 
графических возможностей программных сред. Компьютерные модели, в том числе 3D-
модели, используются для моделирования биологических структур, функций и процессов 
на разных уровнях организации жизни: молекулярный, клеточный, системный и 
популяционный. Медико-биологические модели воспроизводят определенные состояния 
или заболевания, которые встречаются у животных или людей. Это позволяет ученым 
экспериментально изучить механизмы возникновения того или иного состояния или 
заболевания, его течение и исход и влиять на его течение. 

По мнению исследователей, модель представляет собой выбранный способ описания 
объекта, процесса или явления, отражающий факторы, которые являются значительными с 
точки зрения решаемой проблемы. Моделирование основано на теории сходства, которая 
утверждает, что абсолютное сходство может иметь место только при замене одного 
объекта другим точно таким же. Одним из ключевых принципов моделирования является 
принцип множественности моделей – созданная модель должна в первую очередь 
отражать те свойства реальной системы (или явления), которые влияют на выбранный 
параметр исследования. 

Одним из видов модели биологических систем можно выделить информационную. 
Пример информационного моделирования "работа сердца" - моделирование процессов 
влияния физических нагрузок на функциональные возможности сердца. Как известно, 
сердце – центральный орган кровообращения, обеспечивающий движение крови по 
сосудам. В состоянии покоя сердце в минуту сокращается 70-75 раз. Это удивительный и 
надежный орган, который работает в течение всей жизни без остановки и ремонта. 3D - 
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моделирование строения сердца человека  и деятельности движущихся систем крови 
позволяет исследовать влияние нагрузок на процесс кровообращения. А такэе 
моделирование работы сердца позволит исследовать влияние факторов, вызывающих 
заболевания сердечно-сосудистой системы. 

Результаты. В ходе исследования выполнен анализ программной универсальной 
среды 3D-моделирования 3D Studio MAX. Были рассматрены возможности 
программнйо срелы для моделирования биологического органа человека. 

При создании модели были использованы инструменты Material Editor (редактор 
материалов) 3D Studio MAX, а также инструменты управления цветом, 
глянцевитостью, прозрачностью изображения, чтобы поверхность объекта выглядела 
так, как она была задумана (рис.1) 

Применяя материал объекта, необходимо 
создать воображаемую съемочную камеру, 
объективы которой позволят наблюдать 
виртуальный трехмерный мир и снимать 
заполняющие его объекты. Настройка 
виртуальной камеры позволяет получить 
широкоугольную панораму сцены или 
увеличить план съемки, чтобы сосредоточиться 
на определенных мелких деталях. 

Выводы. Основные задачи при создании 
трехмерной модели являются проверка гипотез 
о взаимодействии отдельных элементов и 

подсистем, а также прогноз поведения при изменении внутренних характеристик и 
внешних условий.. Таким образом, возможности программной среды 3D Studio MAX, 
специализирующаяся на создании программного обеспечения для компьютерной 
графики и анимации, позволяет создавать трехмерныемодели органов человека, 
например, сердца. Разработанная модель сердца является лишь одним из примеров 
трехмерных моделей человеческого органа и в дальнейшем может быть использована в 
качестве объекта медико-биологических исследований и для получения искусственного 
органа на основе 3d принтинга. 
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ӘОЖ  82(574.4) 
АБАЙДЫҢ ҚАРА СӨЗДЕРІ 

 
Бағдатова Ж. 

Ғылыми жетекшісі: п.ғ.к Жороқпаева М 
 

КеАҚ «Семей медицина университеті», Семей қ. Қазақстан Республикасы 
 

Өзектілігі: Абай қара сөздерінің ауқымы кең, философиялық ойларға қанық. Әр 
заман сұрақтарының жауабын беріп тұрған құнды дүние. Ғалымдар қара сөздердің мәйегін 
көрсетіп, жан-жақты талдаған сайын өзектілі артып отыр. 

Мақсаты:Абай қара сөздерінің мағынансын түсіну. 
Материалдаржәнезерттеуәдістері:жинақтау, талдау. 
Зерттеунәтижесі:  
Абайдың «Қарасөздерінің» соңғынұсқасыМүрсейіттің 1905, 1907 және 1910 жж. 

қолжазбаларыбойыншажарияланыпкелген. Ақынның 150 жылдықмерейтойықарсаңында 
«Қарасөздердің»бұрынкеткентекстегікемшіліктерітүзетіліп,түпнұсқамендәлдігімүмкіндігін
шеқалпынакелтірілген. 

Абайдың қара сөздерінің тақырыптары әр заманның сұранысы. Қырық бес қара 
сөзінде асыл маржан ойлар әр оқырманға ойына ой қосып, танымын арттырады. Абай қара 
сөздерінде қазақтың дүние есігін ашқаннан, о дүниелік өміріне дейінгі іс-әрекеттерінен 
мәліметтер келтіріледі. Адам туылғанда есті болмайды, ол өсе келе жақсы мен жаман 
қасиеттерді көре келе қалыптасатынын айтады.Абайтанушы, академик Ғарифолла Есім 
еңбектерінің бірінде Абайдың арманы толық адам еді. Сонда ақылды адам, жүректі адам. 
Жүректі болғанда ол әлгі мейірімді адам деген сөз. Қайратты адам, қайратты болғанда 
қажымайтын, талмайтын Махамбеттер сияқты. Енді осының біреуі алға кетіп, қалғаны 
қалып қойса қиын болады. Осы үшеуінің үйлесімдігі өзі табиғи табылу керек. Табиғи 
үйлесімділік тапқан кезде ол енді толық адам. Ондай адамдардан биік-биік тұлғалар 
шығады. Ел басшылары шығады деп атап көрсетеді. 

Қара сөздерінде («Ғақлияларында») адам психикасын шебер және терең 
ажырататыны соншалық, әр заман ағымына сайма-сай келеді.23 (жиырма үшінші) қара 
сөзі: «.Біздің қазақты оңдырмай жүрген бір қуаныш, бір жұбаныш дегендер бар.Мысалы, 
отыз бірінші қара сөзі: «Естіген нәрсені ұмытпастыққа төрт түрлі себеп барын 
айтады:әуелі - көкірегі байлаулы берік болмақ керек; екінші — сол нәрсені естігенде я 
көргенде ғибрәтлану керек, көңілденіп, тұшынып, ынтамен ұғу керек; үшінші — сол 
нәрсені ішінен бірнеше уақыт қайтарып ойланып, көңілге бекіту керек; төртінші-ой кеселді 
нәрселерден қашық болу керек. Бұл аталған әрбір себептің шешу жолдарын да атап береді. 

Қара сөздерінде шешендік өнер, мақал-мәтелдердің мағынасын да кеңінен талдап 
көрсетеді. «Өнер - алды бірлік, ырыс - алды тірлік» мақалында оғып-бұғып тірлік етуді 
емес, еңбек қылып, қызмет қылуға шақырады. Көкірегі, көңілі тірі болу керектігін айтқан. 

Қорытынды: Қара сөздерінде халқының әлеуметтік өміріндегі олқылықтарын 
түзетуге, жастарды даналық ойларымен білім, ғылымға құмар болуға шақырды.Кісіліктің 
терең ұғымы ар, ұят, намыс.Өз ары алдында жасалған рухани қылмысы – арын сату, 
арсыздыққа салыну, ұяттан безу.Адам болудың бір шарты – Ұят деген ұғымды бойға 
сіңдіру.Ар, ұятпен қатар саналы қазақтың табиғатына сіңген бір ұғым – Намыс.Ақын бұл 
ұғымға да ерекше мән береді. Уақыт өтеді, заман өзгереді, бірақ адам ар, ұят, намысты ең 
басты ұстанымы қылып жадында сақтауы тиіс. Абай  арман еткен ақылды, білімді, әділ, 
жігерлі жастары ар,ұят, намыспен қаныққан жан болу керек.   
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ӘОЖ  80 
 

ЛАТЫН ӘЛІПБИІНЕ КӨШУ 
 

Багдатова Ж, Байбакирова Я. 
 

Ғылыми жетекші: 
 

КеАҚ «Семей медицина университеті», Семей қ. Қазақстан Республикасы 
 

Тақырыптың мақсаты: Латын әліпбиіне көшудің маңыздылығын түсіндіру.  
Зерттеу әдісі: талдау, сараптау.  
Тақырыптың өзектелігі: 2006 жылы Қазақстан халқы Ассамблеясының ХІІ 

сессиясында сөйлеген сөзінде Ұлт көшбасшысы Нұрсұлтан Назарбаев: «Латын әліпбиін 
қарайтын кез келді. Бұл мәселені кезінде кейінге қалдырған едік. Қалай болғанда да, 
латын әліпбиі бүгін де телекоммуникациялық салаларда басымдыққа ие болып отыр. 
Сондықтан да, бұрынғы кеңестік елдердің көпшілігінің латын әліпбиіне көшуі де 
кездейсоқ емес. Мамандар осы мәселені зерттеп, нақты ұсыныстарын жасауы тиіс. 
Біздің балаларымызды ағылшын тілінде оқытудың өзі латын әліпбиімен байланысты. 
Ал, біз қазір барлық мектептерде ағылшын тілін оқытамыз. Сондықтан мұнда тұрған 
қорқынышты ештеңе жоқ», деген болатын. Ендігі арада саяси-экономикалық, ғылыми 
және халықаралық маңызы бар бұл мәселені кідіртудің қажеті жоқ қой деп ойлаймын. 
Өйткені, ғаламтор мен ұялы байланыстың жазармандары мен пайдаланушылары, 
әсіресе, бүгінгі жас буын өкілдері латын әліпбиін әлдеқашан пайдаланып та жүр.  

Бізде латын әліпбиіне көшуге қажетті барлық алғышарттар жасалған деп санауға 
болады. Өйткені, ең бастысы – біздің елімізде бір әліпбиден екінші әліпбиге көшудің 
бір емес, екі бірдей тәжірибесі бар. Мысалы, 1926 жылы Қазақстанда араб 
графикасынан латын әліпбиіне көшу 20 күннің ішінде жүзеге асырылды. Ал, латын 
әліпбиінен бүгінгі кириллицаға көшу 1937 жылы басталып, ол 1940 жылы толық 
аяқталған болатын.  

Қорытынды: Латын әліпбиіне көшу мәселесіне өзі қолдау білдіріп отырғанда, 
ендігі арада бұл мәселені соза бермей, жан-жақты сараптамадан өткізу қажет. Қазіргі 
кезде латын әліпбиіне көшудің жобасын әзірлеп бекітіліп қойған. Өз еліміздің 
тарихындағы әліпби реформасының, сонымен қатар, өз тәуелсіздіктерін алғаннан кейін 
кириллицадан латынға көшкен Өзбекстан, Түркіменстан, Әзербайжан, тағы басқа 
елдердің тәжірибелерін зерттеп және де осы реформаның бұлардағы оң тұстары мен 
жіберілген кемшіліктерінің бәрін де зерделеп, жинақтып жатыр.  

Көрнекті қоғам және ғылым қайраткерлері, зиялы қауым өкілдері латын әліпбиіне 
көшуді қолдап қана қоймай, олар мұны әлемдік өркениет жетістіктеріне алып баратын 
бірден-бір төте жол деп есептейді. 
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АБАЙ ШЫҒАРМАЛАРЫНЫҢ ӘЛЕМ ӘДЕБИЕТІНДЕГІ 
МАҢЫЗДЫЛЫҒЫН ЗЕРТТЕУ 

 

Биболов Е.Н. 
Ғылыми жетекші: Мұздыбаева Т.А. 

 

КеАҚ «Семей Медицина Университеті», Семей қ. Қазақстан Республикасы 
 

Зерттеудің өзектілігі: Қазақстанның рухани айнасы ол- Абай Құнанбаев. Абай 
атамыздың артына қалдырып кеткен өшпес мұралары, соның ішінде қара сөздері тек қазақ 
үшін ғана емес, әлем деңгейінде де танымал болуы шарт. Себебі, Қазіргі таңда болып 
жатқан проблемалардың көп бөлігі Абайдың шығармаларымен тұспа- тұс келіп 
отырғандай. Абайдың болашаққа ден қойып, аса шеберлікпен жазылған әрбір өлеңі мен 
қара сөзі қоғамдағы адам мәселесінің бір жақты болуына үлкен септігін тигізеді. Қазақ 
қана емес, күллі әлем Абай шығармаларын оқып, өзіне рухани азық алуы үлкен жетістік. 
Сол себепті Абай мұрасың кең көлемде тарату біз үшін өзекті мәселе ғана емес, 
парызымыз болып табылады деп ойлаймын. 

Зерттеудің мақсаты:  
1.Абай шығармаларын әлем әдебиетінің даңқты өкілдерінің шығармаларымен 

салыстырып, ұқсастықтар мен айырмашылықтарды ашып көрсету; 
2.Абай шығармаларындағы адам мәселесін көтеру; 
3.Абай атамыздың шығармаларының өзектілігін ашып көрсетіп, оқырман жүрегіне 

жеткізу. 
Зерттеу материалдары мен әдістері: Сауалнама жүргізу, ақпараттық көздерге, 
әдебиеттерге шолу жасау. 

Зерттеу нәтижесі: Қазақ әдебиетінің даңқты өкілі- Абай Құнанбаев, орыс 
әдебиетінің даңқты өкілі- Александр Пушкин болса, ағылшын әдебиетінің жарқын 
бейнесі- Уильям Шекспир.  Бұл даңқты тұлғалардың әлемдегі танымалдылығын анықтау 
мақсатында мынадай сауалнама жүргізілген болатын: 

 

Do you know AbaiQunanbaiuly? 
Абай Құнанбаевты білесіз бе? 

Yes No 

Participants -қатысушылар: 65 5.5% 95.5% 
 

Do you know Alexander Pushkin? 
Александр Пушкинді білесіз бе? 

Yes No 

Participants- қатысушылар: 65 35.5% 64.5% 
 

Do you know William Shakespeare? 
Уильям Шекспирді білесіз бе? 

Yes No 

Participants- қатысушылар: 65 90% 10% 
Сауалнама нәтижесінде Абай Құнанбайұлының шығармаларын әлем деңгейінде әрімен 
қарата насихаттауды жалғастыру керек екендігіне көз жеткзілді.  

Қорытынды: Бұл зерттеу жұмысындағы талқыланған негізгі ұқсастықтар мен 
айырмашылықтар Абайды танығысы келген оқырмандардың қызығушылығын арттырып 
қана қоймай, Абайдың өмір жолын тануды жаңа бастаған адамға да үлкен 
қызығушылықтың туындауына себепкер болатыны сөзсіз. Ал еліміздегі оқушылар, 
студенттер, жалпы алғанда еңбектеген баладан еңкейген қарияға дейін бұл жұмыспен 
танысатын болса, әлемдік ой- өрісі кеңейіп, болашақта осы салада көптеген еңбек 
жазатындай ұрпақтар қалыптасатыны анық. Егер де біз осы сынды негізгі құндылықтарды 
одан әрімен зерттеп, еліміздегі шет ел студенттерінен бастап басқа мемлекеттердің 
азаматтарына рухани- танымдық материалдарды таныстыратын болсақ, Абай атамыздың 
даңқы әлем деңгейінде жоғары шығып қана қоймай, дамып келе жатқан Қазақстанның да 
рухани байлығының қандай екендігіне бар әлем толықтай көз жеткізетіні анық.   
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КАЗАХСТАН В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 
 

Баяхметов Темирхан 
 

Научный руководитель: Нұрғазы Қ.А. 
 

НАО "Медицинский университет Семей» г. Семей, Республика Казахстан 
 

Значимость исследования: Мировая экономика - многоуровневая, глобальная система 
хозяйствования, объединяющая национальные экономики стран мира на основе 
международного разделения труда посредством системы международных экономических 
отношений. Основными тенденциями развития современной мировой экономики являются: 

1) неравномерность экономического развития;  
2) транснационализация, являющаяся дальнейшим углублением процессов 

интернационализации производства и капитала;  
3) глобализация мировой экономики. 
Цель исследования: Современное состояние мировой экономики и мирохозяйственных 

связей характеризуется тем, что рыночные отношения охватили преобладающую ее часть, и 
все цивилизованные страны вовлечены в них. Административно-командные экономики 
бывших социалистических стран реформировались и стали рыночными. То есть мировая 
экономика стала единой рыночной системой. Следовательно, системообразующим фактором в 
ней выступает капитал, господство которого во многом обусловливает неравномерность 
экономического развития. 

Методы и материалы исследование: Казахстан, в мировой классификации стран по 
уровню экономического развития отнесен к странам переходной экономики. В эту группу 
входят бывшие республики СССР, а также стран Восточной Европы. Казахстан за 20 лет 
глубоко интегрировался в мировую экономику, активно вовлекается в процесс глобализации. 
В настоящее время республика ведет торговлю практически со всеми странами мира. Его 
торговыми партнерами являются 212 государств и территорий на всех континентах. 

Наличие ресурсного потенциала и его эффективное использование стало одной из 
важнейших предпосылок устойчивого экономического развития страны, ее вхождения в 
мировую экономику. Стоит отметить, что сегодня мировые державы стремятся укрепить свои 
лидирующие позиции за счет экономического присутствия в республике. В свою очередь, в 
отношениях со странами мирового сообщества Казахстан проводит открытую политику 
использования природных ресурсов, обеспечения прозрачных условий сотрудничества – на 
основе сохранения постоянного и всеобъемлющего суверенитета над своими природными 
ресурсами. Благодаря стратегии либерализации экономики и открытию доступа на 
внутренний рынок, в республику пришли иностранные компании, заинтересованные в добыче 
и транспортировке нефтегазовых ресурсов. Приход зарубежных компаний и привлечение 
иностранных инвестиций позволили Казахстану стать безусловным лидером среди стран СНГ 
по объему привлекаемых капиталов. Сегодня в Казахстане работают практически все крупные 
транснациональные компании. 

По мнению международной Организации экономического сотрудничества и развития 
OECD экономика Казахстана за последние несколько десятилетий прошла через длительный 
период устойчивого роста с уверенным повышением величины валового внутреннего 
продукта на душу населения. Это способствовало улучшению социально--экономических 
условий жизни граждан страны, снизило уровень бедности и повысило рыночную активность. 
Основным локомотивом развития страны стал масштабный экспорт минеральных и 
энергетических ресурсов. 

Вывод: На сегодняшний день, Казахстан вышел на траекторию стабильного 
устойчивого развития. 

Экономика имеет сырьевой характер. Но все же конкурентоспособность нашей 
экономики должна основываться на эффективных технологиях, обеспечивающих снижение 
энергозатрат. В целях развития несырьевых секторов необходимо разработать план 
энергоэффективности. Создание Единого экономического пространства обеспечит огромный 
рынок сбыта для казахстанских производителей. Это стимул для нашего бизнеса к 
производству конкурентоспособных товаров и услуг. 
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Зерттеудің өзектілігі: Еліміздің кешегі тарихын, бүгінгі сұраныстарын түсінуде 
Абайдың саясат туралы ойы қоғам және мемлекет тануда қажеттілік бола алатыны 
айқын. 

Қазақ елінің отарлық жағдайдағы қайшылықтарға толы жағдайы Абай алдында 
жаңа әлемді ашты, жаңа талаптарды қойды. Абай халқының  ойы мен санасын 
тіршіліктің тереңіне бет қоюға бағыттады,  бірлікте болуға шақырды. Данышпан 
ойшылдың бүкіл өмірлік қарекеті қоғамдық өмірмен байланысты болды. Оның қазақ 
ортасындағы қоғамдық істермен кең айналысуы заңдылық еді. Абайдың өмірінің үлкен 
бөлігі ел басқару ісімен байланысты болды.  

Зерттеудің мақсаты: «Түзетпек едім заманды, өзімді тым-ақ зор тұтып»,-деп 
айтып өткендей Абайдың ел басқару жолындағы ізденісін,ел басқару ісін дамыта түсуге 
деген талпынысынашып көрсету. 

Зерттеу материалдары мен әдістері:әдебиеттерге шолу жасау, ғалымдардың 
еңбектерін қарастыру. 

Зерттеу нәтижесі:Абай қазақ халқының басына төнген қайшылықты, тағдырлы 
жағдайдың өзінде де халқына, ұлтына адал қызмет атқарып, қазақ қоғамын дамытушы 
тұлғасына айналғаны тағы бір мәрте дәлелденді. 

Қорытынды:Абай өз заманында ақындығымен қатар, қоғам қайраткерлігімен, 
көреген саясаткерлігімен барша қазақ еліне танылды. Қарапайым қазаққа түсінікті – ел, 
мал, ғылым, дін, білім деген қатардағы сөздерді Абай саясат деңгейіне көтеріп, 
бұларды қандай да елдің ішкі және сыртқы саясаты мемлекеттік бағдарламасы деп 
қарауға болатынын халық санасына кұйды. Себебі бұларсыз елдің тұтастығын, 
мемлекеттік тұрақтылығын сақтау жағдайлары өздігінен пайда болмайды.  Бұлардың 
бәрін адамның қолы мен ой бірлігі жасайды, яғни зерттей келе ұлы тұлға болып 
қалыптасқан Абай атамыздың өмірі, оның жолында кездескен әрбір қиындықты жеңе 
біліп, қарсы тұра алғаны болашақ жастарамызға үлкен сабақ деп ойлаймын. Олар 
Абайды тануы арқылы өміріне жауапкершілікпен қарап, жолында кездескен 
қиындықтарын ақылмен шешуге азда болсын үлесін тигізеді деп ойлаймын. Саналы әрі 
білімді ұрпақтан Абайдың ізін жалғастырар көптеген елім, жерім деп алып- ұшып 
тұратын, елімізді көркейтіп, әлемге атын шығарар  тұлғалар туары сөзсіз әрі нық 
сеніммен айта аламын. Елімізден Абай атамыз сияқты әлем назарын өзіне аударған, 
алып тұлға, ойшылдардың шыққанына әрі осындай дамып келе жатқан гүлденген 
Қазақстанның азаматшасы болғаныма және “Қазақ қызы” болып дүниеге келгеніме  өте 
бақыттымын! 
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НАО «Медицинский университет Семей» г. Семей, Республика Казахстан 
 

Профессиональный русский язык один из основных компонентов в успешной 
работе медиков с пациентами. Грамотная поставленная логическая последовотельная 
речь медика, с использование медицинской терминологии фундамент успеха в 
профессиональной работе. В данное время существует проблема со скудным запасом 
профессиональной русской терминологии у студентов медиков, тема в современном 
мире актуальна. 

Целью работы былоформирование грамотной профессиональной речи медиков, 
для дальнейшего применения в работе. Совершенствование языковой речи для работы 
с новейшими технологиями. Усовершенствование коммуникативных навыков медиков 
в общении не только с пациентами, но и с другими врачами разных отраслей. Создания 
четкого понятия о профессиональной русской речи. 

Материалами и методами исследования являются научные статьи на тему 
профессиональный русский язык. 

Входе исследования научных статей выяснилось, что грамотный подход к 
общению с пациентом, начиная с опроса приводит к легкости в постановления 
правильного диагноза. Сбор анамнеза это не просто перечень вопросов, но один из 
главных этапов в общении врача с пациентом. Умение наладить контакт с 
родственниками больных позволит правильному отношению родных с пациентом, что 
не может сказаться на его самочувствии. Общение врач-врач возникает в следствии 
консультации по той или иной причине. Профессиональный русский язык позволит 
грамотно сформулировать свою мысль в общении с носителями русского языка. При 
изучении научных работ на русском языке даст четкое понятие о прочитанном. Это в 
свою очередь позволит использовать в собственной практике изученные материалы, 
что с наилучшей стороны скажется в лечении больных. Еще один аспект на который 
повлияет знание языка- это работа с новыми технологиями. Знание терминологии 
облегчит задачу в усвоении новых оборудований. 

В итоге, изучение профессионального русского языка современному медику даст 
огромное преимущество в повседневной работе, начиная с общения персоналом до 
установления контакта с больными. Врачи должный идти в ногу со временем, не 
отставая от других развитых стран. В сегодняшней медицине важно изучение не только 
русского языка, но и других иностранных языков. Это позволит современному 
специалисту сопоставить работы разных ученых с разных стран и сделать из этого 
вывод. 
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Зерттеудің өзектілігі: Өмірдің жақсы қасиеттерін бейнелеп, айқындап Ұлы Абай 
қара сөздерінде жазылған тәрбиелік мәнін түсіну, аша білу. Адам өмірін бос сарқылып 
өтпегенін, белгілі бір ғылымға, білімге арнау. 

Зерттеудің мақсаты: 
1.Абайдың заманға деген көзқарасын білу. Белгіленген мақсатқа жету үшін мынадай 

міндеттер қойылды; 
2.Абай шығармаларына шолу жасау; 
3.Көркем шығармалардан, түрлі сөздіктерден тілдік деректерді жинақтап, зерттеу; 
4.Абай қарасөздеріндегі қолданыстан шыққан сөздердің шығу тарихын және даму 

ерекшелігін айқындау; 
5.Абай қарасөздерін оқу, талдау, мағынасын ашу, зерттеу; 
Зерттеу материалдары мен әдістері: Жұмыста мәселенің қойылу ыңғайына қарай 

зерттеу тәсілдерінің 2-3 түрі қолданылды. Абай қара сөздері. Ақпараттық көздерге, 
әдебиеттерге шолу жасау. 

Зерттеу нәтижесі: Абай қара сөздерін тек жаттап қана қоймай әрбір сөзіне мән беріп 
тереңірек оқу. Адам баласына әрбір ғылым саласы оңай жұмыспен келе қоймайды, оған 
жету үшін талпыну керек деген ойда. 

Қорытынды: Абай өзінің қара сөздерін жазудағы мақсатын бірінші сөзінде былай 
баяндайды: «Ақыры ойладым: осы ойыма кірген нәрселерді қағазға жаза берейін, ақ қағаз 
бен қара сияны ермек қылайын, кімде-кім ішінен керекті сөз тапса, жазып алсын, я оқысын 
керегі жоқ десе, өз сөзім өзімдікі дедім де, ақыры, осыған бел байладым. Енді мұнан басқа 
ешбір жұмысым жоқ». Бұл- ел қамын ойлаған ұлы ойшылдың өмір, қоғам, тіршілік, 
философиялық ой қарым-қатынас жөніндегі көзқарастың жиынтығы, философиялық ой 
топшылауы. Абайдың қара сөздері көркем әңгіме емес-ғақлиялық даналық сөздер. Абай қара 
сөздері жазуға зор дайындықпен кіріскен. Оның қара сөздерінің өзіндік ерекшелігі бар. 
Сөйлемдері қысқа, мағынасы терең, көркем өнер этика мәселелері туралы көзқарастарын 
білдіруде осы әдісті кеңінен пайдаланған. Оның көптеген өлеңдеріндегі сияқты қара 
сөздерінде де нақыл, мақал-мәтелге айналып кеткен айшықты сөз тіркестері жиі кездеседі. 
Өз шығармасын қарасөзбен жазудың публистикалық түрінің негізін қалаушы Шоқан болса, 
көркем қарасөз қазақтың жазба әдебиеті тарихында Ы.Алтынсариннен басталады. Ал одан 
әрі дамытушы Абай болды. Абай басқа елдердің философ ғалымдар, шығыстың ойшыл 
ақындарының еңбегімен танысып, ақыл парасаты толықсыған шағында жазуға кіріскен. Ол 
қара сөздеріндегі келтірілген терминдік атаулар мен сілтемелерден немесе ой-пікір 
үндестігінен байқалады. Ол өзіінің ой толғаныстарын 19 ғасырдың 90-жылдарында 
қарасөздермен жазған. Міне, осындай ақыл сөздерімен қазақ халқына ой салған Абай атамыз 
ешбір жанның есінен кетпес. Абайдың осы қарасөздерін оқығанда адам белгілі бір толқу 
үстінде отырады. Адам баласының білмегенін білдіріп, еріккенге ермек деп жаза асалған 
жоқ, ол дала баласы өмірге келгеннен кейін өмірдің бар жақсысы мен жаманын айыра білсе 
екен деді. Адамның жеп отырған нанының өзі қаншалықпен алға келеді. Адам өмірде тек 
түзу жолмен жүру керек дейді. Ұрлық, алдау, арбауға үйренген адамға одан шығу қиын. 
Адам баласы тек білім, оқу, іздену, ғылым арқылы өз ісін алға қарай жалғастыра алады. 
Абай қарасөздері – оның ақындық мұралығына қосылған бағалы қазына. Ұлы ойшыл 
қарасөздерінде «артқа лаң болмай» алға ілгері басуды арман етті. Қазақтардың тарихи бетін 
дұрыс жолға бұрды. Ол өмірдегі құбылыстарды жіті қабылдап, өмірдің мерездеріне жирене 
қарады, оқырманын солардан безіндірді. Ұлы ойшылдың ғақлиясын, ақыл кеңестер деп 
ұғынған жөн. Абай қара сөздеріндегі құдіретті болашақ жас жеткіншектерге өзіміздің 
санамызға ұялатып, әрі оны өмірлеріміздің ұстанымымызға айналдыра білсек, кәделі іс  
тындырған болар едік деп ойлаймын.  
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“Абай-қазақ әдебиеті тарихында ғана емес,бүкіл қазақ халқының тарихындағы 

үлкен де ерен құбылыс”. Мұхаметжан Қаратаев 
Абай Құнанбайұлы 1845 жылы бүгінгі Шығыс Қазақстан облысының Шыңғыс 

тауы баурайында дүние есігін ашқан.Ол қазақ әдебиетінде ұлы ақын, ойшыл, ағартушы, 
жазба әдебиетінің негізін қалаушы, философ, композитор, қайталанбас зор тұлға 
ретінде ойып тұрып өз орнын қалдырды.Абайдың қазақ әдебиетіндегі ұлы қызметі деп-
шығармаларын шындық атты ащы өрнекпен байланыстыра көркемдеуін айтар 
едім.Мысал ретінде философиялық стилде жазылған 45 қара сөзіналуға болады.Қара 
сөздер – тақырып ауқымдылығымен, дүниетанымдық тереңдігімен, саяси-әлеуметтік 
тұрғыдан салмақтылығымен оқырман жүрегіне жол тапқан құнды жәдігерлер. Қара 
сөздердің әрбірі қазақ халықының тұрмыс-тіршілігіндегі ең елеулі деген тақырыптарды 
арқау етеді. Ғалым Ғарифолла Есімнің айтуы бойынша: «.Абай ойына келген 
нәрселерін еркін айту үшін, өзі арнайы жанр ойлап тапқан. Ол — сөз жанры. Ақынның 
қара сөздері — нағыз еркін ойдың жанры. Мұнда ешқандай бір дәстүрге, тәсілге 
бағынушылық жоқ. Ой еркін айтылған, мазмұн өзіне лайықты форма тапқан. Көптеген 
философтар ойларын формаға бағындырып немесе жүйе құрып әуре болғанын білеміз. 
Абай болса, ондай істермен айналыспаған, өзінің айтқысы келген ойларын еркін 
білдірген.».Иа,Ғарифолла Есімнің бұл пайымдауының дұрыстығына бірінші қара 
сөзімен танысу барысында-ақ көз жеткізуге болады. Мысалы: «Ақыры ойладым: осы 
ойыма келген нәрселерді қағазға жаза берейін, ақ қағаз бен қара сияны ермек қылайын, 
кімде-кім ішінен керекті сөз тапса, жазып алсын, я оқысын, керегі жоқ десе, өз сөзім 
өзімдікі дедім де, ақыры осыған байладым, енді мұнан басқа ешбір жұмысым жоқ»-деп 
түйіндейді Абай өзінің бірінші қара сөзін. 

Дәл осы жылы ақындық пен данышпандықтың бар асылын бір бойына жинаған 
рухани әкеміз,дана да дара-Абай Құнанбаевқа 175жыл толып отыр.Осындай елеулі 
мерейтойды атап өту үшін Қазақстан Республикасының Президенті Қ.К.Тоқаев 
тапсырма берген болатын. Соған сәйкес Абайдың өмірі, шығармашылығы, мұрасы 
туралы деректі фильмдер түсіру,Абай шығармаларын шетелдің он тіліне аудару және 
бұдан бөлек бес жүзге тарта бағдарламалар ұйымдастыру сияқты іс-шаралар өз 
жалғасын табу үстінде. «Асыл сөзді іздесең,Абайды оқы, ерінбе»-деп Сұлтанмахмұт 
Торайғыров айтқандай,дәл осылай біртуар ұлы ақын ғана емес кемел ойлы ғалым, 
кенен дарынды жазушы , терең білімді тарихшы , әуез әлемін жаңғыртқан сазгер, құқық 
қағидасын қалыптастырған заңгер , халық қамын ойлаған қайраткер , яғни сегіз қырлы, 
бір сырлы бітімі бөлек тұлғаның шығармашылығын дамытуға ерекше көңіл 
бөлінгендігіне өте қуаныштымыз. 

 Қорытындылай келе, Абай шығармалары — өмірдің шынайы жылуына толы, күн 
нұрындай әсерлі шығармалар. Ұлы ақын адам санасына сәуле түсіре сөз қозғайды. 
Сондықтан да Абай сөздері күні өткен тарихтың мүлкі бола алмайды , қазіргінің ең 
қажет рухани құралы болып қала береді.Бұл жәдігерлерді,ұмытпаймыз, ұмытуға 
хақымыз да жоқ!Біздің міндетіміз өткеннен алып, болашақ ұрпақтар санасына құю, 
ежелден келе жатқан осы іздіжалғастырар көпір болу деп санаймын. 
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Общая характеристика структуры санитарных потерь хирургического профиля в 
современных вооруженных конфликтах 

Размер и структура санитарных потерь зависят от условий развертывания боевых 
действий, форм и способов ведения войны, масштабов применения современного оружия. 

Цель исследования - охарактеризовать боевую хирургическую травму в 
современных военных конфликтах. 

Проведен ретроспективный анализ историй болезни пострадавших от хирургических 
травм во время войны в Афганистане, вооруженных конфликтов на Северном Кавказе и 
миротворческой операции по принуждению Грузии к миру. Во время войны в 
Афганистане 1979-1986 годов процент огнестрельных ранений составил 62,3%, 
механических травм - 32,6%, ожогов - 3,0%, обморожений - 0,6%. Наиболее частой 
локализацией повреждений были травмы конечностей - 58,9%, травмы головы - 14,9%, 
шеи - 1,9%, груди - 10,3%, живота - 9,7%, таза - 3,8%, позвоночника - 0,8%. Легкие травмы 
составили 54,1%, средней тяжести - 23,2%, тяжелые - 16,8%, крайне тяжелые - 6,0%. 

Во время вооруженного конфликта на Северном Кавказе в 1994-1996 и 1999-2002 
годах доля огнестрельных ранений составила 58,9% и 57,2%, механических травм - 33,2% 
и 33,1%, ожогов - 4,3% и 4,6%, обморожений - 1,2%. и 1,6%. Травмы конечностей - 47,9 и 
53,3%, травмы головы - 34,4 и 26,3%, шеи - 1,1 и 0,9%, груди - 7,4 и 8,3%, живота - 4,5 и 
4,9%, таза - 3,5 и 4,8%, позвоночника - 1,2 и 1,6%. . По структуре травм: легкие травмы 
составили 49,4% в первой чеченской роте, 40,5% во второй, 29,9% и 33,3% средней 
степени тяжести, 17,7% и 24,4% тяжелых травм, 2,9% и 1,8%. крайне тяжелые травмы 
соответственно.  

Во время миротворческой операции по принуждению Грузии к миру (2008) процент 
огнестрельных ранений составил 46,7%, механических травм - 49,1%, ожогов - 4,2%. 
Травмы конечностей - 50,9%, травмы головы - 29,7%, шеи - 5,8%, груди - 14,1%, живота - 
7,9%, таза - 6,4%, позвоночника - 2,8%. Травмы легкой степени тяжести составили 57,7%, 
средней тяжести - 21,2%, тяжелой - 20,5%, особо тяжелой - 0,6%. 

Таким образом, структура санитарных потерь определяется особенностями боевых 
действий, их продолжительностью и характером ведения. Таким образом, частота 
серьезных травм увеличилась с 16,8% в Афганистане до на Северном Кавказе 17,7–24,4%, 
тогда как в ходе краткосрочной миротворческой операции в Южной Осетии до 78,9% 
были легко ранены и ранены средней тяжести. Обращает на себя внимание рост доли 
травм головы в последних локальных конфликтах, достигающей 25-30%. 
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Актуальность: Здоровье и болезнь - важнейшие концепции биоэтики, имеющие 
далеко идущие социальные и политические последствия. Любая попытка обучить врачей 
или регулировать медицинское страхование должна использовать некоторые стандарты, 
которые можно использовать для оценки того, болеют люди или нет.  

Цель: Концепции здоровья и болезни также интересным образом связаны с 
вопросами о функции и объяснении в философии биомедицинских наук и теориями 
благополучия в этике. 

Материалы и методы исследования: Устав Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ), «Психоанализ» Фрейда, проблема болезни в истории философии. 
Анализ и синтез 

Результаты исследования: Здоровью уделялось меньше философского внимания, 
чем болезни, и, соответственно, в этом эссе о нем будет меньше сказано. Концептуальная 
сфера в случае здоровья немного сложнее, чем у болезни; Один из способов мышления о 
здоровье гласит, что это просто отсутствие болезни, поэтому, если болезнь - это 
биологический сбой или аномалия, из этого следует, что здоровый человек - это тот, чьи 
биологические системы все в порядке. Но другой взгляд на здоровье утверждает, что это 
не просто отсутствие болезней, а наличие чего-то большего; положительное состояние. 
Устав Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) определяет здоровье «состояние 
полного физического, психического и социального благополучия, а не просто отсутствие 
болезней или недугов» (ВОЗ, 1948). Согласно подобным взглядам, мы должны думать не 
только о здоровье и болезнях, но и с точки зрения здоровья, болезней и нормальности.  

Болезнь - это уникальная форма философствования. Обычно мы думаем о 
философствовании как о избранном занятии, а не о чем-то, что можно кого-то навязать. Но 
в случае болезни больной человек впадает в большую неуверенность, тоску, 
неспособность и беспокойство, и это может побудить его задавать философские вопросы о 
справедливости, удаче и несчастьях, автономии и зависимости, а также о смысле своей 
жизни. . 

Болезнь - это жестокий призыв к философствованию. Он приходит, нежеланный, 
сеет хаос в ранее упорядоченной жизни и поднимает в воздух многие наши 
предположения и идеи о том, какой наша жизнь может и должна быть. По сути, это может 
быть эффективным философским инструментом, который может дать важные идеи. 
Болезнь может потребовать более радикальных и личных методов философии. Это может 
повлиять на философские проблемы больного человека. Это заставляет задуматься о 
конечности, недееспособности, страданиях и несправедливости. Это также может 
изменить актуальность и значимость определенных философских тем. 

Вывод: Если болезнь слишком болезненна или изнуряет, нет места для 
размышлений. Если горе и травма слишком велики, не может быть «посттравматического 
роста», как это называет психолог Джонатан Хайдт. Но в других случаях болезнь может 
быть трансформирующим опытом, как это определяет философ Л.А.Пол. Он может 
изменить то, что мы знаем и что мы ценим, в корне меняя жизнь. 
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КЕАҚ «Семей Медициналық университеті», Семей қ. Қазақстан Республикасы 
Өзектілігі. Абай тек қана қазақтың емес – әлемдік деңгейдегі тарихи тұлға, 

дүниежүзілік өркениет келбеті. Төрт құбыламызда жайғасқан халықтардың 
мәдениетімен қазақ елін жақындастырып, елімізді барша әлем жұртына таныстырған 
ұлы тұлға. Абайдың ақындығынан бөлек, шешендігімен, даналығымен тағы басқа жеке 
бастарының қасиеттерімен халыққа танымал болғанын белгілі. Абайдың қоғам 
қайраткері ретіндегі тағы бір үлкен ерекшелігі, оның қанша ғасыр өтсе де айтқан ой-
толғамдарының келешекке нұсқа болуы, терең білімі, қазақ қоғамына осы заманғы 
прогрестің қажеттігін елден бұрын түсінген көрегендігі және соны насихаттауы – 
Абайды дәстүрлі биден де жоғары қоятын шынайы факторлар.Абайдың поэзиясы 
халық өмірінен нәр алды, ел мүддесімен біте қайнасты. Оның биліктегі қызметін жақсы 
танып-білудің қажеттігі содан туады. 

Мақсаты. Абайдың дәстүрлі қазақ заңына сіңірген еңбегі, қозғаған өзекті 
мәселелерін, қолданған әдістерін қарастырып талдау. 

Материалдар мен зерттеу әдістері. Зерттеу жұмысының дерекнамалық негізін 
естеліктер, оның ішінде Абайдың немере інісі Ә.Ысқақтың, ұлы Турағұлдың және т.б. 
естеліктері, Семейдегі Абай мұражайында сақталған құжаттық деректер құрайды. 
Белгілі заңгер ғалым, академик С.З. Зимановтың «Қазақтың билер соты – бірегей сот 
жүйесі» [1] атты зерттеуі қазақ даласындағы көшпелі қауым қойнауында қалыптасқан 
билер соты мен сот әділдігінің негізгі мәні мен мазмұнын ашып көрсетуге арналған. 
Бұл еңбекте Абайдың Қарамола сиезінде жазған ережелері берілген. Сондай-ақ 
Абайдың билік айтуындағы ерекшеліктері қарастырылған.  

Зайсан, Өскемен уезінен сайланған жиырма-қырық  шақты билер Ақымбет керей 
Рақыш Тәти баласының ауылына келеді. Рақыш Семей уезіне қарайтын Керей, Матай, 
Уақ дейтін аз ауылдарға әмірі жүріп тұрған беделді кісісі болса керек. Зайсан, Өскемен 
билері келген соң Рақыш өзіне қарайтын төрт бес болыс елдің би-болыстарын 
шақыртып алып, бас қосып осы болашақ съезде өз атағандарын істеуге уәделесті. 
Бұлардың жауламағы төрт болыс Тобықты болды, оның ішінде көздеген мақсаты – 
Абайды сүріндіруге уәделесті. [2] Абай ұрыларды қолдайды, ел бүлдіргіш партия 
бастайды деп неше түрлі пәле жауып, елу-алпыс би-болыс мөр басып, осы съезде Абай 
болмаса екен деп уезге шағым қағаз жіберед.Төтенше съезде бес дуанның (Зайсан, 
Өскемен, Кереку, Қарқаралы және Семей) болыс, билері мен әскери-губернатор 
Василий Саввич Цеклинский бастатқан патша шенеуніктері бас қосты. Губернатор 
Цеклинский ел кісілерін жағалай жүріп, Абайға келгенде: «Партияшыл, ел бүлдіргіш 
Құнанбаев сенбісің?» - депті. Абай: «Мен», - дейді. «Неге партия қыласың» дегенде: 
«Жалғыз мен партия қылмаймын, дүния түгел партия, тіршілікте бәрі алыс-тартыспен 
өтеді», - дейді. «Сені ел неге көп жамандайды?» десе, «Ел көп, мен жалғызбын, көп 
әрқашан тентек, бұзық, бұзық көппен алысқан адам жаман атты болмай тұрмайды», - 
депті. [3] Осы сөздерден кейін «Абайды не қылар екен» деп асығып күтіп тұрған елдің 
барлығының көзінше Цеклинский Абайды өзіне тіккен үйге ертіп жүріп, ұзақ 
әңгімелесіп отырып қалады. Цеклинский Абаймен жолыққанда, Абай жалпы қазақ 
даласын орыс заңдарымен ғана басқаруға болмайтынын, бұл елдің өзінің ерекшеліктері 
бар екенін, атадан балаға ғасырлар бойы мирас болып келе жатқан әдет-ғұрпы, заңдары 
барлығын, көп мәселелерді қазақ ішінде осы заңдар негізінде шешуге болатындығын 
айтады. Губернатор Цеклинский елге «сиезді жақсы өткізіңдер, ұрыда ақысы 
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кеткендердің ақысын әперіңдер, сиезді жақсы өткізу үшін Абай сияқты кісіні төбе би 
сайлаңыздар» дейді.  

Семей облысының бес уездің жүзден астам би-болыстары бас қосқан төтенше 
съезде төбе би болып сайланған Абайға «Семей қазақтары үшін қылмысты істерге 
қарсы заң ережесін» әзірлеу сеніп тапсырылады. Сол күндері халық Абайды «төбе би», 
«әділ би» деп төбесіне көтереді.  Шар бойында Абай бастаған комиссия барлығы 93-
баптан тұратын ережені үш күн, үш түнде әзір етті. Абай өз халқының салт-дәстүрін 
жете зерттей отырып, адам құқығын жан-жақты қорғауға белсене қатысады. Осылайша 
Қарамола сьезінде арнайы заң ережесі жасалып, билер талқысынан өтеді. Абай жазған 
қазақтың жаңа заң ережесі (73 статья) қабылданады[4]. Академик М.Әуезов «Ережеге» 
Абайдың қатыстығы болғанын, Мүсірәлінің куәлігімен растайды да, Абай қосқан екі 
тың жаңа статьяның бірі осы жесір мәселесі екенін айта келіп, «Бұдан бұрын ері өлген 
жесір әйелді алатын әменгері жоқ болса, байының ағайыны өзге біреуге сатып беруге 
болады екен». Абай әзірлеген жесір құқығы баян етілген қырық екінші және елу 
бірінші баптарда  «тұл қатын байға тисе, екінші қалың мал алынбайды» ... «Байы өлген 
жесір қатын сүйсе, байының бір туысқан бауырына яки ағайынына тиеді, егер сүймесе, 
ықтияры өзінде», - делінген. [5] 

Абай жазған «Қарамола ережесінің» оннан астам бабы қылмыстық құқық пен 
жазаға арналды. Атап айтқанда ұрыс-төбелес шығарғандар ат-шапаннан бастап үш 
тоғызға дейін жәбірленушінің пайдасына айып төледі. Төбелесті ұйымдастырушының 
айыбы басқаларға қарағанда көбірек болды. Суға кетіп бара жатқандарға, өрт 
уақытында, боранда немесе сол тәрізді апатқа ұшырағандарға көмек бермегендер бас 
тоғызбен айыпталды. Арық бұзғандар, көпір, құдық немесе біреудің өз еңбегімен 
жасаған заттарын бұзғандар келтірілген шығынды өтеумен бірге ат-шапан айыпқа да 
тартылды, немесе ақша бойынша 15 теңге төледі. Ұрлық жасаған адамдармен қатар, 
ұрлық жасауға көмектескендер де жазаланды. Ұрлық жасаушылар оның көлемі мен 
оның жасалу сипатына қарай жазаланды. [6] 

Қазақ әйелдерінің еркі жоқ, күндік халіне ара түсу, олардың сүю, ерік ықтияр 
құқығын қорғау, оны жалпы халыққа міндетті заңға енгізу – сол заманда Абайдай ұлы 
гуманист ақынның, халық арасында беделді қайраткердің ғана қолынан келетін үлкен, 
зор іс еді. Абай тіпті сол шаққа дейін ері мен қалыңдық жас мөлшеріне шек қоймайтын 
қазақ рәсімін бұзып, өзінің кейініректегі бір өлеңінде: 

Кімде-кім үлкен болса екі мүшел 
Мал беріп алғанменен қатын емес, деп үкім кесімін айтса, мұның өзі «Ережеге» 

енгізілген «Қалыңдық бірлән күйеуін айыруға мүмкін болады күйеуі қыздан икірма 
беш жасы үлкен болса» деген бап идеясының екінші түрде баяндалуы болатын. Демек, 
«Ережеде» осындай баптың (статьяның) берілуінде де ұлы ақынның қатыстығы бар 
болуы әбден мүмкін. 

«Қарамола Ережесінің» тоғызыншы бабы бойынша билердің және съездің 
шешімдері куәгерлердің жауабына негізделді. Егер де шақырылған куәгерлерді би 
сенім артуға болмайды деп тапса, онда дауды куәгерлерсіз-ақ антқа беру арқылы шешу 
қарастырылды. Ережеде қазақтың әдет-ғұрып құқының да маңызды орын алатын ант 
беру мен ант қабылдау тәртібі және оның мағынасы көрсетілгенін байқауға болады. 
Ант қабылдауды болыстық молда жүргізді және ант қабылдау бүкіл халықтың алдында 
қабылданды. Өтірік ант берушілер көпшілікке масқара болуымен қатар, жазаға 
ұшырап,айып төлейді деп жазылған. [7] Ереженің Ресей Федерациясының Қазан 
Мемелекеттік университетінен әкелінген бір данасы қазір Семейдегі Абай 
мұражайында сақтаулы. Абай мұражайының қызметкерлері Қазан университетінің 
сирек басылымдар қорынан 2019 жылы мамыр айында алып келген Ереженің мәтінімен 
танысқанда оның 74 баптан тұратынын көреміз. [8] 

Зерттеу нәтижесі. Осылайша, Абай әдет-ғұрып мәселесін заманға лайықтап, 
халық пайдасына шешеді, әсіресе, әйел құқығын жақтаған көрінеді. Ақынның атақ-
даңқын осынша көкке көтерген сол қызметі үшін де Абай көзінің тірісінде-ақ «әділ би» 
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атанған. Абайдың би ретіндегі қайраткерлік тұлғасы туралы ақын мұрасын түбегейлі 
зерттеген ұлы жазушы, академик Мұхтар Әуезов: «Қандай үлкен кісі болса да, 
қандайлық алыс-жақынына билік айтса да таза тексеріп, ақтықты сүйеп, әділ сын 
жасап, түзу кесік айтуға келгенде Абай өз тұсындағы қазақтың қайсысынан болса да 
шын мағынасында сонағұрлым ірі, сонағұрлым ілгері болған», – деп нақты жазған 
болатын. [8] Aбaйдың шығapмaлapы мeн билiк aйтy кeзiндeгi шeшiмдepiнiң жәнe 
«Қapaмoлa epeжeсiндeгi» құқықтық нopмaлapының қaзipгi күнi дe мaңызы үлкeн. 
Өйткeнi, тapихты бiлмeй, oның жeтiстiктepi мeн кeмшiлiктepiнiң жәнe өткeн зaмaнның 
ұлы тұлғaлapы мeн oйшылдapының сaяси-құқықтық iлiмдepi мeн көзқapaстapын, oй-
пiкipлepiн бүгiнгi күнмeн жәнe бoлaшaқпeн бaйлaныстыpмaй өpкeниeттi, дaмығaн eл 
бoлып қaлыптaсy мүмкiн eмeс. 

Қорытынды. Қорыта айтқанда, Ұлы Даланың өрен тұлғасы болған Абай 
Құнанбайұлы – дара құбылыс, ақын-ойдың, парасаттың асқар биігі. Еңбегі біз үшін 
таусылмас асыл, рухани қазына. Абайдың дәстүрі, мектебі – Ұлы Дала руханиятының 
жаңарып-жаңғыруына, жас ұрпақтың ой-санасының жетілуіне орасан зор үлес қосары 
сөзсіз.  

 
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 
1. Зимaнoв, С.З. Қaзaқтың билep сoты – бipeгeй сoт жүйeсi / С.З. Зимaнoв. – 

Aлмaты: Aтa-Мұpa, 2008. – 216 б. 
2. Ұлы Aбaйғa aдaлдық. Eстeлiктep, мaқaлaлap, сypeттi шeжipeлep – Сeмeй, 

- 2005.-304 бeт. 
3. Әyeзoв, М. Шығapмaлapының eлy тoмдық тoлық жинaғы / М. Әyeзoв.–

Aлмaты: Дәyip, Жiбeк жoлы, 2014. 27-тoм: Мaқaлaлap, зepттeyлep, пьeсa. 1943–1946. – 
448 б. 

4. Қaзaқ әдeт-ғұpып құқығының мaтepиaлдapы. Aлмaты, 1996.54 б 
5. «Aбaй» жypнaлы, 2016 жыл, №2, 33-41 б 
6. Қaзaқстaн Peспyбликaсы Зaңнaмa инститyтының жapшысы №3 (39) 

2015жыл. 67-70 бб. 
7. «Aбaй» тәyeлсiз әдeби-көpкeм жypнaлы, 1992 жыл, №3, 70-77 б. 
8. Oмapoв, A. Мoнoгpaфия: М.Әyeзoв зepттeyлepi нeгiзiндe Aбaй: aшылмaй 

қaлғaн қыpлapы / A. Oмapoв. - Фoлиaнт. Aстaнa.-2015 ж.-65б. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



48 

БКК 616.89-31.07 
 

ДЕ ПРЕ ССИЯ МЕ Н ҮРЕ ЙЛІ ЖА ҒДА ЙЛА РДЫ Е РТЕ  
ДИА ГНОСТИКА ЛА У,А ЛДЫН А ЛУ ЖӘНЕ  Е МДЕ У 

ТЕ ХНОЛОГИЯЛА РЫН ЗЕ РТТЕ У 
 

Дәуітқа нова  Н.Қ. 
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Б. Қ.Сыдықова .  
 

КеАҚ «Семей Медицина Университеті», Семей қ. Қазақстан Республикасы 
 

Өзектілігі.Үре йлі-де пре ссивті бұзылула р пробле ма сы қа зіргі уа қытта  бүкіл 
әле мдік жұртшылықтың на за рын өзіне  а уда рды. ДДСҰ мәліметтері бойынша жыл 
сайын мазасыздық пен депрессиялық бұзылулар 1 трлн. АҚШ долларына дейін 
жұмыс тиімділігін төмендетеді, ал 2020 жылы депрессия ең көп таралған 
орындардың бірін алады, сонымен қатар бүкіл әлемдегі тұрғындар арасындағы 
мүгедектіктің негізгі факторы болады.[ Chisholm D., Sweeny K., Sheehan P. et al. 
Scaling-up treatment of depression and anxiety: a global return on investment analysis // 
Lancet Psychiatry. 2016. Vol. 3, Iss. 5. P. 415-424.] Бұл а урула рға шалдыққан 
әйе лде рдің са ны е р да мда рдың са нына  қа ра ға нда  жоға ры болуына  ба йла нысты 
нәзік жа ндыла рдың а ра сында  көпте п ке зде се ді, әсіре се  15-29жа с а ра лығында ғы 
а за ма тша ла рда . Ста тистика лық де ре кте рге  сүйе нсе к, Қа за қста н 
Ре спублика сында  2017 жылы 800мыңна н а ста м ота нда ста рымыз де пре ссиялық 
бұзылула рда н а рыла  а лма ға н е ке н, ола рдың са ны 2020 жылға  қа ра й өсті де ге н 
болжа м ба р. Де пре сиия ке ң та ра лға нына  қа ра ма ста н, де р ке зінде  та уып,на за р 
а уда рма йды.[Та па лова  О.Б. - д-р психол.на ук; Жа па ров Э.Ж., Ка за хста н влияние  
тре вожных и де пре ссивных состояний на  уче бную де яте льность студе нтов // 
Ве стник Восточно-Сибирской открытой а ка де мии. – 2020. – № 36;URL: 
vsoa .e sra e .ru/211-1209 (да та  обра ще ния: 09.04.2020).]Се бе бі па цие нтте рдің көбісі 
әділе тсіз қа рым қа тына ста н, жолда ста рының ке мсітушілікте ріне н қорқып 
е мде лме йді.Сондықта н да  осы мәсе ле  уа қытында  де пре ссияны е мде уде  және  
диа гностика ла уда  үлке н ке мшілікте р әке ле ді,се бе бі па цие нтте рдің көбісі тиісті 
ме дицина лы қолда у а лма йды [De pre ssion a nd Othe r Common Me nta l Disorde rs: 
Globa l He a lth E stima te s / World He a lth Orga niza tion. Ge ne va , 2017. 24 p.] .Міне  сол 
үшін жа ңа  те хнологияла рды да мыту қа же ттілігі және  ма ңыздылығы туында п 
отыр.Де пре ссия ме н ма за сыздықтың а лдын-а лу,диа гноз қою және  дұрыс е мде у 
ша ра ла рының болма уы е мде лушіле р үшін бірқа та р қола йсыз әле уме ттік 
ме дицина лық және  са лда рға  әке лу мүмкін [Кузовков А .Д., Ре тюнский Ю. 
Принципы те ра пии ра сстройств а да пта ции с пе ре обла да юще й 
тре вогой.//Ма те риа лы на учно-пра ктиче ской конфе ре нции-Е ка те ринбург Фгобуво 
Ура льский ГМУ РФ-2017г]. 

Мақсаты. Отандық және шетелдік әдебиеттерді талдау арқылы депрессия мен 
мазасыздықты ерте диагностикалау, алдын-алу және емдеу технологиясын жасау. 

Мәліметтер мен зерттеу әдістері. Отандық және шетелдік әдебиеттерді талдау 
арқылы статистикалық талдау жасалынды.Клиника лық сұхба т, экспе риме нта лды-
психиологиялық зе ртте у,клиника лық синдромдық диа гностика  кемшіліктеріне 
тоқталып,зе ртха на лық диа гностика ла у әдісін қолда ну а ртықшылықта рына  на за р 
а уда рылды. Үре йлі де пре ссивті ба ға ла удың не гізгі құра ла да ры анықталып, е ң жоға ры 
және ең төменгі нәтиже лікті көрсеткен әдістер сараланып, анықталды. 

Зерттеу нәтижелері. Экономика лық және  тұрмыстық қиындықта р ха лықтың 
де нса улығына  те ріс әсе р е те  отырып, психика лық бұзылула рға  не гіз болып 
та была тына на  көз же ткіздік. Е мде у ,а лдың а лу ша ра ла рының ке ң а уқымды болға нына  
қа ра ма ста н, ола рдың көпшілігінің тиімсіз е ке нің жоққа  шыға рма ймыз.  
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Мысалы, қа зіргі уа қытта  психика лық бұзылыста рды зе ртте удің а лғы тәсілі 
клиника лық сұхба т, экспе риме нта лды-психиологиялық зе ртте у,клиника лық синдромдық 
диа гностика  болып та былғанымен е шқа йсысы обье ктивтілікпе н е ре кше ле нбе йді. 
Сондықта нда  де пре ссивті және  үре йлі бұзылула рды зе ртха на лық диа гностика ла у 
әдісін қолда ну а ртықшылықта рына  на за р а уда рға н жөн.  

Қа нда ғы не ме се  не се пте гі не йроме диа торла рды ба қыла у де пре ссивті не ме се  
үре йлі бұзылула рды е мде у тиімділігін а йта рлықта й а рттыруы мүмкін,сол үшін 
зе ртха нлық зе ртте у әдісі осы бұзылула рды дәл диа гностика ла уға  не гіз бе ре ді 
[Мосова  у.в. Пе рспе ктивы приме не ния ла бора торного ме тода  иссле дова ния для 
объе ктивиза ции диа гностика  тре вожных и де пре ссивных ра сстройств // ма те риа лы 
на учно-пра ктиче ской конфе ре нции- 2017г]  

Көпте ге н әде би де ре кте рге  сәйке с үре йлі де пре ссивті ба ға ла удың не гізгі 
құра ла да ры Pa tie nt He a lth Que stionna ire , HA DS және  GA D-7 шка ла сы, Га мильтон, 
БЕ КА  ШКА ЛА СЫ, Спилбе рг са уа лна ма сы же те кші орынға  ие  [ Нурга лие ва  А .К., 
Койге льдинова  Ш.К., Тургунова  Л.Г. влияние  де пре ссии и тре вожности на  ка че ство 
жизни лиц с высоким ка рдиова скулярным риском // Ме дицина  и экология. 2018. №4 
(89). URL: https://cybe rle ninka .ru/a rticle /n/vliya nie -de pre ssii-i-tre vozhnosti-na -ka che stvo-
zhizni-lits-s-vysokim-ka rdiova skulya rnym-riskom (да та  обра ще ния: 09.04.2020).]. 
Де пре ссиялық және  үре йлі бұзылула рды е мде у те ориясының бірне ше  нұсқа сы ба р. 
А нкислотик гидроксизинме н е мде у, же ке  когнитивті психоте ра пияме н же ткізілге н 
те пра пе втік іс-ша ра ла р жа ғымсыз әсе р қа лдырға ндықта н тиімсіз болып та была ды. 
Е ң жоға ры нәтиже лікті жа ңа  ойла п та былға н не йромодуляция әдісі, яғни ве га та тивті 
не рв жүйе сінің бе лсе нділігін псхите ра пияме н ба йла ныстырып, те з және  а йқын 
а нксиолитика лық әсе рді бе лсе ндіре  отырып, дина мика лық түзе тe әдісі көрсе тті 
[Кузовков А .Д., Ре тюнский Ю. Принципы те ра пии ра сстройств а да пта ции с 
пе ре обла да юще й тре вогой.//Ма те риа лы на учно-пра ктиче ской конфе ре нции-
Е ка те ринбург Фгобуво  

Ура льский ГМУ РФ-2017г] Сонда й-а қ қосымша  қолда йтын позитивті 
психоте ра пия, псхиологиялық кіта пта р, йога , ре ла кциялық тре нингте р, физика лық 
жа ттығула р, та й-цзю,музыка лық те ра пия, а ккупунктура  және  компьюте рле нге н 
е мде у, пульса цияла ушы сигна лме н е мде у, стре ссті ба сқа ру тиімді әсе р көрсе те тінің 
а та п а йтқа н жөн [Де пре ссия у взрослых: причины, кла ссифика ция, диа гностика  и 
ле че ние  [эле ктронныйре сурс]/url: [https://www.e skula p.top/psihia trija /de pre ssija -u-
vzroslyh/] (да та  обра ще ния 29.03.2020)] 

Қорытынды: Бұл зерттеудің нәтижелері осы ауруларды емдеудің жоғары 
нәтижесі психотерапиямен бірге вегетативті жүйке жүйесінің белсенділігін 
динамикалық түзету арқылы анықталынатынын көрсеттті. Психикалық бұзылулардың 
алдын-алу үшін зертханалық диагностикалық әдісті қосу керек,клиникалық және 
психопатологиялық әдісті Котеневтің мазасыздық, депрессия және ПСЖ шкаласымен, 
Спилбергтің реактивті және жеке мазасыздық шкаласымен және Гамильтон 
шкаласымен бірге қолдану керек. Сонда й-а қ әртүрлі ма ма ндықта ғы оқытылға н 
кәсіпқойла рды та рта  отырып, осы бұзылула рдың а лдын а лу, оңа лту іс-ша ра ла рын 
ұйымда стыру тұра лы ұсынымда рды әзірле у және  е нгізу қа же т. 
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Өзектілігі: адам денсаулығы-медициналық ғылым мен практикадан тыс қазіргі 

қоғамның жаһандық проблемаларының бірі. Соңғы жылдары жастар арасында 
аурушаңдықтың өсуі байқалады. Бұл үрдістің себептерінің бірі-жастардың жеткілікті білімі 
мен салауатты өмір салтын ұстанудағы практикалық тәжірибесінің болмауы. Жастар өз 
денсаулығына қанағаттанған және салауатты өмір салтын ұстануға дайын, бірақ жастардың 
санасында салауатты өмір салтын енгізудің жалпы мәдениеті әлі қалыптаспаған. Қазақстан 
Республикасының Денсаулық сақтау саласын дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған 
мемлекеттік бағдарламасында халықтың салауатты өмір салтын ұстануын қалыптастыру 
міндеті айқындалған. Осыған байланысты балалар мен жасөспірімдер ең перспективалы 
жас санаты болып табылады, өйткені жасөспірім кезеңінде негізгі әдеттер мен стереотиптер 
қалыптасады. Бұл ретте профилактикалық әңгімелесулерді, көрнекі материалдарды, 
брошюраларды, презентацияларды, зиянды әдеттердің теріс әсері, темекі қоспаларын 
қолданудың денсаулыққа тигізетін кері әсері туралы оқыту дәрістерін пайдалана отырып, 
жасөспірімдермен ақпараттық-түсіндіру жұмыстарына баса назар аудару қажет. 
Жасөспірімдер мен жастардың салауатты өмір салтын қалыптастырудың маңызды 
факторлары – бұл отбасы мен мектеп, өйткені дәл осы әлеуметтік институттардың 
арқасында салауатты өмір салтын ұстану ұстанымы қалыптасады, жалпы қоғамның 
денсаулығын құрайтын нақты адамдардың жеке денсаулығының негіздері қаланады. 

Зерттеу мақсаты: салауатты өмір салтын қалыптастыру ерекшеліктерін және жалпы 
білім беру мекемелері оқушыларының салауатты өмір салтына қатынасын талдау. 

Материалдар мен әдістер: бір мезеттік көлденең зерттеуге Семей қаласының 
мектептерінде оқитын жасөспірім ұлдар қатысты, сауалнама онлайн режимде жүргізілді. 

Зерттеу нәтижелері: респонденттердің жартысынан азы (44,4%)"темекі қоспалары" 
ұғымымен таныс. Респонденттердің абсолюттік саны (96,7%) ешқашан темекі шегетін 
қоспаларды қолданбаған; оқушылардың жартысынан көбі (61,1%) темекі шегетін 
қоспалардың денсаулыққа тигізетін зиянды әсері туралы біледі, бұл ретте сауалнамаға 
қатысқан жасөспірімдердің 16,6% - ы таныстары мен достарының тәжірибесі бойынша 
есептелген. Барлық респонденттер темекі қоспаларының адам денсаулығына зиянды әсер 
ететініне оң баға береді. Сондай-ақ, олар темекі қоспаларын қолданғаны үшін қылмыстық 
жауапкершілікті алғанды дұрыс деп санайды және темекі қоспаларын сату мен тұтынуды 
анықтауға және азайтуға бағытталған іс-шараларға қатысуға дайын. 

Сондай-ақ өскелең ұрпақтың салауатты өмір салтын ұстануын қалыптастыру 
проблемасын шешуде - олардың спортпен шұғылдануы және бос уақытын дұрыс өткізуі, 
балабақшалар мен мектептерден бастап салауатты өмір салтын қалыптастыру негіздерін 
енгіз туралы инфрақұрылымдық жағдайлар жасау қажет. Бала кезінен спортпен 
шұғылдануға дағдыланған бала, әрі қарай да өмірінде өзінің дене бітімін сақтап, 
денсаулығын сақтауға барынша тырасады. 

Қорытынды: жүргізілген әлеуметтік зерттеу орта мектеп оқушыларының салауатты 
өмір салтының факторлары туралы жақсы хабардар екендігін, бірақ салауатты өмір салтына 
қатысудың төмендігін анықтады. Бұл өз денсаулығына жеткіліксіз саналы қарым-қатынасты 
және салауатты өмір салтына деген ынтаны, өз денсаулығы үшін жауапкершіліктің төмен 
деңгейін көрсетеді. Салауатты өмір салтына деген уәждемені қалыптастыру және нығайту 
мақсатында санитарлық ағарту бойынша жұмысты жалғастыру қажет екенін көрсетеді.  
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Өзектілігі. Адамзат тарихының өн бойында әртүрлі инфекциялар орасан зор 
зиян келтіргенін ұмыту қиын. Пандемия - бұл әлемдік ауқымдағы аурудың таралуы. 
2019 жылы басталған пандемия тарихтағы алғашқы індет емес. Инфекциялар тұтас 
бір халықтарды жойып, көптеген адамдардың өмірін қиғаны тарихта қара 
әріптермен жазулы тұр. Пандемияның шығыны тіпті соғыстардың құрбандарынан да 
көп болған. Адамзат өркениеті дамыған тұста пандемия бұрынғымен салыстарғанда 
недәуір жылдам тарап, көп адамның өмірін жалмауы мүмкін. Өйткені әлем 
халықтарының бір-бірімен байланысы артып, бір қаладан не мемлеккеттен екінші 
елге жету тез бола түскен. Ауру ошағында үрейленген адамдар тез арада басқа 
жерге кетуге тырысып, вирустың жылдам таралуына себеп болады. Әлі күнге дейін 
пандемия бүкіл әлемдегі адамдардың өмірін қиып жатыр. 

Мақсаты. Пандемия туралы деректер мен мәліметтерді талдау және жүйелеу. 
Әлемдік індеттердің циклдік сипатын анықтау. 

Материалдар және зерттеу әдістері. Зерттеу әдістері: ретроспективті және 
аналитикалық. Зерттеу пәні: пандемия тарихы туралы деректер мен мәліметтер. 

Зерттеу нәтижесі. Адамзат тарихында көптеген адамдардың өмірін қиған 
індеттер болды. Оның бірі Юстиниан обасы - әлем тарихында тіркелген алғашқы 
пандемия. Оба византиялық император Юстиниан І басқарған кездегі өркениетті 
елдердің барлығында екі ғасыр бойы жайлаған дерт. 

«Қара өлім» - оба, 1338-1353 жж. тарихтағы ең танымал, бұл індеттің шыңы 
1346-1353 жылдары болды. Әр түрлі мәліметтер бойынша Еуропа халқының 30% — 
60% - ға дейін жойылды, барлығы 75-тен 200 миллионға дейін. 

Ал соңғы 150 жыл ішінде адамзат ауыр пандемияларды бастан өткерді: 1889–
1890 жылдардағы тұмау пандемиясы, «Азия» тұмауы әлем бойынша 2 миллионға 
жуық адамның өмірін қиған пандемия болды. Бұл 19 ғасырдың ең үлкен пандемиясы 
болып саналады. Ол Гуйчжоу провинциясында басталды, жабайы үйректер 
инфекцияның көзі болды. Бірнеше ай ішінде тұмау Қытайға, АҚШ — қа, 
Үндістанға, Австралияға, Филиппинге, Ұлыбританияға және континенталды 
Еуропаға таралды. ХХ ғасырдың ортасына қарай тасымалдау жақсы дамығаны 
соншалық, ауру әр түрлі елдерде бір уақытта пайда болды. Аурудың алғашқы 
толқыны көптеген оқушыларға әсер етті: Ұлыбританияда балалардың 50% — ы 
жұқтырды, ал жабық мектептерде 90% - ға дейін. 

Тұмаудың бұл түріне қарсы тиімді вакцина жасалды, бірақ келесі он жыл 
ішінде вирус мутацияға ұшырады және келесі індет 1968 жылы басталды. Бұл тұмау 
"Гонконг" деп аталды-Гонконгта инфекцияның алғашқы жағдайлары тіркелді. 
Вирустың бүкіл әлемге таралуы үшін үш ай жеткілікті болды. Өлім-жітімнің 
салыстырмалы түрде төмен деңгейіне (шамамен 0,5%) қарамастан, миллионға жуық 
адам «Гонконг» тұмауынан қайтыс болды, олардың жартысы Гонконгтың өзінде. 
Қала халқының 15% - ын жоғалтты. 

«Испан» тұмауын 1918-1919 жылдары бүкіл әлемде 550 миллионға жуық адам 
жұқтырып, жердің 50 миллион астам халқы қайтыс болған. Эпидемия Бірінші 
дүниежүзілік соғыстың соңғы айларында басталған. Індеттің тарауына соғыстың 
салдары - антисанитария, дұрыс тамақтанбау, әскерилер мен босқындардың 
лагерлерінде адамдардың тығыз орналасуы себеп болған.   
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АИТВ-инфекциясы/ЖИТС, 1980 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін үлкен 
мәселелердің бірі болып табылады. Адамның иммун тапшылығы вирусы денеде ұзақ 
уақыт өмір сүре алады және өзін көрсетпейді. Конго колониясында шамамен 1920 ж. 
пайда болған бірте-бірте вирус Африкада таралды, ал 1970 жылға қарай ол АҚШ-қа 
келді. Дәл сол жерде 1981 жылы ауру мен оның белгілері алғаш рет сипатталған. 
Сол кезден бастап вирус 32 миллион адамның өмірін қиды. 

АИТВ-инфекциясы өте баяу дамиды. Ол біртіндеп иммунитетті бұзады және 
қайталама аурулардан өлімге әкеледі. Бұл СПИД деп аталатын соңғы кезең. 
Медицина жұқтырған адамды әлі толық емдей алмайды, бірақ уақтылы диагноз қою 
және терапия инфекцияның дамуын бәсеңдетуге және вирустың таралуын 
болдырмауға көмектеседі. 

ДДҰ сарапшыларының айтуынша, бүгінгі таңда әлемде 37 миллионнан астам 
АҚТҚ-жұқпасы бар. Қазақстанда АҚТҚ – мен өмір сүретін адамдар-23 799 адам, 
бірақ бұл тек ресми сандар. 

2000 жылдардан кейін әлемде коронавирусқа жіті назар сала бастады. Бұрын да 
белгілі болған. Бірақ 2002-2003 жылдары SARS деген вирус шықты. Атипиялық 
пневмония. Науқастың 10 пайызға жуығы қаза болды. Ауруды дер кезінде тоқтатты, 
бірақ сол сәтте 8 мыңнан аса адам ауырып, соның 700-ден астамы көз жұмған. 
Екінші шыққаны да осы коронавирустар тұқымдастығынан тарады.  

2009 жылы Н1N1 деген Доңыз тұмауының пандемиясы болды. Ол Мексикада 
шығып, Америкаға тарады. Сосын Қазақстанға да келді. Қазір маусымдық тұмау 
сияқты жүреді. Ол да жануарлар арасында шыққан. Құс, шошқа және адам тұмауы 
вирустарының үйлесуімен осы – доңыз тұмауы шықты. Ол пандемия кезінде де 
осындай шу болды, бірақ оған да үйреніп кеттік. 

Қазіргі дүниені дүрліктірген коронавирус өте аз зерттелген вирустарға жатады. 
Ашылғанына да көп бола қойған жоқ, 1968 жылы ғана жеке топ ретінде бөлінді. 
Коронавирус дейтін себебі, ауру қоздырғышын электронды микроскоппен қарағанда 
вирустың антигендік құрылымы ортасы дөңгелектеніп келіп шет жақтарынан жан- 
жаққа қарай бұтақ тәрізді өсінділер тарайтындықтан оны коронаға (тәжге) ұқсатып 
коронавирустар деп атап кеткен. 

Қорытынды. Осылайша, әдеби деректерді талдау барысында соңғы 100 
жылдағы ауқымды пандемияны еске түсірсек "Испан гриппы" ең көп адамның 
өмірін қиды - 50 миллион адам— әлем халқының жалпы санының 2,73%. 21 ғасырда 
СПИД обаның бір түрі болып саналады. Ауру көрсеткіштері әлі де өте жоғары. 
Бүгінгі таңда бұл аурудан 30 миллион адам қайтыс болды — халықтың 0,57%. 
Коронавирусқа келетін болсақ, соңғы мәліметтерге сәйкес 182 992 адам қайтыс 
болды. Пайыздық қатынаста бұл жер халқының 0,002% құрайды. Дүниежүзілік 
денсаулық сақтау ұйымы коронавирус шошқа тұмауынан әлдеқайда қауіпті деп 
жариялады. 

 Жалпы жағдай тұмау эпидемиясының өлімі уақыт өте келе төмендегенін 
көрсетеді. Бұған медицинаның дамуы, уақтылы егу және басқа да факторлар ықпал 
етеді. Тренд жалғасады және келесі пандемияның салдары азаяды деп үміттенгіміз 
келеді. 

Пандемияның яғни вирустық аурулардың таралу жолдарын тереңінен  зерттеу. 
Және де алдағы уақытта, вирусқа қарсы бірнеше препараттар, вакциналар, қорғану 
құралдарын жасап шығару кажеттілігі анық. 
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Актуальность. Обязательное медицинское страхование — это определенный 
законодательно закрепленный перечень гарантируемых медицинских услуг, получаемых 
на бесплатной основе, при этом на потребителя, исключая социально незащищенные слои 
населения, возлагается ответственность за регулярные взносы за получение 
дополнительных услуг.  

В Послании Президента РК К. Токаев отметил, что 1 января 2020 года введено 
обязательное социальное медицинское страхование. 94,5% населения в обязательном 
порядке будут охвачены системой социального медицинского страхования, в том числе 
5,5%-самозанятые. Это реформа, которая имеет отношение к каждому гражданину нашей 
страны. Участники системы медицинского страхования могут пользоваться всеми 
гарантированными государством видами медицинских услуг независимо от размера 
доходов и выплаченных взносов. Положительным моментом является то, что от уплаты 
взносов в Фонд социального медстрахования освобождаются некоторые категории 
граждан социально уязвимых слоев населения (дети, многодетные матери, участники ВОВ, 
инвалиды, зарегистрированные безработные, учащиеся интернатов, женщины, 
находящиеся в отпусках по уходу за ребенком, пенсионеры, военнослужащие и т.д.)  

Цель: изучение о знаний студентов Медицинского университета Семей об 
обязательном социальном медицинском страховании в РК. 

Материалы и методы исследования: социальное интервью (анкетирование) 
проводилось в онлайн режиме. Объектом социального интервью были студенты старших 
курсов медицинского университета г.Семей всех факультетов. 

Результаты исследования. Социальное интервью проводилось среди студентов 
старших курсов. В результате 17,3% респондентов вообще не имеют знания об 
обязательном социальном медицинском страховании. Частично информированы 9,3% 
респондентов. А 73,4% респондентов полностью знают об обязательном социальном 
медицинском страховании. Кроме того, граждане могут получить не предусмотренную в 
системе ОСМС медицинскую помощь, если они участвуют в добровольном страховании. 
Она осуществляется на основании договора, заключенного с частными страховыми 
компаниями. 

Выводы. Проведено исследование о знаний студентов  медицинского университета 
Семей об обязательном социальном медицинском страховании. В конце этого 
исследования студентам была дана подробная информация по обязательному социальному 
медицинскому страхованию, были представлены все пакеты ОСМС. Государством на 
законодательном уровне гарантируется перечень медицинских услуг, предоставляемых 
бесплатно, а также предусмотренных страховой частью, формируемой за счет регулярных 
взносов с доходов населения. Оговорена и ответственность работодателей.  

Большую роль играет создание фонда, где удут аккумулироваться взносы населения. 
Его деятельность может существенно продвинуть не только систему здравоохранения на 
более высокий уровень, но и оздоровить страховой рынок в целом.  



54 

УДК  61(004) 
 

ҚАЗІРГІ ӘЛЕМДЕГІ САНДЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР 
 

Ерланқызы Н., Қабылқаева А.Қ. 
Ғылыми жетекші аға оқытушы Кусаинова К.Т. 

 
КеАҚ «Семей Медицина Университеті», Семей қ. Қазақстан Республикасы 

 
Өзектілігі: Сандық технология - заман талабы. Бүкіл ғалам сандық 

технологияға дендеп  көңіл бөлуде. Сандық технология қай жағынан болмасын 
тиімді. Әсіресе, медицина саласында маңызды орын алады. Біріншіден, сандық 
технология- жұмыс күші жағынан жоғары тиімділікке және операциялық 
жетістіктерге жетуге мүмкіндік жасайды. Екіншіден, жұмыс өнімділгін едәуір 
арттырады және адамзатқа қауіп төндірмейді 

Жұмыстың мақсаты: Медицинадағы сандық технологияның даму деңгейін 
көрсету, жалпы медициналық сандық технологиялық жетістіктермен таныстыру. 

Мәліметтер және зерттеу әдістері: Газет-журнал, басылым кітаптары, 
ғаламтор желісі сынды ақпарат көздерін пайдалана отырып, Қазақстанның және 
әлемдік елдердің медицина саласы бойынша сандық технологиялық жетістіктерін 
анықтау және салыстыру.  

Зерттеу нәтижесі: Тұңғыш Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев өз 
Жолдауында елімізге жаңғырту және цифрландыру құралдарын әзірлеу қажеттігін 
мәлімдеді. Атап айтқанда, медициналық мекемелер заманауи сандық құралдармен 
жабдықталуы тиіс екенін айтып өтті. Әрбір науқас үшін туылған сәттен бастап 
электронды төлқұжат енгізіледі және бүкіл медициналық тарих цифрлық түрде 
сақталады. Әрине, бұл дәрігерлерді қағазбастылықтан толық арылтып, жұмыстарын 
сәлде болсын жеңілдетер еді. Облыстың барлық медицина мекемелері дәстүрлі 
медициналық картадан бас тартады. Ол науқастың тарихын қадағалай алатын 
электронды деректер базасымен алмастырылмақ. Осындай тиімділік көптеген 
өңірлерде, елді мекендердің медициналық ұйымдарында, медициналық 
орталықтарда «KazMedinform» жүйесі бойынша енгізілуде [2]. 

 Мәселенің негізгі себебі -маманның тапшылығы. Ал емхананы білікті 
дәрігерлермен толықтай қамту үшін бірнеше жылдың жүзі және едәуір көлемде 
жемісті еңбек керек. Сондықтан маман тапшылығын жойғанша «KazMedinform» 
ақпараттық жүйесі біршама көмегін тигізбек. Нақтылай кетсек тұрғындар онлайн 
арқылы  дәрігер қабылдауына жазылып, уақыты емделе алады. Толықтай 
технологиялық, ақпараттық жүйеге кіру үшін барлық қажеттіліктерді 
қанағаттандыра отырып, бірнеше талаптарды орындауымыз керек. 

Бірінші орында, барлық медициналық мекемелер компьютер құрылғыларымен 
жабдықталып, ғаламтор жүйесіне қосылуы қажет. Егерде дәрігер компьютермен 
жұмыс жасаған кезде, емделуішінің диагнозын белгілеуде бір қателік жіберсе, 
қалған емі нәтижесіз қалып, сол емнің өзі адам өміріне қауіп төндіруі мүмкін. 
Сондықтан , дәрігер барынша мұқият болып, сауатты жұмыс жасауы керек [1]. 

Сандық технология - әлемдік дамудың айнасы. Әлемдік алпауыт елдер күн 
сайын цифрлық технологиялық жаңалықтар шығарып бәсекеге түсуде. Қазіргі таңда 
әлемдегі 15-тен аса мемлекет ұлттық цифрландыру бағдарламаларын іске асыруда. 
Әлемдік цифрлық технологиялық даму қарқыны бойынша бірінші орында Қытай 
мемлекеті көш бастауда. Олардың ізін жалғап Сингапур, Жаңа Зеландия, Оңтүстік 
Кореа, Дания елдері тұр. Сонымен қатар АҚШ-та цифрлық құралдарымен көзге 
түсуде. Олар хирургтың табиғи мүмкіндіктерін кеңейту және операция кезінде 
кейбір қателіктерден сақтандыру мақсатында «Да-Винчи» сияқты сандық 
технологияны ойлап тапты. Бұл технологияны микроскопиялық өлшемдегі 
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органдарға немесе тіндерге (жүйкелер, торлы қабық аймақтары және т.б.) жасалатын 
операцияларға кеңінен қолдануда [3]. 

Қорытынды: Осы таңда әлемде, сонымен қатар біздің елімізде де 
медициналық технологиялық инновациялар қарқынды дамуда. Қазақстан 
Республикасы әлемдік медициналық технологиялармен қамтамасыз ету жолдарын 
жасауда. ХХI ғасыр - сандық технология заманы. Елімізде дегенмен де, кейбір 
медициналық технологиялар жетіспеуде. Еліміздің отыз елдің қатарына енуі үшін де 
сандық технологияны дамыту ауадай қажет. Сондықтан, біз- жас ұрпақ саналы да, 
білікті маман болып ,еліміздің дамуына үлес қосуымыз керек. 

Пайдаланлған әдебиеттер: 
1.https://www.akorda.kz/kz/addresses/addresses_of_president/kazakstan-

respublikasynyn-prezidenti-n-nazarbaevtyn-kazakstan-halkyna-zholdauy-2018-zhylgy-10-
kantar 

2. https://www.golos-ameriki.ru/a/us-digital-surgery-da-vinchi/1563539.html 
3. https://egemen.kz/article/158302-tsifrly-tekhnologiya-ozyq-otyzdyqqa-ozdyrady 
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ӘОЖ: 335.338:004.85 
 

ХХІ ҒАСЫРДЫҢ АҚПАРАТТЫҚ ҚОҒАМДА ӘСКЕРИ 
МЕДИЦИНАНЫҢ ДАМУЫНДАҒЫ  

СТРАТЕГИЯЛЫҚ БАСЫМДЫҚТАР 
 

Ержанқызы Б.З., Еркінқызы М.А., Асқарқызы А.А., Еркиновна Ж.М. 
Ғылыми жетекші: м/қ подполковнигі Смагулов А.Т. 

 
«Семей медицина университеті» КеАҚ, Семей қ. Қазақстан Республикасы 

 
Өзектілігі: ең алғашқы рет Ақпараттық қоғам бойынша халықаралық саммит 

БҰҰ басшылығымен 2003 ж. Женевада және 2005 ж. Тунис қаласында өткен 
болатын. Ақпараттық қоғам бойынша жоғарғы деңгейдегі бүкіләлемдік кездесу 2014 
жылы Женева қаласында 2015 жылдан кейінгі кезеңге концепция бола білді. Ол 
үкіметтің және басқа да мүдделі тараптардың ақпараттық қоғамды дамытуға тиімді 
қатысудың шешуші бастамасын атап көрсетеді, сонымен қатар интернетке қол 
жеткізу және төтенше жағдайларда байланысты қамтамасыз ету үшін кең жолақты 
үнемді инфрақұрылым қажеттілігі айтылды. Әскери медицинаның дамуы 
интеграциялық теориямен және әскери күштi практикалық медицинамен қамту 
негiзiнде,соның iшiнде әмбебап медициналық технология, жалпы бір стратегиялық 
әскери қызметтi құрайды. 

Мақсаты: қазіргі ақпараттық қоғамның ерекшеліктерін нақтылау. Әскери 
медицинадағы ғылыми және практикалық бағыттар туралы, соның ішінде, 
кибернетикалық медицина, интегративті медицина, телемедицина туралы және 
олардың өзектіліктері, маңызы жайлы толық түсінік беру. ХХІ ғасырда ақпараттық 
қоғамдағы әскери медицинаны дамытудың стратегиялық басымдықтарын жеткізу. 

Материалдар және зерттеу әдістері: қазіргі ақпараттық қоғамның өзіндік 
ерекшеліктері бар, олар айтарлықтай бұрын қабылданған ұғымдар мен ережелерге 
әсер етеді. Бұл ерекшеліктер мыналарды қамтуы керек: 

• Ғылымның рөлін арттыру (білім интеграциясы) 
• Материалды емес активтердің өсуі 
• Ақпараттық жарылыс 
• Шығармашылықтың орындаушылықтан басым болуы 
• Синергетикалық әсерді күшейту 
•  Өндірілетін өнімнің зияткерлік қабілетін үнемі арттыру 
• Ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың рөлін арттыру 
• Стратегиялық басқару жүйесін кеңінен енгізу. 
 Әскери медицинаның дамуы интеграциялық теориямен және әскери күштi 

тәжірибелік медицинамен қамту негiзiнде,соның iшiнде әмбебап медициналық 
технология,жалпы бір стратегиялық әскери қызметтi құрайды. Бұл кезеңде 
ұйымдастырылады: 

-кибернетикалық медицина - медицинадағы ғылыми және практикалық бағыт 
,негiзi медициналык тусiнiк, заң жане заңламаларга сүйене отырып, адам агзасына 
колайлы ортаны кибернетикалык әдістерге негiздеп калыптастыру;  

 интегритивтi медицина-медицинадагы ғылыми және практикалық бағыт,адам 
өмipiне қалыпты, қолайлы ортанық қалыптастыру ,соның iшiнде,когнитивтi 
генезиске ешбiр уакыт шектеусiз әсер етуi; 

-когнитивтi ғылым-жиынтық, теориялық информативтi модельдердi қолдана 
отырып жоғарғы ойлау процесстерiн зерттейдi; 

-когнитивтi модельдеу- берiлген субьективті эксперттi анализдеу, модельдеу 
жане шешiм қабылдауға арналған модельдеу түрi; 
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«Әскери медицина- мақсаты әскери жеке құрамның денсаулығын күшейту мен 
жауынгерлік жарақат пен ауруларды емдеу мен алдын алу болып табылатын ғылыми 
білім мен практикалық дағдылардың жүйесі». Әскери медицинаның жағдайы мен 
оның нақты формаларының дамуы қоғамның экономикалық дамуы мен оның саяси 
структурасы және де ең бастысы әскери күштердің ұйымдасуымен қатар, әскери 
өнердің жағдайы мен медициналық ғылымның даму деңгейі, оған сәйкес 
инновациялық технологиялармен анықталады. Сонымен бірге, бүгінгі күні 
инновациялық медицина адамның сезім мүшелеріне қол жетімсіз, кванттық әлем 
басым екенін түсіне бастайды. Кванттық әлем ақпаратқа негізделген. Басқаша 
айтқанда, кванттық әлемінің негізі- бұл адам ағзасында орын алатын, ерешке 
ақпараттық технологиялар, сондықтан өз кезегінде осыған  тиісті медициналық 
құралдар мен тұжырымдамалық аппаратты қажет етеді. Мұндай инновациялық 
тәсілді жүзеге асыру үшін әскери медицинаның ақпараттық қолдаудың әмбебап 
технологиясы (АҚӘТ) - әскери медицинада барлық өндірістік процестерді үздіксіз 
интеграцияланған  ақпаратпен қолдау. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
      
                                  
  
  
 

1-сурет. Мемлекеттік медициналық мекеме стратегиясын іске асыру 
 
Зерттеу нәтижесі: ХХІ ғасырда ақпараттық қоғамдағы әскери медицинаны 

дамытудың стратегиялық басымдықтары бұл теорияны интеграциялаумен  бірге 
қарулы күштердің медицинамен қамтамасыз ету. Осы үлестің нәтижесінде, әскери 
медицина мен бірегей универсалды медицина технологиялары дамиды. 

Қорытынды: медицинанын дамуы негiзiнен толыгымен инновацияга 
байланысты.Сонын iшiнде әскери медицина ,әскери күштi толыктай медицинамен 
камтамасыз ету, денсаулығын күшейту мен жауынгерлік жарақаттанғандар және 
ауруларды емдеу мен алдын алу болып табылады. Әскери медицинанын дамуы 
интеграциялык теориямен жане әскери мықты тәжірибелік практикалык 
медицинамен камту болып табылады. 
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КАЗАХСТАН В ГЛОБАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНО- 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 

 

Жанабаева Жансая 
Научный руководитель: Нұрғазы Қ.А. 

 

НАО "Медицинский университет Семей" г. Семей, Республика Казахстан 
 

Значимость исследования: Социально-экономическая глобализация– это 
глобальный процесс усиления социально-экономических, производственных и научно-
технических взаимосвязей, взаимозависимостей стран и народов мира, основанный на 
быстром движении финансового капитала товаров и услуг, рабочей силы и ускоряемый 
достижениями научно-технической, информационно-коммуникативной революций на этапе 
капиталистического техногенеза. 

Цель исследования: Историческими предпосылками глобализации экономики стал 
распад мировой социалистической системы хозяйства и, как следствие, ликвидация условий, 
социально-экономические системы. Усиление глобализации экономики тесно связано с 
либерализацией внешнеэкономических связей, когда более свободной становится 
международная миграция, происходит перелив из страны в страну товаров, услуг, рабочей 
силы и капиталов.  

Методы и материалы исследование: Определяющую роль в процессе глобализации 
стали играть глобальные информационные системы: развитие телекоммуникаций, 
интенсификация электронных потоков. Информационное обслуживание непосредственно 
связано с успехами в электронике – созданием электронной почты, Интернета. Основными 
движущими факторами процесса глобализации стали крупные компании, банки и секторы 
экономики. Так, многие компании, ранее ориентировавшиеся только на местные рынки, 
расширили свои производственные и сбытовые возможности, выйдя на наднациональный, 
международный и даже глобальный уровень. Отсталые в экономическом отношении страны, 
имевшие натуральное или полунатуральное производство, стали стремиться к рыночной 
системе хозяйства.  

Став суверенным и независимым государством, Казахстан вступил на путь 
преобразований, выбрав построение рыночных отношений в качестве стратегического 
направления в экономике. Выбор данной стратегии объективно предполагал наличие 
переходного периода, в течение которого наследие, полученное от советской экономики, 
было бы полностью преобразовано и реально адаптировано к условиям рыночных 
отношений. Казахстаном за время независимости был пройден собственный уникальный 
путь, позволивший ему выйти на траекторию устойчивого экономического роста и к 
настоящему времени создать рыночные институты, признанные мировым сообществом. 
Казахстан, осуществивший рыночные преобразования, состоялся как суверенное 
государство и равноправный участник мирохозяйственных, торговых процессов. Благодаря 
выбранному курсу экономической политики, направленной на проведение структурных 
реформ и создание рыночных институтов, Казахстан достиг успешных показателей 
экономического роста. В начальный период рыночных преобразований деятельность 
правительства была направлена на либерализацию экономики и создание законодательной и 
институциональной базы рыночных отношений, а также наполнение рынка 
потребительскими товарами. Основные меры по либерализации экономики заключались в 
оперативном принятии необходимых решений, направленных на: отмену государственного 
регулирования цен на большинство видов продукции и услуг; снятие барьеров для 
продвижения многих товаров на мировой рынок; организацию банковской и таможенной 
службы; привлечение иностранного капитала. 

Вывод:Статистика доказывает, что Казахстан уже сегодня достиг определенных 
успехов в области экономических преобразований. При этом следует признать, что быстрые 
темпы развития не подкреплены достаточной инновационной базой, а инновационная 
активность многих ромышленных предприятий все еще недостаточна, что может сказаться 
на темпах индустриальных преобразований.  
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АБАЙ ҚАРАСӨЗДЕРІНДЕГІ  ТӘЛІМ-ТӘРБИЕ МӘСЕЛЕСІ 
 

Жанарбек Д.М. 
Ғылыми жетекшісі: Белеуханова Қ.М. 

 
КеАҚ «Семей медицина университеті», Семей қ. Қазақстан Республикасы 

 
Тақырыптың өзектілігі: 
Әрбір адам қоғамнан тыс өмір сүре алмайды, адам психикасы тек қоршаған ортамен 

үйлесімді қарым-қатынас жасау үрдісінде ғана жүзеге асады. 
Өткеніміз- бабалар, бүгініміз- ата-аналар, ертеңіміз –балалар десек, бұл тәрбиедегі 

қарым-қатынас ұрпақтар сабақтастығы. Бабалардан қалған өсиет, ұлылардан жеткен 
ұлағат- өнегелі  қарым-қатынас негізі. 

Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті, Елбасы Н.Ә.Назарбаев «Абай- 
қазақ халқының рухани қазынасына  өлшеусіз үлес қосқан ғұлама ғана емес, сонымен 
қатар ол қазақ халқының ел болуына ұлан-ғайыр еңбек еткен данагер. Абай-әлемдік 
деңгейдегі  ойшылдардың қатарындағы ғажайып тұлға» деп айтып өткендей, бұрынғы 
Семей облысы, Абай ауданында дүниеге келген қазақ халқының данышпаны, ұлы ақыны 
Абай Құнанбаевтың қарасөздеріндегі тәлім-тәрбие туралы айтқан даналық ойларын 
рухани өмірлік  азық ету- әрбір  қазақтың перзенттік борышы жұмыстың өзектілігі болып 
табылады.  

 Ғылыми жобаның мақсаты: 
Абайдың ғылым, білім, өнер, тәрбие мәселелері туралы айтқандары арқылы 

жастарды тәрбиелі болуға, өмірден өз орындарын табуға шақыру, заман, уақыт талабына 
орай Абайды жаңа қырынан тану арқылы , болашақ ұрпаққа үлгі, өнеге ету. 

Міндеттері: 
Абай Құнанбаевтың өмірбаянын зерттеу 
Тәлім-тәрбие туралы айтылған ойларын саралау 
Тәрбиелік маңызын айқындау 
Абайтанушылардың пікірін жинақтау 
Зерттеу нысаны: 
Ұлтымыздың ұлы перзенті- хакім Абайдың қарасөздері 
Зерттеу барысында қолданылған тәсілдер: 
 Сипаттау, салыстыру, талдау әдістері. 
Теориялық-практикалық  маңызы: 
Өлкетануға байланысты, жергілікті жер компоненттеріне, тарихқабайланысты, 

абайтану курстары мен сынып сағаттарына қолдануға болады, әдебиеттің даму тарихына 
үлес қосады. 

Қорғауға ұсынылатын тұжырымдар: 
Абайдың халқын намысқойлыққа, еңбексүйгіштікке, іскерлікке, мейірімді де 

тәрбиелі болуға шақырған идеялары адам бойында айналадағылармен рухани 
құндылықтар негізінде қарым-қатынас орнату қабілеттерін қалыптастырды. 

Ұлы ойшыл Абай адамның өсіп, жетілуіндегі тәрбиенің рөліне ерекше тоқтала келе, 
өзінің «Он тоғызыншы» қарасөзінде «Адам баласы туа сала есті болмайды. Естіп, көріп, 
ұстап, татып, естілердің айтқандарын есте сақтап қана естілер қатарында болады. Естіген 
нәрсені есте сақтау, ғибрат алу ғана есті етеді»-деп ақыл-естің  тәрбиенің жемісі арқылы 
жетілетінін ғылыми тұрғыда дәлелдеп берді, жас ұрпақты тәрбиелеуде өзіндік деңгейде 
үлес қосты. 

Абай Құнанбаевтың іс-әрекеттері, өмір жолы болашақ ұрпаққа үлгі, қарасөздеріндегі 
тәлім-тәрбиеге байланысты жазылған ойлары болашақ жастарды тәрбиелеуде таптырмас 
ресурс болады. 

Абай- дана, Абай- дара қазақта.  
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Зерттеудің негізгі кезеңдері: 
Бірінші кезеңде2017- 2018 жылдары ғылыми жұмыстың тақырыбы айқындалды. 

Абайдың қарасөздері туралы мерзімдік басылымдарға, әдебиеттерге, мұрағаттарға шолу 
жасалынды. 

Екінші кезеңде 2018-2019жылдары ұлы ақын Абайдың  қарасөздері туралы  
ізденушілік жұмыстар жүргізу жүзеге асырылды. 

Үшінші кезеңде 2019-2020 жылдары ізденушілік жұмыстар сарапталып, 
қорытындылар мен тұжырымдар жасалынды, қажетті ұсыныстар берілді. Пайдаланған 
әдебиеттер белгілі бір жүйеге келтірілді. 

Ғылыми  жаңашылдығы: 
Абай өз шығармаларында рухани жұтаңдықты, білімсіздікті, көкірек көзінің  

мөрлілігін, надандықты, имансыздықты, тоғышарлықты, жалқаулықты, екіжүзділікті, 
мақтаншақтықты, мансапқорлық пен дүниеқоңыздықты, сатқындықты, әділетсіздікті және 
т.б. қай замандарда болмасын адам бойында болатын моральдық-эстетикалық қасиеттерді 
сөз ете отырып,адам баласының бойындағы қасиеттерін жақсартуға, жетілдіруге, 
толықтыруға, жаман қасиеттері болса, солармен күресуге, оларды ауыздықтауға 
талаптануы керектігін түсіндіріп, ғасырлар бойына адамзат баласының ақыл-ойында 
ұшталып келе жатқан, діни-пәлсафалық,моральдық-этикалық,интеллектуалдық, 
адамгершілік тұжырымдамасы-толық адам ілімін адамзат қоғамына мұра етіп 
қалдырды.Ұлы ақынның шығармалары арқылы жас буынды адамгершілікке тәрбиелеуге 
шақыру. 
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ӘӨЖ  82(574.4) 
 

БІЛІМДІДЕН ШЫҚҚАН СӨЗ ТАЛАПТЫҒА БОЛСЫН КЕЗ 
 

Жумашева А.А. 
Ғылыми жетекші: Рахымжанова С.А. 

 
КеАҚ «Семей медицина университеті», Семей қ. Қазақстан Республикасы 

 
Өзектілігі: Жастарды елін, жерін, дәстүрлерін сыйлауға, халқымыздың 

болашағын гүлдентер тәрбиелі, білімді болып өсуіне ықпал ету. 
Жұмыс мақсаты: Абай Құнанбаевтың шығармаларының маңызын әлі күнге 

дейін жоймағанын түсіндіру 
Білімдінен шыққан сөз көкірегі ояу талапты адамға кез болғанда ғана пайдалы 

болады. Ақын жақсы мен жаманның бойындағы мінез құлықты көрсетеді. 
Зұлымдықтың белгілері: дұрыс сөзге сенбеу, тыңдағысы келмеу, надандық, 
ұйқышылдық, көп сөйлеу. Мұндай иттің бейнесі ақынның сөйлеу ырғағын білетін 
талапшыл адамның сипаттамаларына қайшы келеді. Жақсы адам дегеніміз - жақсы 
оқыған, тәрбиеленген, өскен, иманды және көкіргінен білімі сарнап тұратын 
адам.[1] 

Құдіретті Құдай өзінің құдіретімен кейбір қызметшілеріне үшінші көз, яғни 
«көкірек көзді» береді. “Көкірек көздері” анық емес адамдарды талап етуге 
шақырады. Оның кеудесіндегі көздер жарқырамаса да, Абай екі көзін маңдайымен 
көкірегіне тоқып, денеге жеткізеді, жанға береді, содан кейін сезімді қолданады 
дейді. 

Адам өмірінде сөздің маңызы зор. Ол сөзді адамнан адамға жеткізетін тіл. Сөз 
жүйелі, мәнді, мағыналы, түсінікті болу үшін, әрине білім қажет. Саналы, салауатты, 
шешен адамдар өз ойларын кез келген ортада анық жеткізе алады. Ал, сол жүйелі 
сөзді ұғатын, түсініп, қажетін өзіне қабылдайтын орта қажет. Егер білімді адамның 
сөзін түсінетін ешкім болмаса, ол өте өкінішті.  

Біз Абай сөздерін тірі, ұлы табиғат, ақыл, деп түсінеміз. Біз Абайдың сөздері 
тірі және жаны бар.«Асыл сөзді іздесең, Абайды оқы, ерінбе» деп тек айтылмаған. 
Қарапайым тілмен жазылған қарасөздерін алып қарасаңда тұнып тұрған психология. 
Абайдай данышпан перзентті дүниеге әкелген қазақ халқы ата-бабаларының арманы 
болып келген ел тәуелсіздігін көзінің қарашығындай сақтайтынына, қорғайтынына 
сенімі мол болған. Қаншама ақын-жазушыларымыз бар, бірақ оларды біз тура Абай 
атамыз сияқты есімізге алмаймыз, олардыңда қаншама еңбектері бар, бірақ Абай 
шығармалары қазақ жастары үшін берері және үйретері мол.  

 
Қолданылған әдебиеттер:  
1. https://ust.kz/word/bilimdiden_syqqan_soz-24231.html 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
ОБУЧЕНИИ ВОЕННО – МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА 

 
Желдыбаева Л. Т., Камзина Л. М., Кенесбекова М. К., Кенесбекова М. С. 

Научный руководитель: подполковник м/с Смагулов А.Т. 
 

НАО «Медицинский университет Семей» г. Семей, Республика Казахстан 
 

Актуальность:  
В Казахстане основной поток военных медиков формируется из медицинских  
ВУЗ-ов Казахстана, т.е. призывают офицеров медицинской службы запаса и 

выпускников военных учебных заведений. Дополнительное образование обеспечивает 
Центр военной медицины МОН РК, где ежегодно проходят обучение до 400 человек. В 
связи с этим обучение военно-медицинского персонала является важным шагом при 
подготовке квалифицированных специалистов.  

Информационные технологии быстро развиваются и в настоящее время, успешно 
применяются в различных областях деятельности, в том числе и в обучении студентов и в 
области военной медицины. Учитывая новые тенденции мира в связи с пандемией, полным 
локдауном в стране курсантам военной кафедры, пришлось перейти на новый вид обучения. 
Во всем  мире переход к дистанционному типу работы считается очень удобным решением 
проблемы.  

Цель и задачи работы: 
Оценить эффективность дистанционного обучения курсантов военной кафедры НАО 

«МУС»; 
Определение уровня сформированности и подготовки с использованием 

информационных технологий у курсантов военной кафедры  на время дистанционного 
обучения;  

Выявить проблемы и найти пути решения; 
Материалы и методы исследования:В исследовании приняли участие 82 курсанта (3 

и 4 курсов) военной кафедры. Для проведения исследования нами применялись 
эмпирические (анкетирование, наблюдение, изучение продуктов самостоятельной 
деятельности курсантов) и теоретические (анализ, обобщение полученных данных) методы. 

Для проведения анкетирования курсантов, были составлены анкета в виде тестов из 
шести вопросов, из которых 2 – с открытым ответом, а 4 – с одним вариантом ответа. 

Результаты исследования: По результатам исследования было установлено, что 
среди 82 опрошенных курсантов анонимного анкетирования, большинство (53.7%) 
студентов подчеркивают, что очное обучение все же является более эффективным и 
качественным. Но, все же, учитывая резкий переход курсантов на дистанционную форму 
обучения в связи с эпидемической ситуацией по стране, мы выявили много плюсов. 
Курсанты считают, что дистанционное обучение позволяет рационально использовать 
распорядок дня, увеличилось время для изучения дополнительных материалов, удобное 
использование учебно – методических пособий, электронной библиотеки, экзаменационной 
программы. Их внедрение позволило курсантам упрощать поиск нужной информации, 
оптимизировать процесс обучения. Так же курсанты отметили, что IT – технологии 
привлекают в самостоятельной работе, это дает возможность пополнить свои знания 
дополнительной информацией профессионального характера, выходящей за рамки учебной 
дисциплины, такие как, познавательные ролики, презентации, военные фильмы и другое. 
Исходя из тематического плана, оценку – «отлично» осваивания пройденных материалов во 
время дистанционного обучения, дали 68,0% курсантов.  

Важно отметить что наши курсанты (70,7%) не отметили трудности при 
дистанционном обучении, но к сожалению есть и те факторы, которые незначительно 
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сказывались на освоении тематического плана: бытовые условия, проблемы с выходом в 
сеть, недостаточная концентрация на учебный процесс.  

Вывод: По мнению курсантов, значение IT – технологий в военной медицине играет 
важную роль, как при обучении, так и для дальнейших работ. Это помогает нам в 
упрощении работы с пациентами, операции с использованием медицинского оборудования, 
соответствующего самым высоким стандартам, а современная аппаратура способствует 
дальнейшему повышению качества медицинской помощи военнослужащим и членов их 
семей. 

Будущие военные врачи так же отметили важность практических навыков именно в 
традиционной, очной форме. К этому можно отнести учебные сборы, работа с пациентами в 
военном госпитале, работа с картами на военной кафедре. 
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ОСОБЕННОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 
ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ  

 
Искакова А.М., Маратбеков А.Р., Кулатай А.И., Сапаргали А.Ш.,  

Байсадыков Р.Ж. 
Научный руководитель: PhD Искакова А.М. 

 
НАО «Медицинский университет г.Семей» г. Семей, Республика Казахстан 

 
Актуальность: Одна из приоритетных задач в реформировании системы 

здравоохранения для большинства стран направлена на улучшение и совершенствование 
качества медицинской помощи. За последние несколько десятилетий в связи с развитием 
доказательной медицины (ДМ) – дисциплины, способствующей внедрению новых методов 
лечения в практику, когда они подтверждены высококачественными доказательствами, 
становится очевидным, что многие в настоящее время применяемые методы лечения не 
были изучены адекватно в отношении эффективности и надежности. Это привело к 
переоценке некоторых существующих методов лечения, в частности медикаментозных, и 
методов, часто применяемых, несмотря на неадекватную оценку.  

Цель работы: Провести анализ информационных данных о развитии и внедрении 
доказательной медицины  

Материалы и методы исследования: Теоретические методы - системный анализ, 
медико-социальный анализ. Прикладные методы: анализ информационных данных. 

Результаты исследования: В конце 80-х годов канадская Специальная группа по 
периодическим профилактическим обследованиям (Canadian Task Force on the Periodic 
Health Examination) сформулировала критерии доказательности данных о способах 
лечения, диагностики, профилактики. В медицинской практике западных стран 
практические рекомендации разрабатываются профессиональными медицинскими 
обществами, так, например, по изученным данным с 1981 г. Американская коллегия 
врачей подготовила более 200 рекомендаций и треть из них периодически обновляется в 
сотрудничестве со многими медицинскими учреждениями. В 1990 г. в США было 
специально создано Агентство по политике в области здравоохранения и научных 
исследований (AHCPR — Agency for Health Care Policy and Research), которое занимается 
вопросами усовершенствования и разработки клинических рекомендаций.  

В современном мире, к медицинским исследованиям применяются критерии строгих 
доказательств, определяя эффективность методов лечения и за основу проведения 
клинических испытаний придерживаются прежде всего, «золотого стандарта» 
доказательной медицины — рандомизируемые контролируемые исследования (РКИ), они 
являются универсальной технологией проверки любых вмешательств, и могут 
применяться для проверки эффективности и безопасности любых форм медицинских, 
парамедицинских и даже немедицинских манипуляций. А обобщение качественно 
выполненных РКИ в виде систематических обзоров или мета – анализов ныне занимает 
первое место в иерархии типов исследований по степени их научной доказательности. 

Выводы: Таким образом, необходимо более подробно обратить внимание на 
вопросы изучения и предоставления качественной медицинской помощи с позиции 
доказательной медицины. ДМ изучает вопросы о действии лекарственных средств, 
насколько вредно или полезно, но не отвечает на вопросы каким образом и почему 
действует. На них может ответить только фундаментальное исследование. Иными 
словами, ДМ для своих целей может обойтись без фундаментальных исследований, тогда 
как фундаментальные исследования для внедрения своих результатов в повседневную 
медицинскую практику не могут обойтись без процедуры проверки эффекта по стандартам 
ДМ.  
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УДК   61:93(574) 

 
ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ МЕДИЦИНЫ КАЗАХСТАНА 

 
Искакова Н.С., Нұрахметова Ж.Б. 

Научный руководитель: к.м.н., ассоциированный профессор Хисметова З.А. 
 

НАО «Медицинский университет Семей» г. Семей, Республика Казахстан 
 

Точкой отчета становления здравоохранения Казахстана, можно считать 
утверждение в 1920 году первым Всекиргизским съездом Советов, Народного 
Комиссариата здравоохранения Казахской АССР, под руководством первого народного 
комиссара здравоохранения Михаила  Шамова. Первый отчет здравотдела г. Акмолинск 
был представлен ,только в 1922 году. В нем описывалось плачевное состояние больниц, 
катастрофическое отсутствие медикаментов, оборудования и медицинского персонала 
который составляли в основном  ротные фельдшера, впоследствии поспешно покинувшие 
территорию дореволюционного Казахстана. Состояние здравоохранения ухудшалось 
эпидемиями, бушующими в то время холеры, тифа, грипп "Испанка". 
Эпидемиологические заболевания сопровождались  голодом и нехваткой питьевой воды и 
были причиной высокой смертности населения и в городе, и в аулах.1921- 1922 года 
отмечены историей Казахстана как самые засушливые и неурожайные годы, поэтому 
статистика умерших очевидна, только в 1922 году умерло 172313 человек. Первые 
карантинные меры были предприняты первым казахским врачом Халел Досмухамедовым. 
В своих работах он детально описывает установление карантинных мер:все имущество 
зараженных чумой сжигать, больных помещать под строжайший надзор. По словам 
экспертов, трудами Халела Досмухамедова руководствовались во время чумы в 
Туркестане в 1924 году и в Уральске. В дальнейшем, по данным историков, в Казахстане 
карантин вводили в 1945 году в Акбасты-Аваньске и в 1947-1948 годах в южном 
Прибалхашье все так же из-за чумы.  

В декабре 1921 года была создана Центральная Чрезвычайная санитарная комиссия 
Целью комиссий было создание единого противоэпидемического фронта, борьба с 
эпидемиями, разработками противоэпидемиологических мероприятий . В 1921 году при 
Народном комиссариате здравоохранения была создана комиссия помощи голодающим, 
которая выполняла  задания и разрабатывала планы врачебно-санитарных мероприятий в 
связи с голодом . 

В марте 1925 года, было утверждено первое положение о Народном Комиссариате 
здравоохранения, в котором были отражены мероприятия, направленные на улучшение 
здоровья населения КАССР. У молодой Советской страны было множество целей 
поставленных перед Наркомздравом. Первоначальными были отмечены следующие 
задачи: 1.Санитарный и гигиенический надзор. 2.Охрана материнства и детства. 
3.Физическое развитие подрастающего поколения. 4.Развитие аптечного дела. 
5.Организация санитарного просвещения; 6. Борьба с социальными и заразными 
болезнями. 7.Организация санитарной статистики в КАССР. 8. Организация медицинского 
образования. 
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И успех, и неуспех в лечении болезни нужно возлагать как на долю врача, так 
и на долю пациента.  
Гиппократ 
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УДК: 61:004 
ФИТНЕС-ТРЕКЕРЫ 

 
Исабекова Дильназ  

Научный руководитель: Ковалева Л.В. 
 

НАО «Медицинский университет Семей» г. Семей, Республика Казахстан 
 

Актуальность: В непростой период карантина, мы все меньше уделяем время 
физическим нагрузкам и ведем малоподвижный образ жизни. Это может негативно 
сказаться на нашем здоровье и самочувствии. Применение фитнес-трекеров позволит 
сохранить физическую активность, находясь в домашних условиях.  

Цель: Замотивировать общество вести активный образ жизни. Повысить их 
повседневную физическую активность с помощью трекер-браслетов. 
Методы исследования:  
1) Опрос людей об их самочувствии.  
2) Сбор данных физической активности.  
3) Сравнение показателей на основе сбора данных. 

Фитнес-трекер также известный как трекер активности, это устройство, 
предназначенное для мониторинга показателей, связанных с фитнесом. Его функциями 
являются: мониторинг сна, подсчет шагов и сожженных калорий, измерение пульса, 
ведение личного календаря тренировок. Новые поколения фитнес-трекеров умеют 
контролировать женский менструальный цикл. Женская половина человечества может 
узнавать предполагаемые даты менструального периода и благоприятные дни для зачатия, 
записывать симптомы, а также получать советы по питанию и тренировкам для текущей 
фазы своего цикла. В большинстве современных фитнес-трекеров за отслеживание 
движения отвечают трехкомпонентные акселерометры. Трехкомпонентный акселерометр-
прибор, определяющий ускорение предмета объекта, к которому он прикреплен по трем 
осям координат. Фитнес-трекеры умеют измерять частоту сердечных сокращений. 
Благодаря оптической технологии (фотоплетизмографии) датчик измеряет пульс с 
помощью светодиодов. Светодиоды определяют, какое количество крови прошло по 
сосудам за определенный момент времени. Гаджет умеет считать калории с помощью 
датчика сердечного ритма. Фитнес браслеты нужны тем, кто хочет заняться своим 
здоровьем, повысить физическую нагрузку.  

Результаты: Количество испытуемых: четыре молодые девушки. Замеры 
проводились две недели. Наиболее высокое количество сожженных калорий - 893 показала 
девушка, которая прошла 48719 шагов. Она чувствовала, прилив сил, увеличилась 
работоспособность. После физических упражнений, у нее повысилась ферментативная 
активность, повысились иммунобиологические свойства.  

Выводы: По данным моих исследований, я сделала вывод, что этот гаджет конечно 
необходим людям, которые следят за своим здоровьем, тем у кого фитнес является частью 
их жизни. В нем много полезных программ, от количества шагов до измерения пульса. 
Если следовать этим приложениям, он действительно помогает держать организм в тонусе, 
ведь по программе можно подсчитать сколько необходимо пройти человеку, чтоб 
похудеть, принимая во внимание конечно правильное питание. Каждодневные физические 
нагрузки просто необходимы организму, за счет этого развивается крепкий иммунитет. 
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ӘОЖ  82(574.4) 
ҚҰНАНБАЙ БЕЙНЕСІ 

 
Иканова А.Т. 

Ғылымижетекшісі: п.ғ.к М Жороқпаева 
 

КеАҚ «Семей медицина университеті», Семей қ. Қазақстан Республикасы 
 

Өзектілігі: Қазіргі таңда Абайдың әкесі Құнанбайды зерттеуге қызығушылық 
танылуда, өйткені М.Әуезов айтқандай, Құнанбайдың кім болғанын білмесең, Абайдың 
кім екенін білу қиын. Сол себепті, Құнанбайдың бейнесі әлі күнге дейін өзекті. 

Мақсаты: Құнанбай бейнесін әр қырынантану. Құнанбай Өскенбайұлының өмір 
деректерін зерделеу.  

Материалдаржәнезерттеуәдістері:жинақтау, талдау. 
Зерттеунәтижесі: дана ақын Абайдың әкесі Құнанбай туралы ғалымдардың пікір, 

көзқарастары сараланды. Құрбанғали Халидтың «Тауарих Хамсасы», Әрхам Ысқақовтың 
«Абайдың өмір жолы», Турағұлдың «Әкем Абай туралы» естелігі, Көкбай ақынның 
жазғандары, Әрхам Ысқақов пен Ниязбек Алдажаровтың шежірелері, әсіресе, Ахат 
Шәкәрімұлының «Құнанбай туралы» және «Менің әкем, халықұлы – Шәкәрім» естеліктері 
Құнанбай жөніндегі алғашқы дереккөздері. М.Әуезовтің «Абай жолы» роман-эпопясында 
Құнанбай кеңестік идеологиялық ықпалына сай бұрмаланғанымен‚ жан-жақты 
сипатталып, шебер сомдалған. Қазақ елі үшін қаншама еңбек еткенін білдік. Жұртының 
өзіндік дәстүрлеріне сүйене отырып, әділ әрі уақтылы шешім қабылдайтын би, төре 
болғаны жайлы мәліметтер келтірілді. Балаларға орысша сауаттылықты үйретіп, 
орысшабілімберіп, біруақытта ислам дінін уағыздаушы болғаны туралы да аталды. Ахат 
Шәкәрімұлының Құнанбай туралы айтқан ойлары, келтірілген дәйектеріне сүйенсек, 
қазақтың қасиетті, ұлы адамының бірі – Құнанбай Өскенбайұлы дейді.  

Бала кезінен бастап, Құнанбай өте ұғымды, зерек, алғыр, бір естігенін, оқығанын 
ұмытпайтын болған. Ол ес біле бастағаннан әкесінің қасында отырып, көп әңгіме 
оқиғаларды биліктерді естіп, қазақтың өткір сөздерін, мақал-тақпақтарын нақыл-сөздерін, 
батырлар, эпостық жырларын, тарихи оқиғаларды жадына сақтап алатын болған. Жас 
күнінен шешендік өнерге, сөз тапқыш әдіске бейім болады. Адамдық борышты қалай 
ақтау керек деген сұрақ Құнанбайдың ойынан ерте кезден орын алған. Құнанбай да 15 
жасынан бастап күреске түсіп, ел арасындағы өзі құрбы балуан дегендерді жығып, балуан 
атанған. Құнанбай билік айтқан дамынау би, мынау жуан, мынау аталы деп, олардың 
ажарына мансап – дәрежесіне қарамайды, тек істің ағына қарайды. Сондықтан, ел 
Құнанбайды әділ мырза деп атандырады. Құнанбайды қашан қажыға барғанша халық 
«Мырза» деп атаған. Құнанбайдың уәдеге берік, ұстамдылығы, қайратты, жігерлілігін, 
сабырлы, шешен, болжампаздығын ел аңызетеді. 

Құнанбай бейнесін ашу, Абайдытану. Міне, Абайтанунегізіқайдажатыр. Әрбір 
тарихты жандандыру үшін, жасалған игі істер әрі қарай жалғаса береді. Біз үшін қызық 
болған тақырыптың түп-тамыры да осында. 

Қорытынды: Халық Құнанбай айтқан көптеген дана сөздерді сақтап қалды. 
Құнанбай бейнесі арқылы өскелең ұрпақ батырлық, батылдық, шыншылдық, діндарлық 
т.б. асыл қасиеттерді бойларына дарыта алады.  

Құнанбайдың асыл сөздерін Ахат Шәкәрімұлының естеліктерінен көп таныдық. 
Қазіргі кездегі қазақ халқы үшін олар маңызды екенін көрдік, әсіресе, біз секілді жастар 
үшін!  «Абайтану» секілді «Құнанбайтану» деген ғажап дүние шығаруға болады. Бұл 
тақырыпты қозғай берсек, білеріміз көбейетіне көзіміз жетеді. Құнанбай тек дана Абай 
әкесі емес, қазақтың Құнанбайы! Өз халқының нағыз көрнекті ұлы! Әрқашанда тарихта 
үлгі тұлға ретінде қала бермек. 
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ӘОЖ 82 (547.41) 
 

АБАЙ ҚАРА СӨЗДЕРІНІҢ ТӘРБИЕЛІК МӘНІ 
 

Иканова А.Т.  
Ғылыми жетекші: Абешова Н.М. 

 
КеАҚ «Семей медицина университеті», Семей қ. Қазақстан Республикасы 

 
Тақырыптың мақсаты: Абайдың қара сөздеріндегі құндылық мәнге зер салу.  
Зерттеу әдісі: талдау, сараптау.  
Тақырыптың өзектелігі: Бір ел - бір кітап. Абайдың қара сөздері жалпы тақырып 

мазмұны жағынан алғанда, оның ақындық мұрасымен тығыз байланысты. Көп сөздеріндегі 
ойлар, пікірлер өлеңдерімен ұштасып, солардың мән-мағынасын кейде қайталап, 
пысықтап, әрі қарай жалғастыра дамытып отырады.  

Қорытынды: Бұл қара сөздер жанрлық, стильдік жағынан әр алуан. Мұнда терең 
публицистикалық тебіреністер де, жүйелі философиялық толғаулар да, ойға оралымды 
нақыл сөздер де, ғибрат ретінде жазылған аңыз-хиқая да, тарихи эссе- очерк те табылады. 
Қара сөздерді алғаш жазуға кіріскенде ақын: « Ойыма келген нәрселерді жаза берейін 
кімдекім ішінен керекті сөз тапса, жазып алсын, я оқысын, керегі жоқ десе, өз сөзім 
өзімдікі дедім де, ақыры осыған байладым», - деп қарапайымдылық білдірсе де, бұл 
жазбалар ғылыми-танымдық және әдеби көркемдік мәні өте зор, ақынның жалпы ақыл-ой 
өрісін, дүниеге көзқарасын танытуға баға жетпес мағлұмат беретін аса құнды қазына 
болып табылады. Абай қара сөздері көбінесе барлық жайлардан өзі сөз бастап, өзі әңгіме 
дүкен құрып отырған болады. Қара сөздердегі бір өзгешелік, Абай өзінің өлең сөздерінің 
көбін заманындағы оқушы ме тыңдаушыларына үнемі түсінікті болмайтындай көреді: Осы 
жайды ескеріп, Абай енді қара сөзінде сол өлеңдерінде айтылатын ойларынын бірталайын 
жаңа сөзбен таратады. Сондықтан кейбір қарасөздерінде бұрынғы өлеңінде айтылған 
ойлар жеңіл, қарапайым, оңай ұғымдармен қайта айтылады. Бұл жөнініде Абай өзінің 
көпшілік оқушы, тыңдаушысымен әңгімелеседі. Сол әңгіме үстінде адамгершілік 
мәселелерінен: әділет, ақтық, турашылдық, шындықты сүйгіштік, ғылымға құмарлық, 
еңбекті сияқты жайларды айтады. Сонымен қатар осылардай адамдық сипаттың жауы 
болатын аярлық, жалғаншылық, бәлекұмарлық, мақтаншақтық, мансапқорлық, өсекшілік, 
еріншектік, арамтамақтық сияқты мінездердің барлығын айтқанда, Абай сол жайларды 
тыңдаушының көңіліне, көкейіне қонымды ету жағынан алдымен ойлайды. Айтпақ сөздері 
мен ойларын мысалдарымен келтіреді. Сөйтіп отырып, үгітөсиет жасайды. Сонда 
тыңдаушысы туралы Абайдың күдігі де көп. Оның байқауынша, кейбір терең өсиет, озық 
ойлар тыңдаушыларының санасына жетпеуі мүмкін. 
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СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ СМУ СТУДЕНТТЕРІ АРАСЫНДА 
ГИРУДОТЕРАПИЯ ЕМІ, ШЫҒУ ТАРИХЫ ТУРАЛЫ БІЛІМ 

ДЕҢГЕЙІ 
 

Калбагаева Ж.Е., Рахманбекова Г.Б. 
 

АеҚ «Семей қ. Медицина Университеті», Семей қ. Қазақстан Республикасы 
 

Өзектілігі: Сүлікпен емдеу әдісі көптеген жылдар бойына қолданылып келеді. Бұл 
жәндікті ем ретінде б.з.д. 2 ғасырда пайдалғандығы жайлы жазылған. Мұндай емді 
гирудотерапия деп атаған. Бұл термин латын тілінің "hirudina" деген сөзінен аударылғанда 
"сүлік" дегенді білдіреді. Қазіргі таңда сүліктердің 400-ге тарта түрі бар. Алайда олардың 
ішіндегі медицина сүлігі ғана емге пайдаланылады. Сүлікпен емдеу тәсілі заманауи емдеу 
тәсілдерінің ішінде бірінші деңгейден орын алады. Оның адам ағзасына әсері барлық 
деңгейде көрінеді. 

Зерттеу мақсаты: Семей қаласының СМУ студенттері арасында гирудотерапия емі 
тарихы және адам денсаулаулығына асер ету туралы білімін анықтау. 

Мәліметтер мен зерттеу әдістері: Семей қаласының СМУ студенттері арасында 
кездейсоқ реттеп арнайы  дайындалған сауалнаманы жүргізе отырып, статистикалық 
өңдеуді жасалынды. Семинар сабақтары көмегімен медицина тарихы туралы білім 
деңгейін көтеру. Сауалнама қорытындысына сәйкес зерттеу нәтижелері статистикалық 
бағдарламалар пакет жүйесі бойынша  дербес компьютерде жүргізілді.  

Зерттеу нәтижесі: Арнайы дайындалған сауалнамаларға ерікті түрде 192 студенттер 
қатысты. Сауалнама кездейсоқ сатімен жүргізілді. Зерттеу көрсеткіштері есептеле отырып, 
оларға анализ жасалынды. Сауалнамаға жауап берген студенттер арасында гирудотерапия 
емі тарихы туралы толық білмейтіндері аныкталды 80% (153). Сауалнамаға жауап 
берушілер арасында сүлікпен ем шара жүргізілгендер саны 43% (82). Тұрғындар арасында 
гирудотерапия емі тарихы және адам денсаулаулығына асер етуі және қандай жағдайларда 
қолдануға болмайтын туралы білімін анықтау барысында 60% (115) толық 
ақпаратталмағандары білінді, сонымен қатар, мәліметтерді толық интернет желісінен 
алатындарын көрсетті. Сол себептен студенттер және тұрғындар  арасында түсіндірме 
қосымша ақпараттары таратылды.  

Қорытынды: Тұрғындар арасында гирудотерапия туралы толық 
ақпаратталмағандары туралы анықталды, соның ішінде шығу тарихы мен қандай 
ауруларға толық болады не болмайды деген сұрақтарға жауап бере алмады. Тек 
косметологиялық тұрғыдан кеңінен пайдаланатынын көрсеткен. Сондықтан, студенттер 
арасында медицина тарихы пәнінде дәстүрлі емдік шаралар тақырыбында 
гирудотерапияның емі туралы қосу және қосымша ақрапат тарату. Сүлікті арнайы 
медициналық фабрикаларда өсіріп, таза гигиеналық жағдайларын көрсетумен қатар, 
қандай ауруда қолдануға болмайтынын көрсету керек.  
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МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ТРИАЖ-СИСТЕМЕ 
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ КАЗАХСТАНА А БАЗЕ КАФЕДРЫ 

СИМУЛЯЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 НАО МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 СЕМЕЙ ЗА 2018-2019ГГ. 
 

Қалиқан Ж. Қ. 
Научный руководитель: Ковылина Р.А., преподаватель 

кафедры симуляционных технологий 
 

НАО «Медицинский университет Семей» г. Семей, Республика Казахстан 
 

Актуальность: Большое количество людей погибает из-за отсутствия 
квалифицированной медицинской помощи на догоспитальном этапе, что и 
определяет повышение роли скорой медицинской помощи населению в системе 
здравоохранения. Учитывая то, что высокой остается догоспитальная смертность, в 
Казахстане с июля 2017 года началась модернизация службы скорой помощи. Для 
улучшения качества оказания неотложной медицинской помощи в Казахстане начал 
внедряться новый формат деятельности приемных отделений стационаров, 
основанный на усилении триаж-сортировки пациентов и готовности принятия 
больных с любой формой патологии. Согласно приказу МЗ РК №450 «Об 
утверждении Правил оказания скорой медицинской помощи в Республике 
Казахстан» от 3 июля 2017 года на базе КГП на ПХВ «Государственный 
медицинский университет города Семей» (в настоящее время - НАО «МУС») была 
создана модель триаж-системы приемного отделения нового образца для 
формирования теоретической основы подготовки специалистов скорой помощи 
нового формата, которая является первой Учебной зоной триаж в Казахстане. 

Цель работы: изучение распространенности обучения медицинских 
работников триаж-системе пациентов в Казахстане.  

Материалы и методы: Дизайн – ретроспективное исследование. Выборка 
сплошная (n=883 человек прошедших обучение). Проведен ретроспективный анализ 
статистических данных прошедших обучение людей за 2018-2019 гг. по данным 
кафедры симуляционных технологий НАО «МУС». 

Результаты исследования: На цикле «Триаж пациентов по степени тяжести 
неотложного состояния» обучено 883 слушателей, из Мангыстауской, 
Карагандинской, Кызылординской, Костанайской, Акмолинской, Актюбинской, 
Павлодарской областей, городов Актау, Павлодар, Караганда, Кызылорда и Семей, 
Петропавловск, Астана, Костанай, Аксу, Урджарского района. Из них – 357 врачей, 
526 человек средних медицинских работников. 

Так же согласован редизайн отделения неотложной медицины в следующих 
медицинских учреждениях: Городская больница №1 г.Павлодар, ГКП Актюбинский 
Медицинский центр г.Актобе, РГП на ПХВ «Городская больница №1» г.Астана, 
Восточно Казахстанская Областная больница г.Усть-Каменогорск, ГКП на ПХВ 
«Мангистауская областная больница» г.Актау, «Областная клиническая больница» 
г.Караганда, ГКП на ПХВ «Областная больница г.Талдыкорган», КГП на ПХВ 
«Областного Медицинского центра» г.Кызылорда, РГП на ПХВ Городская больница 
скорой неотложной помощи г.Алматы, в работе находятся следующие объекты: ГКП 
на ПХВ «Областная больница города Талдыкорган» г.Талдыкорган, ГКП на ПХВ 
«Областная клиническая больница» г.Уральск, Центральная больница г.Темиртау, 
ГКП на ПХВ Атырауская областная больница г.Атырау, КГП Костанайская 
областная больница Костанайская область.  
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Выводы: Функциональный дизайн отделения неотложной медицинской 
помощи и триаж пациентов по степени тяжести неотложного состояния - это 
инновация в бразовании и здравоохранении, модернизация учебного процесса в 
соответствии с современными требованиями. Функциональный дизайн отделения 
неотложной медицины на кафедре симуляционых технологий НАО «МУС» 
рассчитан на полноценную подготовку студентов, интернов, резидентов, 
преподавателей и медицинских работников по всему Казахстану.  
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СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫ АРАСЫНДА 
ДҰРЫС ТАМАҚТАНУ БОЙЫНША БІЛІМ ДЕҢГЕЙІН АНЫҚТАУ 

 
Калбагаева Ж.Е., Әшімова Е.Д. 

 
КеАҚ «Семей медицина университеті», Семей қ. Қазақстан Республикасы 

 
Өзектілігі: Еліміздің әр бесінші тұрғыны - мектеп оқушысы, балалық шағының 

көп уақытын қазіргі заман талабына сай мектептерде өткізеді. Мектеп жасы - 
өмірлік кезеңдерінің маңыздылығын анықтайтын салауатты өмір салтын 
қалыптастырату мүмкіндігі мол уақыт болып есептеледі. Психоәлеуметтік және 
биомедициналық көрсеткіштер сияқты мектеп оқушыларының денсаулығы үшін 
үйлесімді тамақтанудың маңызы жоғары. Қазіргі заманда қазақстанда балалар мен 
жасөспірімдер денсаулығы қоғамның үлкен алаңдаушылығын туғызады, себебі 
мектеп оқушылары арасында мектепте оқу жылдарында көру қабілетінің бұзылуы, 
ас қорыту және зәр- жыныс жүйесінің патологиясы, жүйкелік-психикалық 
бұзылыстар, зиянды әдеттер: алкогольді тұтыну, темекі тарту көбейіп барады. Ол 
физикалық белсенділіктің төмендігі және тиімді үйлесімді тамақтанудың жоқтығына 
әкеледі. 

Зерттеу мақсаты: Семей қаласының мектеп оқушылары арасында жалпы 
дұрыс тамақтану бойынша білімін анықтау және профилактикасымен таныстару.  

Мәліметтер мен зерттеу әдістері: Кездейсоқ таңдау арқылы 121 мектеп 
оқущылар  арасында арнайы дұрыс тамақтану бойынша дайындалған сауалнама 
жүргізу және статистикалық өңдеу жасау. Зерттеу нәтижелерін өңдеу мақсатындаң, 
Microsoft Excel  статистикалық бағдарламалық пакетін қолдана отырып, дербес 
компьютерде жүргізілді. Айырмашылық статистикалық маңызды деп саналды.   

Зерттеу нәтижесі. Кездейсоқ таңдау арқылы 121 мектеп оқущылар арасында 
арнайы дұрыс тамақтану бойынша дайындалған сауалнама жүргізілді және 
статистикалық өңдеу жасалынды. Оқушыларға сіз дұрыс тамақтану ережелерін 
білесіз бе деген сұраққа ия толық білемін 50%, (60), жоқ білмеймін 20 %(24), жауап 
беруге қиналамын 30% (36) деп жауап берді. Фас фуд өнімдерін жиі қолданасыз ба 
деген сауалнама сұрағына ия жиі барамыз 70% (84), жоқ мүлдем қолданбаймын 10%  
(12 ), тек уақыт арасында қолданамын 20% (24) оқушылар жауап берді. Газды 
сусындарды қаншалықты жиі колданасыздар деген сұраққа 80%  (96) үнемі 
қолданамын және жақсы көремін, 20% ( 25) жоқ мүлдем қолданбаймын деген 
жауаптар алдық. Осы сұрақтарға ұқсас сауалнама бөлімдеріне толық және анонимді 
жауаптар қайтарды.  

Қорытынды: Арнайы дайындалған сауалнама арқылы оқушылар арасында 
дұрыс тамақтану жалпы ережелері бойынша және тамақтанудың адам ағзасына 
толық әсері туралы қосымша ақпарат керек екенін көрсетті. Мектеп оқушылары 
(орта буынды) фасфуд тағамдарын жиі қолданатынын ашық көрсетті. Алдағы 
уақыттағы тиімсіз тамақтану келешекте қандай аурулар акелуі мүмкін бойынша 
дәрістер дайындаланады.  
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PROBLEMS OF MEDICAL SERVICE OF THE POPULATION OF THE 

REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 
 

Kassengaliyev А.М. 
Scientific adviser: Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Professor of the 
Department of Microbiology, Virology and General Immunology, Honored Scientist of 

the Republic of Kazakhstan A.R. Ryskulova 
 

NJSC «Medical University of Semey», Semey, Republic of Kazakhstan 
JSC «Kazakh Medical University of Continuing Education», Almaty, Republic of Kazakhstan 

 
Relevance. The health status of the population is a very accurate indicator of the socio - 

economic development of the country as a whole. The state has significantly reduced 
opportunities for free medical care to the population. In the Republic, the principle of financing 
hospitals and polyclinics, depending on volume indicators (the number of beds, medical 
personnel, etc.), without taking into account the quality of real work, that is, the quality of 
treatment, is preserved. Everyone at least once had to pay extra for certain medical services in 
«free» medical institutions. There are state medical institutions where medical services are free, 
but in fact it turns out that in order to receive proper medical care, you also need to pay extra. 

Nowadays, many paid clinics have appeared with a wide range of services provided, with 
the help of which a person can solve his health problems. Prices for paid medical services are 
different everywhere and most often are not available for everyone. There are state polyclinics 
where medical services are free. Both in those and in other clinics, the approach to the patient 
must meet the standards of medical care of the population. The problem of this study is the 
advantages and disadvantages of paid and free medical care, as well as the need to change the 
existing situation in the field of health care. 

 
Objective: 
 study the problems of medical services for the population of the Republic of 

Kazakhstan; 
 understand and identify the main aspects influencing the prevention of the 

development of medicine in Kazakhstan; 
 аnalyze the health care system; 
 give a general description of paid and free medical services; 
 analyze publications in the media devoted to this problem. 
 
Materials and research methods: analysis of publications in the media, analysis of the 

health care system, the concept of the terms paid and free medical care, assessment of the quality 
of medical care. 

 
Research results. In the health care system, several interrelated processes should be noted 

that determine the dynamics of changes, the real state of health of the population and the system 
of medical care for the population. 

The first is a deterioration in the health of the population as a result of a decrease in the 
standard of living of the population, an unhealthy lifestyle, and an increase in the «diseases of 
poverty». Disease statistics have undergone significant changes due to the growth of infectious, 
parasitic, venereal and narcological diseases. In Kazakhstan, a high mortality rate was noted with 
a simultaneous decrease in the population in all regions of the country due to a decrease in the 
birth rate and migration outflow outside the republic. 

Secondly, there have been significant internal changes in the health care system. For 10 
years, the number of hospitals and hospital beds has decreased by almost 2.2 times; the number of 
doctors decreased by a third, or by 20 thousand people. As a result of forced optimization, about 
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1200 rural settlements were left without a medical organization or medical care. The rise in prices 
for medicines made them inaccessible for a significant part of the population. The inequality of 
opportunities also manifested itself in the availability of health care, depending on the economic, 
official and status position, geographical and rural-urban characteristics. Socio-economic 
difficulties have led to a decrease in the number of people visiting medical institutions due to the 
limited availability of medical care. 

Third, the republic is faced with enormous environmental problems that have a significant 
impact on the dynamics of diseases and the need for medical institutions. Acute shortage and 
unsatisfactory water quality, the impact of former military training grounds, land degradation, 
man-made desertification and much more negatively affect the health of the population of 
Kazakhstan. 

 For the formation of a new health care system in the republic, a reform was carried out, 
including legal, institutional and structural changes. The creation of a new public health 
infrastructure provides for the formation of a private sphere of medicine, while maintaining the 
state-guaranteed volume of free medical care. 

The health care system is going through a difficult stage in its development; there are big 
organizational, structural and financial problems. There is a decrease in the accessibility of the 
population, especially the rural population, to primary health care. The following factors have a 
negative impact on the health of the country's population: 

 decline in the standard of living of the majority of the population; 
 lack of healthy lifestyle skills among the majority of the population:  
 high levels of alcohol consumption, tobacco smoking, low level of sanitary and 

hygienic skills; 
 irrational, unbalanced and often insufficient nutrition; 
 lack of iodine and iron in the diet; 
 limited access to safe water supplies, especially in rural areas. 
The current stage of reforming the health care system in the Republic is characterized by 

tasks aimed at improving the quality and availability of medical services for the population of 
various social groups. In order to form an effective system for the provision of medical services, 
structural transformations are continuing aimed at strengthening primary health care, creating an 
economically more efficient institution of family medicine, introducing modern approaches to 
treating diseases based on WHO recommendations. 

 
Conclusions. The result of the work of medicine is the number of citizens who restored 

their health, a decrease in disability, mortality, an increase in the duration and quality of life. 
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Relevance. Public health is an important factor in national security. In this regard, all the 

variety of aspects related to the protection of the health of citizens, including the problems of legal 
support for medical activities, are extremely relevant. 

In our country, the protection of public health is a matter of national importance. Public 
health protection is understood as a set of measures of a political, economic, legal, social, cultural, 
scientific, medical, sanitary and epidemiological nature aimed at preserving and strengthening the 
physical and mental health of each person, maintaining his active long-term life, providing him 
with medical assistance in case loss of health. 

Objective: To review the development of health care in the Republic of Kazakhstan. 
Materials and research methods: Review and analysis of health care development in the 

media. Review of State Programs and Statistics. 
Research results. One of the main priorities of the Republic of Kazakhstan from the point 

of view of sustainable and stable growth in the welfare of the population is the development of the 
health care industry, which should become a single, developed, socially oriented system designed 
to ensure the availability, timeliness, quality and continuity of medical care. The implementation 
of an innovative policy in the health care system should define and consolidate the strategic 
principles for improving the system aimed at preserving and strengthening the health of the 
population, the formation and effective functioning of the system for the provision of affordable 
and high-quality medical services, as well as the development and implementation of new 
schemes for organizing medical care and health management based on further sustainable 
development of the industry. 

Given the need for an accelerated large-scale reorganization of the healthcare system, 
Kazakhstan's modernization breakthrough should be systemic and aimed at eliminating the 
political, technological, intellectual, infrastructural lag of the domestic healthcare system and 
ensuring its competitiveness. 

The issue of providing the healthcare sector with qualified personnel remains a serious 
problem. Today, the industry employs about 59 thousand doctors, which is 37.4 positions per 10 
thousand people. Despite the annual increase in the output of medical personnel by more than 
9.5% due to the increase in admission to medical universities on budget grants, the industry 
remains in short supply of personnel, especially in rural areas. The indicator of the provision of 
medical personnel for the rural population (13.0 per 10 thousand) is 4.5 times less than in the city 
(58.8 per 10 thousand). 

In order to overcome a significant lag behind world standards, measures have been 
launched to improve the management of medical science. A number of scientific organizations 
have changed their organizational and legal form to gain greater independence. Scientific, 
educational and practical clusters are being created. Evidence-based medicine centers have been 
established in scientific organizations. More than 40 promising researchers have been trained in  
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research management at US universities. The number of publications in peer-reviewed 
international journals has increased, and international patents have emerged. A rating system for 
assessing the activities of medical science organizations has been developed. 

Despite the measures taken, the main problems in the field of education, science and human 
resources development in Kazakhstan's healthcare remain the quality of training, the level of 
qualifications of working specialists, a shortage of personnel providing primary health care, an 
excessive concentration of medical personnel in large cities, an imbalance in the number of 
doctors and nurses. , lack of motivational incentives to work and insufficient social protection of 
health workers, low competitiveness of scientific research, lack of innovative achievements. 

Conclusions. Health care financing increased from 1.9 percent of GDP to 3.2 percent. 150 
telemedicine centers connected with leading foreign clinics have been created. We must take 
prevention seriously and improve the quality of primary health care. Particular emphasis should 
be placed on expanding the availability of medical care for rural residents. A new social project 
has started in the Republic - 2 specialized medical and diagnostic trains «Densaulyk». They 
examined and treated tens of thousands of people in the most remote corners of our country. As a 
result of the fulfillment of these tasks, the life expectancy of Kazakhstanis will increase to 70 
years, and by 2020 - to 72 years and more. It is necessary to promote a healthy lifestyle, to use the 
sports base created everywhere. It is planned to build medical outpatient clinics, feldsher-obstetric 
points and polyclinics. 
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Өзектілігі: Медицинада заманауи ақпараттық технологияларды енгізу және 
шешімдерін іздеуге кететін уақытты едәуір қысқартады, ал уақыт көбінесе адам өмірін 
құтқаруда шешуші фактор болып табылады.  

Зерттеу жұмысының мақсаты: Медицинадағы сандық технологиялар жетістігі мен 
болашағы неде екенің түсініп, дәлел ретінде жеткізу. 

Зерттеу жұмысының талаптары мен зерттеу әдістері: Цифрландыру 
медициналық қызметтердің сапасының артықшылығы мен кемшілігін ашып көрсету. 

Зерттеу барысында күтілетін нәтиже: Отандық денсаулық сақтау саласында 
цифрлық технологиялар белсенді енгізілуде. Қазақстанда денсаулық сақтауды цифрлық 
жаңғырту мақсатында медициналық  ақпараттық  жүйелер енгізілді. Олар 2019 жылдың 1 
қаңтарынан бастап қағазсыз жұмыс форматына көшуге мүмкіндік берілді. Денсаулық 
сақтау мен медицинадағы ақпараттық технологиялар біздің өмірімізді жақсартады. 
Қазақстанда ақпараттық-коммуникациялық технологиялар медицинада  2018 жылы 10% - 
болса, 2019- жылы көрсеткіш 35 % дейін өсті. 

Мысал ретінде басқа елде Оңтүстік Корея мұндай әсерлердің классикалық мысалы 
болып табылады, өйткені 2018 жылдан 2019 жылға дейін мұндағы ақпараттық-
коммуникациялық технологияның секторы 83% - ға өсті. Алайда, барлық процестер, 
идеялар мен өнертабыстар сияқты, осы саладағы  ақпараттық технологияның оң және теріс 
жақтары бар. Осыған сәйкес цифрландыру медциналық қызметтердің оң әсерінің сапасына 
айтатын болсақ, мәселен, Қарағанды облысы бойынша нақты мысал келтірейін. Аталған 
өңірде цифрландыру нақты нәтиже беріп отыр. Қарағанды облысында цифрландырудың 
нәтижесінде туберкулездің алдын алудың жақсарғанын байқадық. Флюорографиялық 
тексеру барысында туберкулезді және онкологиялық ауруларға жеткізбей ерте анықтауға 
қол жеткізілді. Туберкулезбен, онкологиялық аурумен ауыратындар саны едәуір азайды 
[3]. 

Тағы бір айта кететің мәлімет Семей қаласында ашылған бұл орталық Астана 
қаласындағы травматология және ортопедия ғылыми-зерттеу институты, сондай-ақ 
Семейдегі Мемлекеттік медицина университетімен бірлесіп іске асырылған жоба болып 
табылады. Бұл орталығында заманауи қондырғылардың көмегімен жоғары технологиялық 
медициналық қызмет түрлері мен ішкі протездеу және күрделі жарақаттарды емдеу үшін 
ең озық технологияларды енгізуге мүмкіндік береді. Кемшілігіне тоқталатын болсақ: 
электрондық тіркеу арқылы қабылдауға жазылу қарт адамдарға қолайсыздық тудырады; әр 
қызметкер IT жүйесіндегі жаңалықтарға дайын емес; ІТ пайдаланушының тіркеуді жүзеге 
асыру үшін интернет желісінің  болмауы. 
Қортынды: Қортындылап айтсақ медицинадағы цифрлық технологиялар жетістігі XXI 
ғасырда ақпараттық-коммуникациялық технологияларының (АКТ) бір ажырамас бөлігі 
деуімізге болады және адам қызметінің барлық салаларында кеңінен қолданылды. Бұл–
ақпараттық жүйенің ең алдымен беретін артықшылығы. Медициналық құрылымдар 
арасындағы жедел байланыс бірнеше секундтің ішінде-ақ жүзеге асырылатын болады [1]. 
Егде жастағы адамдарғада ұялы телефонды таңдау адамның физикалық ерекшеліктерін 
ескеруі керек. Қазір егде жастағы адамдарға бағытталған модельдер бар. Ең түсінікті 
пернетақталары бар  үлкен телефон. Үлкен түймелер артрит немесе көру қабілеті нашар 
адамдар үшін ыңғайлы. Қарттар бұл біздің қазынамыз оларға ыңғайлы смартфондар болса, 
медицина одан сайын деңгейі көтерілетін ескерсек. Осылайша, цифрландыру медицинаға 
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енгізілгенге дейін қызметкерлер құжаттарды қолмен толтыруға және деректерді санаққа 
көп уақыт жұмсады, бұл пациенттерді күтуге мәжбүр етті. Цифрландыру(IT) арқасында 
барлық деректер бір рет дерекқорға енгізіледі және қайта толтыруды талап етпейді [2]. 
Адамдар айқындықты ұнатады, сондықтан бір мәселені шешетін, бірақ толығымен 
шешетін өнімді жасаған дұрыс деп есептеймін. 
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Актуальность: В мире более ста миллионов людей страдают от 

нейродегенеративных заболевании, потеря связи со своими конечностями не дает надежду 
на будущее, нарко- и алкозависимость каждый день разрушают семьи. Применение 
мозговых имплантов позволит человечеству выйти на новый уровень и подарить новые 
ожидании в будущем. 

Цель работы: Рассказать о перспективе мозговых имплантов. Познакомить с 
работами различных компании и о их дальнейшом использовании. 

Методы иследования: Активный поиск информации из различных статей, научных 
работ, новостей, видеоблогов, документальных фильмов с применением ключевых слов: 
мозговые импланты, нейронные импланты, нейронные стимуляторы 

Результат: В результате я узнал о различных иследованиях, которые проводились в 
разных годах и в разных странах. Самые первые эксперименты в доказательство того, что 
все живые существа являются «электрическими» привел италиянский врач Луйджи 
Гальвани. И с тех времен были проведены множество иследовании с электричеством. 
Теперь в наши дни мы увидели плоды вековых экспериментов. Современные импланты в 
мозг блокируют, стимулируют или записывают активноти нейронов в головном мозге. 
Нейростимуляторы используются с 1997 годов для облегчения симптомов заболевании 
такиз как дирпессия, эпилепсия, дистония и болезнь Паркинсона. Сегодняшние дни 
импланты в мозговые имплантаты оставляют после себя клавиатуры, мыши и смартфоны, 
которыми мы пользуемся каждый день. Подбные реализации обещают крупные компании 
как Cybernetic основанный Университетом Штата Юты, США и Neurolink, которого 
генеральным директором является сам Илон Маск известный под одним из его проектов 
Tesla. С помощью интерфейса мозг-компьютер человек может безовсяких сложностей 
выполнять различные виды действии не вставая с место. Например, печатать текстовые 
сообщения, играть в видеоигры, делать покупку онлайн. Благодарья мозговых имплантов у 
пацинетов облегчутся возможности управлять бионические аппараты. В будущем нас 
ожидает многого! 

Выводы: Проведенные мною иследования доказывают, что человечество не будет 
стоять на месте и будет дальше творить историю. Современные проблемы требуют 
современных решений. Мы достигнем новых высот нашей эпохи. Для наших мечтаний 
откроются новые двери. В моем работе кратко приподнесены труды многих ученых, 
врачей, инженеров. Они вложили свою жизнь в изучение человеческого мозга, механизма 
его работы, алгоритмических вычислений. Мозговые импланты требуют доработку, они 
все еще не готовы выйти на рынок.  
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Тақырыптың мақсаты: Қазақ тілі лексикасының тілдік қабаттары моңғол, араб, 

парсы, орыс тілдері арқылы енген сөздердің белгілі бір тілдік бірліктерде жұмсалуын 
мақал-мәтелдер мен тұрақты сөз тіркестеріне жүгіне отырып, синонимдік қатарларын 
анықтау, стилдік қолданылу сипатын тану негізге алыну.  

Зерттеу әдісі: талдау, сараптау.  
Тақырыптың өзектелігі: Араб-парсы тілінен ауысқан сөздер атқаратын қызметі 

жағынан өзара бірдей деуге болмайды. Бұларды төрт топқа бөліп қарауға болады. Байырғы 
төл сөздей жымдасып кеткен актив сөздер(әбден тұрақтанған сөздер) Терминдік сипаты 
бар арнаулы сөздер(мамандықтың белгілі бір саласында жұмсалатын сөздер) Әртүрлі 
экспрессивті-эмоциялық мәні бар, ерекше стильдік реңк тудыратын сөздер Әдеби тілдің 
шеңберінен біржола ығысқан немесе ығысуға жақын жүрген сөздер ас, бақыт, ар, дүние, 
шаруа, әл, дос, зат, қас, айна, дастарқан, астар, нан, шам, сабын,сынап т.б.  

Қорытынды: Қазақ тілінің орыс тілі лексикалық қабаттарына әсері Макс Фасмер 
«Этимологический словарь русского языка» сөздігінде көптеген сөздердің шығу тегі түркі 
тілдес халықтардың, соның ішінде қазақ тілінен екендігін байқатады. Қазақ тіліндегі 
«қарындаш» сөзін орыс тіліндегі «карандаш» сөзінен шыққан дейді, оны М.Фасмер 
сөздігінде орынды орынды атап көрсетілгеніндей : «қара»/чёрный және «тас» /тас/ 
сөздерінің бірігуінен жасалғанын, қарандашты сыртқы ағаш қапсырмасын алып тастасақ, 
ішінде расында ұзын қара тас жатқанын ескермейді. /Ал күнделікті қолға ұстайтын 
«қалам» сөзінің Еуропа халықтары мәдениетінің қайнар көзі саналатын Латын тілінде \6-8 
ғасырда\«каламус» түрінде орын алғанына да мән бермейді. Сондай-ақ, М.Фасмер 
сөздігінде дәлелденген «деньги» сөзі түркілік «теңге» сөзінен шыққанын , ал оның ар 
жағында түркілерді бір кезде ақша орнына тиін терісін қолданғанын, кейін тері орнына 
«тиынға – тәңгә, теңге» деп аталған айналымдық белгілер, монеталар шығарып, содан 
қазақ тілінде тиын-(копейка)-сақталғанын/ ескеру керек. Осы орайда, алдымен, орыс, 
соңынан түркі сөзін келтіріп, тізсек: алый-алқызыл, бакалея-бакқал /ваккал-көкөніс 
сатушы/; барабан-дарабан, башлык-башлық/ басқа киетін киім/; башмақ-баспақ/ қазақта 
«ш» орнына «с» қолданылса, қазақтан басқа татар, башқұрт, шубас, моңғол тілдерінің 
негізі бір болса да, әрқайсының жекелеген дыбыс өзгешелігі болатынын да есте сақтайық. 
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ӘОЖ 82- 91 
ШЕШЕНДІК СӨЗДЕР 

 
Кабыкенов Б., Мұстафин М. 

Ғылыми жетекші: Абешова Н.М. 
 

КеАҚ «Семей медицина университеті», Семей қ. Қазақстан Республикасы 
 

Тақырыптың өзектілігі: Қазақ шeшeндiк сөздeрi — бастаy алар қайнар бұлақтарын 
түркiлiк танымнан түптeн тартып, өзiндiк ұлттық eрeкшeлiктeрдi, қасиeттeрдi бойына 
жинақтап, көркeмдiк қyатымeн, ғибраттық сарынымeн дараланған, сондай-ақ, ас бай 
поэтикалық тiлiмeн өзгeшe қалыпта көрiнгeн, халқымыздың рyхани азығына айналған 
көркeмдiк құбылыс. Шeшeндiк сөздeрдiң көлeмiнiң аyқымды, iшкi жанрлық түрлeрi дe әр 
алyан.  

Тақырыптың мақсаты: Шешендік сөздер арқылы сана-сезім мен ақыл ой 
ұшқырлығын, сөз шеберлігін, дұрыс ойлау жүйесін қалыптастыу.  

Шешендік сөздерге халық даналығы, инбаттылық пен ізгілік нышандары жататынын 
айта отырып, түрлерін көрсету.  

Зерттеу әдістері: талдау,салыстыру.  
Нәтижесі: Қазақ халқы жаратылысынан шешендік өнерге бейім халық. Қазақ 

шешендік өнері- атадан мирас болып, алтын баулы желісі үзілмей келе жатқан ардақты 
өнер. Теңіз тербеп тереңінде шайқалған інжу маржандай ғасырлар бойы халық жадында 
сақталып, жұпталып көптің көкейіне орнаған шешендік сөздер шешендердің даналық 
сөздерінде ашылады, айқындалады, ал шешендер әлденеше ұрпақтың сана сезімін аралап, 
көптің көкейіне қонақтаған ойлы, сырлы сөздерді жаттап, жадында сақтайды керекті, 
келеңді жерінде жаңартып кәдеге жаратады. Шешендік сөздер қазақ ауыз әдебиетінің 
күрделі де көркем бір саласы болып табылады. Қазақтың дәстүрлі шешендік сөздерін: 
шешендік толғау, шешендік арнау, шешендік дау деп шартты түрде үшке бөлінеді. 
Шынайы шешендік қиялдан тумайды, өмірлік оқиғалардан, табиғи құбылыстардан туады, 
көп жылдық тәжірибе мен сан рет қайталау арқылы сыннан өтіп халық мойындаған 
қағидаға, даусыз ақиқатқа айналады. Оның үстіне әр дәуірдің әр түрлі сөз шеберлерінің 
талғамынан, толғауынан өтіп шешендік сөз “тілге жеңіл, жүрекке жеңіл” тиетін сүйкімді 
үн мен ырғаққа ие болады. Шешендік сөздер үш түрлі болады: кеңесу, билік және 
салтанатты сөз. Ал құрылысы жағынан кіріспе, баяндау және қорытынды болып бөлімнен 
тұрады.  

Қорытынды: Дарынды адамдар қатарын көбейту үшін олардың сөйлеу тілі және 
танымын дамыту керек. Негізі халқымыздың даналықпен айтқан шешендік сөздерінде 
жатыр. Қазіргі кезде даналыққа құрылған қанатты сөздерді, мақал-мәтелдерді, шешендік 
өнерді жас ұрпақтың бойына қалыптастырып, сол арқылы рухани байлығын арттыру 
қажет. 
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ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИХ ПРИОРИТЕТОВ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
 

Калижанова Дильназ 
Научный руководитель: Нұрғазы Қ. А. 

 
НАО "Медицинский университет Семей" г. Семей, Республика Казахстан 

 
Значимость исследования: Трансформация казахстанской политико-правовой, 

социально-экономической и внешне-политической системы в целом и их отдельных 
институтов в частности, в условиях интеграционных процессов актуализировала 
комплексное теоретико-методологическое изучение самого феномена глобализации.  

Цель исследования: В научной литературе глобализацию принято характеризовать 
в первую очередь как результат научно-технической революции, развития 
информационных технологий и компьютерных сетей, телекоммуникационных и 
транспортных систем, а также взаимодействия национальных рынков, невиданного по 
интенсивности движения капиталов, товаров, услуг и рабочей силы по всему миру.  

Методы и материалы исследование: Утверждается, что глобализация – следствие 
небывало возросшей технической и экономической мощи человечества, которая 
побеждает пространство и время, сближает народы, страны и континенты. В современной 
науке глобализация изучается с различных точек зрения: экономической, философской, 
культурологической, политологической, филологической, социологической, 
педагогической, юридической и внешнеполитической. Появилась самостоятельная наука, 
изучающая процессы глобализации, - глобалистика. Вместе с тем несмотря на довольно 
длительный период научного изучения данного феномена отечественными и зарубежными 
авторами, вопрос о самом понятии и содержании глобализации до сих пор остается 
спорным и неопределенным. В научной литературе представлено много определений 
глобализации.  

В.В. Михеев справедливо утверждает, что глобализация является «развитием 
экономической и политической взаимозависимости стран и регионов мира до такого 
уровня, на котором становится возможным и необходимым постановка вопроса о создании 
единого мирового политико-правового поля и мировых  органов управления». Что 
касается Казахстана, то наша страна интенсивно модернизируя политико-правовую 
систему и полномасштабно демократизируя институты общества и государства с середины 
2000 г. стала участвовать в решении важнейших проблем, имеющих глобальный характер. 

Казахстан, став участником Организации по безопасности и сотрудничеству в 
Европе наряду с другими государствами Центральной  Азии, по сути, изменил 
политический ландшафт Старого света, и принял государственную программу «Путь в 
Европу» к осуществлению собственной стратегии, нацеленной на постепенное восприятие 
политических, правовых, философских ценностей, присущих европейской цивилизации. 

Вывод: Казахстанский  путь в Европу - это беспрецедентная, не имеющая аналогов в 
мировой дипломатической истории программа. Речь идет о постепенном вхождении 
крупного евразийского государства как Казахстан, в общеевропейское цивилизованное 
пространство. Данный стратегический курс полностью соответствует долгосрочным 
национальным интересам Казахстана. 
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СРАВНЕНИЕИ АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
 

Касенова Асылжан 
Научный руководитель: Нұрғазы Қ.А. 

 
НАО "Медицинский университет Семей" г. Семей, Республика Казахстан 

 
Значимость исследования: Экономическая система — совокупность всех 

экономических процессов, совершающихся в мире, государстве, стране или обществе на 
основе сложившихся в нем отношений собственности и хозяйств механизма. На 
протяжении многих лет наша страна находилась за своеобразным занавесом, имя которому 
«административно-командная система», охватывающим все сферы жизнедеятельности 
общества, включая каждого человека. Самое яркое отражение данного явления нашло в 
экономике государства, поскольку наряду с политикой и правом она определяет основы 
государственной и общественной жизни, именно в этой триаде проявляются наиболее 
четко противоречия и закономерности развития общества.  

Цель исследования: В настоящее время Казахстан вступил в новый период своего 
развития, связанный с переходом к рыночным отношениям. Для множества предприятий 
переход к рыночным условиям хозяйствования был нелегким этапом в их работе. 
Вследствие того, что свою деятельность они осуществляли согласно планам, 
установленным свыше, предприятия не задумывались о необходимости их продукции для 
конечного потребителя, а также о качестве производимой продукции. Эти проблемы 
привели к тому, что в современных условиях многие организации стали 
неконкурентоспособными. Однако, несмотря на проявившиеся недостатки, необходимо 
оценить возможные достоинства хозяйствования при тщательном планировании.  

Методы и материалы исследование: Современный кризис показал, что без 
поддержки государства даже мощные компании могут стать банкротом. В связи с этим, 
необходимо рассмотреть типы экономических систем, а также переход от планового типа к 
рыночному для современного Казахстана. Использование ресурсов для удовлетворения 
потребностей подчинено экономическим целям, которые преследуют в своей 
экономической деятельности субъекты экономических отношений. На сегодняшний день 
экономисты выделяют 4 типа экономических систем: 

 

Линия 
сравнения 

Традиционная Командная 
(централизованная) 

Рыночная 
(капиталистическая) 

Смешанная 

Собственность 
на основные 
факторы 
производства 
(земля и 
капитал) 

Коллективная 
(община, племя 
или общее 
пользование) 

Государственная Различные виды 
собственности 
(включая частную 
собственность) 

Частная 

Распределение 
основных 
производствен
ных 
ресурсов и 
материальных 
благ 

Коллективное 
Лучшее 
достается 
вождям или 
собственникам 
земли, остав-
шаяся часть 
распределяется 
согласно 
обычаям 

Государственное 
Действует 
уравнительный 
принцип 
распределения 

Рынок спроса и 
предложения 

Государственное и 
рыночное 

http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/subekty-rynochnyh-otnosheniy.html


85 

Главный 
мотив к 
производству 

Удовлетворение 
собственных 
потребностей 

Выполнение плана 
 

Получение прибыли Получение прибыли и 
полное 
удовлетворение 
потребительского 
спроса 

Экономически
й порядок 

Экономические 
проблемы 
решаются в 
соответствии с 
обычаями 

Введение жестких 
административных 

и уголовно-
правовых мер. 

Строго 
фиксированные и 
унифицированные 
цены и заработная 

плата 

Рынок регулирует 
спрос и 

предложение. 
Государство 
выступает 

социальным 
гарантом 

стабильности и 
защищенности 

людей. 
Цены и заработная 

плата определяются 
на основе рыночной 

конкуренции 

Главные 
экономические 
вопросы в рамках 
смешанной системы в 
основном решаются 
рынками. 
Государство участвует 
в решении основных 
экономических 
вопросов не с 
помощью планов, а 
путем централизации 
в своем распоряжении 
части экономических 
ресурсов. Эти ресурсы 
распределяются таким 
образом, чтобы 
компенсировать 
некоторые слабости 
рыночных механизмов 

Развитие 
экономики 
(экономически
й рост) 

Неспособность 
к 
самосовершенст
вованию, к 
прогрессу, 
вследствие 
преобладания 
экстенсивных 
технологий в 
производстве, 
при которых 
используются 
простейшие 
орудия труда и 
ручной труд 

Нежизнеспособност
ь системы: 
-невосприимчивость 
к достижениям НТР 
- неспособность 
обеспечить переход 
к интенсивному 
развитию 
экономики 

Развертывание научно-технического 
прогресса, новое отношение к труду 
(творческое), повышение внимания к 
окружающей среде, гуманизация 
экономики («человеческий потенциал»), 
информатизация общества, глобализация 
хозяйственной деятельности. 
Модернизация экономики (экономические 
реформы). 
Основные цели экономического роста: 
повышение материального благосостояния 
населения и поддержание национальной 
безопасности. 

 
Вывод: Все же, как ни упорядочена, как ни регулируема государством 

экономическая жизнь в странах мира, ее основой остаются все те же три элемента: частная 
собственность, частная инициатива и рыночное распределение ограниченных ресурсов. 
Именно на рынках проверяется правильность хозяйственных решений производителей 
товаров и их право на получение прибыли как вознаграждения за свои усилия. Реальным 
же механизмом формирования такой оценки является сопоставление затрат на 
производство товаров и рыночных цен, по которым реально можно продать 
произведенные товары. 
 
 
 
 
  

http://egeteka.ru/learning/intensive_work/societyknowledge/616/
http://egeteka.ru/learning/intensive_work/societyknowledge/616/
http://www.egeteka.ru/learning/intensive_work/societyknowledge/968/
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ПРОБЛЕМА ЛЮБВИ И СИМОНЫ ДЕ БОВУАР 
 

Касенов А.Е., Амерханов А.А., Жакупов А.Н. 
Научный руководитель: Купанова С.А. 

 
НАО «Медицинский университет Семей» г. Семей, Республика Казахстан 

 
Актульность: Для тех, кто ищет партнерства между двумя независимыми людьми, это когда 

никого не беспокоит равенство и свобода обоих партнеров. И показать как вы должны вести свою 
романтическую жизнь, во многом зависит от того, что вы думаете о любви и каких отношений вы 
хотите. 

Цель: Призвание философа - размышлять над важными вопросами, а что может быть важнее 
вопроса любви? Раскрыть  что такое любовь и как это делать с точки зрения Симоны де Бовуар.  

Материалы и методы исследования: проблема любви в истории философии и в 
произведении Симоны де Бовуар «Второй пол». Анализ и синтез  

Результаты исследования: Определяющее различие в мысли де Бовуар о любви проходит 
между подлинной и неподлинной любовью. Для нее неаутентичная любовь - это угроза 
существованию. Когда мы верим, что любовь завершит нас, или когда мы теряем себя в любимом, 
мы стираем себя как независимые существа. Это то, что де Бовуар называл недобросовестной 
любовью. В ее обществе мужчин гораздо больше, чем женщин, поощряли иметь интересы и 
амбиции вне их отношений, в результате чего женщины были особенно уязвимы перед 
опасностями недостоверной любви. 

Подлинная любовь, с другой стороны, предполагает партнерство, в котором обе стороны 
признают независимость друг друга и преследуют цели и интересы за пределами своих отношений. 
В книге «Второй пол» она пишет, что настоящая любовь должна быть основана на «взаимном 
признании двух свобод». Это означает, что ни один партнер не подчиняется другому и не берет все 
свое значение из любви к этому партнеру. Напротив, каждый из них представляет собой 
независимое целое, которое каждый день свободно выбирает другое, не пытаясь полностью владеть 
ими. 

Вывод: Как мы можем воплотить это в практический совет? Глубоко любите, но не бросайте 
свою повседневную работу. Ваши собственные интересы и независимость - вот что в первую 
очередь делает вас привлекательным, поэтому настаивайте на независимости и равенстве в своих 
отношениях. Работайте над общими целями, чтобы вместе создавать смысл, сохраняя при этом 
свободу. 
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Өзектілігі. «Абыройың артқан сайын арқалар жүгiң де ауырлайды» деген 

нақыл сөз тегін айтылмаса керек. Абайдың ел алдында атқарған үлкен бір абыройлы 
қызметі – оның білгір би ретінде танылуы. Абайдың от тілді, орақ ауызды би болып 
қалыптасуына ең әуелі өзі өскен әлеуметтік ортасы ықпал еткені айқын. Арысы  
Ырғызбай, онан соң Өскенбай, кейіннен өз әкесі Құнанбайға дейін үзілмей, әдемі 
жалғасқан билік дәстүрінің Абайды айналып өтпегенін байқаймыз. Сондай-ақ, 
қазақтың әдеттік заңының білгірлері, ескі билердің дау-дамайды шешудегі өнерін 
меңгеруі мен орыс заңын жетік білуі, заңтану әдебиеттерін талмай оқуы да өз әсерін 
тигізді. 

Қapaпaйым қaзaққa түсiнiктi – eл, мaл, ғылым, дiн, бiлiм дeгeн қaтapдaғы 
сөздepдi Aбaй сaясaт дeңгeйiнe көтepiп, бұлapды қaндaй дa eлдiң iшкi жәнe сыpтқы 
сaясaты мeмлeкeттiк бaғдapлaмaсы дeп қapayғa бoлaтынын хaлық сaнaсынa кұйды. 
Сeбeбi бұлapсыз eлдiң тұтaстығын, мeмлeкeттiк тұpaқтылығын сaқтay жaғдaйлapы 
өздiгiнeн пaйдa бoлмaйды.  Бұлapдың бәpiн aдaмның қoлы мeн oй бipлiгi жaсaйды, 
яғни хaлық дeгeн сөз. 

Мақсаты. Абай Құнанбайұлының қазақ халқының бірлігі, тыныштығы, 
болашағы үшін билік айтуын қарастыру. 

Материалдар мен зерттеу әдістері. Абай заманында қазақтың жері, болыс, 
уезд, облыстарға бөлінген. Ең төменгі ауыл мен болысты болыс пен билер, уезд бен 
облысты патшаның әскери шенділері билегені белгілі. Билер болыстың тірегі болды, 
әр болыста билердің саны ауыл санына байланысты бес-алтыдан он-он екіге дейін 
жетіп отырған көрінеді.  

1878-жылы Үзікбай Бөрібаев дегеннің атынан жазылған арыз, яғни Таймақ 
оқиғасынан кейін, Абай толық ақталып шыққанымен болыс болу құқығынан 
айырылады. [1] Абайдың болыстық қызметі аяқталғанымен, одан кейінгі жылдары 
кәсіби би, сол кездің тілінде «должностной би» болуы кемеңгердің қайраткерлігінің 
тағы бір қыры еді. Абай Шыңғыс болысында алты жыл ресми би болып,  өкіметтен 
белгілі мөлшерде жалақы алып отыратын қызметкер болған. Бірақ ақынның ресми 
емес жағдайда, халықтың қалауымен ондаған жылдар би болғанын да абайтанушы 
ғалымдардың еңбектерінен байқауға болады. Абайдың бейресми би болған жылдары 
шамасы 1879-1892 жылдар аралығына келеді. Жалпы, Абай он бес жылға жуық би 
болған. Сол уақыттарда қазақ даласында ел басқару өнерін дәл Абайдай жете 
меңгерген адам кемде-кем еді. Тобықты іші Абайды жас жігіт шағында «әділ болыс» 
дегені сияқты ел ағасы жасында «әділ би» деп атады. Үзеңгі серігі Көкбай: «Билікке 
келгенде Абайдай әділ, таза биді тобықты іші бұрын-соңды көрген жоқ деп айта 
аламын», деп куәлік еткен көрінеді. [2]. Абайды кейінгі абайтанушылар адамның 
жан дүниесіндегі өзгерістерді байқайтын кәсіби психолог ретінде де қарастырады. 
Кемеңгер ақын өзінің өткір сезіміне қоса, психология ғылымымен әуестеніп, Семей 
кітапханасынан керекті кітаптарды тауып, оқып отырған екен. Абайдың осы өнеріне 
келте дауда алғызбай, ұрымтал сөзбен қарсыласын қапыда қалдыратын шешендігін 
тағы қосыңыз. Осылайша, Абай билігі бұзылмайтын бедел иесіне айналған көрінеді. 
Шыңғыстау еліндегі небір араздық, жаулық, кісі құны, мал барымтасы, жесір, жер 
даулары Абай алдында бітім тауып отырған. Сол сияқты, Абай  әйел басына азаттық 
әперу мәселесін де үнемі көтерген. Ең бастысы, қандай мәселеге де халықтық мүдде 
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тұрғысынан қарап әділ шешім қабылдап отырған. Сондықтан қара қылды қақ бөлген 
төбе басы – «әділ би» атануы таң қалдырмайды. 

Абай өзінің беделін, білімін, әдет-ғұрып заңдарына жетіктігін, би атағын 
қуғын, жәбір көрген, азды-көпті бас бостандығын тілеген қыз-келіншектерге 
көмекке жұмсаған көрінеді. Абайдың келіні Камалияның айтуынша, бір күні Әліман 
деген жасы жиырма үштегі келіншек Абайдан өзіне араша болуын сұрап келеді. Ол 
Шөте атты жолдасының өмірден өткеніне бір жыл толғанын,  одан қалған жалғыз 
еркек баласының бар екендігін айтады. Туысқандарының әмеңгерлік салтты алға 
тартып, маза бермей жүргенін, өзінің байға тиюге құлқы жоқ екендігін алға тартып, 
көз жасын тыймай жылайды. Біраз әңгімелесіп, қал-жағдайын сұрасып болып, Абай 
осы жесір әйелдің ауылы – Топай руының басты адамдарына хат жазып беріп 
жібереді. Жас әйелге «Енді ешкім тимейді, үйіңе қайт, балаңды тәрбиелеп өсір, 
шаруаңа ие бол», – деп ақылын айтып шығарып салған көрінеді. [3].Осыған ұқсас 
тағы бір оқиға, Мамай руынан шыққан кедейдің қызы Ақбордақ дейтін жесірді  
қайнысы әмеңгерлікпен аламын  деп зорлық көрсетіп, қараңғы үйге қамап қойыпты. 
Ақбордақ қамаудан қашып шығып, Абайға араша сұрап келеді. Жесірдің қайнысы 
Құнанбай ауылына жақын адам болғанымен, Абай бұл әйелге де бас бостандығын 
алып береді. 

«Тура биде туған жоқ, туғанды биде иман жоқ» дейді халық даналығы. Абай 
өзінің немере інісі Шәкәрімді де жазаға тартуы турашылдығының бір айғағы. 
Шәкәрім ноғай ауылының қызы, келешек жары Айғанша сұлуды рұқсатсыз алып 
қашқанда, Абай інісіне ноғай ауылына ондаған түйе, екі үйір жылқы айыппұл 
төлетуге шешім шығарады. Осы іспеттес мысалдар өте көп кездеседі. Жалпы, Абай 
өз дәуірінде  алпыс шақты билік айтқан көрінеді. [4] Осы келтірілғен Абай биліктері 
мен билік шешімдерінен қазақ әдет-ғұрып ережелерінің сыр-сипаты, қасиеттері 
туралы, шешендігі үлкен іргелі билердің үлгісін, тәртібін ұстаған Абай сияқты 
сырлы асыл сөздің иесі атанған, әділдігі мен адалдығы арқасында, ел намысын 
жоғары ұстаған жеке адамдардың – билердің тұлғасы көз алдымызда елестейді. 
Қаймағы бұзылмай тұрған ерікті, ерлікті, адам басын сыйлайтын ерте замандағы 
қазақ әдет-ғұрып заңдарының қоғам өміріндегі алған орнын сипаттайды.  

Зерттеу нәтижесі. Осындай оқиғалар тізбегімен 1897 жылдарға шейін Абай ел 
сөзі мен ел жұмысынан шыға алмай қойғанда, көбінесе әділ билікпен тыныштық 
орнатып, тым болмаса дау-жанжалдарды тоқтатармын деген үміті болған.  

XIX ғасыр - қазақ тарихындағы ауыр кезең болды. Әсіресе, XIX ғасырдың 
екінші жартысында патша өкіметінің басқару жүйесінде елеулі өзгерістер орын 
алып, отарлау саясаты тамырын кең жайды.1824 жылы хан билігі, 1868 жылы сұлтан 
билігі жойылды. «Сол арқылы, – дейді ұлтымыздың көрнекті жазушысы Әбіш 
Кекілбаев өзінің «Әйтеке би» атты мақаласында, – қазақ даласы дәстүрлі 
мемлекеттік сипатынан айрылды. Елден гөрі өз басын, ұлттан гөрі ағайынын көбірек 
қамтып, ақылдан гөрі айла-шарғыны көбірек малданатын пысықтардың 
«партияшыл», «топшыл» күресі етек жайды. Ру-ру болып, ата-ата болып, билікке 
таласу да содан шықты».[5] 1867-1868 ж саяси реформа барлығына ортақ болды, 
бірақ қазақтардың дәстүрлі заңы болған,  оны "Адат заңы" деп айтқан.Қазақ 
хандығы құрылған кезде барша жұрт ертеден келе жатқан ауызша заңдар жүйесіне 
“әдет” (адат) заңына бағынып келген. Қазіргі күнге дейін сөйлеген сөзімізде, 
шыққан әдебиеттер ішінде халық арасында әбден қалыптасқан, бұлжымас қағидаға 
айналған істерді баяндағанда “әдеттегідей” “әдетте” деп жататынымыз бар ғой. 
Меніңше, бұл аталмыш заңымыздың санамызға өшпестей із салғандығының тікелей 
әсері болуы керек.“Әдет” заңы бүкіл қазақ қауымы үшін “Ата заңы” болатын. 
Мемлекеттегі барлық істер осымен өлшеніп, осымен бағамдалды. Олардың түп 
негізі сонау ертедегі ру-тайпалық қатынастар кезеңінен бастау алатын. “Әдет” 
заңдарының көбісі негізінен демократиялық сипатта болды. “Әдетте” бүгінге дейін 
ұлттық болмысымызға тән болып келген әдет ғұрыптар тән болады. Атақты хан 
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Қасым Жәнібекұлы (1448-1523) “Әдет” заңын жүйелеп жинақтауға және жетілдіруге 
тырысқан тұста мұсылман заңының зиянды жақтарын айыра біліп, өткізбеуге көп 
күш салған. Мысалы, әлгідегі зияндардың бірі мынада: Араб ағайындар төрт атадан 
асқансын-ақ қанын араластыра яғни жақындарына үйлене беретін. Хан сонау ерте 
заманнан қазақ қауымында келе жатқан қасиетті дәстүр тұқымды аздырмаудың 
алтын көзі жеті атадан аспай қыз алыспау ісін, ерекше заңдастырған. 

Қорытынды.Қорытындылай келе, ғасырлар бойы қалыптасқан әдет-ғұрып, 
жол-жора ережелеріне негізделген қазақ заңдарының күші әлі де Ресей отаршылық 
дәуірінде де жойыла қоймаған ортада, оларды қазақ халқының бірлігі, тыныштығы, 
болашағы үшін жаңаша көзқараспен мейлінше пайдалана білген, XIX ғасырдың 
екінші жартысында өмір сүрген ірі тұлғалардың алды Абай екенін білеміз.Оның 
шешен-би ретінде атқарған қызметі, жол-жора ережелеріне енгізген жаңа үлгілері 
көшпелі қазақ халқының рухани өмірінің дамуына едәуір әсерін тигізді. 

Билepдiң aтaсы aтaлaтын epтeдeгi  Мөңкe бидeй, opтa ғaсыpлapдaғы «Қaсым 
хaнның қaсқa жoлы», «Eсiм хaнның eскi жoлы», бepi кeлe «Жeтi Жapғы» aттapымeн 
ұлт тapихынa eнгeн зaң-epeжeлepiнiң хaлықтық кaсиeттepiн өзiнe өнeгe ұстaғaн, 
oлapғa дәyipiнe сaй кeйбip құнды тoлықтыpyлap eнгiзгeн XIX ғaсыpдың opтaсы – ХХ 
ғaсыpдың бaсындaғы ipi тұлғa – «Төбe би» aтaнғaн Aбaй. Үш жүзгe әйгiлi Төлe, 
Қaзыбeк, Әйтeкe, кeлeсi бyын – Сыpым, Eсeт, Сaққұлaқ сияқты әpi әдiлeттi бiтiм 
билiктepiмeн, eл бaсқapy, eл мүддeсiн қopғay тәсiлдepiмeн қaзaқ тoпыpaғындa 
epeкшe opын aлғaн ipгeлi тұлғaлapдың жoлын ұстaғaн сoңғы билepдiң бipдeн бipi, 
ғaлaмaты дa Aбaй. 
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ӘОЖ 82(547.4) 
 

АБАЙ ҚҰНАНБАЙҰЛЫНЫҢ ҚАРА СӨЗДЕРІ 
 

Қуатқызы Г. 
Ғылыми жетекші:Садыкова Д.О. 

 
КеАҚ «Семей медициналық университеті», Семей қ. Қазақстан Республикасы 

 
Өзектілігі: Абай Құнанбайұлының шығармашылығы мен тіл көркемдігі ерекше 

өзіндік қырлары арқылы ұрпақтан-ұрпаққа аманат болып келеді. Ақынның кез-келген 
шығармашылығын алып оқысақ та, ондағы образдарды, айтқысы келген негізгі ойын анық 
әрі қилы түрде көруге болады. Оны дәлелдейтін шығармашылығының бір түрі - қара 
сөздері. 

Жұмыстың мақсаты: Абай Құнанбайұлының қара сөздерін тереңірек зерттеп, мән-
мағынасын ашу. 

Мәліметтер және зерттеу әдістері: Абай Құнанбайұлының қара сөздерінің өзіндік 
ерекшелігін түсініп, мағынасын ашу арқылы қорытынды жасау. 

Зерттеу нәтижесі: Абай (Ибраһим) Құнанбаев (1845-1904) - бұрынғы Семей 
губерниясына қарасты Шыңғыс болысындағы Құнанбай Өскенбайұлының отбасында 
дүниеге келді. Ол - ұлы ақын, композитор, философ, саясаткер, ағартушы, қазақтың 
реалистік жаңа жазба әдебиетінің негізін қалаушы.  

Ұлы Абайды өмір, қоршаған дүние, табиғат, болмыс сыры, олардың заңдылықтары 
көп ойландырған. Ол дүние сырына бойлап, өзін мазалаған сауалдарға жауап табуға 
тырысқан. Мен осы кіммін? Жан иелері өмірінің түпкі мәні неде? Барлық адам баласы, 
жан-жануарлар да тамақтанады, ұйықтайды, қорғанады, артына ұрпақ қалдырады. Сонда 
адам баласының басқа жан иелерінен айырмашылығы неде? Міне, Абай әркімді де 
толғандыратын терең сырлы сұрақтарға жауап іздейді. Ол өзінің ілімінде, пәлсапалық 
шығармаларында, оның ішінде қара сөздерінде адам баласының өмір сүру мақсатын, сол 
мұратына жету жолын, әлемдегі болмыстың мәні мен өзіндік ішкі байланысты, жалпы 
заңдылықтарын терең түсіндіріп көрсетеді. 

Абай көзі тірісінде 170 жуық өлең жазған. Ең танымалы – 9 жыл бойы жазған «Қара 
сөздері». 45 қара сөзден құралған бұл шығармасы әлі күнге өзектілігін жойған емес. Абай 
қазақ поэзиясында бұрын болмаған жаңалық ашып, өмірінің соңғы кезеңінде қара 
сөз(ғақлия) жаза бастаған. Барлығы 45 сөз және «бірер сөз қазақтың түбі қайдан 
шыққандығы туралы» деген тарихи мақаласынан тұрады. Ақынның қара сөздері ең алғаш 
1918 жылы, хәкім қайтыс болған соң 14 жылдан кейін Семейден шығып отыратын «Абай» 
журналында жарық көрді. 

Ең алғашқы қара сөзінде алдағы өмірінде нені кәсіп қылып, қайтіп өткізетіні жайлы 
талқылап, жазған. Ел бағу, мал бағу, ғылым бағу, софылық қылып дін бағу, балаларды бағу 
- қажып, жер ортасы жасқа келгенде бұлардың ешбірін кәсіп қылғысы келмеді. Осы 
уақытқа дейін қылып жүрген істерінің байлаусызын, баянсызын, барлығының қоршылық 
екенін бірінші қара сөзінде атап көрсетеді. Қорытындысында ойына келген нәрселерді 
қағазға жазып, ақ қағаз бен қара сияны ермек қылуды жөн көреді: «Кімде-кім ішінен 
керекті сөз тапса, жазып алсын, я оқысын ,керегі жоқ десе, өз сөзім өзімдікі дедім де, 
ақыры осыған байладым, енді мұнан басқа ешбір жұмысым жоқ»,- деп ойын түйіндейді. 

Абай Құнанбаев оқу-білім, ғылым тақырыбына да ерекше көңіл бөлген. Өз 
заманындағы халықтың надандығы мен сауатсыздығына күйіне отырып, ішкі 
жанайқайынан туған ойларды Абай қара сөздерінде шебер суреттей білген. Оған бір дәлел: 
жиырма бесінші қара сөзді ала аламыз. Жиырма бесінщі қара сөзде: «Балаларды оқытқан 
да жақсы, бірақ құлшылық қыларлық қана, түркі танырлық қана таза оқыса болады. Ол 
үшін бұл жер дарулхарап, мұнда әуелі мал табу керек, онан соң араб, парсы керек. Қарны 
аш кісінің көңілінде ақыл, бойында ар, ғылымға құмарлық қайдан тұрсын? Ашап-ішімге 
малдың тапшылығы да, ағайынның араздығына уә әртүрлі пәлеге, ұрлық, зорлық, қулық, 
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сұмдық секілді нәрселерге үйірлендіруге себеп болатұғын нәрсе. Мал тапса, қарын тояды. 
Онан соң, білім түгіл өнер керек екен. Соны үйренейін не балама үйретейін деп ойына 
жақсы түседі. Орысша оқу керек, хикмет те, мал да, өнер де, ғылым да - бәрі орыста тұр.»,-
делінген. Бұл қара сөзінде: Баланы жеті жасқа дейін жеті тіл үйретуге болады демекші, 
балаң адам болсын десең, дүние жинамай, бар малыңды сатсаң да оған білім беріп қалуға 
тырыс. Егер дүние қуып, дүниенің қызығына батып кетсең, онда өзіңнің де, балаңның да 
болашағы қараң қалады және орысша оқып үйрену керек деген ой қозғайды. Білімдінің 
көзі ашық демекші, ұлы Абай атамыз бұл қара сөзінде жастарды білімге шақырады.  

Халқымыздың үлкен мұрасы Абайдың қара сөздері ұлы ақынның сөз өнеріндегі 
көркемдік қуатын, даналық дүниетанымын даралап көрсетеді. Негізінен сұрақ-жауап 
немесе өзімен-өзі кеңесу болып келеді. Абай қара сөздерінде адал еңбек ету, егін салу, 
саудамен айналысу, өнер мен ғылымды игеру, адамгершілік,имандылық сияқты 
мәселелерді кеңінен талқылайды. 

Қорытынды: Қара сөзде тек бір халықтың не ұлттың еншісіне қатысты мәселелерді 
айтумен ғана шектелмеген, онда ғұламаларды жылдар бойы толғандырып келген 
мәселелерге талдау жасалған. Сондықтан да Абайдың қара сөздері - әлемдік өркениетте 
өзіндік орны бар қайталанбас мәдени мұралардың бірі болып табылады. 

Абай қозғаған бірлік, ізгілік, адамгершілік, білім жайлы мәселелер бүгінгі күнде де 
болашақта да маңызын жоймақ емес.Абай атамыздың нұсқауымен жүрсек келешегіміз 
жарқын, болшағымыз баянды болары сөзсіз. Қазақ халқының әдебиетін биік шыңға 
көтеруші Абай данамыздың шығармашылығының ұмыт болуына ешқашан жол бермеуіміз 
қажет, қатарластар! 
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ӘОЖ  82(574.4) 
ӘЛЕМ ТАНЫҒАН ҰЛЫ АБАЙ 

 
Құмарова Е.М. 

Ғылыми жетекшісі: Жоргатаева Б.А. 
 

КеАҚ «Семей медицина университеті», Семей қ. Қазақстан Республикасы 
 

Өзектілігі: Абай атамыздың шығармашылығы – даналықтың, рухани жаңғырудың 
негізгі көзі. Абай – қазақтың, адамзаттың ұлы. Абай – қайта тумас бір әлем. Абай әлемінде 
қазақ халқының болмысы, жан азабы мен ой тереңдігі жатыр. Абай халықтан сарқылмас 
нәр алды. Ал халқы Абайдан өзінің биік тұлғасын көрді. Оған қарап ой түзеді, оған қарап 
бой түзеді. Халық пен Абайдың тұтастығы мәңгілік. Абайды әр жаңа ұрпаққа, әр пендеге 
қала берді, бүкіл адамзатқа жақындастыруға қадам жасау – әр қазақтың борышы деп 
білеміз.  

Мақсаты: 1.Абай Құнанбайұлының өмірбаянын, шығармашылығын зерттей 
отырып, адамзат тарихында алатын орының анықтау. 

2.Абай шығармаларын ашып көрсету. 
Зерттеу материалдары мен әдістері: Жинақтау, талдау, аудару, ақпарттық көздерге 

шолу жасау. 
Зертеу нәтижесі: Абай атамыз адам бойында ақыл да, қайрат та, жүрек те болу керек 

деген еді.Заманалар ауысып, дүние дидары өзгерсе де халқымыздың Абайға көңілі 
айнымайды, қайта уақыт өткен сайын оның ұлылығының тың қырларын ашып, жаңа 
сырларына қаныға түседі. Сұлтанмахмұт Торайғыровтың: «Асыл сөзді іздесең, Абайды 
оқы, ерінбе, адамдықты көздесең, жаттап тоқы көңілге!»- деуі келешек ұрпаққа Абайды 
оқу барысында берілетін өнегелі тәрбие ұшан-теңіз екені айтылады.  

Абай XIX ғасырдағы орыс әдебиетін өзіне зор мектеп еткен де, сырттай еліктеуші 
емес, орыс әдебиетіндегі реалистік дәстүрді қазақ әдебиетіне творчестволық жолмен 
қабыстырушы болды. Абай XIX ғасырдағы орыс әдебиетінің даму жолындағы әдебиет 
майданындағы жақтаушы қалам қайраткерлерінің бірікен сайын оның ұлылығының тың 
қырларын ашып, жаңа сырларына қаныға түседі. 

Қорытынды: Абай өзінің кіршіксіз ақ жүрегін тебіренткен сансыз ойлары, тамаша 
щығармалары мен жалынды жырларында маржандай төгілдіреді, оның әрбір сөзінен 
соншама жақын лебі сезіледі. Ол леп өткен заманның тынысы болса да, бізге түсінікті, 
жүрегімізге қонымды. Өйткені Абай лебі, Абай үні, Абай тынысы-бүгінде теңдік алып 
дербес ел атанған, басқа елдермен терезесі тең балған, кең байтақ Қазақстанның қазақ 
халқының тынысы. Қазақтың бас ақыны Ұлы Абайдың өлген күнінен қаншама алыстасақ 
та, оның өнерін қазақ халқы ешқашан ұматпайды. Абайдың өзі өлгенімен сөзі өлген жоқ. 

«Өлді деуге сыя ма, ойлаңдаршы, өлмейтұғын артына сөз қалдырған»,-деп ақынның 
өзі айтып кеткендей, Абай бүгін жарқын бейнесімен, жалынды жырымен, нақыл 
сөздерімен де бізбен жасасып келеді. 
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ӘОЖ  82(547.4) 
 

ГУМАНИТАРЛЫҚ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ҒЫЛЫМДАР: 
ЖЕТІСТІКТЕРІ МЕН БОЛАШАҒЫ. 

 
Қайрат М. Қ. 

Ғылыми жетекші: Жумаева Г.А. 
 

КеАҚ «Семей медициналық университеті», Семей қ. Қазақстан Республикасы 
 

Зерттеу жұмысының мақсаты::Гуманитарлық және әлеуметтік ғылымдар: 
жетістіктері мен болашағы жайлы анықырақ көрсету. 

Гуманитарлық және әлеуметтік ғылымдар білім әлемнің геосаяси 
картасындағы қарқынды өзгерістерге, сондай-ақ ақпараттық кеңістіктің жалпыға қол 
жетімділігімен нығайтылған жаһанданудың қарқынды дамып келе жатқан 
процестеріне байланысты осындай тарихи қысқа мерзімде дүниетанымдық өзгерісті 
бастан өткерді. Бүкіл посткеңестік кеңістік шеңберінде гуманитарлық ғылыми-білім 
беру кешенін біріктіру интеграцияланған гуманитарлық бағыт бойынша еңбектерді 
дайындау үшін тұжырымдамалық негіздеме әзірлеуді талап етеді, онда ғылымның 
қазіргі жай-күйі көрініс табуы, оның рөлі өзектендірілуі, сондай-ақ оны қайта 
интеграциялаудың перспективалары ұсынылуы тиіс, гуманитарлық білімнің білім 
беру инфрақұрылымының институционалдық бастауы ретінде қандай функцияларды 
орындайтынын, ұлттық мектептердің интерактивті диалогқа қаншалықты дайын 
екендігін бір мәнді түсіну қажет. Посткеңестік социогуманитарлық ғылымның 
синтезі жағына қарай бастапқы қадамдар ретінде әлемдік-тарихи процестегі қазіргі 
заманғы жаңалықтар дискурсында жаңа ғылыми әдіснаманы және білім беру 
парадигмасын әзірлеу қажет. 

Зерттеу жұмысының міндеттері Гуманитарлық және әлеуметтік ғылымдар: 
жетістіктері мен болашағы  неде ? деген сұраққа жауап іздеу;заманауи зерттеулерді 
оқып білу. 

Ғылыми қызметтің жіктелуі соншалықты үлкен емес, егер оны аксиомалық 
растауы бар және "дұрыс емес" тұжырымдары барларға бөлсек, онда тек екі нұсқа 
бар. Егер терминдермен айтатын болсақ, онда ғылым гуманитарлық және 
жаратылыстану ғылымдарына бөлінеді. Әлеуметтік ғылымдар ұғымы әлі де бар, ол 
көптеген азаматтардан бірден түсінік таба алмайды. Гуманитарлық ғылымдар 
қоғамнан қалай ерекшеленетінін көрейік. Гуманитарлық ғылымдар Жоғарыда 
айтылғандай, гуманитарлық ғылымдарда нақты растау мен постулат жоқ. Оларға 
мыналар жатады: психология, экономика, философия, әлеуметтану, Құқықтану. 
Адам табиғаты мен өнері туралы жаңа білімді түсіну және алу гуманитарлық 
ғылымдардың маңызды белгілері болып табылады. Бұл білімді адамның нормативтік 
білімі. Ғылымды тереңдете отырып, адам мен табиғат ядросына қатысты тұтастықты 
реттеуді ғалымдар мен профессорлар зерттейді. 

Зерттеу барысында күтілетін нәтиже: Гуманитарлық және әлеуметтік 
ғылымдар тәсілдерінің жағымды бағыты ретінде рухани және тендік сергектікті 
сақтауды іске асыру. 

Жинақталған тәжірибе, эмпирикалық білім және посткеңестік дамудың 
жинақталған практикалық қадамдары ғылыми зерттеулер үшін бай материал береді. 
Халықтың урбандалған орталықтарға көшуі, көші-қон процестерінің сипаттамасы, 
саясат пен дін арасындағы өзара қарым – қатынас, бірегейлік, Тіл және білім беру 
арақатынасы, адами капиталды бағалау, "ақылды" экономиканы қалыптастыру, 
қоршаған орта мәселелері, этностық және азаматтық арақатынасы, тарихи-мәдени 
мұра мәселелері-қазіргі заманның барлық осы аспектілері Әлеуметтік-гуманитарлық 
зерттеулер үшін кең эмпирикалық негіз болып табылады. Гуманитарлық және 
әлеуметтік ғылыми-білім беру кешеніндегі жинақталған тәжірибе мен жаңа 
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үрдістерге қатысты пікір алмасу форумда көтерілетін проблемалар тақырыбындағы 
ашықтық пен жаңашылдық дискурсына бағытталған. 

Ғылымның пайда болуы адам мен табиғат арасындағы, адам мен оның 
қоршаған ортасы арасындағы субъективті-объектілік қатынастардың 
қалыптасуымен байланысты, ол адамзаттың меншіктеуші экономикадан өндірушіге 
ауысуы кезінде пайда болды. Ғылымның қалыптасуының екінші себебі-адамның 
танымдық іс-әрекетінің күрделенуі. Ғылымның дамуы адам ақыл-ойының 
интеллектуалды дамуы мен адамзат өркениетінің қалыптасуының жалпы процесінің 
ажырамас бөлігі болды. Ғылымның қалыптасуы мен даму тарихында екі кезеңді 
бөліп көрсетуге болады. Бірінші кезең пайда болған ғылымды (болжамды), екінші 
кезең сөздің мағынасында ғылымды сипаттайды. 

Жоп Даламбер (1717-1783) " философия элементтері туралы тәжірибеде* 
(1759) ағартушылық дәуіріндегі ғылым жетістіктерінің практикалық нәтижелері бар 
деп жазды: күн сайын жаратылыстану алған байлық өседі; өзінің иеліктерін 
кеңейтеді геометрия, тіпті физиканың кейбір жақын салаларына ену; ақыр соңында 
ғаламның құрылғы жүйесі дамыды және жетілдірілді. 

Жерді зерттеуден Сатурнға, аспан тарихынан жәндіктер тарихына ауыса 
отырып, жаратылыстану ғылымдары сыртқы келбетін өзгертті. Олармен бірге 
барлық басқа ғылымдар жаңа түрге ие болды1. Заң ғылымы. Монтескье мен 
Беккариа, ең алдымен, заң ғылымы жаңа түрге ие болды. Оның XVIII ғасырдағы 
басты өкілі болды Ш. Монтескье (1689-1755), "Заңдар рухы туралы" (1748) танымал 
жұмыстың авторы. Монтескьенің замандасы, натуралист Чарльз Бонне бұл жұмысқа 
ең лайықты баға берді, ол Монтескьеге жазған хатында: "Ньютон табиғи әлемнің 
заңдарын ашты,ал сіз, Монтескье мырза, зияткерлік әлемнің заңдарын аштыңыз*. 
Заңдардың рухы туралы (1748) - Монтескьенің бүкіл өмірі, жиырма жылдан астам 
оқу, ойлау және жайбарақат, Мұқият әдеби жұмыстың нәтижесі. Осы кітаптың 
арқасында саяси және әлеуметтік ғылым көркемдік форманы алып, көпшілікке қол 
жетімді болды. Қандай заңдар? "Заңдар, — дейді автор кітаптың басында, - сөздің 
кең мағынасында заттардың табиғатынан туындайтын қажетті қатынастардың мәні". 
Осылайша, бұл қатынастар заттарға ішкі тән. Оларды табуға және зерттеуге болады. 
Олар тирания, монархия немесе демократия болсын, басқару түріне байланысты. 
Олар елдің физикалық ерекшеліктеріне, оның суық, жылы немесе қоңыржай 
климатына, жазық немесе таулы рельефтің мөлшеріне, сипатына, дініне, популяция 
санына, тәсіліне, тұрғындарының моральдық нормалары мен әдет-ғұрыптарына 
байланысты ерекшеленеді. Монтескье сияқты заңгер, саясаткер, Италияға, 
Швейцарияға, Голландияға, Германияға, Англияға барған саяхатшы, моральдық 
философия саласындағы маман ғана осындай білімге ие болды. 

 
Пайдаланылғанған әдебиеттер: 
Қазақстан Ұлттық энциклопедиясы .7-том.Алматы, 2003. 
Уикипедия — ашық энциклопедиясынан алынған мәлімет 
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УДК 82(547.4) 
 

АКТУАЛЬНОСТЬ «СЛОВ НАЗИДАНИЙ» АБАЯ В НАШИ ДНИ 
 

Кабдрахманова А.С., Садуакас С.А, Кабденова А.Е. 
Научный руководитель: к.ф.н. Алина Г.М. 

 
НАО «Медицинский университет Семей». г. Семей, Республика Казахстан 

 
Актуальность. В каждом  произведении великого Абая мы видим остроумие, 

стремление к знаниям и верность дружбе. Одним из ярчайших его произведений 
являются «Слова назидания». Ценность данного произведения заключается в том, что 
Абай Кунанбаев всегда призывал народ к движению вперед, получению знаний. 
Многие слова поднимают проблемы, которые актуальны по сей день и близки 
современноймолодежи. Поэтому молодые люди с огромным удовольствиемчитают все 
произведения великого поэта, которые сегодня обретают еще большую значимость.  

Цель работы.«Слова назидания»Абая Кунанбаева содержат в себе размышления 
о духовно-нравственных ценностях, страсти к знаниям и поиске остроумного взгляда 
на жизнь.Нынешняя молодёжь целеустремлённа, имеет большие возможности для 
реализации своего творческого и интеллектуального потенциала, умеет идти к 
намеченной цели, готова к получению новых знаний. И творчество Абая в этом только 
помогает.  Нужно пропагандировать среди молодого  поколения положительные и 
полезные стороны «Слов назидания»Абая.В нашей работе с помощью опроса мы 
попытались определить насколько молодежь знает и понимает«Слова назидания» 
великого поэта. 

Материалы и методы исследования.Мы провели опрос среди друзей 
истудентов нашей группы, чтобы выяснить, насколько они знают «Слова 
назидания»Абая, насколько актуальны в современном мире проблемы морали, 
поднимающиеся в произведении. Количество всех участников опроса составило 26 
человек. Около 17 человек знали минимум по одному «Слову назидания». Согласно 
опросу, они знают «Слова назидания» и считают, что в современном мире  необходимы 
такие понятия как совесть, стыд. Это показало нам, что «Слова назидания»  Абая в 
настоящее время имеют особое значение. 

Результаты исследования.По результатам проведенного опроса мы видим, что, 
если молодое поколение будет прислушиваться к словам великого поэта, то мы 
победим зло, страх, неудачи, невежество, станем сильными. Станем держаться 
подальше от вещей, которые засоряют человеческий ум и заставляют его терять ценные 
свойства. Для всех участников опроса Абай и его слова назидания доносят главную 
мысль: лишь знание несёт свет в сердца и души людей, особенно, - молодого 
поколения. Советы старшего поколения надо не отвергать, а принять и по-своему 
переосмыслить. Тем более советы такого мудреца, как Абай Кунанбаев. 

Выводы.175 лет исполнилось со дня рождения великого поэта, философа, 
просветителя Абая Кунанбаева. Его творческое наследие обогатило историю и 
культуру казахского народа, став его настоящим духовным достоянием, никогда не 
теряющим своей значимости. Меняются времена, происходят изменения в обществе, но 
слова назидания великого Абая остаются актуальными для читателей разных 
поколений.  
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СТУДЕНТТЕРДІҢ КӨШБАСШЫЛЫҚ САПАЛАРЫ МЕН 
ТҰЛҒАЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІНІҢ ӨЗАРА БАЙЛАНЫСЫ 

 

Куанашканова Б. А. 
Ғылыми жетекші: Кадирсизова Ш. Б. 

 

КеАҚ «Семей медицина университеті», Семей қ. Қазақстан Республикасы 
 

Өзектілігі: Қазіргі қоғам жоғары интеллектуалды және коммуникативтік 
қабілетке ие, нарықтық бәсекеде басқаруға бейім, қойылған мақсатқа топтың 
қызығушылығы мен мүмкіндігін ескере отырып, әр түрлі жолмен жетуге қабілетті 
азаматтарға мұқтаж. Қоғамға ізгілікті жолмен жағдайды сезінуге қабілетті, қарым - 
қатынасқа бейім, жалпылай айтқанда қойылған мақсатқа жетуде бастамашыл 
ұйымдастырушы студенттер дайындауға тырысуда, дегенмен заманауи жастар қиын 
мәселелердің шешімін табуда өзіне жауапкершілік алып, бастама жасауда 
белсенділік көрсете алмай жатады, сондықтан білім беру ісі жас ұрпақтың 
біліктілігін қалыптастырып қана қоймай, олардың бойында жылдам өзгеріп жатқан 
бүгінгі дүниеге лайықты өмір сүруге, қызмет жасаудағы тұлғалық қабілеттерді 
дамыту шараларын да іске асыруды ойластыруы қажет. Осы міндеттерді шешуде 
жоғары оқу орны болашақ маманның кәсіби қызметінің алдындағы шешім 
қабылдағыш, жауапты, белсенді, бастамашыл болуын қамтамасыз ететін баспалдағы 
болғанымен, студенттердің лидерлік әлеуетін дамыту мәселесінің аз зерттелуінен 
аталған тақырып өзекті мәселеге айналып отыр.  

Көшбасшылық қарым-қатынаста топтық іс-әрекетінің маңызды аспектісі 
ретіндегі қарастыратын әлеуметтік-психологиялық құбылыстың бірі болып 
табылады. Отандық ғылымда көшбасшылық мәселесі бойынша зерттеу жүргізген 
саясаттанушы Б.Т.Есполов, Б.Т.Куппаева, А.М.Рахимжанов, Н.А.Абуева, 
В.И.Карасев, Б.Аяган және Г.Нурымбетов және т.б. еңбектерінде жан-жақты 
ашылған.Ұлы Абай: "естілердің айтқан сөздерін ескеріп жүрген кісі өзі де есті 
болады" деген екен. Сонымен қатар, «білімді көксерген адамды, адам деп атай 
аламыз» деуі адам бойындағы қасиеттерді жетілдіруі оның болашаққа көзқарасымен 
айқындалатындығын көрсетеді. Шетел психология ғылымында көшбасшылық 
мәселесін Р.Басс, Е. Богардус, К.Денфорд, Р.Липпит, К.Левин, Ф.Фидлер, Р.Уайттың 
зерттеулерінен көре аламыз. Көшбасшылықтың заманауи концепцияларына әсер 
еткен әлеуметтену теориясының негізін салушылардың бірі Г.Тард болды. Ол 
әлеуметтік өмірдің негізгі заңдылығы болып көшбасшыға бағынушылардың еліктеуі 
болып табылады деп көрсетті. Ағылшын психологы Ф.Гальтонның зерттеулері 
негізінде «көшбасшы тұқымқуалаушылық арқылы берілетін сапалар арқылы ол өзге 
адамдардан ерекшеленеді деп түсіндірді. Осы теорияның негізінде А.Менегеттидің 
концепциясын айтуға болады. Оның пікірі бойынша адам туған кезде көшбасшы 
нышандарына ие болып туады, бірақ ол міндетті түрде көшбасшы болады дегенді 
білдірмейді. Көшбасшы болу үшін белгілі бір деңгейдегі мәдениет, білім, өмірдік 
тәжірибе немесе кәсібилікке жетуі тиіс.  

Зерттеу жұмысының мақсаты: Студенттердің көшбасшылық сапаларын 
диагностикалау соның негізінде тұлғалық қасиеттермен байланысын айқындау. 

Зерттеу әдістері: Зерттеу барысында келесі психологиялық ғылыми-зерттеу 
әдістері пайдаланылды:  

1) Тұлғалық қасиет пен көшбасшылықты зерттеуде  Кэттелдің тесті (16РF 
сауалнамасы); 

2) Көшбасшылық қабілетті анықтау үшін Е.Жариков пен Е.Крушельницкий 
сауалнамасы;  

3) В.В.Синявский және В.А.Федорошиннің «КОС» әдістемесі; 
Зерттеу жұмыстары университетіміздің ІІ курс студенттеріне жүргізілді.  
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Зерттеу нәтижелері:  Жүргізілген әдістемелердің нәтижесінде төмендегі 
көрсеткіштерге ие болдық: 

Тұлғалық қасиет пен көшбасшылықты зерттеуде  Кэттелдің тесті (16РF 
сауалнамасы) мақсаты - сауалнама арқылы тұлғаның бойындағы мінез сапаларын 
анықтау. 

 
 

Е.Жариков пен Е.Крушельницкий сауалнамасын жүргізе отырып, 
көшбасшылыққа деген қабілеттілігін анықтауға мүмкіндік алдық.  

 
 

КОС әдістемесінің негізгі мақсаты: коммуникативті және ұйымдастырушылыққа 
бейімділіктерін анықтауға арналған. 

 
 
Қорытынды: Студенттік жас субъектінің барлық құндылықты бағдарлар 

жүйесінің өзгеруімен байланысты, оның мотивациясы, кәсібіне байланысты 
арнайы мүмкіндіктердің қарқынды қалыптасуымен көрініс береді.  Өзіңді іс-
әрекет субъектісі ретінде сезіну және белгілі бір қоғамдық құндылықтар иегері 
болу, әлеуметтік пайдасы бар тұлға болу, мінез – құлық саналы мотивтерінің 
күшеюі, бұл кезеңді бастамашылдық, шығармашылық дамуы үшін сезімтал 
келеді, оған жетістікке жету қажеттілігі, жеке тиімділігінің көтерілуі де кіреді. 
Сол себепті студент бойында көшбасшылық қасиеттер мен тұлғалық сапалардың 
жүзеге асатын мүмкіндіктер әлеуетін айқындау мен мақсатты түрде дамыту 
басқарушы элита қалыптастырудың тиімді шамасы бола алады. Сондықтан да, 
көшбасшылық - әрдайым беделді тұлғаның жеке қасиеттерінің ол ықпал етуге 
тырысатындардың қасиеттерімен және осы топта орын алған жағдаймен ара 
қатынасына тәуелді болатын ықпал ету күші негізінде көрінеді. 
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ӘОЖ  82(574.4) 
 

АБАЙ МҰРАСЫНЫҢ ТАНЫМДЫҚ – ТАҒЫЛЫМДЫҚ МӘНІ 
 

Қайратбекұлы Ж., Сағымбекова Б.Е. 
Ғылыми жетекші: Рахымжанова С.А. 

 

КеАҚ, «Семей медицина университеті», Семей қ. Қазақстан Республикасы 
 

Өзектілігі: Жалпы Абай мұрасында бізге насихат етілген адам бойындағы 
қасиеттердіжандандыра отыра қазіргі заман талабына сай иманды, адамгершілігі 
мол тұлға қалыптастыру. Адам бойындағы қасиеттер қандай кезде болмасада өте 
өзекті болып табылады, сол себептен бұл тақырыпты да қазіргі таңда алып отырған 
өзекілігі жоғары деп санаймыз. 

Мақсаты:Абай атамыздың шығармалары арқылы студенттерге, оқушыларға 
және жалпы жастарға толық адам бойынан табылатын қасиеттерді насихаттау. 
Жақсы мен жаманды, жақсылық  пен жамандықты ажырата алатын ұрпақты 
Абайдың шығармаларымен тәрбиелей отыра тағылымдық мәнін ұғындыру.Абай 
атамыздың қай шығармасын немесе артында бізге қалған мұраларын қарамасақта 
сол шығармалардың адам болып қалыптасуда берер тағылым мәні мен рухани 
құндылық жатқанын көреміз. Сол себептен Абай шығармаларын оқыту қазіргі жас 
ұрпақтарға, студенттерге адамгершілік пен өмірдегі ең маңызды болатын қадір-
қасеттерді үйретеді.[1] 

Материалдар мен тәсілдер: Ғылыми жұмыстарды іздеу дәлелді қазақ 
әдебиетінің мәліметтерінен, мамандандырылған іздеу жүйелерінде және басқа да 
ақпарат көздерінде жүргізілді. Ақпаратты іздеу тереңдігі : 5-10 жыл 

Зерттеу нәтижесі: Абай – ұлы ақын, композитор, қазақ жазба әдебиетінің 
негізін салушы аудармашы, философ ғалым. Ол өзінің шығармаларында адамның 
тұлға болып қалыптасуын, адам бойындағы ерекше қасиеттерді және адмға аулақ 
жүру тиіс қасиеттерді басты назарда ұстаған. Сол себептен Абай атамыздың 
мұрасын қазіргі жастарға насихат ету олардың болашақта өз бойларынан сол 
қасиеттерді іздестіруге ұмтылдырады 

Абай өлеңдері өзіндік бір ізі бар ерекше қайталанбас ою іспетті. Атамыздың 
қай шығармасын, қара сөзін алып қарасақта ішінде беретін ойы мен терең мән 
жатыр. Мысалға Хакім Абайдың 17 қара сөзінде келтірілген ақыл, қайрат, 
жүректіңталасы жайлы айтып кетсек. Атамыздың шығармаларында толық адамның 
бойында осы үш қасиет болуы абзал делінген. Бірақта егер сол үш қасиетті жүрекке 
бағындырар болсақ, қайратта бар қарулы күш, ақылда бар білгірлік жүрекке келіп 
тоғысып адам үшін рухани байлық ашылатыны жайлы айтылған. Демек, Абайдың 
қай шығармасы болмасын ол адам үшін қажетті тағылым мен насихатқа толы.[2,3] 

Абай өз шығармаларында бала тәрбиесіне де мән берген. Себебі қазіргі жас 
ұрпақ еліміздің келешегі, ал  біздің жастарымызға, ұрпағымызға салғырт 
қарағанымыз - біздің еліміздің болашағына салғырт қарағанымыз. Сондықтан біз 
қазіргі жастарды, Абай атамыздың «толық адам» модуліне ұмыла сусындырар 
болсақ нұр үстіне нұр болар еді, өйткені жастарды тәуелсіз руханилыққа байыта 
отыра біз өз еліміздің болашағынада нық сеніммен қарай аламыз.[4] 

Абайдың өлеңдерінің, шығармаларының, қара сөздерінің басты берер ойы мен 
идеясы адамгершілікке тән бағалы қасиеттердің сол заман адамдарының бойынан 
табылмауы, Абайдың оны жеккөруінен емес керісінше сол адамдардың бойынан 
табылуы тиіс қасиеттердің болмауынан іштей қынжылғанын және сол қасиеттерді 
сіңіріп өсу керек деген ой қалыптастырғанынан аңғаруымызға болады.[5] 

Әрбір ғасырда кедейдің жоғын жоқтап, мұңын тыңдап, жағдайын жасауға 
атсалысқан елі үшін, халқы үшін жанын қиюға дайын перзенттер болған. 
Абайшығармаларында да осындай кісілердің бойындағы қасиеттер де айтылған 
олар: сүйіспеншілік, қайырым, қанағат, таза ниет, имандылық, еңбекқұмарлық, 
адалдық, ұят, бауырмашылдық. Сол себептен де халқымыздың менталитеті, тілі, 
сенімі жайлы айтқанда Абай туралы айтпай кету қиын.[6] 
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Хакім Абай атамыздың толық адам идеологиясымен жантану идеологиясын 
қазіргі жаңа заманда одан сайын тереңдетіп зерттеу қажет.Себебі  бұл қос ілім 
қазағымыздыңғана емес барлық түркіелдерінің тіпті әлем адамдарының рухани және 
моральдік құндылықтарын жоғарғы деңгейге көтеретін ілімдер. Сондықтанбарлық 
күшті осы мәселелерді шешуге салып, тезірек зерттеу нысаны ретінде қою керек деп 
санаймыз. [7] 

Әр адам ойында тарихи сана болу керек. Әрбір қоғамдағы адамда өзіндік 
санасы мен тарихи санасы қалыптасқан болуы қажет. Тарихи сана жойылмайтын 
болса аяғында  рухымыз оянып, кейіннен  халықымыздың ұлттық санасын күшейту 
үшін қызмет етеді. Абай атамыз осы айтылғандардың барлығын зерртеп, қорытып 
бір тұтас ойды бізге мұра етіп қалтырған адам. Абайдың басты идеясы ұлттының 
мақсат мұратына қызмет қылатын ой қалдыру болды.Қазіргі таңда шынымен, 
Абайдың идеясы ұлттымыздың қазынсына айналып отыр. Егер қазіргі ұрпақ, 
болашақ ұрпақ өз заманының тұтқасын Абайдың шығармаларынан іздейтін  болса, 
еліміздің келешегі де жарқын  болады. Себебі Абай айтқан намыс пен сырды, өнер-
білімді және осы қасиеттердің басын біріктіріп отыратын ақыл,қайрат,жүректі 
иеленген жастар Еліміздің айқын болашағы болатыны сөзсіз.[8] 

Қорытынды:Абай шығармалары ескі заман болсын, жаңа заман болсын, 
уақыттың өзгерісіне сай жаңа қырынан танылуда. «Соқтықпалы, соқпақсыз» 
заманда ер жеткен , «Атаның баласы емес, адамның баласы болуды» айтатын 
«Адамзаттың бәрін сүй, бауырым» деп толғанатын Хакім Абай артынан өшпес мұра 
қалтырды.Адамзатты сүю, құрметтеуді Абай атамыз толық адамның қасиеттеріне 
жатқызған. Абай армандаған Толық адам өнерлі,білімді, бейнеткер, ешкімнің ала 
жібін аттамаған, әділетті,қайрат,ақыл жүректі теңдей ұстаған адам болуы керек. [9]. 

Абай ұранының тағылымдық тәрбиесінен ғибрат алып қана қоймай, оны 
өмірде қолдана білуге де үйрену қажет.Ұлы ақынның қара сөздері қазіргі жастарды 
өзін – өзі тәрбиелеуге, адал болып,көкірегі ояу азамат болуға түрткі жасайды.Демек, 
Абай мұрасының танымдық – тағылымдық мәнінің қазіргі заманда алар орны өте 
көп. Абай мұраларында насихат етілген қасиеттерді жадында сақтай отыра қазіргі 
заман жастары Толық адам болып дамуды басты назарда ұстайтын болады.[10]. 
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АБАЙ ҚҰНАНБАЕВТЫҢ ҚАРА СӨЗДЕРІНІҢ  
ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ МАҒЫНАЛАРЫ 

 
Лесхан А. 

Ғылыми жетекші: Берикханова А.Е. 
 

КеАҚ “Семей медицина университеті”, Семей қ. Қазақстан Республикасы 
 
Абай 1845 жылы 23тамызда қазіргі Семей облысының Шыңғыс тауларында 

Қарқаралының аға сұлтаны Құнанбайдың екінші әйелі Ұлжан анамыздың құрсағынан 
дүниеге келген. Абайдың арғы тегі Орта жүз Тобықты Арғын ішіндегі Олжай батырдан 
басталады. Абай (Ибраһим) Құнанбаев—ақын, ағартушы, жазба қазақ әдебиетінің, қазақ 
әдеби тілінің негізін қалаушы, философ, композитор, аудармашы, саяси қайраткер, 
көзқарасын исламға негіздей тырып, орыс және еуропа мәдениетімен жақындасу арқылы 
қазақ мәдениетін жаңартуды көздеген реформатор. Абай ақындық шығармаларында қазақ 
халқының әлеуметтік, филологиялық, қоғамдық, моральдық мәселелерін арқау еткен. 
Сонымен қатар тек бұлармен ғана емес психологиялық жағынанда маңызы өте зор болып 
табылады.Абай Шығыс пен Батыс мәдениеті мен өркениетін жетік білген. Бірқатар әлем 
ойшылдарының еңбектерімен жақсы таныс болған. Философиялық трактаттар стилінде 
жазылған «Қара сөздер»- тақырып ауқымдылығымен, дүниетанымдық тереңдігімен, саяси-
әлеуметтік салмақтылығымен құнды болып табылады.Абай атамыздың сол әрбір қара 
сөзін түсіне оқитын болсақ ол жалпы адамның психологиясын жетік түсініп білуге жол 
ашады.  

Негізгі бөлім. 
Абайдың көркемдік, әлеуметтік гуманистік және дінге көзқарастары терең білінген еңбегі - 
қара сөздері.Абайдың қара сөздері (Ғақлия) – ұлы ақынның сөз өнеріндегі көркемдік 
қуатын, философиядағы даналық дүниетанымын даралап көрсететін классикалық стильде 
жазылған прозалық шығармасы. Жалпы саны қырық бес бөлек шығармадан тұратын 
Абайдың қара сөздері тақырыбы жағынан бір бағыттажазылмаған, әр алуан болып келеді. 
Сонымен қатар жоғарыдағы айтқанымыздай педагогикалқ, әлеуметтік, философиялық 
жағынан ғана емес психологиялық жағынанда өте маңызы болып табылады. 
Абайдың"отыз бірінші сөзінде"айтады Адам естілген нәрсені ұмытпастыққа төрт түрлі 
себеп бар дейді. Оның әуелгісі – көкірегі байлаулы берік болуы керек; Екінші – сол нәрсені 
естігенде, я көргенде ғибрәтлану керек, көңілденіп, тұнышып, ынтамен ұғу керек; Үшінші 
- сол нәрсені ішінен бірнеше уақыт қайталап, ойланып, көңілге бекіту керек Төртінші - ой 
кеселді нәрселерден қашық болу керек. Абайдың осы айтып кеткендерінің барлығы 
адамның психологиясын суреттеп, ашып, жеткізіп бергендей. Сол сөзінің ақырында ой 
кеселдерінен уайымсыздық, салғырттық, күлкішілдік, я бір қайғыға салыну, я бір нәрсеге 
құмарлық пайда болатыныайқын көрсетілген.Осылардың барлығы психологияның кері 
баламаларын айқындайды. 

Абайдың « жетінші қара сөзінде »тән жанның қонақ үйі делінген яғни тән болмаса 
жан өспейді,қуат таппайды.Содан келе "жанның азығы" және " тәннің азығы" деген 
күрделі философиялық ұғымды алып баяндайды. Жан азығы дегені адамның бойында туа 
пайда болатын жан құмары үшін негізінен өзін тануы, білім іздену кітап оқу арқылы 
ғылымға ғашық болып білсем, көрсем, үйренсем деп түсіндіріледі. Тән азығы дегені тәннің 
қажеттіліктері ұйқы,тамақ,киім яғни ішсем,жесем,ұйықтасам болып табылады бұларсыз да 
адамның өмір сүре алмайтыны және де жан қажеттіліктері орындалмайтыны белгілі. Осы 
жоғарыдағы айтылған жан қажеттіліктері және тән қажеттіліктері тұрғысында айтылған 
әрбір сипаттаманың адамның тікелей психологиясы жайында баяндалып тұрғанын ашық 
түрде байқай аламыз. Абай атамыз " Тәннен Жан артық " яғни жан қажеттіліктері тән 
қажеттіліктерінен үстем болуы керек деп түсіндіреді. Оның мағынасы 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D1%81%D3%A9%D0%B7
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білсем,көрсем,үйренсем деуі арқылы білімге және ғылымға жақын болу,солар арқылы 
бірінші жанын кемелдендіру деп түсіндіреді. 

Абай атамыз " отыз жетінші сөзінде" нақыл сөздерін тізе жазып былай дейді "Адам 
баласын заман өсіреді, кімде-кім жаман болса, оның замандасының бәрівиноват", – деп әр 
адамның заманға, заманның адамға әсерін сөз қылып айтады. Осылайша, Абай заманды 
қалыптастыратын адамдардың өздері екендігін, сондықтан, әр адам өзін дамытуға, өзін 
тәрбиелеуге күш салу керектігін меңзеп білдіреді. Ол, сонымен қатар, "Мен егер 
законқуаты қолымда бар кісі болсам, адам мінезін түзеугеболмайды деген кісінің тілін 
кесер едім", – деп, адамның кез келген уақытта өзін қолына алып, түзеле  алатындығын 
және адамның мінезін де  өзгеретіндігін айтады. Бұл жерде де біз  Абайдың адамның ішкі 
жан дүниесі, мінезі, психологиясы әр кезде өзгерісте болатынын және жақсы жағына даму 
керек екендігін біле аламыз. 

Абай атамыз тағы бірде яғни “жиырма тоғызыншы cөзінде” Әуелі «Жарлы болсаң, 
арлы бол» дейді. Олай дегені адамнан Ар кетсе тірі болып жүргені құрысын дейді, ар әр 
адамның ең басты құндылығы болып табылады. Егер адам арынан айырылытын болса 
барлығынан айырылады.Ондай адам дегеніміз адал еңбегімен өмір сүру, адал еңбегіменас 
тауып жеуденде мақұрым болады. Сонымен қатар бұл сөздегі тағы бір айтылып тұрған ой - 
ең басты мәселе адамның  психологиясының тыныштықта болу маңыздылығын меңзейді. 

Абай атамыз осы « төртінші сөзінде » өте маңызды іргелі тақырыптарды көтеріп, 
айта келе “Күлкі өзі бір мастық” дейді. Осы сөзін ашып бағамдай келетін болсақ күлкіге 
салынған адам осы дүниеде де, ахиретте де көп ғафил (бос өткізу) етіпалады дейді. 
Сонымен Абай атамыз жалпы күлкіні екі түрге бөліп қарастырады.Олар “арзан күлкі және 
қымбат күлкі” делінеді. Мұндағы арзан күлкі дегені бойама күлкі,жағымпаз 
күлкі,өтіріккүлкі т.б адамға еш пайда бермейтін жалған түрдегі  күлкі болып табылады.Ал 
қымбат күлкі дегені бұл адамның шынайы,табиғи күлу ол күлкі сондай жаны,рухы таза 
адамнан ғана шығады деп түсіндіреді. Ақынныңайтуы бойынша,күлкі адамның сапасын 
анықтайды.Абай атамыз бір сөзінде біреудің кемшілігіне күлсең ыза болып күл 
дейді.Ызалы күлкінің өзіде қайғы дейді, ол сені мастыққа (ғафилдікке) жібермейді дейді. 
Cонда негізгі ой адамды мастықтан сақтандыру екенін тісінеміз.Абай осы сөзінде «Уайым 
-ер қорғаны, есі барлық. Уайым адамның тіршілік теңізіндегі мәселесін (проблемасын) 
көрсетіп береді.Бірақ ол сол уайымға кіріп алып шыға алмай қалатын болса, ол нағыз 
антұрғандық болады. Ал сол уайымды тапқаннан кейін оны азайту керек » дейді .Бұл 
сөздеде психологиялық тұрғыдан алып қарайтын болсақ адамның күлкісінде сондай 
түрлерге бөліп қарастырылуы адам үшін соншалықты маңызды екендігі және адамның 
психологиясына тіпті өміріне әсер ететіндігі айтылуда. 

Абай атамыз өзінің «отыз екінші сөзінде» Білім-ғылым үйренбекке әуелі білмек 
керек дейді. Талаптың өзінің біраз шарттары бар екенін айтады. Әуелібілім-ғылым 
табылса, ондай – мұндай іске жаратар едім деп, дүниенің қызықтары үшін іздемекке керек. 
Оның себебі білім-ғылымның өзіне ғана құмар, ынтық болып, әр білмегеніңді білген 
уақытта көңілде бір рахат хұзур хасил (тыныштық ) болады. Cол білгеніңді берік ұстап, 
тағы да білмекке үміт қылар болсаң сонда махаббат пайда болады. Егер дін көңілің өзге 
нәрседе болса, білім-ғылымды бірақ соған себеп қана қылмақ үшін үйренсең ондай білімге 
көңіліңнің мейірімі шала болады. Егер адамңның көңілі шын мейірленсе, білім-
ғылымныңда өзі де адамға мейірленіп тезірек қолға түседі. Екінші- ғылымды үйренгенде, 
ақиқат мақсатпен білмек үшін үйренбек керек.Бахасқа (талас) бола үйренбе, себебі әрбір 
бахасшыл адам хақты шығармақ үшін  ғана бахас қылмайды, жеңбек үшін бахас қылады. 
Мақсаты ғылымдағы мақсат болмайды, адамды шатастырып, жалған сөздерге 
жеңдірмекші болады. Үшінші- әрбір хақиқатқа тырысып ижтиһатыңмен көзің жетсе соны  
тұт, өлсең айырылма дейді. Жалпы Абай атамыз осы сөзінде ғылымды, ақылды 
сақтайтұғын мінез деген сауыты болады дейді.Сол мінезден айырылма дейді, егер одан 
айырылсаң оқып үйренудің керегі болмайды.Қылам дегенін қыларлық, тұрам дегенінде 
тұрарлық мінезде азғырылмайтын ақылды, арды сақтарлық беріктігі, қайраты бар болсын 
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деген. Бұл сөздеде түсініп, қарайтын болсақ психологияға байланысты, яғни оның шынайы 
бір қалыпта болуы керектігі жайында меңзеліп тұр. 

Эксперименттік бөлім. 
Медеубай Құрманов атындағы №2 орта мектеп 7 Ә сынып оқушыларынан 

эксперименттік жұмыс жасап көрдім. Ең әуелі эксперимент жасау мақсатында негізгі 
жоспарлап ұйымдастарған жұмысым оқушылырдың психологиясын зерттеп білу және сол 
Абай  атамыздың психологиялық сөздері балалардың психологиясына қалай әсер ететіндігі 
жайлы мәлімет жасау болды. Бастапқы кезде мен мектепке бірнеше апта бойы барып, 
сынып оқушыларының мінездерін бақылап білу керек болды, және де сол уақытта зерттеп, 
байқағаным барлығы жиырма оқушының жартысынан көбі, яғни 60%-ы ашық ойлы, 
ашықмінезді болды. Ал қалған 40%-ы психологиялық тұрғыдан алғанда өз ойларын толық 
жетізе алмайтын, тұйық мінезді оқушылар болды. Содан кейін мен өз мақсатыммен 
Абайдың психологиялық сөздерін оқытып, түсіндіріп, ортаға салдым. Белгілі біршама 
уақыттан кейін жеткізілген психологиялық сөздердің әсерінен оқушылардан оң 
нәтижелерді байқадым.Мысалы: өз ойларын толық жетізе алмайтын оқушылар керісінше 
ойларын еркін жеткізе алатындай болып өзгерді. Оның себебі -жақсы ортамен қарам-
қатынас құралатын болса адамның психологиясы жақсы жағына өзгереді. Экспериментім 
оң нәтижелі және қызықты болды.  

Қорытынды. 
Абай атамыздың психологиялық әрбір сөзін оқушылардың және студенттердің 

психологиясына қалай әсер ететіні және олардың психологиясын қалай дамытуға 
болатыны жайлыөз ойымды айтар болсам, шын мәнінде психологиялық сөздердің әр 
адамның психологиясына әсер еткеннен кейін өзгерістерге әкелетіндігі белгілі, сол арқылы 
жақсы жағына өзгереретін болса адамның жаны, рухы тыныштыққа кенеліп, әр қандай істе 
де, жақсы жағына ойлап, үлкен әрекеттер жасай алатын болады деп ойлаймын. Абай 
жалпы адамның психологиясын керемет зерттеп, оны осында жоғары дәрежеде біздерге 
жеткізіп кеткен. Шын ықыласымызбен көп оқып,шынайы дұрыс түсіне алып және оны өз 
өмірімізде қолданып, психологиямызды жақсы жағымен дұрыстай алсақ, бізден асқан 
білімді, өнерлі, данышпан халық болмас деп ойлаймын. Сондықтан өз тілімізге, өз 
әдебиетімізге бекем болып, асқан құрметтілікпен қарап, патриотты саналы ұрпақ болайық. 
Ұлы, данышпан Абай Құнанбаевтің бізге қалтырған қазынасын қастерлейік! 

Пайдаланылған әдебиеттер тізім 
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3. Абайды білмек керек ойлы жасқа — Мұхтар Әуезов жазған оқу құралы. 1997 ж. 
«Санат» баспасынан толық нұсқасы жарық көрді. Кітап құрастырушы әрі ғалым М. 
Мырзахметұлының «Мұхтар Әуезов және Абай әлемі» деген көлемд і алғы сөзімен 
ашылады. 

4. Биекенов К., Садырова М. Әлеуметтанудың түсіндірме сөздігі. — Алматы: Сөздік-
Словарь, 2007. — 344 бет.  

5. Қазақстан тарихы (XVIII ғасыр — 1914 жыл). Жалпы білім беретін мектептің 8-
сыныбына  арналған  оқулық. Қабылдинов З.Е., Қайыпбаева А.Т.Алматы: Атамұра, 2008. 
— 352 бет. 
  

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D2%B1%D1%85%D1%82%D0%B0%D1%80_%D3%98%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2
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Өзектілігі: Жас ұрпақтың денсаулығын анықтайтын маңызды құрамдастардың бірі 
гигиеналық тұрғыдан ұтымды күн тәртібі болып табылады. Тиісті түрде ұйымдастырылған 
және жүйелі түрде күнделікті режим жасөспірімдердің дұрыс дамуына, ағзаның барлық 
мүшелері және жүйелерінің қалыпты жұмыс істеуі мен дәл өзара әрекеттесуіне, жүйке 
жүйесін жоғары деңгейден қорғайтын, организмнің ауруларға төзімділігін арттыратын, 
жоғары өнімділікті қамтамасыз ететіндігі анықталды, денсаулығына нұқсан келтірмей, 
қосымша жүктемелерді жүзеге асыруға мүмкіндік береді, сайып келгенде, баланың 
үйлесімді дамуына ықпал етеді. 

Зерттеу мақсаты: Әртүрлі білім беру мекемелерінде-жалпы білім беретін және 
мектеп – гимназияларында оқитын  жасөспірім ұлдардың күн тәртібіне гигиеналық баға 
беру. 

Материалдар мен әдістер: Бір мезеттік көлденең зерттеуге әртүрлі білім беру 
мекемелерінде-жалпы білім беретін және мектеп – гимназияларында оқитын 13-16 жас 
аралығындағы 365 жасөспірім ұлдарға сауалнама жүргіздік. Сауалнамаға 24 сурақ кірді.  

Зерттеу нәтижелері: Мектеп оқушыларының жалпы жүктемесі  жасөспірімдердің 
33,7%-ы 8 сағатқа дейін, 41%-ы 9 сағатқа дейін, 25,3% - 10 сағатқа дейінгі күнделікті 
орташа оқу жүктемесіне ие. Жалпы білім беретін мектептерде оқитын жасөспірімдердің 
36,7%-ы және гимназистердің 63,3%-ы информатика, физика, химия, математика, шет тілі 
бойынша факультативтік және қосымша сабақтарға қатысады. 

Гимназия оқушылары орта мектептің оқушыларына қарағанда, үй тапсырмаларын 
дайындауға көбірек уақыт жұмсайды. Оқу жүктемесінің жасөспірімдердің әл-ауқатына 
әсерін талдау нәтижесі көрсеткендей, гимназисттердің 21,1% - үнемі және 51,1% - кезеңді 
түрде шаршаймын деп жауап берсе, жалпы мектеп оқушыларының 18,8% және 30,8% 
сәйкес осылай жауап берді.  

Зерттеу бойынша гимназия мен мектеп оқушыларының бос уақытын өткізу 
сапасында айырмашылықтар байқалды. Гимназисттер бос уақытын көбінесе кітап оқуға, 
уйге көмектесуге жұмсаса, мектеп оқушылары серуендеуге, компьютер ойындарына 
жұмсайды. 

Жалпы мектепте оқитын жасөспірімдердің 71,7%, ал гимназист-жасөспірімдердің 
88,9% дене шынықтыру сабақтарына қатысса, 17,9% және 2,2% - үнемі қатыспайды; ал 
10,4% және 8,9% жасөспірімдердің босатылған. Сауалнама мәліметтеріне сәйкес, ЖБМ-де 
оқитын жасөспірімдердің 53,3% спорт секцияларына қатысады, 15,4% -ы мектептен тыс 
қатысады, ал респонденттердің 31,3% қосымша дене тәрбиесі сабақтарына қызығушылық 
танытпайды.  

Жасөспірімдердің ұйқы режимін зерделеу зерттеуге қатысқан жасөспірімдердің 
басым бөлігі ұйқы режимін сақтамайтынын анықтауға мүмкіндік берді. Жасөспірімдердің 
77,2%-да түнгі ұйқының тапшылығы байқалды. 

Қорытынды: Зерттеудің нәтижесі көрсеткендей, қазіргі заманғы жасөспірімдердің 
көптеген себептер бойынша күн тәртібінің бұзылуы байқалды, бұл ұйқының, оқу 
сабақтарының тәртібінің бұзылуымен және қозғалыс белсенділінің төмендеуімен 
сипатталды. 
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Актуальность исследования: Рак молочной железы по-прежнему является 

социально значимой проблемой онкологии. Заболеваемость раком молочной железы 
имеет тенденцию к росту. Несмотря на совершенствование методов диагностики 
рака молочной железы, остается высоким процент запущенных форм рака молочной 
железы (РМЖ). «International agency for research on cancer» отметил, что за 2018 год 
было зарегистрировано 2,1 миллиона новых случаев РМЖ и 627 тысяч смертей во 
всем мире. Чаще всего рак молочной железы возникает у тех женщин, которые 
имеют определенные факторы риска. Фактор риска - это какое-либо обстоятельство, 
увеличивающие шансы развития болезни. Некоторых факторов риска (например, 
злоупотребления алкоголем) можно избежать. Однако от большинства факторов 
риска (таких как случаи рака молочной железы у членов вашей семьи) избавиться 
нельзя. По данным ВОЗ Более 50 % женщин не знают о факторах риска развития 
РМЖ. 

В Республики Казахстан зарегистрировано за 2018 год 32 228 новых случаев 
злокачественных новообразований, из которых рак молочной железы представлен 
4640 новыми случаями. Несмотря на проводимые многочисленные исследования,  
осуществляемые скрининговые программы данная проблема все еще является 
актуальной как в мире так и в нашей стране. РМЖ является актуальной проблемой и 
требует разностороннего детального изучения.  

Цель исследования: оценить распространенность факторов риска развития 
рака молочной железы на примере города Семей. 

Материалы и методы исследования: планируется одномоментное 
поперечное исследование,  исследование будет проводиться на базе Центра ядерной 
медицины и онкологии г. Семей. Материалы: карты выкопировки из историй 
болезней, архивных материалов.  

Расчет выборки: генеральная совокупность 354 человека, число РМЖ за 2019 в 
ВКО. Для расчета выборочной совокупности был применен бесплатный онлайн 
калькулятор «RaoSoft». Размер выборки составил 185 человек. Для отбора 
применяем механический метод (моделированный случайный отбор), то есть каждая 
вторая история болезни из списка будет использована в исследовании. 

Критерии включения и исключения. Описание критериев включения: женщины 
в возрасте от 18 до 60 лет, онкологически отягощённый семейный анамнез по РМЖ, 
кореные жители г. Семей или проживающие более 5 лет, статус пред менопаузы, 
наличие у больной РМЖ, подтвержденного данными гистологического 
исследования. 

Описание критериев исключения: наличие ранее перенесенных 
злокачественных новообразований, беременность и лактация, рак молочной железы 
у мужчин, женщины проживающие на территории г. Семей менее 5 лет. 

Статистический анализ планируется провести с помощью программы SPSS. 
Выводы: определение факторов риска и оценка  их распространенности 

позволит улучшить выявление рака молочной железы на ранних стадиях. 
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Актуальность. IT технологии уже давно внедрились в нашу жизнь. Но особо 

важную роль они занимают сейчас, в борьбе с пандемией COVID-19. 
Цель работы.  Проанализировать роль IT технологии в борьбе с пандемией 
 COVID-19. 
Материалы и методы исследования. С целью проверки важности использования 

IT-технологии в борьбе с коронавирусом был выбран Китай. 
1. Sara Platto,Tongtong Xue, Ernesto Carafoli. COVID19: an announced 

pandemic//nature:science magazine. Platto et al. Cell Death and Disease (2020) 11:799 
https://doi.org/10.1038/s41419-020-02995-9  

2. Анастасия Степанова. Роботы привозят еду, а дроны следят за людьми. 
Технологии в Китае против коронавируса// Costfoto/Barcroft Media via Getty Images(2020) 
https://tass.ru/pandemiya-covid-19  

3.IT-технологии в борьбе с коронавирусом // https://vc.ru/tech/110577-it-tehnologii-v-
borbe-s-koronavirusom 

4. Как для борьбы с коронавирусом в Китае используют высокие технологии. 
https://bigpictureru.turbopages.org/s/bigpicture.ru/?pcgi=p%3D1282419 (2020) 

5. Онлайн статистика коронавируса Covid-19 в Китае на сегодня// https://coronavirus-
monitor.ru/coronavirus-v-kitae/(26.02.20) 

6. Martin Pollard in Beijing. Robot designed in China could help save lives on medical 
frontline//helth and pollard (2020)  

Результаты исследования. Пандемия COVID-19-острое респираторное 
заболевание, вызванное коронавирусом SARS-CoV-2. Впервые мир услышал об этом 
заболевании в декабре 2019 года. С того времени вирус быстро распространился по всему 
миру. Известно, что вирус полностью не исследован и подвержен мутациям. На данный 
момент вакцина от COVID-19 на стадии разработки и тестирования. По данным 
всемирной организации здравоохранения, разрабатываются более сто сорока различных 
видов вакцин. Помимо разработки вакцины, стоит большая задача предотвратить 
возможные вспышки пандемии. Вирус повлиял на все сферы жизнедеятельность 
человечества, в том числе и на IT индустрию. Многие страны взялись за разработку 
инновационных технологии в целях борьбы с вирусом. Так, как вирус впервые был 
обнаружен в Китае, соответственно и первые работы против пандемии начались здесь. 
Еще до начала вспышки COVID-19 Китай разрабатывал различные IT технологии в 
течении десятилетия. Но вспышка вируса ускорила данный процесс.  

В больницах Китая работают роботы-помощники Пинг Пинг и Ан Ан, которые 
собирают простыни и мусор, доставляют лекарства и еду, заменяя трех медсестер. 
Помимо их в больницах также есть роботы отвечающие за дезинфекцию и ультрафиолет. 

На улицах запущены дроны с тепловизорами, которые следят за соблюдением 
добровольного карантина. В общественных местах установлены умные термометры и 
тепловизоры. Они следят за температурой и наличием маски.  

Исследователи Университета Цинхуа Чжэн Ганти разработали, по их словам, 
работа который в состоянии спасти от вспышек пандемии. Аппарат состоит из 
роботизированной руки на колесах, которая может выполнять ультразвук, брать мазки 
изо рта и слушать звуки, издаваемые органами пациента, обычно это делается с помощью 
стетоскопа.  

about:blank
about:blank
about:blank
https://doi.org/10.1038/s41419-020-02995-9
https://tass.ru/pandemiya-covid-19
https://vc.ru/tech/110577-it-tehnologii-v-borbe-s-koronavirusom
https://vc.ru/tech/110577-it-tehnologii-v-borbe-s-koronavirusom
https://coronavirus-monitor.ru/coronavirus-v-kitae/(26.02.20)
https://coronavirus-monitor.ru/coronavirus-v-kitae/(26.02.20)
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Компания iDriverplus разработала беспилотный автомобиль, чтобы обеспечить 
соблюдение мер эпидемиологической безопасности и в то же время полноценно 
выполнять доставку и оказывать другие услуги. 

Китайская фирма JD.com изобрела радиоуправляемых роботов, которые 
занимаются перевозкой медикаментов в зараженные области страны. 

Выводы. Сущность вышеизложенного сводится к тому, что IT технологии 
действительно влияют на сдерживание вируса и выявления зараженных. Мы можем 
видеть результат смотря на Китай, где активно используют различные технологии против 
вируса и в итоге борьба с вирусом проходит эффективнее. Но сделан только первый шаг. 
Необходимо работать над совершенствованием и внедрением данных технологии по 
всему миру. Прежде всего нужно качественное руководство и разработанный алгоритм, 
также внедрение метода валидации информации сохраняя конфиденциальность граждан. 
Но самое главное это избежать контакта с больными. 
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Actuality: Simulation -based medical education (SBME) is increasingly 

recommended, as an educational strategy and for improving patient safety .overall, SBME 
is a complex educational intervention learning, as I know medical errors are the third 
leading cause of death after heart diseases and cancer. Tactile technologies used in 
medical provide. ”Virtual” training for inexperienced personnel. Such technologies are 
aimed at reducing medical errors .such devices can be used in dentistry and surgery. 
Therefore, use of actuality in SBE is to avoid such medical errors by medical 
professionals. 

Objective: The objective of my research work narrative review article is to highlight 
the importance of simulation as a new teaching method in undergraduate and postgraduate 
education. It has also been found to have many advantages that can improve patient safety 
and reduce health care costs through the improvement of medical providers competencies.  

Materials and methods: The educational benefits of simulation in medical 
education Like deliberate practice with feedback, I collected this material and methods for 
my research from a narrative review of literature on medical simulation A literature search 
of MEDLINE /PUBMED database for English language publications and references list 
from relevant articles was conducted. The main search terms were medical simulation, 
medical simulator ,medical education and clinical skills .all articles thought to be relevant 
to the title and the abstracts were retrieved these articles were reviewed if they were 
considered relevant to the search. 

Result: In India, there is still some resistance in accepting use of simulators as a 
viable tool or technique of teaching-learning. A consistent argument encountered to 
discount the role of simulators in India is that there is “plenty of patient material” for 
residents to learn. This argument obviously attempts to explain the role of simulators in 
training as applicable only where clinical material is limited overlooking its more 
significant appeal in fostering adult learning. However As a result of my research this is 
set to change with increasing awareness of patient safety issues among general public. The 
medical fraternity too is sensitive to this awareness. The other driver for adopting 
simulation is to bridge the gap between requirement and opportunities for training. 
Training centres also tend to advertise simulators, especially the high-end ones, as an 
added attraction to their program. In India, the medical council of India (MCI) has 
specified now that simulation based medical education be imparted to medical students. In 
fact, the SBV Institute was the first to establish a central medical simulation centre in 
South India. Endo vascular simulation, which is recently installed, offers a plethora of 
endovascular scenarios with different levels of difficulties .this would specially benefit 
postgraduates and consultants from departments of vascular surgery, cardiology, cardio 
thoracic surgery, neurology, neurosurgery and radiology. These are some of the main 
medical programs offered in India under SBME. 

Conclusion: As for as my research SBME, instead of using real patients, medical 
professionals use processes and teaching -learning methods including the use of simulated 
patients .who are actors who act like a patient and /or use simulators which are devices 
and tools to replace the actual patient to help mimic a clinical encounter so as to provide a 
safe learning environment for the learner to do deliberate practice of health – care skills so 
that it then becomes safe for the patient and for the learner to practice the skills on real 
patients.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

РУССКОГО ЯЗЫКА СТУДЕНТАМИ-ИНОСТРАНЦАМИ 
 ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИКТ 

 
Маяна Аша Фархана 

Научный руководитель: Кудайбергенова Ж.М. 
 

НАО «Медицинский университет Семей» г. Семей, Республика Казахстан 
 

Актуальность темы исследования обусловлена развитием современного уровня 
информатизацией образования, направленной на совершенствование учебно-
воспитательного процесса на основе внедрения средств информационных и 
коммуникационных технологий на занятиях профессионального русского языка, не 
только для казахстанских студентов медицинского вуза, но и для студентов-
иностранцев, обеспечивающие реализацию психолого-педагогических целей 
обучения и воспитания в условиях Казахстана. 

Целью данной работы являетсяприменение современных информационно-
коммуникационных технологий в высшем медицинском образовании студентами-
иностранцами как одного из приоритетного и эффективного направления в 
обучении. 

Материалами и методами исследования являются  анализ научной, учебно-
методической литературы по проблеме исследования методика преподавания 
русского языка как иностранного, использование информационных технологий в 
образовательном процессе, в том числе в обучении русскому языку как 
иностранному, применение средств информатизации и диагностических приборов в 
медицинском образовании. 

Активное использование возможностей средств информационных технологий в 
учебном процессе вуза уже не является новшеством. Информатизация затронула все 
его компоненты. При этом средства информатизации внедряются не только в 
учебную, внеучебную, контрольно-измерительную, исследовательскую 
деятельности вуза, но и в различные виды практики студентов.Средства и 
технологии информатизации проникли и в обучение филологическим дисциплинам. 
Русский язык изучают студенты из разных зарубежных стран, получая высшее 
образование в Казахстане. При этом медицинские специальности являются наиболее 
популярными среди иностранцев. В медицинском вузе русский язык как 
иностранный не является профилирующей дисциплиной, но он важен для 
профессиональной деятельности студентов-медиков как в университете на занятиях, 
так и во время прохождения практики в клинических учреждениях. 

Главный принцип обучения русскому языку как иностранному в медицинском 
вузе - принцип профессиональной направленности обучения. Обучение 
иностранных студентов должно строиться с учетом специальности и, более того, 
быть ориентированным на практику, где требуются знания профессионального 
русского языка. 

Дело в том, что иностранные студенты, обучающиеся в нашем медицинском 
вузе, во время занятий и прохождения клинической практики в клиниках общаются 
с коллегами, пациентами и медицинским персоналом на русском языке. Там же 
студенты сталкиваются с огромным количеством средств информатизации 
здравоохранения - медицинских диагностических приборов и аппаратуры с 
русскоязычным интерфейсом. Кроме этого, знания медицинского русского языка 
необходимы и для работы с виртуальными симуляционными технологиями, 
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используемыми в обучении иностранных студентов-медиков профильным 
медицинским дисциплинам. 

Следует учитывать, что на сегодняшний день отсутствуют средства 
информатизации, которые позволили бы иностранным студентам во время 
клинической практики не терять связь с обучением русскому языку. 
Информационные технологии, применяемые в обучении русскому языку как 
иностранному, требуют систематизации в зависимости от направления клинической 
практики иностранных студентов, методов обучения русскому языку, вида речевой 
деятельности и типа соответствующих упражнений. Было бы хорошо для студентов, 
проходящих практику, именно в это время изучать профессиональный русский язык, 
чтобы обучение проходило параллельно, тогда было бы легче.  

Конечно, сказывается и малое количество часов изучения профессионального 
русского языка, занятие цикловое, поэтому отведенные часы недостаточны. При 
прохождении практики, студенты сталкиваются тем, что врачи не знают 
английского языка, объясняют по-русски, студентам трудно их понимать, вопросы 
тоже не могут задавать, потому что их опять таки не понимают, получается 
замкнутый круг. 

С учетом необходимости устранения перечисленных выше противоречий была 
выбрана тема исследования и сформулирована проблема, которая заключается в 
отсутствии подходов к системному взаимосвязанному использованию средств 
информатизации при обучении русскому языку иностранных студентов-медиков в 
рамках языковой и профессиональной подготовки, подготовки к клинической 
практике, а также в процессе ее прохождения. 
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РАЗМЫШЛЕНИЯ О ЛЮБВИ 
 

Мадалиева З. 
Научный руководитель: Табулдинова Г.Н. 

 
НАО «Медицинский универститет Семей» г. Семей, Республика Казахстан 

 
 

Актуальность. Любовь. Неисчерпаемость этой темы очевидна. Сегодня, как и 
во все времена, она волнует людей и рождает массу вопросов  

Чувства – величайший дар человеку, неотъемлемая часть его личности. В 
обществе всегда ценились и ценятся истинные чувства. Они украшают человека и 
приносят радость другим. 

Цель: познакомить с распространенными классификациями и видами любви 
различных философских школ. 

Методы исследования. Дедуктивный и индуктивный методы, анализ и синтез. 
Полученные результаты: Любовь – это не только чувство, но и способность 

любить другого человека, а также возможность быть любимым.  
Способность любить дана не каждому – это радостный дар и ценнейшее из 

искусств. Она требует усилия и старания, конечную цель приложения поднятие себя 
до высот достоинства любви, до способности дарить ее другим.  

Любовь – это также искусство, которому надо учиться и постоянно 
совершенствоваться. В любви человек отдает, чтобы получать, и получает, чтобы 
отдавать.  

Любовь предполагает заботу о другом человеке, заинтересованность в 
улучшении его жизни и развития. Где нет этого, там не может быть и настоящей 
любви. Любовь – это милосердие и ответственность любящего за любимое 
существо.  

Это и уважение к нему, и активное проникновение в него с целью познания, но 
без нарушения права иметь тайны и оставаться личностью. 

Человек, глубоко и по-настоящему любящий кого-то, не может любить только 
его одного. Свои благодатные качества его любовь распространяет на других 
окружающих людей. Существует несколько видов любви: братская, материнская, 
эротическая, любовь к себе и любовь к Богу. Братская – это любовь одинаково 
распространяемая человеком на всех близких ему людей.  

Материнская любовь – это любовь сильного к слабому, защищенного к 
беззащитному, имущего к неимущему. Материнская любовь наиболее бескорыстна 
и открыта для всех. Эротическая любовь – это любовь психофизиологического 
плана к единственному человеку, жаждущая полного слияния с ним и продолжения 
в потомстве.  

Этот вид любви требует предпочтительности, особого выделения любимого 
среди других и особенного, исключительного к нему отношения. Любовь человека к 
себе основана на уважении самого себя. Тот, кто пренебрежительно относится к 
себе, неспособен ни любить, ни ценить другого.  

Любовь к Богу является универсальной и всеобщей, вбирает в себя все другие 
виды любви, поскольку Бог в душе верующего означает  

Высшую Добродетель. Невозможно верить в Бога и не любить человека – его 
главное творение.  

От колыбели и до конца жизни все мы ищем того, кто будет любить нас и кого 
бы могли любить мы. Красив человек или безобразен, молод или не очень, богат или 
беден, он всегда мечтает о любви и ищет ее. 

Выводы: На протяжении всего периода развития человеческой мысли 
предпринимались многочисленные попытки исследования понятия любви. 
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Результаты этих исследований зачастую бывали взаимоисключающими – от 
понимания любви как приукрашенного, очеловеченного инстинкта размножения до 
очищенного от всякой сексуальности, возвышенного чувства.  

Фактом остается то, что и по сей день не выработано окончательной 
концепции теории любви: ее происхождения, предназначения и даже единого 
определения. Вместе с тем, данное чувство играет большую роль как в 
формировании личности человека, так и в его самореализации. 
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АБАЙДЫҢ ЖАСТАРҒА ӨСИЕТІ 
 

Мавлетова А.Е., Серікқызы А., Тұрсынғазина А.Ә. 
Ғылыми жетекшісі: ф.ғ.к. Алина Г.М. 

 
КеАҚ «Семей медицина университеті», Семей қ. Қазақстан Республикасы 

Өзектілігі. Абайдың шығармаларына зер салсақ, оның үнемі елдің алға жылжуына, 
өсіп-өркендеуіне шын ниетімен тілеулес болғанын, осы идеяны барынша дәріптегенін 
байқаймыз. Ал ілгерілеудің негізі білім мен ғылымда екенін анық білеміз. Абай қазақтың 
дамылсыз оқып-үйренгенін бар жан-тәнімен қалады. «Ғылым таппай мақтанба» деп, 
білімді игермейінше, биіктердің бағына қоймайтынын айтты. Ол «Біз ғылымды сатып мал 
іздемек емеспіз», – деп тұжырымдап, керісінше, ел дәулетті болуы үшін ғылымды игеру 
керектігіне назар аударды. Ұлы Абайдың «Пайда ойлама, ар ойла, Талап қыл артық білуге» 
деген өнегелі өсиетін де осы тұрғыдан ұғынуымыз қажет. 

Бұл тұжырымдар қазір де аса өзекті. Тіпті бұрынғыдан да зор маңызға ие болып 
отыр. Себебі ХХІ ғасырдағы ғылымның мақсаты биікке ұмтылу, алысқа құлаш сермеу 
екенін көріп отырмыз. 

Жұмыс мақсаты. Біздің зерттеу мақсатымыз Абай атамыздың  әдеби шығармалары 
шынымен де жастарға арналған жолдауы ма? Олардың мән-мағынасы неде? 

Жастар Абай Құнанбаевты қаншалықты таниды және де осы Абайдың 
шығармалырының мән мағынасы өздеріне арналғанын сезіне ме? Абай Құнанбаевтың тек 
қазақ жерінде емес шет елдерде де танымалдылығын анықтау.  Жастарға өзіміздің әдеби 
шолуда  ашып нақты айтып беру. 

Материалдар және зерттеу әдістері. Зерттеу тақрыбы бойынша Абай Құнанбаевтың 
әдеби шығармалырын оқып талқылап шолу жасадық. Біз Абай Құнанбаевтың өмірі мен 
шығармашылығымен бала кезден таныс болғандықтан, өзіміз білетін ақпаратты да 
енгіздік. Сонымен қатар интернет желісіндегі ақпаратты толығымен қолдандық. Біз Абай 
Құнанбаевтың әдеби шығармалырын түсінікті етіп жүрекке орнықтырып оқу үшін Семей 
қаласындағы Абай атындағы кітапханада болдық. 

Зерттеу нәтижелері. Ақын бойындағы ерекше қасиет – ғылым мен құдірет. Ғылым 
мен құдіретті қосып, «ақыл» деп, мейірім мен жүрек мәселесін қосып, «рақым», 
үшіншісінде «әділет» деп алады. Осы үшеуі бойынан табылған адам адамгершілігі мол, 
кемел адам деп санаған. Қанағатшыл, рақымшыл, талапшыл, терең ойлайтын адамды 
толық адам деп санаған. Яғни, ақынның кез-келген өлеңін, қарасөзін алып қарасақ, 
барлығы да жастарға өнеге ретінде жазылғандай. Абайдың қырық бес қара сөздері, үш 
жүзден аса аудармасы бар, бірақ ақынның өлеңдерінің нақты саны жоқ. Қазіргі таңда Абай 
шығармалары отыз үш тілден аса тілге аударылған. Бұл дегеніміз Абай атамыздың 
шығармалары басқа шет елдерде де жастардың арасында қаншалықты танымал екенінің  
белгісі. 

Мысалы: Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін 
Жоқ-барды, ертегіні термек үшін. 
Көкірегі сезімді, тілі орамды, 
Жаздым үлгі жастарға бермек үшін. 
Яғни, осы өлең жолдары арқылы-ақ Хакім Абай жастарды тәрбиелеп келеді. 

«Көкірегі сезімді, тілі орамды» әрбір жас осы өлеңнен үлкен тәлім-тәрбие алады.  
Ескі ауылда жұрт санасына сіңіп, қалыптасып қалған: «Үлкеннің сөзіне қарсы 

келме», «Көпке топырақ шашпа» , «Жанашыр жақынның сөзін тастама» деген сияқты жөн-
жосықтардың ылғи ғылым пайдасына шығара бермейтінін білгендіктен, Абай оқудың 
жолына түсемін деген жастарға ерекше ескерту жасайды: «Білген адамның сөзіне шын 
ықыласыңмен ер, бір іске бекінсең алдымен ақылыңмен беріл, ожданыңмен сен» деп 
нығыздап аладыда:  

Ақсақал айтты, бай айтты, 
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Кім болса, мейлі, сол айтты 
Ақылменен жеңсеңіз,- 
деген үзілді-кесілді кесімін айтады. 
Ақын болу кез-келген адамның қолынан келе бермейді. Өлеңді жүрекпен түсінетін, 

шымырлап бойға жайылатын тұщымды сөздер болу керек дейді. 
Ұлы ақын өз заманындағы жас ұрапақты имандылыққа, адамгершілікке, ғылым, 

білім үйренуге шақырады. Оны біз «Ғылым таппай мақтанба» атты өлеңінен көре аламыз. 
Үш-ақ нәрсе адамның қасиеті: 
Ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек бір кеудеден табылса, онда ол адам толық 

адам. Яғни, жылы жүрек арқылы адам сүю мен ізгілікке барады. Бойында ізгілік 
қалыптасқан жас адамгершілігі бар, нағыз тәрбиелі болмақ.   

Ақын шығармашылығында көп айтылатын ғылым-білім алдындағы ең бірінші 
тосқауыл – әрине надандық. Абай жастарды ғылым-білімге шақырған алғашқы 
өлеңдеріндегі көзқарасы кейін келе қалай өзгеріп, өрісі қалай кеңісе, соның кері ұғымы, 
надандыққа қатынасы:  

Басында ми жоқ, 
Өзінде ой жоқ 
Күлкішіл кердең наданның. 
Көп айтса көнді, 
Жұрт айтса болды –  
Әдеті надан адамның. 
Осындай кекті дерттен қоғамның өздігінен арыла алмайтынын білгендіктен, ақын 

біржола бел шешіп кіріседі. 
Сондағы ақынның айтпағы, болашақ иесі – жастарға арналмақ. 
Жастықтың оты қайдасың, 
Жүректі түртіп қозғамай? 
«Жастықтың оты жалындап», жас жүректе жанып тұрған албырт шақтарын бір 

естеріне салып өтеді. 
Қайратпен кіріп жалынбай, 
Ақылмен тауып айласын. 
«Мен қалайға салынбай, 
Жылы жүзбен жайнасын»,- 
деп жастарды тағы бір желпіндіріп қойып, әрбір жастың жүрегіне бүгінге дейін 

жатталып қалған « Әсемпаз болма әр неге» атты әйгілі өсиеті ретінде жеткізеді. 
Қорытынды. «Абай өсиеті», «Абай сөзі» жастарға өнеге, көшпелі кісіліктің, 

тағылымды тәрбиенің жүйелі мектебі. 
Өлді деуге бола ма, ойлаңдаршы, 
Өлмейтұғын артына сөз қалдырған,-  
деген даналықтың жарқын бір қыры. Жастарды, халқын жаңа құнарымен 

сусындатып отыратын нәрлі бұлағы, ұстаздың ұлағаты деп білемін.  
Болашаққа, бізге айтқан өнеге-өсиетін кез-келген өлеңдерінен табуға болады. 

Ақынның жастарға берер тәлімі, тәрбиесі өте зор. Әр өлеңінің әр тармағы жастарға үлгі 
десек артық емес.Даналықты да, ізгілікті де, адамдықты да бойымызға қалыптастыра 
білуіміз керек. 
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Актуальность: Национальная безопасность, как категория политической 
науки отражает связь безопасности с нацией, включающая общественные 
отношения и общественное сознание, институты общества и их деятельность, 
обеспечивающие реализацию национальных интересов в конкретной исторически 
сложившейся обстановке. 

Цель: Парадигма национальной безопасности строится с учетом, как внешних 
угроз, так и внутренних проблем, связанных с состоянием самого общества. 

Материалы и методы: Закон «О национальной безопасности РК» от 26 июня 
1998 года; Казахстан-2030. Послание Президента страны народу Казахстана. 
Алматы, «Раритет», 2001. с. 21; Сатпаев Д., Спанов М. Национальная безопасность 
РК: опыт определения// Евразийское сообщество. 1998. с. 70; Токаев К. 
Преодоление. Дипломатические очерки. Астана. 2003. с. 155 

Результаты исследования: В Законе РК «О национальной безопасности 
Республики Казахстан от 26 июня 1998 г. имеются определения концепции 
национальной безопасности, как понятия, и национальной безопасности, как 
категории: концепция национальной безопасности – официально принятая система 
взглядов и мер по обеспечению защиты конституционных прав личности и граждан, 
ценностей казахстанского общества, основополагающих государственных 
институтов. 

Первым логичным шагом было создание казахстанских вооруженных сил. 7 
мая 1992 г. Указом Президента было образовано Министерство Обороны 
Республики Казахстан, этим же указом воинские части, соединения и учреждения, 
дислоцированные в Казахстане, были взяты под юрисдикцию республики и вошли в 
состав Вооруженных Сил Казахстана. 

В одном из Послании народу Казахстана первый Президент Н.А. Назарбаев 
обращает внимание на том, что для обеспечения своей независимости мы должны 
быть сильным государством и иметь надежные и дружественные отношения с 
соседями. Он также отдает приоритет государственной безопасности в первую 
очередь, сказав, что от коллективной безопасности каждый человек выигрывает 
значительно больше, чем когда удовлетворены его личные интересы, а безопасность 
общества находится на грани риска [2]. 

Следующим этапом в формировании системы безопасности стало принятие в 
1999 г. «Стратегии национальной безопасности на 1999-2005 гг.» В данном 
документе безопасность страны рассматривается в рамках шести основных сфер: 
внешняя безопасность, военная, экономическая, социально-политическая, 
экологическая, информационная безопасность. 

По словам Президента Республики Казахстан дел К.К. Токаева, «глобализация 
привела к осознанию того неоспоримого факта, что ни одна страна, какой бы 
мощной в военном и экономическом отношении она ни была, не может в одиночку 
справиться с острейшими проблемами современного времени. Противостоять им 
можно только в рамках тесного международного сотрудничества и самое главное в 
рамках СНГ». 

 Выводы:В течение последних лет в Казахстане сложилось понимание о 
собственной безопасности, тесно связанное с проблемой сохранения суверенитета. 
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Оно основывается на принципах, которые были выработаны в ходе реализации 
внешней и внутренней политики. Это принципы следующие: во внутренней 
политике - сохранение этнической и социальной стабильности, проведение 
экономических реформ, укрепление государственной власти и режима 
президентства; во внешней – балансирование между глобальными державами, 
коллективная оборона в рамках Содружества, укрепление азиатской безопасности, 
интеграция Центральной Азии и евразийская идея. 
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Актуальность: В состав медицинских отходов кроме потенциально опасных 

(инфицированных) отходов также входят ртутьсодержащие, радиоактивные, 
токсичные, фармацевтические препараты. Хотя накопление в лечебных 
учреждениях медицинских отходов невелико, исключать их потенциально вредного 
воздействия на здоровье населения нельзя. 

В 1992 году Европейская Комиссия включила отходы здравоохранения' в 
список шести приоритетных, проблемных потоков отходов, для которых требуется 
разработать специальные правила обращения. 

Цель работы изучить и проанализировать состояние образующихся 
медицинских отходов на современном этапе. 

Материалы и методы исследования: изучение и анализ данных научных 
статей. 

Методы исследования:  
аналитический,  
дескриптивный,  
статистический. 
Результаты исследования:  
За последние 10 лет наблюдается тенденция ежегодного увеличения 

медицинских отходов, в преимуществе отходов классов «Б» и «В».  
В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией по короновирусу, 

количество медицинских отходов с инфекционных, провизорных объектов 
здравоохранения резко увеличилось. Количество твердо- бытовых отходов 
увеличилось в 2 раза.  

Выводы  
Вопрос правильного обращения медицинских отходов очень актуально на 

современном этапе, увеличивается количественный и качественный состав отходов. 
Обусловлена данная причина быстрыми темпами развития медицинской науки и 
техники; случаями регистрации внутрибольничного инфицирования больных и 
персонала, расширением номенклатуры изделий одноразового использования, 
новыми методами лечения и диагностики. 
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CLINICAL DECISION SUPPORT SYSTEM (CDSS):  
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Naveen ChouDhary 
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Relevance: Quality of medical care in hospitals needs many efforts to be improved;  
Indian government is focusing on public health due to population growth in India in recent years 
the development of computer technology and computer science has greatly improvised medicine 
and pharmacy in INDIA. 

Objective:  Summaries information on the development of medicine technology in India 
in order to improve medical service of the patients in future practice. 

Materials and Methods: Literature review of the growth and development in the sector 
of Information technology used in medicine. 

CDSS provide physicians, caregivers and also patients with the clinical knowledge needed 
and patient and/or disease specific information to help them make effective decisions that would 
enhance patient care and improve clinical outcomes. CDSS include a wide range of variable tools 
and interventions such as computerized alerts and reminders, clinical guidelines, clinical 
pathways, order sets, patient data reports and dashboards, documentation templates, diagnostic 
support, and clinical workflow tools. A CDSS actually is any computer system designed to help 
healthcare professionals make clinical decisions through managing clinical data or medical 
knowledge. Therapeutic CDSS can minimize errors by alerting the physician to potentially 
dangerous drug interactions while diagnostic CDSS have also been shown to improve physician 
diagnosis process and decision making in terms of both effectiveness and efficiency. Basic CDSS 
provide functions of checking on drug-to-drug interactions, duplicate therapy, drug allergies and 
dosing. Advanced CDSS provide more in depth advice and functions such as checking on 
medication contra-indications, individualized dosing support during renal function impairment or 
guidance for medication related laboratory testing. CDSS are able to present the best evidence-
based practice automatically, without requiring extra thought or work. This allows the health 
professionals to focus on those areas of special need and adjust care to each individual patient. 
This not only increases patient safety, but also physician’s safety by reducing the risk on 
malpractice. CDS Success stories from the field: South Omaha Medical Associates (SOMA) is a 
family-owned, family-operated clinic that is centrally located in South Omaha, Nebraska. It has a 
higher percentage of low-income patients than clinics in surrounding areas. SOMA collaborated 
with the Nebraska Department of Health and Human Services, Douglas County Health 
Department, and Wide River Health Information Technology to assess its technology needs and 
make plans to implement CDSS.  

Results: The clinic increased its use of EHRs and implemented systems to better identify 
patients with undiagnosed hypertension, increase use and monitoring of clinical quality measures, 
and increase use of clinically supported self-measured blood pressure monitoring. These changes 
improved workflow at the clinic and led to a 25% increase in patient visits since the start of the 
collaboration.  

Conclusion: Besides the lack of well-described success factors, an often-mentioned 
barrier to implementation is the low Computer skills among physicians. This must be carefully 
taken into account within the design of the CDSS alerts. New generation physicians, like medical 
students and junior physicians, may bring a higher level of computer Literacy to clinical practice 
and stimulate implementation of a CDSS in practice. 
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Актуальность. Наша жизнь — это наблюдение за тенями на стене пещеры, в 

которой мы находимся в заточении сказал  
Платон. Что хотел сказать этим Платон? Смысл заключается в том, что такие 

философы как Платон хотели просветить народ, стремились дать им новое знание, но они 
даже не старались проявить желание, а наоборот встретили эту инициативу философа с 
агрессией. 

Цель. Платон на примере о истории заключенных в пещере хотел донести до 
общества свою главную цель, какими трудностями они сталкивались в это время, пытаясь 
образумить народ. Но в этот период людская масса была глупа и безрассудно уперта. 

Материалы и методы исследования. Платон, говоря о пещере использовал три 
аллегории под которыми лежит большой смысл, это тени, вещи и солнце. Эти объекты 
раскрывают всю суть, то что путь к просветлению общества являлся болезненным и 
трудным. 

Результаты исследования. Люди, которые переносили предметы по дорожке, 
отбрасывающей тени на стены, представляют собой власть сегодняшнего дня. В рамках 
физиотерапевтической профессии они могут быть лидерами профсоюзов, 
преподавателями, исследователями, организаторами курсов, влиятельными лицами в 
культуре, иконами социальных сетей, а также клиническими и профессиональными 
руководителями; они влияют на мнение людей и помогают определять убеждения и 
отношения людей в нашем профессиональном сообществе.  

Человек, который помог заключенному выбраться из пещеры, мог рассматриваться 
как учитель. Сократ сравнивает свою работу учителя с работой акушерки. Акушерка не 
рожает для человека, однако акушерка видела, как много людей рожают, и обучила этому 
множество людей, точно так же учитель не дает ученикам образования, но может 
направлять учеников к этому. Точно так же профессиональный диалог кажется наиболее 
подходящим для того, чтобы направлять людей к альтернативным «истинам» или 
перспективам.  

Стиль и манера его подачи явно важны, и кажется, что он имеет наибольший эффект, 
если он окружен внутренним опытом и переживаниями друг друга, которые создают связи 
с другим предыдущим пониманием. Использование прямого стиля и манеры, которые не 
соответствуют профессиональному диалогу, вряд ли будет способствовать обучению или 
изменению поведения, на самом деле, это с большей вероятностью заставит людей 
сопротивляться этому.  

Выводы. Платон аллегорией о пещере хотел донести до массы людей, что люди 
живут в незнание, убеждены в своей правоте и не готовы менять свое мышление и свою 
жизнь. Этой аллегорией Платон обращает наш взор на более серьезные и глубокие вещи в 
нашей жизни. 
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АБАЙДЫҢ ҚОҒАМ ҚАЙРАТКЕРІ РЕТІНДЕ 
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Нұрболатқызы А. 

Ғылыми жетекеші: Оралбекова А.А.  
 

КеАҚ «Семей медицина университеті», Семей қ. Қазақстан Республикасы 
 

Тақырыптың өзектілігі: Абай тек қана Семей өңірінің қазағы емес - әлемдік тарихи 
тұлға, төрт құбыламызда жайғасқан халықтардың мәдениетімен қазақ елін 
жақындастырып, елімізді барша әлем жұртына таныстырған Ұлы тұлға. Абай әлемі тек 
қазақ елінің ғана емес, дүниежүзілік өркениет туындысы, логикалық қорытындысы - үнемі 
үзіліссіз дамып, толассыз өзгерісте болатын ойлар, пікірлер, білім жиынтығы. Сондықтан 
да Абайдың қоғам қайраткері ретінде қалыптасуына ортасының тигізген әсерін зерттеу 
оны өзекті тақырыптардың бірі ретінде айқындайды. 

Зерттеу мақсаты: Абай Құнанбаевтың келешек өміріне үлкен әсер берген оның 
қоршаған ортасы, отбасы, туған-туысқандары, жақын-жуығы, құрбы-құрдастары, білім 
алған жері т.б. жағдайлардың Абай сияқты дара тұлғаның қалыптасуына қаншалықты әсер 
еткенін зерттеу. 

Зерттеу материалдары мен әдістері: Абайдың қоғам қайраткері ретінде 
қалыптасуына ортасының тигізген әсерін зерттеуге байланысты әдеби шолу шүргізу. 

Зерттеу нәтижелері: Абайдың тұлға ретінде қалыптасуы деген тақырыптың 
әліппесі, әрине, ақынның өскен ортасы, тәрбие алған ошағынан бастау алатыны заңдылық 
болса, бұл арада Ұлжан ананың есімін бөліп айтамыз. Өйткені, Ұлжан – Абайды ақ сүт 
беріп өсірген анаcы, оның үстіне Абайдың ақын болуына тікелей әсер еткен жан. Ұлжан 
туралы, оның Абайға, Абайдың ақындығына қатысы жайындағы сөзді әріден, Абайдың 
нағашы жұртынан бастасақ, ол әулеттің тілінің өткірлігі сондай «Шаншардың қулары келе 
жатыр», - десе жұрт дүркіреп қашатын болған. 

Жалпы, Абай тәрбие алған ел аналарының есімдерін әріден бастауға болады. Сонау 
Абайдың төртінші атасы Айдостың әйелі Айпара сөз бастаған шешен, ел бастаған көсем 
болған. Бертінгісі, Құнанбайдың қарындасы Тайбала өзінің ешкімге ұқсамас өрлігімен, 
ақылдылығымен қалыңдық боп түскен елінде сыйлы болады. Құнанбайдың асырап алған 
баласы Ізғұттыны бала етіп еліне жіберген тосын шешімі ел аузында сақталған. Сөз жоқ, 
Тайбаладай өжет апайының ер адамға тән осындай шешімінің бала Абайға әсері болғаны 
анық. Аз ғана сөзі "Абай жолы" арқылы жеткен, ата-бабалары Өскенбай әулетімен силас 
болған Сары апаң дейтін ақынжанды анамыздың тәлімі де Абайға аз әсер етпегені 
шындық. 

Абайға алғаш тіл ұстартып, ертегі-аңыздардан бастап қазақтың бай ауыз әдебиетімен 
таныстырған – әжесі Зере. Бала Абайға тек әлдиімен ертегі айтып қоймай елдің салт-
дәстүрін, қазақы ырым, жөн-жоралғыларды жетелеп жүріп таныстыру да Зере әжесінің 
сыбағасында болды. Бала Абай жастайынан атасы Өскенбай заманын, онда болып өткен 
түрлі оқиғалар мен ру таласын, саяси-әлеуметтік мәселелерді сезініп өссе, олар жайлы 
тарихи әңгімелерді ел аузынан естіп, көкірегіне түйіп өсті. Өйткені, ол заманда әлі де болса 
қазақтың көшпелі өмірі мен әдет-ғұрпы, ұлттық салт-санасы, дүниетанымы сол қаз-
қалпында сақталып, өзгеріссіз тұрған еді. 

Парасатты әз әжеден үлгі алып, соның тәрбиесінде есейген Абайдың ендігі өмірдегі 
ұстазы асқар таудай әкесі – Құнанбай болды. Ұлы ақынның 13 жастан өмірінің соңғы 
күніне дейінгі өмір жолы аға сұлтандық билік жүйесінің соңы мен елді ала тайдай 
бүлдірген болыстық биліктің заманында өтіп жатты. Абай осы ортада ер жетіп, отбасы 
тәрбиесі мен халық өмірін танып-білу жолы мен қалыптаса бастады. Сол дәуірдің ел 
жақсылары Абайды «сөз ұғатын бала» дейтін көрінеді. 
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Мұхтар Омарханұлы Әуезов 1933 жылғы Абайдың толық жинағында: 
«Құнанбайдың кім болғанын білмесек, Абайдың кім екенін білу қиын»,- деген екен. Айтса 
айтқандай, Құнанбай туралы қанша айтса да, артықтық етпейді  

Құнанбай Өскенбайұлы бүкіл өмірін ел жұмысына арнаған адам. Құнанбайды 
Тобықты елінде «мырза» деген, Меккеге сапарынан кейін «қажы» атаған. Ол Тобықты 
руларын орналастыру, ауыл басы молда ұстау, дау, ұрыстарды реттеу, мұсылмандықты 
өтеу, (зекет беру, намаз оқу), балаларды оқыту т.б. әлеуметтік істерде көп еңбек сіңірді. 
Міне, осындай әкенің балаға деген жан-жақты ықпалының болары сөзсіз.  

 Абай сегіз жасында әуелі  “Ескітам” медресесінде дәріс алып, ауыл молдасы Ғабит-
ханнан 1852-1855 жылдары оқыған. Әкесі Құнанбай Өскенбайұлы оның зеректігін 
байқағаннан кейін 1855- жылы Абай он жасқа толғаннан кейін Семей қаласындағы Ахмет 
Риза медресесіне оқуға береді. Абай Құнанбаев 3 жыл осы медреседе білім алған. Медресе 
шығыс ақын-жазушыларының кітаптарын оқуға жол ашты. Абайдың рухани жағынан өсу 
жолында бұл оқу орны маңызды рөл атқарды. Медреседе шәкірттердің терең рухани білім 
алуларына аса жауаптылықпен қарады. Абай медреседе сопылар өкілдері Бақырғани, 
Аллаяр, Ахмет Яссауи, Низами, Физули, Сағди, Қожа Хафиз, Науаи сияқты ғұламалардың 
шығармаларымен танысып, рухани азық алды. Абай Семейде жүрген кезінде қосымша 
«Приходская» мектебіне түсіп, үш ай орысша білім алады. Сөйтіп, ол орысша үйрене 
бастайды. Өкінішке қарай, оның оқуы осымен аяқталады. 

Қаладағы оқудан шығыс ақындарын сүюді, ақындықты сүюді ала келген Абайға, 
ендігі тәрбиеші ұстаз қазақтың халық қазынасы болады. Осылайша ел даналығын танып, 
соны ерте қамту, жас талапкерге жаңа зор мектеп болады. Бұл жөніндегі азық білімді ол 
халықтан шыққан шешен ділмәр, ақын, ескі әңгімешіден, көпшіліктен алады. Осындай 
мұраларды сүю Абайдың негіз іргесін қатал, суық билер ортасында ғана қалдырмай, халық 
мұрасына бейім етіп жүреді. 

Абайды зерттеудегі өзекті мәселелердің бірі ол - кемеңгер ақынның білім нәрін алып, 
қоғамдық-саяси өмір туралы көзқарасын қалыптастырған рухани өсу жолында темірқазық 
бағдар бола білген, оның ішінде ақынмен тікелей қарым-қатынаста болып, жанаса әсер 
еткен орыстың халықшылдарымен (народниктерімен) таныс болғанын, хат жазып 
тұрғанын, Абайға келіп үш-төрт айлап қонақ болып жатқандарын Мұхтар Әуезовтің 
мақалаларынан кездестіруге болады. Бірақ, бұл жайында ешқандай нақты деректер 
келтірілмеген. Дегенмен, осындай ауызша деректер арқылы болсын, Абайдың орыс 
демократтарымен араласқандығын білеміз.  

Қорытынды:Абай өскен ортасының бүкіл жақсы қасиеттерін бойына жиып өседі. 
Бұл қасиеттер оның ерте ер жетіп, айналадағы болып жатқан қуаныш пен қайғыны, жақсы 
мен жамандықты айыра білуіне көмектесті.  

Абай Құнанбаев ата-тегінен берілетін ерекше қасиеттерді дер кезінде тани біліп, оны 
одан әрі жетілдіріп отырды. Өзінің ізденістерінің, талабының арқасында ғана осы 
қасиеттерді өзінің бойына сіңірді. Абайдың заманынан асып туған кемелдігі ең алдымен, 
әкенің қаны, ананың сүтімен бойға дарыған құт, туған топырақтың қасиетінен. Екінші, тал 
бесіктен әженің әлдиімен, атаның әлқиссасымен жадыға жатталған қазақтың асыл сөзі, 
домбыраның күйі, қобыздың үнімен жүрекке тұнған төл өнер «қазақта қара сөзге дес 
бермеген» Абайды ғұлама етіп қалыптастырды. 
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Актуальность.В связи с пандемией COVID-19 важное место в системе 

здравоохранения Республики Казахстан занимает санитарно-эпидемиологическая 
служба или как ее сейчас официально называют РГП «Центр санитарно-
эпидемиологической экспертизы» Медицинского центра Управления Делами 
Президента Республики Казахстан.  

Цель работы. Проанализировать и систематизировать историю развития 
санитарно-эпидемиологической службы Республики Казахстан, с момента 
возникновения, до сегодняшнего дня, включая действующий период пандемии, 
выявить цели и задачи организации и оценить место СЭС в системе 
здравоохранения. 

Материалы и методы исследования. Методы исследования: 
ретроспективный и аналитический; сравнение эффективности работы СЭС до 
COVID-19  и сейчас(во время пандемии). Предмет исследования: данные об истории 
развития санитарно-эпидемиологической службы страны.  

Результаты исследования. Для оценки и анализа истории развития СЭС в РК 
мы использовали и систематизировали различные информационные источники. Для 
начала разберемся, что из себя представляет СЭС.  

Санитарно-эпидемиологическая служба – это один из важнейших 
государственных органов. Ее основной задачей является осуществление 
государственного санитарного надзора/контроля за соблюдением санитарного 
законодательства; планирование и проведение санитарно-гигиенических и 
санитарно-противоэпидемических мероприятий; ведение учета по статистике и 
динамике паразитарных и инфекционных заболеваний. Также организация активно 
проводит эффективные исследования в области здравоохранения, чтобы уменьшить 
количество инфекционных и паразитарных болезней среди населения.  

В цели организации входят: эпидемиолгический надзор; локализация очагов 
инфекционных и паразитарных заболеваний; защита прав потребителей и др. Кроме 
того, служба принимает непосредственное участие в государственной разработке 
программ по охране здоровья населения, обеспечения эпидемиологического 
благополучия и в санитарной охране государственных границ, что немаловажно на 
сегодняшний день. Ею утверждаются нормативы и санитарные правила.  

Что касается истории развития и становления службы, то можно отметить, что 
начало созданию целостной системы здравоохранения и санитарно-
эпидемиологической службы на территории Казахстана было положено 
Октябрьской Социалистической Революцией 1917 года.  

Так, 26 августа 1920 года декретом ВЦИК и СНК была образована Автономная 
Киргизская (Казахская) ССР, а 20 мая 1921 года решением 1 Всекиргизского 
(Всеказахского) совещания деятелей здравоохранения в структуру Народного 
комиссариата здравоохранения республики был впервые включен санитарно-
эпидемиологический отдел. В его составе были 4 подотдела: санитарный, 
эпидемический, санитарно-статистический и медсанпросвет.  

Важным историческим документом, в который были включены задачи, 
структура санэпидслужбы, ее права и обязанности был декрет СНК РСФСР «О 
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санитарных органах республики», изданный 15.09.1922 г. (У.И.Кенесариев.,2012). С 
тех самых пор общая структура санитарно-эпидемиологической службы 
претерпевала различные изменения (как положительные, так и отрицательные), в 
результате чего на сегодняшний день сформирована служба именуемая как РГП 
«Центр санитарно-эпидемиологической экспертизы»  

Медицинского центра Управления Делами Президента Республики Казахстан, 
являющаяся частью службы государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора.  

Центр санэпидэкспертизы выполняет функции в соответствии с Кодексом РК 
«О здоровье народа и системе здравоохранения» и ставит своей целью, в первую 
очередь,  достичь уровня мировых стандартов в области санитарно-
эпидемиологической экспертизы среды обитания людей; предупредить и 
ликвидировать загрязнение окружающей среды; обеспечить социальное 
благополучие населения; создать оптимальные условия для развития, обучения и 
воспитания детей; предупредить возникновение острых инфекционных заболеваний, 
что очень актуально в настоящее время. 

Выводы.Таким образом, интерпретируя выше изложенные сведения, мы 
пришли к выводу, что санитарно-эпидемиологическая служба играет очень важную 
роль в системе здравоохранения республики, особенно это доказывает ее 
деятельность в условиях пандемии COVID-19.  

То есть, мы за небольшой промежуток времени убедились в том, что 
санитарно-эпидемиологическая служба стоит на передовой в борьбе с новым 
вирусом, на одном уровне с врачами-клиницистами. 
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Актуальность. Смерть всегда была главной заботой человечества с самого 
начала истории, а обнаружение секрета бессмертия и спасение от смерти стало 
предметом многих мифов и древних историй.  

Цель. Раскрыть проблему бессмертия и жизни после смерти, но и к природе 
смерти во время существования человека.  

Материалы и методы исследования: Мнение М.Хайдеггера о человеке 
(которого он назвал Существованием), через смерть осознает свою конечность, и, 
таким образом, Хайдеггер выбирает людей как единственный способ понять 
существование среди существ. Анализ и синтез проблемы смерти в истории 
философии 

Результаты исследования: С философской и экзистенциальной точки зрения 
значение смерти проблематично, и естественные науки не могут дать знания по этой 
проблеме. Религиозные традиции всегда видели бессмертие души, и так утверждали 
такие великие философы, как Платон и Аристотель. Современность, начиная с 
эпохи Просвещения, отвергла такие взгляды как анахронизм и выдвинула 
антропоцентрический прометеев, взгляд на человека за счет сакрального и 
трансцендентного в целом. Вместо этого в рамках того, что Тейлор (1967: 537–193) 
назвал имманентной рамкой, он разработал «структуры закрытого мира», которые 
действуют за счет человеческой природы и человеческой свободы.  

Одним из последствий этого стала массовая смерть в двадцатом веке. 
Хайдеггер критикует философию своих предшественников и традиционную 
метафизику и определяет свою последнюю мысль как понимание существования. По 
его мнению, наиболее достоверная мысль о существовании исходит из мудрости, и 
эта мысль может возникнуть, когда люди поверит, что идея спасителя среди веков 
является самым большим врагом первоначальной мысли. По его мнению, смерть - 
это наиболее оригинальная форма возможности Существования, которая угрожает 
всей вселенной, поэтому существование понимается с помощью представлений о 
том, как управлять своей собственной жизнью. Хайдеггер пытается показать истину, 
что человек (Существование), в отличие от любого другого живого существа, 
неизменно подвержен разрушению и смерти.  

Следуя Левинасу (2000), можно утвердить что смерть не следует понимать как 
ведущую к небытию, потому что ничто означает уверенность и позитивное знание, 
которых мы не можем иметь экзистенциально в случае смерти. В этом смысле 
реальность смерти не следует понимать как ведущую к уничтожению жизни и 
остается загадкой. Более того, присутствие и реальность смерти как предела и 
границы должны служить поучительным уроком как для автономии и творчества 
человека, так и против чрезмерно раздутого прометеевского взгляда на ее или его 
природу. 

Вывод: Центральным аргументом этого исследования было то, что смерть 
всегда была и остается в центре жизни. Является ли смерть больше, чем жизнь, и 
уничтожает ли она жизнь в целом? Это основной вопрос, расмотрена в 
экзистенциальном контексте. Тем не менее, смерть остается в центре природы и 
человеческой жизни, и ее реальность и угроза становятся очевидными в 
распространении одного вируса. Итак, смерть всегда остается загадкой, касающейся 
жизни и нравственности. 
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ПЛАТОНОВСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ 
 

Омарова З. 
Научный руководитель: Табулдинова Г.Н. 

 
НАО «Медицинский универститет Семей» г. Семей, Республика Казахстан 

 
Актуальность: справедливость - это право не сильнейшего, а действенная 

гармония целого. Все моральные концепции вращаются вокруг блага как целого 
индивидуума, так и общества. Он также охватывает всю область поведения 
человека, поскольку влияет на других. Платон в своей философии отводит очень 
важное место идее справедливости.  

Цель: раскрыть справедливость для Платона является одновременно и частью 
человеческой добродетели, и связью, объединяющей человека в обществе. Это то же 
качество, которое делает добро и общение.  

Справедливость - это порядок и обязанность частей души, она относится к 
душе, как здоровье к телу. Платон говорит, что справедливость - это не просто сила, 
а сила гармония.  

Материалы и методы исследования: справедливость в истории философии 
(Платон, Аристотель). Анализ и синтез. 

Результаты исследования: Идея справедливости занимает центральное место 
как в этике, так и в правовой и политической философии. Применяя его к 
индивидуальным действиям, законам и государственной политике, и мы думаем, что 
в каждом случае, если они несправедливы, это серьезная, может быть, даже 
убедительная причина для их отклонения. Какая из этих сфер практической 
философии в первую очередь претендует на справедливость: является ли она, 
прежде всего, свойством закона, например, и только производным свойством 
отдельных лиц и других институтов? В своей философии Платон отводит видное 
место идее справедливости. Платон был крайне недоволен преобладающими 
ухудшающимися условиями в Афинах. Афинская демократия была на грани краха и 
в конечном итоге была ответственна за смерть Сократа. Любительская назойливость 
и чрезмерный индивидуализм стали главными объектами нападок Платона. Эта 
атака имела форму построения идеального общества, в котором справедливость 
царила безраздельно, поскольку Платон считал справедливость средством от этого 
зла.  

После критики общепринятых теорий справедливости, по-разному 
представленных Кефалом, Полимархом, Фрасимахом и Главконом, Платон дает нам 
свою собственную теорию справедливости, согласно которой справедливость 
индивидуально является «человеческой добродетелью», которая делает человека 
последовательным и добрым; в социальном плане справедливость - это 
общественное сознание, которое делает общество внутренне гармоничным и 
хорошим. Согласно Платону, справедливость - это своего рода специализация. 

Вывод: Справедливость для Платона является одновременно и частью 
человеческой добродетели, и связью, объединяющей человека в обществе. Это то же 
качество, которое делает добро и общение. Справедливость - это порядок и 
обязанность частей души, она относится к душе, как здоровье к телу. Платон 
говорит, что справедливость - это не просто сила, а сила гармония. 

Справедливость - это право не сильнейшего, а действенная гармония целого. 
Все моральные концепции вращаются вокруг блага как целого индивидуума, так и 
общества. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ИДЕЙ АБАЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
 

Отарбаева А.Д., Даукен М.Ы., Байдюсенова Е.Е. 
Научный руководитель: к.ф.н. Г.М. Алина 

 
НАО «Медицинский университет Семей» г. Семей, Республика Казахстан 

 
Актуальность. Произведения Абая - это наследие нашей страны. С течением 

времени значение личности Абая в национальной культуре только возрастает. Духовные, 
нравственно-этические искания писателя, отразившиеся в его творчестве, сегодня 
приобретают особое значение. Идеи, которые были высказаны полтора века назад, 
актуальны и на сегодняшний день. Они играют немаловажную роль в воспитании 
современной молодежи. Это является именно тем, чего не хватает в данный момент 
нашему поколению. 

Цель работы. Абай - фигура, олицетворяющая народ и культуру Казахстана. 
Великий поэт призывал молодежь учиться, овладевать науками, разными ремеслами, 
советовал честно трудиться на благо своего народа. Произведения великого поэта 
актуальны и сегодня. Идеи Абая всегда могут быть духовной пищей для всех нас.Целью 
данной работы является выявление актуальности наставлений Абая для наших дней. К 
тому же мы хотим узнать, какие уроки мы должны извлечь из сочинений великого поэта. 

Материалы и методы исследования. Абай Кунанбайулы оставил неизгладимый 
след в истории нашей страны как ученый, мыслитель, поэт, просветитель, основатель 
современной национальной литературы, переводчик и композитор. Творческое наследие 
писателя многогранно и многожанрово. Мы провели опрос студентов нашей группы и 
знакомых на знание поэтических произведений, эпосов, слов назидания Абая. И исходя из 
этого можем сказать, что 87 процентов знакомы и активно пользуются советами 
мыслителя в своей жизни.  

Результаты исследования. Анализ творчества поэта позволяет нам указать на связь 
идей Абая с современностью и их актуальность в наше время. Одной из таких идей 
является изучение языков. Абай особенно подчеркивал, что одним из благих дел является 
изучение иностранных языков. Поэт в двадцать пятом слове своей книги «Слова 
назидания» писал, что дает человеку знание иностранного языка: «Изучив язык и культуру 
других народов, человек становится равным среди них, не унижается никчемными 
просьбами». Говоря другими словами, для того чтобы стать равными с более развитыми 
народами, очень важно изучать их языки. Он считал, что чем больше языков освоит 
молодежь, тем шире у них будут возможности. Наше сегодняшнее образование тоже 
делает упор на изучение иностранных языков, что является наглядной связью идей Абая и 
современности. В то же время великий мыслитель уделял особое внимание на развитие и 
повышение авторитета своего народа. Как говорил Абай, без сомнения, нашему народу 
будет на пользу, если молодое поколение полностью освоит науки, будет уважать свой 
язык и знать множество иностранных языков. Абай призывал воспитать каждого 
казахского ребенка патриотом страны. Его наследие – школа здравого патриотизма, основа 
почитания своего народа. Поэтому, если мы хотим быть образованными, следует снова и 
снова перечитывать Абая, вникать в смысл его стихов. 

Выводы. Установки мудреца Абая указывают нам путь к развитию. Абай продвигал 
идею создания справедливого общества. Эти взгляды поэта особенно ценны в XXI веке 
для казахстанского общества, его единства и благополучия. Используя наставления Абая 
мы можем с уверенностью познавать мир, стать более гуманными, отличать добро от зла, 
преодолевать свои недостатки. Всё это является неоспоримым доказательством связи идей 
Абая с современностью. Актуальность его творчества не утратит свою ценность никогда.
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АБАЙ ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ ТӘРБИЕ МӘСЕЛЕЛЕРІ 
 

Оралханов Е.Е 
Ғылыми жетекші: Кадирсизова Ш. Б. 

 
КеАҚ «Семей медицина университеті», Семей қ. Қазақстан Республикасы 

 
Өзектілігі: Тәрбие–тұлғаның қалыптасуының ең басты факторы болып табылады. 

Халық даналығында: «Баланы әуелі мейір шапағатқа, онан соң ақыл парасатқа, ақырында 
еңбек пен ғылымға баулы» - дейді. Тәрбие-халықтың ғасырлар бойы жинақтап, іріктеп 
алған озық тәжірибесі мен ізгі қасиеттерін жас ұрпақтың бойына сіңіру, баланың қоршаған 
ортадағы қарым-қатынасын, дүниетанымын өмірге деген көзқарасын және соған сай мінез-
құлқын қалыптастыру. 

Жеке тұлғаны жан-жақты дамыту мен қалыптастыру мәселесі - Абай Құнанбаев, 
Ыбырай Алтынсарин, Мағжан Жұмабаев, Шәкәрім Құдайбердиев, Жүсіпбек Аймауытов 
және т.б. шығармаларының негізгі арқауы. Әсіресе ұлы ғұлама Абайдың еңбектерінде 
адам бойындағы негізгі қасиеттер: қайрат, ақыл, жүректің сапалық деңгейіне қарай және 
олардаң өзара қатынасына байланысты қалыптасатын «Толық адамды» (білімді, 
адамгершілігі жоғары, парасатты жан-жақты жетілген тұлға) тәрбиелеп жетілдіру мақсаты 
көзделеді. 

Тәрбиенің негізгі мақсаты – дені сау, ұлттық сана-сезімі ояу, рухани дәрежесі биік, 
мәдениетті, парасатты,ар-ожданы, еңбекқор, іскер, бойында басқа да игі қасиеттер 
қалыптасқан адамды тәрбиелеу. 

Тәрбие ісі- ұзақ және күрделі үдеріс. Адамзат дамуының қай кезеңінде болсын 
тәрбиенің тиімділігін жетілдіру ісі жүзеге асырылып келеді. Бұл істі жүзеге асыру үдерісі 
әрбір қоғамдағы мемлекет қажеттігіне бағындырылады. Өйткені, мемлекет қажеттігінің 
орындалуы оның экономикалық күш-қуаты мен саясатына тәуелді екендігі белгілі. Олай 
болса, тәрбие тиімділігінің ең басты шарты мемлекет мүмкіндігінен туындайтын 
қажеттікке сай тәрбиенің мақсатын нақты анықтау болып табылады. 

Тәуелсіз мемлекетіміздің бүгінгі таңдағы ең басты мақсаттарының бірі - еліміздің 
өркениетті елдер қатарына қосылуы, оның әлемдік білім кеңістігінен орын алуы. Бұл 
ұлттық білім беру жүйесін жаңа арнаға бұруды, нәтиже мен сапаға бағыттауды, сондай-ақ 
бәсекеге қабілетті тұлға тәрбиелеу қажеттілігін міндеттейді. 

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында азаматтық пен патриотизмге, 
өз Отаны-Қазақстан Республикасына сүйіспеншілікке, мемлекеттік рәміздерін 
құрметтеуге, халық дәстүрлерін қастерлеуге тәрбиелеу мемлекеттің білім саясатының 
басты ұстанымы екендігі атап көрсетіліп отыр. 

Жұмыстың мақсаты – өскелең болашақ ұрпаққа қазақ әдебиетінің ғұламаларының 
бірі Абай Құнанбайұлының шығармаларындағы педагогикалық, психологиялық ойларды 
дәріптеу. Осы мақсатты жүзеге асыруда болашақ маман иелері кәсіби қызметте болашақ 
ұрпақтың тұлғалық қалыптасуында тәрбие түрлерін жете меңгеріп, тәжірибеде қолдана алу 
керектігі туындайды.  

Зерттеу әдістері мен материалдар:бақылау, сауалнама. Жеке тұлғаның қалыптасып 
дамуы үздіксіз сипатта болатыны бізге мәлім. Оның жүзеге асуы тек оқу жүйесінде ғана 
емес, одан тыс жүргізілетін әртүрлі тәрбиелік әрекеттермен ұштасады. Ол әдетте сабақтан 
тыс жұмыстар болып табылады.  

Тәрбие жұмысы – тұлғаның әлеуметтік қалыптасуын қамтамасыз етуде оған жағдай 
туғызатын оқытушының басшылығымен ұйымдастырылған және оқу үдерісі мақсатымен 
өзара байланысты болып келетінтәрбие жұмысының дербес түрі. Ол әртүрлі тәрбие 
әрекетінің жиынтығы ретінде балаға кең көлемде тәрбиелік ықпал ете алады.  

Зерттеу нәтижелері: Абай шығармаларыныңтәрбиелік мәнін айқындауда 
жүргізілген сауланамалардың нәтижесі бойынша біріншіден, оқудан тыс әртарапты әрекет 
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тұлғаныңоқу үдерісінде жан-жақты дара қабілетін ашуға ықпал етеді. Екінщіден, әртүрлі 
тәрбие жұмысының түрімен айналысу жеке әлеуметтік тәжірибесін жандандырып, 
жетілдіреді, оның азамат құндылықтарына  негізделген білімдерін байытып, қажетті 
практикалық іскерлігі мен дағдысын қалыптастырады.Үшіншіден, қазақ әдебиетіне 
қызығушылығының дамуына, оған белсенді қытысуға деген құлшынысын тәрбиелеуде 
нәтижелі ықпал етеді. Зерттеу барысында қол жеткізген нәтижелер төмендегідей 
қорытындылар жасауға мүмкіндік берді:  

1.Абай шығармаларының философиялық, әлеуметтік, психологиялық, педагогикалық 
мәні, түсініктерді жүйеге келтіру, жан-жақты анықтап, мән-мағынасына терең бойлап, бұл 
түсінікті одан әрі дамыта түсуге, теориялық негіздерін айқындауға негіз болды.  

2. Білім беру үдерісінде және оқу үдерісінен тыс жұмыстардың өзара байланысының 
сақталуы, бос уақытын үйлесімді пайдалануы; зерттеушілік, шығармашылық іс-
әрекеттерін, танымдық әрекетін ұйымдастыру түрлерін, құралдарын жэне әдістерін 
жетілдіруге мүмкіндік береді.  

3. Ұлы ақынның қарасөздері, табиғат, қоршаған ортаға қарым қатынасты жетілдіру, 
адамның бойынндағы қасиеттерін құбылыспен теңестіре суреттеуі негізінде дүниетаным 
қалыптастыру эмоционалдық-мотивациялық, мазмұндық-когнитивтік, іс-әрекеттік үдерісті 
қалыптастырудың жетекші ұстанымдары, педагогикалық шарттары мен нәтижесінен 
тұратын құрылымдық-мазмұндық моделінің қалыптасуын айқындайды.  

Абай шығармаларын кеңінен дәріптеу оқудан тыс жүргізілетін тәрбие сағаттары, 
апталық жұмыстарда, олимпиада ұйымдастырып насихаттау жұмыстары негізінде жүзеге 
асады.Абайдың «Он жетінші сөзі» қайрат, ақыл, жүрек, ғылымға арналады. Алдыңғы 
үшеуі адам үшін өздерінің атқаратын жұмыстарын айта келіп, әр қайсысы өзін бірінші 
орынға қойып таласады да, ғылымға төрелікке жүгінеді. Ғылым үшеуінің де жақсылы, 
жаманды қасиеттерін дәл сипаттап, әділ сынайды. Жеке – жеке үшеуінде де кемшілік бар. 
«.Осы үшеуің басынды қос, оның ішінде жүрекке билет», - деп үкім шығарады. «Егер 
үшеуің ала болсаң, мен жүректі жақтаймын», - дейді оларға ғылым. Демек, Абай жүректі, 
яғни адам – адамды сүю, адам үшін қызмет етуді бірінші орынға қояды. Бірақ ғылым 
бойынша да, Абайша да ең идеал нәрсе – осы үшеуінің бірлігі. «Осы үшеуі (ақыл, қайрат, 
жүрек ) бір кісіде менің айтқанымдай табылса, табанының топырағын көзге сүртерлік 
қасиетті адам сол», - дейді.«Алтыншы», «Сегізінші», «Он бірінші» сөздері жоғарғы ілім - 
білімге ұмтылуға бөгет жасайтын надандық, мақтаншақтық мінездерді шенеуге арналады. 
«Бірлік, тірлік» деген сөз ұғымдарының мәнін аша келіп, «Алтыншы сөзінде» Абай: 
«Бірлік - ақылға бірлік, малға бірлік емес», - десе, сол әңгімесінің екінші жерінде: «Ырыс - 
алды тірлік» дейді. Қорытындылай келе, біз ұлы ақынымыз Абай Құнанбайұлының 
дәуірінде айтып кеткен нақыл сөздерінің әлі күнге дейін өз өмірімізге қажеттілігін 
ұғындық. Оның адамгершілікке баулыған, тәрбиеге негізделген қара сөздері арқылы 
рухани азық алдық, адамдық сипатта бой түзеуге тырыстық. Демек, бұл ақынның 
халықпен бірге жасағандығы. Ақын мұрасы – халықтың сарқылмас асыл қазынасы. 
Әрқазақтатәлімаларғибраттысөздеркөпболғай. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



128 

УДК: 61:004 
 

INNOVATIVE CONTACT TRACING APP “AAROGYA SETU” FOR 
EARLY DETECTION OF COVID-19 IN URBAN AND RURAL AREA 

 
Praveen Teli 

Scientific adviser: Kovaleva L.V. 
 

NJSC "Medical University of Semey" 
 

Relevance: The coronavirus pandemic is spreading in large numbers. Social distancing has 
been used for long time as one of the methods to contain reduce the spike in disease and infectious 
diseases. an innovative mobile app such as the “Arogya setu app” that promotes the same idea can 
make the population aware and save lives. 

Objective: The main purpose of the survey is to identify the gap between the promotion of 
the App by the Government of India and its reach target community. In addition, the purpose of 
the study is to find out the influence of various factors, such as location, age, occupation, etc. 
about using the application in general public, living in the urban and rural area of Udaipur. 

Materials and methods: Sample of 40 people (households) with 10 samples in each two 
urban and two rural areas were surveyed. The basic unit of survey household, was selected based 
on systematic random sampling method.  The selected participant was interviewed in a series of 
Yes/No questions that were recorded in the questionnaire designed for the study. Depending on 
the location of the household/village, the sample is classified as urban or rural. According to age, 
the samples were divided into age groups 17-30, 31-50, 51 and older. By occupation, the samples 
were divided into public, private, self-employed, homemakers and other professional groups. 

Four villages of Udaipur Rajasthan namely Kherwara, Salumbar Urban, Jhadol and 
Gogunda for the rural sample were selected for the survey. Regions were selected based on 
vulnerability and proximity to the Covid 19 pandemic, which are located different at parts of 
Udaipur. 62.5% of the total number of people interviewed knew about the application and 52.5% 
of them downloaded App to their mobile phones. Awareness higher in urban areas 70% and in 
rural areas - 55 % percentage of people who downloaded among people who knew about the app 
in the city, 85.8, in the rural it was 90%. By the age group the total sample size of 40, maximum 
number sample falls into age group 31-50 (24) of which 13 (54.2%) are aware about applications 
and downloaded App, the age group 17-30 (25%) the app awareness and downloading is 60% and 
67% respectively. In the age group 51 and above, which is 15% of sample awareness and 
downloading 66.66% and 75% respectively.  On the basis of gender app awareness more or less 
the same i.e. 67 - 50 %, while the downloading the app 90% higher among men than women - 60 
percent. Awareness and downloading app by professions wise shows that most of them 
government servants, employees of private institutions and retired peoples. On the basis of source 
of awareness “Aarogya Setu app” information has maximum reach to people by SMS (35.3%), 
the next largest source is from the place of work and by friends.  

Results: A significant part of people know about the application, but not aware of its 
significance and hence they did not download it. Downloads are mainly related to workplace 
instructions and SMS from the service providers. The use of high technologies such as Bluetooth, 
location tracking, mobile data, etc., has its own consequences of using the Application. 

Conclusion: Out of 40 people interviewed in four villages located in four different parts of 
Udaipur, 25 (62.5%) knew about the application, and among them 21 (52.5%) of them 
downloaded the app. the app awareness rate among urban is 70% which is higher than rural 55%, 
combining urban and rural areas, awareness rate is 62.5%. And 52.5% of the total number of 
interviewed people, i.e.21 of 40 downloaded app in their mobile. 
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Актуальность: Актуальность темы развития военной медицины в настоящее время 

обусловлена нарастающей напряженной обстановкой в мире. Страны постоянно 
сталкиваются друг с другом в военных конфликтах и, хотя наше государство всегда 
занимает в таких вопросах нейтральную позицию, мы всегда должны быть готовы к 
экстренным ситуациям. Так же военная медицина играет ключевую роль при 
возникновении ЧС в стране (в условиях массового поступления пострадавших или 
больных), при этом роль военных медиков заключается в организации оказания 
медицинской помощи пострадавшим. 

Цель работы: оценить динамику развития военной медицины в Казахстане.  
Материалы и методы исследования: материалы данных Кодекса РК, а так же 

инструктивно-методических и директивные документы по организации деятельности 
военной медицины. 

Результаты исследования: На данный организация и тактика медицинской службы, 
как отдельная военно-медицинская наука, представляет собой широкую область знаний, 
где возможно выделить четыре основных раздела. Первый - это общие основы 
организации медицинского обеспечения войск. Этот  раздел является общетеоретической  
и методологической базой для остальных разделов, в которых разбираются и изучаются 
проблемы организации медицинского обеспечения отдельных звеньев и составных частей 
вооруженных сил РК. 

Выявленные в результате научного суммирования  боевого опыта частей 
медицинской службы, а также разбор организационно-тактических проблем, позволяют 
определить закономерности медицинского обеспечения вооружённых сил. Что в свою 
очередь позволяют определить организационно-тактические принципы данного 
обеспечения. 

Под этими принципами следует понимать наиболее общие, основополагающие 
правила и предписания, которые должны учитываться и выполняться в практической 
деятельности руководящего состава медицинской службы, а также органов управления, 
при организации медицинского обеспечения личного состава в различных видах и 
условиях их боевой деятельности. 

Заключение: Существует определенная специфика, отличающая военную медицину 
от других её разделов. Она требует наличия соответствующего медицинского образования 
у врачебного персонала. Однако современная реформа  развития Военных сил предлагает 
создать новую трехуровневую систему военно-медицинского обеспечения.  

Оптимизация первого уровня заключается в обеспечении профилактики и 
диспансеризации военных на уровне одного звена; второй уровень - предполагает оказание 
квалифицированной и специализированной медицинской помощи в окружных госпиталях, 
то есть по территориальному признаку; и третий – оказание медицинской помощи, 
предполагающей применение высокотехнологических устройств или систем в 
клинических военных госпиталях. Данное разделение помогает разгрузить центральные 
звенья медицинского обеспечения, а так же улучшить качество оказания 
специализированной медицинской помощи пострадавшим и больным. 
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Актуальность. В век информационных технологий, когда необходимо 

использовать и обрабатывать большие объемы информации, информационные 
системы используются во всех сферах жизнедеятельности (образовании, экономике, 
медицине и т.д.). Информационная система (ИС) является системой, которая 
предназначена для обработки и хранения больших объемов информации. 
Медицинские информационные системы (МИС) повсеместно разрабатываются и 
внедряются в здравоохранении многих стран, таких как Казахстан, в качестве 
поддержки принятия диагностических решений, базы данных о физиологических 
константах и анализатора медицинских данных [1]. 

В настоящее время очень много проведено исследований, в которых изучается 
преимущества и недостатки использования информационных систем для 
мониторинга биологических показателей организма человека и для поддержки 
принятия решений о необходимости врачебной диагностики. Актуальными 
вопросами и задачами таких исследований является разработка модели 
взаимодействия МИС с медицинскими учреждениями.  

Цель исследования: рассмотреть и выполнить анализ исследований по 
использованию автоматизированных систем для хранения сведений о пациентах и 
диагностики их заболеваний. 

Материалы и методы исследования. 
Проведен обзор и анализ зарубежных и отечественных исследований, в 

которых на основе использования МИС проверяется достоверность алгоритмов 
диагностирования пациентов на различные заболевания. Очень важно, что для 
проверки используется базы данных с информацией из лабораторных и 
функциональных тестов.  

Одним из вариантов медицинской информационной системы для диагностики 
заболеваний могут стать облачные сервисы. Например, в одном исследовании 
облачные сервисы использовали в качестве поддержки принятия диагностических 
решений в гастроэнтерологии, в основе которой лежит задача поиска гипотез о 
диагнозе пациента и проверка диагноза, выставленного врачом. Этот облачный 
сервис может осуществлять дифференциальную диагностику болезней с учетом 
определенных факторов, таких как период развития заболевания и степенью 
тяжести [2]. 

В результате взаимодействие ИС и пациента выглядит следующим образом: в 
начале пациент – пользователь системы с помощью специальных гаджетов, которые 
способны автоматически собирать данные физических показателей, обменивается 
информацией о состоянии своего здоровья с медучреждением и базами данных; 
затем МИС регистрирует информацию в базе данных и обрабатывает ее. После 
этого предлагается пациентам один из путей решения в зависимости от физических 
показаний: посетить врача, который выдаст план лечения или принять 
профилактические меры. 

МИС могут использоваться при диагностике легочных заболеваний, но 
процесс разработки такой системы будет трудным, так как она должна уметь 
записывать кашель пациента в мобильном режиме, ежедневно проводить 
неинвазивные обследования пациента и оказывать помощь при принятии решения 
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лечащему врачу после обработки записи кашля. В результате с помощью 
информационной системы лечащий врач может получать объективные данные о 
состоянии пациента за сутки и с помощью этого корректировать его схему 
лечения.Информационные системы могут использоваться для выявления 
определенных болезней. Например, для обнаружения респираторных заболеваний. В 
результате респираторный модуль МИС позволяет обнаружить клинические случаи, 
требующие дополнительного обследования с целью диагностики бронхиальной 
астмы и хронической обструктивной болезнью легких. В итоге были 
сформулированы правила с различным уровнем достоверности и поддержки для 
постановки диагнозов.  

Результаты. В ходе исследования изучены работы, где найдены решения 
проблемы размерности МИС, возникшие из-за огромного количества признаков, 
описывающих состояние пациента.  

Был проведен анализ исследований, в которых МИС использовали в  качестве 
системы поддержки в эндокринологии. Например, из-за внедрения Thyroid Imaging 
Reporting and Data System (TIRADS) в работу врачей ультразвуковой диагностики 
позволило им обосновывать показания для выполнения ТАПБ  при узлах 
щитовидной железы;благодаря внедрению The Bethesda System for Reporting Thyroid 
Cytopathology (TBSRTC — Bethesda) в работу цитологических лабораторий, 
повысилась эффективность работы цитологов[3]. Следующим примером 
использования информационных систем для диагностики заболеваний являются 
системы с хранилищами данных, являющихся анамнезами, амбулаторными  
картами, историями болезней и подсистемы поддержки принятия решений. Данные 
подсистемы выдают рекомендации врачам при диагностике болезней из включенной 
в них базы знаний, сформированной правилами диагностики и лечения, 
соответствующими международным стандартам МКБ-10. 

Выводы. Внедрение системы поддержки принятия врачебных решений в 
ежедневную практику врачей позволит повысить точность в постановке диагноза и 
использовать искусственный интеллект системы в сложных клинических ситуациях, 
что имеет большую роль в условиях высокой динамики течения болезни. Таким 
образом, медицинские информационные системы для диагностики заболеваний 
являются поддержкой при постановлении диагноза и назначения метода лечения. 
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https://cyberleninka.ru/article/n/psihologicheskie-aspekty-ispolzovaniya-sistem-tirads-i-tbsrtc-v-praktike-vrachey-endokrinologov
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Значимость исследования: Современные тенденции развития различных 
стран можно описать двумя словами – глобализация и ускорение. Технологии, 
производство и вся наша жизнь ускоряются с каждым днем. Экономики различных 
государств с каждым годом всё теснее переплетаются между собой, интернет 
объединяет миллионы людей по всему миру, транспорт позволяет не задумываться о 
расстояниях, события в одном регионе мира, так или иначе, влияют на все страны. 

Цель исследования: В определении современные тенденциидля начала 
выясним что же такое “макротенденции”. Отходя от значения слова Макро-значит 
большое, тенденция-стремление к известной и определенной цели и ее идеям. 
Нашей же задачей является анализ современных макротенденции различных стран и 
регионов. В нынешнее время все страны стремятся к глобализации.   

Современные тенденции развития основываются на взаимодействии отдельных 
личностей, организаций и целых государств. В наши дни лишь немногим странам 
удается сохранить изолированность от внешнего мира, но полной изоляции они уже 
никогда не смогут достичь. Например, даже в Северную Корею можно попасть на 
туристическую экскурсию, что говорит уже о частичной открытости этой страны. 
Глобализация настолько сильно связала различные регионы планеты, что события в 
одном из них непременно отражаются на другом. Человечество осознало, что 
необходимо объединять свои знания, умения и технологии для достижения ещё 
больших успехов, а потому мы можем наблюдать бесчисленное множество 
международных соглашений, договоров, организаций и объединений. 

Методы и материалы исследование:Республика Казахстан располагает 
богатыми запасами полезных ископаемых, обширными 
сельскохозяйственнымиугодьями,квалифицированнымикадрами,значительным 
промышленным потенциалом. В настоящее время Казахстан имеет слабо 
работающую рыночную экономику и основным источником экономического роста 
является эксплуатация сырьевого потенциала страны. Рыночно-экономическое 
развитие страны по требованиям нынешнего времени – это образование 
конкурентоспособной экономики. Эффективное управление экономикой, 
правильное выполнение выбранной стратегии, является условием рыночной 
экономики. По этой причине Казахстан не может конкурировать с другими 
странами. Нашей стране ужно развивать промышленность и собственное 
производство 

Вывод: 
Глоболизация всего включая экономики и нашей обыденной жизни конечно 

хорошо, но для развития для нашей страны нужны более кардинальные или же 
радикалные методы. Потому как наше собственное сознание и имышление стойт на 
ином уровне нежели совеменный мир. Нет я не говорю что мы отсталый народ, 
просто иные государства такие как ЕС и США идут по собственной модели на не 
стойт им ровнятся, нам необходимо выроботать нове пути для собственного 
развития. 
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Актуальность темы: Кризис в Казахстане представляется одной из самых 
пронзительных общественных проблем. В 90-е годы некоторые медицинские специалисты 
из-за неудовлетворительного финансирования, ушли из медицины. Справиться с задачами 
здравоохранения не получилось даже принятию нескольких решений, таких как: ввод 
системы медицинского страхования (1996-1998гг.); программа государственных гарантий 
предоставления бесплатной медицинской помощи населения (2004г.); госпрограмма 
реформирования и развития здравоохранения (2005-2010гг.) и др.Но 2017 году была 
внедрена новая программа «DamuMed», что свидетельствует о стремительном возрастании 
качества медицины в стране.  

Цель исследования: рассмотреть эффективность программы «DamuMed» в 
настоящее время. 

Материалы и методы исследования: разные слои населения Казахстана.  
Результаты и обсуждения: Медицинская программа «DamuMed»- одна из ведущих 

отечественных казахстанских компаний, специализирующихся на разработке 
программного обеспечения.Разработка ведется на технологиях .NET Framework, ASP.NET 
MVC, jQuery, Kendo UI. Специалисты каждый день работают над развитием продукта, 
упрощением действий пользователя.Система «DamuMed» состоит из различных модулей, 
основной доступ к системе пользователи осуществляют посредством веб-браузера и 
мобильные приложения для популярных платформ iOS и Android.Доступ к программе 
«DamuMed» имеет каждый гражданин Казахстана. В данный момент программу 
используют в 12 регионах страны, прикреплены около 236 поликлиник и этот перечень с 
каждым годом постоянно пополняется.  

Заключение:Как вы уже поняли страна не стоит на одном месте, а развивается в 
различных направлениях. В пример мы поставили медицинскую программу «DamuMed». 
На данном этапе наша страна еще не достигал желаемых результатов, но она к этому 
стремится. Благодаря стратегии «Третьей модернизации Казахстана» идет непрерывный 
процесс развития страны. 
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Актуальность: актуальность темы развития военной медицины в настоящее 

время обусловлена нарастающей напряженной обстановкой в мире. Страны 
постоянно сталкиваются друг с другом в военных конфликтах и, хотя наше 
государство всегда занимает в таких вопросах нейтральную позицию, мы всегда 
должны быть готовы к экстренным ситуациям. Так же военная медицина играет 
ключевую роль при возникновении ЧС в стране (в условиях массового поступления 
пострадавших или больных), при этом роль военных медиков заключается в 
организации оказания медицинской помощи пострадавшим. 

Цель работы: оценить динамику развития военной медицины в Казахстане.  
Материалы и методы исследования: материалы данных Кодекса РК, а так же 

инструктивно-методических и директивные документы по организации 
деятельности военной медицины. 

Результаты исследования: на данный организация и тактика медицинской 
службы, как отдельная военно-медицинская наука, представляет собой широкую 
область знаний, где возможно выделить четыре основных раздела. Первый - это 
общие основы организации медицинского обеспечения войск. Этот  раздел является 
общетеоретической и методологической базой для остальных разделов, в которых 
разбираются и изучаются проблемы организации медицинского обеспечения 
отдельных звеньев и составных частей вооруженных сил РК. 

Выявленные в результате научного суммирования  боевого опыта частей 
медицинской службы, а также разбор организационно-тактических проблем, 
позволяют определить закономерности медицинского обеспечения вооружённых 
сил. Что в свою очередь позволяют определить организационно-тактические 
принципы данного обеспечения. 

Под этими принципами следует понимать наиболее общие, основополагающие 
правила и предписания, которые должны учитываться и выполняться в 
практической деятельности руководящего состава медицинской службы, а также 
органов управления, при организации медицинского обеспечения личного состава в 
различных видах и условиях их боевой деятельности. 

Заключение: Существует определенная специфика, отличающая военную 
медицину от других её разделов. Она требует наличия соответствующего 
медицинского образования у врачебного персонала. Однако современная реформа  
развития Вооруженных Сил РК предлагает создать новую трехуровневую систему 
военно-медицинского обеспечения.  

Оптимизация первого уровня заключается в обеспечении профилактики и 
диспансеризации военных на уровне одного звена; второй уровень - предполагает 
оказание квалифицированной и специализированной медицинской помощи в 
клинических госпиталях, то есть по территориальному признаку; и третий – 
оказание медицинской помощи, предполагающей применение 
высокотехнологических устройств или систем в клинических военных госпиталях. 
Данное разделение помогает разгрузить центральные звенья медицинского 
обеспечения, а так же улучшить качество оказания специализированной 
медицинской помощи пострадавшим и больным. 
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Жұмыстың өзектілігі: Сандық технологиялардың біздің өмірімізге түбегейлі еніп, 
еліміздің, халықтың өмірін жақсартуда, алдыңғы қатарлы елдің бірі болуда маңызы зор. 
Сандық технологиялар қазіргі кезде бүкіл әлемде кеңінен таралуда. Көп жағдайда бұл 
технологиялар әртүрлі қызмет көрсету сапасын арттыруға, медицина саласында қызмет 
көрсетуді  ұйымдастырып, арттыруға, экономиканың дамуына септігін тигізетін даусыз. 
Сол медицина саласындағы қызмет көрсету мәселесін қарастырайық. 

Бірінші кезекте цифрландыру дәрігерлер мен пациенттердің уақытын үнемдеуге 
мүмкіндік береді. Электронды қызметтің нәтижесінде пациенттер зертханалық 
талдаулардың қорытындысын алу үшін емханаларға қазіргідей жиі бармайтын болады. 
Дәрігердің қабылдауына жазылу, дәрігерді үйге шақыру сияқты қызметтерді электронды 
түрде жасай алады. Аталған қызметтердің бәрі біздің қалтамыздағы смартфонның бір ғана 
тетігін басу арқылы қолжетімді болмақ. 

Қысқасы, цифрландыру емделушіні де, дәрігерді де артық жүрістен арылтады. Ең 
бастысы уақытты үнемдейді. Ал дәл қазір, ең қымбат – уақыт! Әйтпесе, емделушінің 
анализ қорытындыларын алып кетуі,  дәрігерге жазылуы, осының барлығы тіркеушінің де, 
дәрігердің де, емделушінің өзінің де уақытын алады. Қазір кейбір емханалардың тіркеу 
бөлімінде ұзынсонар кезек  тұратынын көріп жүрміз. Ал дәрігер әрбір келушіге кемінде 15 
минуттай уақытын  жұмсайды. Себебі, дәрігердің қабылдауына келген емделуші міндетті 
түрде өз жағдайын айтып, көкейде жүрген сұрақтарын қояды [1]. 

Сандық технология телемедицина мәселелерін де қамтиды. Өйткені шалғай елді 
мекендерде тұратын адамдар сандық байланыс бойынша көмек ала алады, осындай 
қызметтер дәрігермен дәстүрлі қарым-қатынасқа құнды қосымша болып табылады.  

Сандық технологияның біздің өмірімізге терең тамыр жаюы үшін ең бірінші 
мәселелердің бірі- ол бүкіл халықтың, әсіресе шалғай елді мекендердегі халықтың  
ғаламторға қол жетімділігін қамтамасыз ету, электронды үкіметті одан әрі дамыту және 
қоғамның компьютерлік салауаттылықты, сандық сауаттылығын арттыру болып 
табылады. 

Жұмыстың мақсаты: Сандық технологияның медицина саласындағы 
маңыздылығын, міндеттілігін, қажеттілігін және оны енгізудегі қиыншылықтар мен 
кедергілерді шетелдердегі  сандық технологиялардың  халыққа медициналық қызметтер 
түрлерін ұсыну жағдайлары негізінде оқып- салыстыра отырып, тұжырымдап, анықтау. 
Дәрігерлердің сандық технологиялармен жұмыс істеу дағдыларының болуы, әртүрлі 
қызмет көрсету шараларын ұсынуда компьютерді қолданып, жұмыс жасай алатындығы, 
яғни компьютерлік сауаттылығы өте маңызды. 

Медицина дамуының қазіргі деңгейі көптеген ауруханаларға интеграцияланған IT-
жүйелерді енгізуге мүмкіндік береді. Алайда, бұл процесс пациенттердің жеке 
деректерінің қауіпсіздігі және заңнаманың жетілмегендігі туралы қорқынышқа 
байланысты өте баяу жүреді. Сонымен қатар, дәрігерлердің өздері көбінесе 
компьютерлендіруді қайдан бастау керектігін білмейді [2]. 

Бүгінгі күні телемедицина дәрігерлерге пациенттердің медициналық 
көрсеткіштерін үздіксіз қадағалауға, хирургиялық операцияларды трансляциялауға, 
телебағдарламадан өтуге және онлайн консультациялар өткізуге мүмкіндік береді.  

Телемедицинаның артықшылығы шығындарды азайту және медициналық көмекке 
қол жетімділіктің теңсіздігі мәселесін шешу мүмкіндігі болып саналады. Мысалы, 
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кішкентай елді мекендерден келген адамдар үлкен қалалардың тұрғындарына қарағанда 
білікті дәрігерге баруға мүмкіндігі аз болған кезде. Осының барлығы пациенттердің сапасы 
мен қанағаттануын арттыру арқылы қолданыстағы денсаулық сақтау жүйесін түбегейлі 
өзгерте алады. 

Медициналық көмек көрсету барысында уақыттан бағалы ештеңе жоқ. 
ақпараттандырудың ең алдымен беретін пайдасы осы. Сонымен қатар менің 
жұмысымдағы  міндеттердің  бірі – ол сандық технологияның артықшылығын, тиімділігін 
ашып көрсету.  

Зерттеу барысында күтілетін нәтиже: Сандық технологиялардың халықтың 
өміріне кең, түбегейлі еніп, еліміздің, халықтың әлеуметтік-экономикалық жағдайын 
жақсартуда, алдыңғы қатарлы елдің бірі болуда маңызы зор болатындығына сеніммен 
қараймыз. Медицина саласында сандық технологияның терең тамыр жайып, дәрігерлер 
түбегейлі меңгеріп, дағдыланып, халыққа медициналық қызметті ұйымдастыруды, кең 
көлемде және жылдам, дұрыс ұсына біледі деп сенемін. 

 
 Пайдаланылған әдебиет: 

1.egemen.kz: https://egemen.kz/article/95991-sandyq-tekhnologiya-%E2%80%93-alemdik-
damudynh-aynasy 
2. www.sinoptik.kz 
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ЦИВИЛИЗАЦИОННАЯ СПЕЦИФИКА СОВРЕМЕННОГО 
ХОЗЯЙСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ОСНОВНЫХ РАЗВИТЫХ СТРАН 

 
Саймбекова Әнел 

Научный руководитель: Нұрғазы Қ.А. 
 

НАО "Медицинский университет Семей" г. Семей, Республика Казахстан 
 

Значимость исследования: Под мировым хозяйством в общем смысле 
принято понимать совокупность национальных хозяйств, подчиняющихся 
объективным законам рыночной экономики и взаимосвязанных между собой 
посредством системы международных экономических связей и международного 
разделения труда. Его также принято отождествлять с мировой экономикой и 
всемирным хозяйством.  

Цель исследования:В основе мирового хозяйства лежит международное и 
национальное производство благ (материальных и духовных), их распределение, 
обмен и потребление, ограниченные рамками отдельных стран мира. На их основе 
между государствами формируются международные экономические отношения, 
представляющие собой хозяйственные отношения между резидентами и 
нерезидентами. 

На примере рассмотрим хозяйства нескольких развитых стран мира. 
Методы и материалы исследование:Китайская Народная Республика 

является третьим по размеру территории государством в мире. Его площадь 
составляет более 9,6 млн. кв. м. Постоянный и заметно растущий интерес мира к 
Китаю вызывают его экономические преобразования, которые длятся несколько 
десятилетий. Это не случайно, поскольку Китай за всю многовековую историю 
достиг огромных успехов в реальном экономическом секторе. Все это говорит о том, 
что страна и дальше будет развиваться. Культурная революция в стране, которая 
проводилась с 1967 года, негативно повлияла на китайскую экономику. Основой 
экономической модели являлся приоритет развития сельскохозяйственной отрасли и 
жесткая центральная власть. Сокращалось промышленное производство, назревали 
серьезные экономико-социальные проблемы. Уже после 1976 года Китай сменил 
направление своего экономического развития на создание богатого 
социалистического демократического государства с доходом на душу населения 
равному уровню среднеразвитых мировых стран. Несмотря на то, что Китай 
переориентировался на промышленный сектор, он по-прежнему остается 
крупнейшим производителем и потребителем сельскохозяйственной продукции. В 
этой сфере занято более 300 млн. жителей страны. По энергоресурсам Китай до 
недавнего времени являлся одним из лидеров, и обеспечивал ими не только себя, но 
и другие соседние страны. Однако, с 1993 года Китай стал «нетто-импортером». 
Половину ВВП Китая составляют промышленность и строительство. На китайских 
предприятиях производится пятая часть от всего мирового объема товаров. В 2010 
году Китай стал лидером в производстве промышленных товаров, обогнав США, в 
том же году – лидером по производству автомобилей, а через год – по производству 
персональных компьютеров. Помимо перечисленных отраслей, Китай находится в 
лидерах по производству стали, в стране так же активно развиваются авиация, 
электроника, космонавтика, производство текстиля и одежды. 

Пример Германии. Длительное время она сильно отставала по экономическому 
развитию от ведущих стран Запада. В результате отмены крепостного права в 19 
веке главные германские государства стали развиваться в капиталистическом 
направлении, при этом предпосылки подъема экономики складываются только лишь 
с 1870-х годов. Изначально росту производительных сил, капитальных вложений в 
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Германии препятствовали экономическая и политическая раздробленность. 
Быстрому росту капиталистической торговли и промышленности в конце 19-го века 
способствовали: Политическое объединение Германии; Победа Пруссии над 
Францией. Политическое объединение Германии позволило создать необходимое 
единообразие правовых и хозяйственных условий, дать мощный толчок к 
наращиванию инвестиционной деятельности в стране. В первую очередь это 
отразилось на железнодорожном строительстве. С развитием железнодорожной сети 
стали развиваться и многие отрасли промышленности. Росту железнодорожного 
строительства в Германии способствовали и иностранные инвестиции, а именно, 
английские капиталы и контрибуция с Франции. 

Можно обратить внимание на развитие Швейцарии. На протяжении долгого 
времени экономика  сильно отставала от других европейских государств. Затяжной 
аграрно-патриархальный период тянул государство вниз, перекрывая пути развития. 
Первые шаги к успеху были сделаны в XVI–XVII веках на горных территориях, где 
интенсивно начала развиваться торговля и промышленность. Возникли фабрики по 
производству хлопчатобумажных и шелковых тканей, часов. В XIX веке развивался 
туризм, был основан новый вид спорта – альпинизм, который приобрел всемирное 
признание. 

Вывод: исходя из выше перечисленного можно заключить, что если 
государство на данныфй момент терпит трудные времена в экономике, то всегда 
есть выход из тяжелого положения. Казахстану следует поучиться у европейских 
партнёров и у Китая в ведении хозяйства чтобы в дальнейшем было больше доходу, 
чем убытков. Также стоит больше внимания уделить развитию туризма, 
промышленности, экспорту и использовать разумно ресурсы находящиеся в недрах 
нашей земли. 
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АБАЙ ҚҰНАНБАЙҰЛЫНЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫ 
 

Советхан Ж.Қ. 
Ғылыми жетекші: Жумаева Г.А. 

 
КеАҚ «Семей медициналық университеті», Семей қ. Қазақстан Республикасы 
 
Өзектілігі: Абай Құнанбайұлының қалдырған көркем шығармашылығы қай кезде 

болсын өте маңызды. Себебі, жас ұрпаққа тәрбие құралы болып табылады. Абай бізге, 
яғни бүгінгі ұрпаққа ұлы ұстаз. Оның шығармалары еліміздің асыл мұрасы. «Өлді деуге 
сыя ма, ойлаңдаршы, өлмейтұғын артына сөз қалдырған», - деп ақынның өзі айтқандай, 
оның туындылары  мәңгілік жасайды. 

Жұмыстың мақсаты: Абайдың  шығармашылығын тереңірек зерттеп, мән-
мағынасын түсініп, оны насихаттау. 

Мәліметтер және зерттеу әдістері:Абай Құнанбайұлының нақыл сөздерін, 
өміршең өлеңдерін оқу, түсіну, зерттеу арқылы қорытынды жасау. 

Зерттеу нәтижесі: Абай (Ибраһим) Құнанбаев (1845-1904) —
 ақын, ағартушы, жазба қазақ әдебиетінің, қазақ әдеби тілінің негізін қалаушы, аудармашы, 
саяси қайраткер, орыс және еуропа мәдениеті арқылы қазақ мәдениетін жаңартуды қалаған 
реформатор. Абай ақындық шығармаларында қазақ халқының әлеуметтік, қоғамдық 
мәселелерін арқау еткен.Философиялық трактаттар стилінде жазылған «Қара сөздері» - 
тақырып ауқымдылығымен, дүниетанымдық тереңдігімен, саяси-әлеуметтік 
салмақтылығымен құнды болып келеді.Соның ішінен үшінші қара сөзі алынып 
зерттелінді. Үшінші қара сөзінде: «Қазақтың бірінің біріне қаскүнем болмағынын, бірінің 
тілеуін бірі тілеспейтұғынының, рас сөзі аз болатұғынының, қызметке таласқыш 
болатұғынының, өздерінің жалқау болатұғынының себебі не? Һәмма ғаламға белгілі 
данышпандар әлдеқашан байқаған: әрбір жалқау кісі қорқақ, қайратсыз тартады; әрбір 
қайратсыз қорқақ, мақтаншақ келеді; әрбір мақтаншақ қорқақ, ақылсыз, надан келеді; әрбір 
ақылсыз надан, арсыз келеді; әрбір арсыз жалқаудан сұрамсақ, өзі тойымсыз, өнерсіз, 
ешкімге достығы жоқ жандар шығады.Мұның бәрі төрт аяқты малды көбейтеміннен басқа 
ойының жоқтығынан, өзге егін, сауда, өнер, ғылым - солар секілді нәрселерге салынса, 
бұлай болмас еді. Әрбір мал іздеген малым көп болса, өзімдікі де, балаларым да малды 
болса екен дейді. Ол мал көбейсе, малшыларға бақтырмақ, өздері етке, қымызға тойып, 
сұлуды жайлап, жүйрікті байлап отырмақ. Қыстауы тарлық қылса, арызы жеткендік, сыйы 
өткендік, байлық қызметінен біреудің қыстауын сатып алмақ, ептеп алмақ, тартып алмақ. 
Ол қыстауынан айырылған және біреуге тиіспек, я болмаса орынсыздығынан елден кетпек 
- әр қазақтың ойы осы....»,- делінген. Бұл қара сөзінде осы күннің жемқорлық мәселесі, 
қоғамда өзімшілдік таныту бәрі айтылады. Әркім өз басының қамы үшін ғана өмір 
сүретіндігі, елінің көркеюінің емес, қалтасын толтыруды ойлайтын  басшыларды, 
адамдардан адамгершілік кеткендігін жазғаны осы заманды көріп айтқандай. Ол заманда 
қалай болса, қазірде солай. «Сын түзелмей, мін түзелмейді»,- дегендей, әркім өзінен бастау 
керек. Басшылар баю үшін емес, халықтың жағдайын жақсарту үшін жұмыс жасаса, еліміз 
басқандай болар ма еді?!  Басшылардың санын емес, сапасын арттырса, бір жүйеге 
бағындырса, халықта ынтымақтастық, татулық болса, елімізде «қой үстіне бозторғай 
жұмыртқалаған заман» болар еді.  
 Абай шығармасынан өлеңдерінің бірін алып қарастырсақ: 
«Ғылым таппай мақтанба, 
Орын таппай баптанба, 
Құмарланып шаттанба, 
Ойнап босқа күлуге. 
Бес нәрседен қашық бол, 
Бес нәрсеге асық бол, 

https://kk.wikipedia.org/wiki/1845
https://kk.wikipedia.org/wiki/1904
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%9B%D1%8B%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%93%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83%D1%88%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B0_%D2%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B_%D3%99%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%B5%D1%82%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B_%D3%99%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%B8_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%88%D1%8B,_%D1%82%D1%96%D0%BB%D0%BC%D3%99%D1%88
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D1%81%D3%A9%D0%B7
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Адам болам десеңіз». Ғылымға, білімге шақырған және жамандықтан сақтанып, 
жақсылыққа ұмтылуды дәріптеген. 

Қорытынды:Ақынның кез-келген шығармаларында халықтың мұңын мұңдап, 
болашағына алаңдайтынын көруге болады. Ол әр адам білімге, ғылымға ұмтылып, өзінің 
қамын емес, өзгені де ойлайтын ұрпақ тәрбиеленіп шығуын қалайды. Сол себепті де, әр 
адам өз-өзін тәрбиелеуі қажет. Жалқаулыққа емес, еңбекке бейім болып, біз жастар 
артымыздан еріп келе жатқан бауырларымызға үлгі болсақ, білімімізді шыңдап, еліміздің 
білікті маманы болып, мемлекеттің болашағын құрасақ, жақсы болары анық. 

Ұлы ойшылдан аларымыз әлі де көп. Оның шығармаларын түгел зерттегендер 
жоғау сірә. Кемеңгер ақынның ұлы мақсатын бірге жүзеге асырайық! 
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АБАЙ ҚҰНАНБАЕВ МҰРАСЫ 

 
Сексенбаева А. С. 

Ғылыми жетекші: Жумаева Г. А. 
 

КеАҚ “Семей медицина университеті”, Семей қ. Қазақстан Республикасы 
 

Өзектілігі:Биыл ұлы ақын Абай Құнанбайұлының туғанына 175 жыл.  Ұлтымыздың  
данасының мерейтойын лайықты атап өту үшін көптеген жұмыстар жасалуда.  Көптеген 
ауқымды іс-шаралар қазіргі таңда ұйымдаастырылуда. Бірақ бұнын барлығы тойлау 
мақсатында емес, халықтың, жас ұрпақтың ой-өрісін кеңейтіп, рухани дамыту мақсатында. 
Атамыздың  әдебиет негізін қалаушы, аудармашы,композитор ретінде қалдырған мұралары 
өте көп. Оның өлеңдері мен қара сөздерінде ұлт болмысы,діні, тілі, рухы көрініс табады.  

Жұмыстың мақсаты:Көптеген жылдар бойы Абай Құнанбайұлының атында 
көптеген өлең оқу жарыстары, қарасөз оқу сияқты көптеген конкурстар жыл сайын болуда. 
Оның негізгі мақсаты мектеп оқушыларының халқында қандай ғұлама адамдардың бар 
екенің біліп, солардың еңбектеріне қызығушылықтарын арттырту.  Тек қана қазақ халқында 
емес, сонымен қатар бүкіл дүние жүзіне Абай атамыздың атын шығару.   

Мәліметтер мен зерттеу әдістері:Абай Құнанбайұлының өлеңдері мен нақыл 
сөздерін оқып, оларды түсініп, қорытынды жасау. 

Зерттеру нәтижесі:“Ғылым таппай мақтанба” өлеңіндегі Абайдың бес асыл ісінің бірі 
ол – еңбек.  

“Бес нәрседен қашық бол, 
Бес нәрсеге асық бол, 
Адам болам десеңіз. 
Тілеуің, өмірің алдыңда, 
Оған қайғы жесеңіз. 
Өсек, өтірік, мақтаншақ, 
Еріншек, бекер мал шашпақ – 
Бес дұшпаның, білсеңіз. 
Талап, еңбек, терең ой, 
Қанағат, рақым, ойлап қой – 
Бес асыл іс, көнсеңіз.” ,-деп барша игіліктің негізі еңбек деп санаған ақынның ойы 

бүгінгі күні де мағыналы құндылық, және болашақта да солай болып қала бермек. Ақын 
шығармаларында адал еңбектің ғана қоғамды алға бастыратынына баса назар аударған. 
“Түбінде баянды еңбек егін салған”, « Сабырсыз, арсыз, еріншек  », «Шегіртке мен құмырсқа 
»-деген өлеңдерінде де осы мәселе айтылады. 

Қорытынды:«Қартайдық, қайғы ойладық ұйқы сергек», «Қартайдық, қайрат қайтты , 
ұлғайды арман », «Жігіттер, ойын арзан, күлкі қымбат», «Өлең- сөздің патшасы, сөз 
сарасы.», «Адамның кейбір кездері»-адамгершілік, «Тұтқындағы батыр», «Туғызатын ата- 
ана жоқ», «Адамның кейбір кездері» , «Кешегі Оспан ағасы », «Кешегі өткен ер Әбіш», 
«Ата- анаға көз қуаныш»-отбасы тәрбиесі, «Жүргеім нені сезесің?», «Не іздейсің   көңілім, не 
іздейсің ?», «Жүрегім,ойбай, соқпа, енді», «Көзімнің қарасы», «Сегіз аяқ»-эстетикалық 
тәрбие, « Қалың елім,қазағым,қайран жұртым» , «Интернатта оқып жүр», «Ғылым таппай 
мақтанба» өлеңдерінде, « Бірінші қара сөзінде » білім- ғылымға қатысты ақыл- ой тәрбиесі 
айтылады.Тәрбиелік мәңі зор бұл өлеңдер қазақ халқының баға жетпес мұрасы. Осы 
өлеңдерді насихаттап, келешек ұрпаққа үйрету біздің міндетіміз. Осы мақсатта қазіргі күні  
интернет желісінде,инстаграмда Абай атамыздың өлеңдерін оқудан үлкен марафондар 
өткізілуде. Яғни кіп-кішкентай бүлдіршіндерімізден бастап, ақсақалдарымызға дейін осы 
марафондарда қатысып, өздерінің  үлестерін қосуда. Алдағы уақытта карантин бітіп, тағы да 
көптеген іс шаралар болады деп күтеміз. 
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 Абaй Құнaнбаев - ұлы тұлға, ағaртушы, сазгер, филoсоф, реформатор, oйшыл aқын, 
қазақтың бас ақыны . Сoнымен қaтар oл-керeмет сурeткер, mіл көркемдiлігі бaй aқын. Oрта 
жүздiң Tобықты pуынан шыққaн. Абaйдың тіл бaйлығының мықты болуына әжесі Зере 
мен шешесі Ұлжаның жәнe ақын-жыраулардың шығармалары әсер болған . Cан ғасырлар 
бойы, ел қамын жоқтаған көптеген жыршы, ақындар, ерен жүйрік жыраулары бар 
әдебиетімізде Абай атамыздың орнының ерекше болуы тегін емес. [1] 

1890-1898ж.ж. Абай Құнанбаевтің көркем сөздері, сонымен қатар ислам дініне деген 
көзқарасы білінген еңбегі - қара сөздері болып табылады. Оның жеті қара сөзі қысқа 
болғанымен  мағыналары терең, ауқымды болып келеді. Абайдың қара сөздері орыс, 
француз тілдерінен басқа көптеген тілге аударылған.  [2] 

Абайдың өлеңдері жастардың бойындағы арсыздық, ұятсыздықты жоюға және бес 
асыл іске шақырады.  Абай бай әулеттен шықса да халыққа ылғи жанашырлық танытып, 
жақын болды.  Абайдың көрегендігін және ойшылдығын дәлелдейтін өлеңдердің бірі – 
«Өлсе өлер табиғат, адам өлмес». Табиғат өзгереді, құриды, мәңгі өзгермейтін жаратушы 
бір Алла ғана деген ұғым береді.  

Абайдың көптеген лирикалық әндері қазақ даласына тарап, халық сүйіп тыңдайтын 
әндері болды. 

Тегінде, Абайдың өз қолымен жазылған бірде-бір мәтіні жоқ. Оның өлеңдері 
біреуден екінші біреуге, кейде, ән түрінде тараған.Сондықтан 1917жылғы революциядан 
кейін, Абай еңбектері бірге жинақталмай тұрғанда, біз ақын мұрасынан да, оның атынан да 
айырылып қала жаздадық. [3] 

«Aдaмды, Aллaны, әдiлетті cүй», «Әкенің балaсы eмес, aдамның бaласы бoл»,  
«Бiрiңді қaзaқ, бiріңдi дoc, көpмесeң, iстің бәpi бoc» mағы сол сияқты қасиетті нақылдар 
қалдырды. [4] 

Александр Пушкиннің «Евгений Oнегин»  шығармасынан «Татьянаның xaтын» жәнe 
«Лeнскийдiң сөзiн», Мuхаuл Лeрмoнтoвтың «Oй» , «Жoлға шықтым бiр жым-жыpт mүндe 
жaлғыз», «Қaнжаp», «Tерeктің cыйы» деген сияқты тағы баcқа көптеген өлeңдерін қaзақ 
тiлінде сөйлеmmі. [5] 

Абaй қaзaқmың әдeби miліне, өлeңдeрiне көпmeген жaңaлықmaр әкелген. Ғалымдар 
Абай өлеңдерін екі арнада қарастырады. Біріншісі, Абай шығармаларындағы жаңа 
сөзжасамдық қыры туралы. Екіншісі, Абай поэзиясының поэтикалық сипаты туралы. [6] 

Абай Құнанбаев қазақ тілінің лексикалық құрамын байытуға зор үлесін қосты. 
Қазақты саяси, экономикалық, мәдени өміріне енген жаңа сөздерді өзінің өлең-
шығармаларында мағына үстеп, түрлендіріп қолданды. Кей тұста қапалық; арлылық; 
ғылым бағу; ғашықтық жарасы; буынсыз тіл; ғылым оқып, ой табу деген сияқты сөздердің 
тілге енуіне ықпал етті. 

Басқа тілден енген сөздерді қолданыстағы сөздерге мағына үстеп, түрлендіріп 
қолданды. Өз тарапынан әсемпаз, масатсу, соңырқа, анттасу, антқа салу, ант ішу , 
соқтықпалы, шуылдақ, т.с.с. жаңа сөздерді қолданысқа eнгiзді. [7] 

Қopытындылaй кeле, Aбaй өлeңдерiнің көркeмдік қуaты мoл, обрaз жacayдағы aқын 
жaңaлығы өзінeн кейiнгі aқын - жaзушылaрға сaра жoл болды. Адам портреті 
психолгиялық күйде жан әлемі, мінез-құбылыстарын дәлдеу табиғат көріністерін 
әлеуметтік мәселелермен ұштастыру, поэтикалық ойды терең танытумен ерекшеленді. [8] 

 Абай өз өлеңдерінде айтпақ ойын дәл, артық сөз қоспай нақты сипаттайды. Абай бір 
сөздің өзінен сан түрлі тіркес жасау арқылы, идеяны күшейту тәсілдерін қолданды. 
Мысалы: көңіл құсы, көңлінің көзі, көңілденіп тұшыну, жанған көңіл, сынық көңіл, 
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суынған көңіл, жаралы көңіл т.с.с. жаңа тіркестер жасады. Абай шығармаларынан 
кейіптеу, перефроз, метафора, теңеу сияқты көркемдік тәсілін көруге болады. Абай өлең 
құрылысына шумақ жағынан да, буын жағынан да, ұйқас түрінен де көптеген жаңалық 
алып келді. Шығыс, Батыс әдебиетіндегі өлеңдерін қазақ өлеңіне тән силлабикалық 
жүйеде еркін қолданған. [9]  

Абайдың шығармаларын белгілі ғалымдарымыз Мұхтар Әуезов, Қажым Жұмалиев, 
Рабиға Сыздық, Зәки Ахметов, Қайым Мұхаметханов және т.б. ғалымдар зерттеген. [10] 
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Актуальность. В структуре заболеваний щитовидной железы аутоиммунный 
тиреоидит составляет около 30%. Ультразвуковое исследование щитовидной железы 
является методом, дающим достаточно объективную информацию о размерах органа, 
эхогенности, структуре, наличии патологических образований и их локализации и т.д. В 
настоящее время ультразвуковая диагностика заболеваний щитовидной железы завоевала 
прочные позиции и ей принадлежит одно из ведущих мест в процессе комплексной 
диагностики различной тиреоидной патологии. 

Цель работы – оценка данных ультразвукового исследования щитовидной железы 
при аутоиммунном тиреоидите. 

Материалы и методы. Нами проанализированы ультрасонограммы и заключения 
ультразвукового исследования щитовидной железы 93 больных аутоиммунным 
тиреоидитом.  

Результаты исследования. Ультразвуковая картина при аутоиммуном тиреоидите 
характеризовалась следующими диагностическими признаками: изменение эхогенности, 
изменение размеров щитовидной железы, изменение эхоструктуры. Снижение эхогенности 
тиреоидной паренхимы является кардинальным ультразвуковым признаком аутоиммунного 
тиреоидита. Чувствительность этого признака составляет 80-85%, что служит убедительным 
аргументом в пользу широкого применения ультразвукового исследования в диагностике 
данной тиреоидной патологии. Снижение эхогенности чаще приобретало «пятнистый» 
характер в виде округлых и неправильной формы гипоэхогенных участков различных 
размеров, не имеющих четких контуров. Гипоэхогенные участки не имели определенной 
локализации и при достаточно больших размерах имитировали узлы, что объясняется 
появлением лимфоплазмоцитарных инфильтратов в тиреоидной паренхиме.    

На ультразвуковой картине при аутоиммунном тиреоидите нами отмечено чаще 
увеличение всех размеров щитовидной железы (больше ширины и толщины  доли и 
перешейка) с соответствующим увеличением объема органа. В ряде случаев отмечалось 
уплотнение капсулы железы в виде гиперэхогенного контура обеих долей и появление 
гиперэхогенных включений неправильной формы, количество и размеры которых 
значительно варьировали. Указанный признак свидетельствовал о  прогрессировании 
заболевания. Известно, что обнаруженные участки с повышенной акустической 
сопротивляемостью являются эхографическим изображением фиброза, развивающегося 
вследствие разрастания соединительнотканной стромы щитовидной железы, и по мере 
развития заболевания они могут занимать практически всю паренхиму органа. Замещение 
тиреоидной паренхимы фиброзной тканью проявлялось уменьшением объема железы. 
Нарушение эхоструктуры тиреоидной ткани определялось за счет объемных образований 
щитовидной железы различной морфологической природы (узлов, кист, аденом и др.).  

Выводы. Результаты исследования подчеркивают необходимость периодического 
контроля ультразвуковой картины щитовидной железы при аутоиммунном тиреоидите. 
Ультразвуковой мониторинг щитовидной железы при аутоиммунном поражении позволит 
наблюдать закономерность последовательных изменений тиреоидной ткани в динамике 
заболевания и определить его стадию, от которой зависит тактика лечения.  
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общественного здоровья Мукушева А.А. 

 
НАО «Медицинский университет Семе» г. Семей, Республика Казахстан 

 
Актуальность: как известно, в соответствии со стратегией развития 

Казахстана до 2050 года, в Послании Президента народу Казахстана «расцвет нашей 
страны в будущее начинается сегодня» глава нашего государства отметил, что наша 
страна будет жить в благополучии наших граждан. Это можно заметить в Послании 
Главы государства «стимулирование здорового образа жизни ориентировано на 
каждого из нас, на правильное питание, на соблюдение правил гигиены и санитарии, 
на употребление наркотиков, табака и алкоголя и т. д. 

Цель: изучить формирование здорового образа жизни в обществе на основе 
формирования, сохранения и укрепления здоровья, изучить взаимоотношения людей 
с окружающей средой и различные природные процессы, социальные, 
психологические факторы. 

Задача:  
1. Выявление теоретических проблем формирования здорового образа 

жизни. 
2. Выявление путей формирования и стимулирования к здоровому образу 

жизни. 
Материалы и методы:  
1. Аналитичecкий (литературный обзор); 
2. Социологичecкий (анкeтиpованиe); 
Результаты исследования: здоровье человека зависит от образа жизни на 50% 

(характер питания, стрессы, условия жизни, обучения и профессиональной 
деятельности), поэтому изменение (улучшение) здоровья зависит от желания и 
образованности сформировать разумное поведение в соответствии с условиями 
жизни. Умение управлять своим здоровьем необходимо с момента рождения, а 
успех обучения зависит от знаний и мастерства родителей и учителей, кроме врачей. 
Таким образом, на первое место необходимо сформировать, сохранить и укрепить 
здоровье молодежи, прежде всего, представить сами студенты. Любое определение 
здоровья основано на выводе, что его адаптация организма человека, 
сопротивление, борьба, расширение своих возможностей. Но не сомневаюсь, что 
здоровье невозможно понять без учета функций организма.  

Вывод: Здоровье формируется в зависимости от возрастных особенностей, 
соотношения организма с окружающей средой, особенностей социальной 
деятельности. Здоровье будет направлено на сохранение динамичной внешней и 
внутренней среды организма, сохранение функциональных фондов систем 
организма, генеративных, познавательных и социальных услуг. К реализации 
функций, характерных для такого здорового человека, относятся многочисленные 
внешние и внутренние факторы, в том числе социально-культурно-политическая 
система, образ жизни личности, потенциал здоровья, склонности и способности, 
окружающая среда. Следовательно, методика здоровья должна быть комплексной, 
сплошной, многомерной, основанной на системном подходе к рассмотрению 
организма человека как целостной системы, тесно связанной с внешней средой. Мы 
надеемся, что работа по пропаганде здорового образа жизни с каждым годом будет 
пополняться.  



146 

УДК 004.932 
 

КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ НА ОСНОВЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИМУЛЯТОРА 

 
Тамерлан Омирбек 

Научный руководитель: Мусатаева И.С., к.п.н., зав.кафедрой IT в медицине 
 

НАО «Медицинский университет Семей» г. Семей, Республика Казахстан 
 
Актуальность. Компьютерная томография (КТ) в настоящее время широко 

используется и играет большую роль в медицинских исследованиях. Проводится много 
исследований, в которых изучаются преимущества и недостатки компьютерной 
томографии для мониторинга и диагностики физических показателей организма человека 
и для принятия врачебных решений. Полученное в результате КТ изображение дает ряд 
преимуществ перед другими методами получения рентгеновского изображения. Однако 
дороговизна компьютерной томографии является ее большим недостатком. Некоторые 
исследователи и ученые предлагают решить эту проблемную сторону, используя более 
дешевые аппаратные комплексы. В данном исследовании рассматривается актуальный 
вопрос о возможности разработки программно-вычислительного устройства для 
проведения КТ на основе использовании симулятора для записи изображения в 
компьютер. Симулятор, в частности, рентгеновский симулятор  

Цель исследования: выполнить анализ исследований и рассмотреть вопрос по 
возможности и эффективности использования рентгеновского симулятора для проведения 
компьютерно-томографической диагностики заболеваний пациентов. 

Материалы и методы исследования. Проведен обзор и анализ зарубежных и 
отечественных исследований, на основе которого показана возможность использования 
симулятора для реализации метода компьютерной томографии при диагностировании 
пациентов на различные заболевания. В ходе исследования был применен метод 
моделирования рентгеновского симулятора на основе проектирования программного 
устройства. Существует возможность разработки устройства, аналогичного 
компьютерному томографу на основе принципов работы рентгеновского симулятора, 
который имеет некоторые сходства с  томографом (вращающиеся вокруг тела пациента 
источник и приемник рентгеновского излучения). При этом изображения, считываемые с 
вращающихся вокруг объекта элементов симулятора необходимо записывать на внешние 
носители и далее с помощью специальных алгоритмов можно получить изображение 
аналогичное компьютерно-томографическому. 

Результаты. В ходе исследования изучены работы, где рассмотрены принципы 
работы томографов и симуляторов и определены признаки, которые позволяют 
использовать рентгеновский симулятор в качестве компьютерного томографа. 

Рентгеновский симулятор – это аппарат для определения величины и положения 
(ориентации и удаления от излучателя) области облучения, а также маркирования этой 
области на теле пациента при планировании лучевой терапии, проводимой далее на 
мощных аппаратах с использованием радиоизотопов и ускорителей частиц. Симулятор 
также средство контроля изменений очага заболевания в результате облучений. На 
основании данных этого контроля врач принимает решение об изменении параметров 
облучения при дальнейшем лечении. 

Принцип работы системы симулятора в качестве томографа следующий. Из 
рентгеновского излучателя излучаются Х лучи, которые проходят через пациента, на 
противоположной стороне детектор на основе интенсивности излучения преобразуют это в 
электрический сигнал и подает этот сигнал в аналог-цифрового-преоброзавателя(АЦП). 
АЦП цифровизирует эту информацию и отправляет в ПК со встроенными видеоплатами и 
микропроцессором с установленными в нем специальными алгоритмами, которые 
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анализируют эту информацию и подают на монитор компьютера отображения в виде 
томограммы. 

Выводы. Реализация режима компьютерной томографии на симуляторе позволяет 
получить аппарат, аналогичный томографам второго поколения. Таким образом, для 
решения проблемы дороговизны компьютерных томографов можно использовать более 
дешевый рентгеновский симулятор, предназначенный для планирования лучевой терапии, 
который имеет те же принципы работы что и томограф.  
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Тақырыптың мақсаты: Фразеологизмдер стильдік бояуы, эмоционалды 

экспрессивтік қасиеті, символдық,бағалауыштық мәні, функционалдық стильдердің 
әрқайсына көрініс беруі, белгілі бір стильдік заңдылықтарға бағынуы 
стилистиканың қарастыратын мәселесі.  

Зерттеу әдісі: талдау, сараптау.  
Тақырыптың өзектелігі: Ғалымдардың фразеологиялық тіркестерді стильдік 

қабаттарға топтастырылуын негізге ала отырып, функционалды – стилистикалық 
қызметіне қарай фразеологизмдерді де шартты түрде төмендегідей топтарға 
топтастыруға болады деген ойдамыз:  

Бейтарап фразеологизмдер; ауызекі сөйлеу тіліндегі фразеологизмдер; кітаби 
фразеологизмдер;фольклорлық фразеологизмдер;қарапайым сөйлеу тіліндегі 
фразеологизмдер.  

Бейтарап деген сөз жалпылама деген ұғымды білдіретінін білеміз. Бейтарап 
фразеологизмде құбылысты, іс-әрекетті жай ғана атап өтеді. Ешқандай бағалауыш 
реңкі болмайды.«Бірдемеге бел байласа орындамай тынбайтын әдетімен, дереу іске 
кірісіп кетті.» Бел байлады (буды) – белді бекем (шарт) байлады.Бір нәрсені істеуге 
шындап кірісті, тәуекел етті.  

Ауызекі сөйлеу тіліндегі фразеологиялық тұлғалар – күнделікті адамдар бір-
бірімен қарым-қатынас жасау барысында, өмірде, қоғамда болып жатқан әр түрлі 
құбылыстарға байланысты ой-қорыту,сабақ алу мағынасында және адамдардың 
жағымды-жағымсыз әрекеттерін сипаттауда, ауызекі сөйлеу тілімен қатар көркем 
шығармаларда кеңінен жұмсалатын фразеологиялық тұлғалар.«Жаңағы сол Ыбырай 
айтқан қорлық сөздің тұсы еді! Әзірленбей қапы каппын ғой! Опық жеп тұрғанымды 
қарашы! – дей берді.» Опық жеу, қапы қалу деген тұрақты тіркестер - Өкіну деген 
мағына білдіреді.  

Қорытынды: Кітаби фразеологизмдер – жазбаша стильдердің барлығында 
кездесетін фразеологиялық тұлғалар. Функционалдық стильдердің:ғылыми, 
публицистикалық, ресми іс-қағаздар тіліндегі фразеологизмдерді кітаби 
қолданыстағы фразеологиялық тұлғаларға жатқыза аламыз.  

Фольклорлық қолданыстағы фразеологизмдер-бұл ертеден келе жатқан ауыз 
әдебиеті үлгілерінің, мақал-мәтелдердің, қанатты сөздердің тұрақты тіркеске 
айналып қолданылуы. Ауыз әдебиетінің осындай үлгілері көркем шығармаларда 
кейіпкерлердің ұлттық мінезін, тәлім-тәрбие алған ортасын, өмірге көзқарасын 
көрсету үшін жұмсалады. 
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Темирбекова Ж.Ж., Орынбасарова Б. Н.,  
Халимуллина З. Е., Ратмуханбетова Т. Н. 

Научный руководитель: полковник м/с Орынбасаров Ш.О. 
 

НАО «Медицинский университет Семей» г. Семей, Республика Казахстан 
 
Актуальность:  пандемия коронавируса в значительной степени изменила 

жизнь всех людей, а так же представление общества о роли армии. Сегодня 
военнослужащие  многих стран вносят жизненно важный вклад в борьбу против 
инфекции. Практически во всем мире военные мобилизовали свой медицинский 
персонал, сухопутные войска охраняют правопорядок, содействуют местным 
властям и проводят дезинфекцию, а военно-воздушные силы возвращают граждан 
домой и доставляют гуманитарные грузы. 

Так, в Вооруженные Силы Республики Казахстан находятся на переднем крае 
борьбы с коронавирусом. Военные задействованы в карантинных мероприятиях, 
патрулируют улицы, а подразделения биозащиты проводят дезинфекцию. Силами 
военно-транспортной авиации на родину благополучно эвакуированы наши 
соотечественники. В Европе эпидемия коронавируса показала, что европейцы 
оказались совершенно не готовы дать ответ коварной болезни. В это сложное время 
на помощь пришли военные, которые, вооружившись санитайзерами и коробками с 
продовольствием, начали борьбу против инфекции. 

Создаются военно-полевые госпиталя, которые помогают в разы уменьшить 
уровень заражения среди населения КВИ. 

Цель исследования: оценить роль военно-полевых госпиталей в лечении 
КВИ.  

Результаты и обсуждения:  в 30 километрах от Алматы организован военно-
полевой госпиталь для больных коронавирусной инфекцией. Мобильное 
медучреждение оснащено современным оборудованием и рассчитано на 100 
пациентов. Мобильный госпиталь хоть и полевой, но сооружен по всем правилам. 
Здесь всё как в стационарной инфекционной больнице: есть приемное отделение, 
диагностики, операционные блоки, отделения анестезиологии и реанимации. 
Госпиталь развернут на 66 коек, из них 60 коек соматические, а шесть – 
реанимационные. Стационар оснащен рентгеновским оборудованием, аппаратами 
искусственной вентиляции легких, кислородными баллонами. Если обеспечить 
госпиталь лекарствами и средствами индивидуальной защиты, его можно 
использовать для оказания медицинской помощи больным коронавирусной 
инфекцией. С момента появления госпиталя его использовали в качестве 
карантинного стационара, там работали военные медики. На карантине могло 
находиться одновременно 75 человек.  

Выводы: Военно-полевой госпиталь это один из наиболее важных 
составляющих мер жизнеобеспечение населения в чрезвычайных ситуациях. 
Мобильные госпитали также как и мобильные лаборатории могут использоваться в 
труднодоступных поселениях, в населённых пунктах со слабо развитой сетью 
стационарных объектов здравоохранения. Полевой госпиталь необходим для 
оказания высококвалифицированной медицинской (и хирургической в том числе) 
помощи в условиях ЧС и стихийных бедствий, пандемий и полностью рассчитан на 
автономную работу комплекса.  
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Зерттеу обьектісі және әдістері: Семей Медицина Университетінің Әскери 
кафедрасы, Кейс-стади әдісі, Виртуалды тур, «Разбор завалов» ауқымды талдау әдісі, 
иллюстративті материал 3Dформатты кітапшалар. 

Жұмыс мақсаты: әскери кадрларды даярлау кезінде оқушылардың (әскери 
қызметшілердің) білімін, біліктілігін, қабілеттерін, сондай-ақ тұлғалық ерекшеліктерін 
жоғары деңгейде қалыптастыру мен дамытуда заманауи тұрғыдан нанотехнологияларды, 
заманауи әдіс-тәсілдерді  енгізіп, әлеуметтік-педогогикалық процессті жаңа деңгейде 
жетілдіріп, сол арқылы еліміздің жауынгерлік және қоғамдық мемлекеттік дайындықпен 
қатар, қызметтік тәжірибені жоғары деңгейге жетілдірілуіне септігін тигізу. 

Зерттеу нәтижесі: Әскери кадрларды даярлау дегеніміз –жаттықтырушының 
(командир, бастық) бірлескен мақсатты, ұйымдасқан, жүйелі түрде жүзеге асырылатын, 
өзара байланысы әлеуметтік-педогогикалық процесс. Бұл процесс тек жауынгерлік және 
қоғамдық-мемлекеттік дайындықты (білім беру қызметі) ғана емес, сонымен қатар 
қызметтік тәжірибені де қамтиды. Әскери кадрларды даярлау процесінде осы заманға сай 
әртүрлі нанотехнологияларды пайдалану арқылы болашақ жауынгерлеріміздің заман  
талабына сай білікті де білімді болуына көп көмегін тигізері сөзсіз. 

Виртуалды тур- бұл үш өлшемді көп элементті кеңістікті экранда нақты көрсетудің 
тәсілі. Виртуалды турдың элементтері, әдетте, интерактивті сілтемелі-өтулер (ыстық 
нүктелер) арқылы қосылған сфералық панорамалар болып табылады. Виртуалды турларға 
сондай-ақ цилиндрлік панорамалар, виртуальды 3D-обьектілер, қарапайым фотосуреттер, 
видео, дыбыстар да жатады.  

Толықтырылған шындық - қоршаған орта туралы ақпаратты толықтыру және 
ақпаратты қабылдауды жақсарту мақсатында кез-келген сенсорлық деректерді қабылдау 
аймағына енгізудің нәтижесі. 

 Қазіргі уақытта индустриалды дамыған елдерде нанотехнология қарқынды 
дамуда.Нанотехнологияға салынатын инвестициялардың көп болігі әскери кафедралардың 
мүдделері үшін жүзеге асырылуда. Қазіргі кезеңде әлемнің жетекші елдері осы саладағы 
жетістіктер мен қауіпсіздікті қамтамасыз ету жане мемлекеттің қорғаныс қабілетін 
арттыру, сонымен қатар, ұлттық қарулы күштердің бөлімшелерінің жауынгерлік 
тиімділігін және әскери кызметшілердің денсаулығын сақтау үшін кеңінен қолданады. 
Осыған байланысты нанотехнологиялар инновациялық технологиялардың қазіргі дамуы 
ретінде қорғаныс зерттеулерінің жетекші орындарының бірін алады. Алынған білімдерге 
және жаңа технологияларға сүйене отырып, қарулы күштердің сандық құрамын 
арттырмай, қарулы күрестің нәтижесіне шешуші әсер ететін сапалы , жаңа қару жарақ 
жүйелері жасалуда. Жоғарғы технологиялық жабдықтарды жасау және өндіру, 
наноматериалдарды пайдалану адам өмірінің әртүрлі салаларына енгізудің стандартталған 
әдістерін жасау наноиндустрианың экологиялық қауіпсіздігін жан-жақты зерттеу, 
нанотехнологияны дамыту үшін үлкен маңызға ие. 

Қорытынды: қазіргі заман талабына сай студенттеріміздін технологияларды кеңінен 
пайдалануға бейім екені баршамызға аян. Сондықтан студент қызығушылығын сабақ 
тиімділігін арттыру үшін және жалпы болашақ қоғамға бейім құзыретті өкілдерді 
тәрбиелеу үшін ғылымның соңғы әдіс- тәсілдерін қолданған абзал.Қорыта айтқанда , 
нанотехнологияларды сабақта тиімді қолданысқа енгізсеңіз, танымдық белсенділікті 
арттыруға , өз бетінше білім алуға , шығармашылығын қалыптастыруға жоғары ықпал 
етеді. Білім беру мазмұнын жаңарту аясында өз кәсіби біліктілігімізді шыңдап, 
құзыреттілігімізді қалыптастырсақ  тиімді нәтижеге жетеміз деп сеніммен айта аламыз. 
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Өзектілігі: Абай әкесі Құнанбайды тану өзекті тақырыптардың бірі. 

М.Әуезовтің «Абай жолы» роман-эпопеясынанда Абайәкесі Құнанбайды заманға 
қарай бұрмалап жазғанын ғалымдар еңбектерінде айшықталуда. Жастар Абай әкесі 
Құнанбайдың шынайы тұлғасын танулары қажет. 

Мақсаты:Абай әкесі Құнанбай туралы еңбектермен танысу.  
Материалдар және зерттеу әдістері: жинақтау, талдау. 
Зерттеу нәтижесі: Бүгінгі таңдаАбай әкесі Құнанбай туралы еңбектер дерек 

көздер Абайтанушылардың мағлұматтары.М.Әуезов Абайдың толық жинағын 1933 
жылғы басып шығарған. Сол жинақта Құнанбай туралы мәліметтер берілген. 
Мұхтар Әуезов Құнанбайдың өмірі мен қызметі туралы көптеген мәліметтер 
жинады, оларды талдады және өзінің «Абай жолы» эпопеясында Құнанбай 
бейнесіне жаратты, бірақ роман-эпопеяда Құнанбай туралы мәліметтер заманға 
қарай бұрмаланып жазылуына себеп болды. Алайда М.Әуезов өзінің еңбектерінде 
Құнанбайды әр қырынан танытады. Құнанбай қажы, аға-сұлтан, би, қазақтың қоғам 
қайраткері болғаны айтады. Көптеген мәліметтер келтреді.Құнанбай туралы басқа 
да зерттеушілер өз еңбектерінде келтірген, мысалы, А.Янушкевичтің жазбаларынан 
да өз еліне қадірлі мырза, ақылды, шешен тілді, діндар,Рессейлік жарғыларды жақсы 
білетін мұсылман деп берген.Құрбанғали Халидтың «Тауарих Хамсасы», Әрхам 
Ысқақовтың «Абайдың өмір жолы», Турағұлдың «Әкем Абай туралы» естелігі, 
Көкбай ақынның жазғандары, Әрхам Ысқақов пен Ниязбек Алдажаровтың 
шежірелері, Ахат Шәкәрімұлының «Құнанбай туралы» және «Менің әкем, халық 
ұлы – Шәкәрім» естеліктері Құнанбай жөніндегі алғашқы дерек көздер бар.  

Осы көрсетілген зерттеулерді зерделей отырып, Құнанбай туралы мәлімет 
келтіретін болсақ,  1804 жылы Малая мен Үлкен Ақшоқы тауларының жанында 
дүниеге келген. Бұл жерде Өскенбай ауылы (бұрынғы Семей облысы, қазіргі Шығыс 
Қазақстан облысы, Ақшоқы, Шыңғыстаудың қыстауы) болды. Құнанбайдың әкесі 
Өскенбай Қырғызбайұлы Тобықты отбасының беделді билеушісі болған. Құнанбай 
алдымен кішігірім ауылды басқарды, содан кейін волост әкімшісі болып сайланды. 
Уақыт өте келе ол үлкен беделді сұлтан болды. 1834-1856 жылдары Кушик-Тобыкта 
волостының бригадирі болып сайланды, 1846 жылы генерал Вишневскийдің Ресейді 
Ұлы жүзге бағындыру жөніндегі экспедициясына қатысты. 1845 жылы ол өз 
ауылдарының қазақ балалары үшін мектеп ашу үшін қазақша сөйлей алатын орыс 
мұғалімін жіберуді сұрап, шекара бақылауына хат жолдады. Шекара заставасының 
бастығы Құнанбайдың мектеп ашу туралы шешімін мақұлдады.  Құнанбай «Ескі 
сонда» ауданында мектеп ашып, орыс тілін білетін татар Габитхан 
Габдыназаруланың мұғалімін тағайындады.Кейде Құнанбай сот процестерін 
жүргізуге, қиын шешімдер қабылдауға және туыстарының арасындағы 
келіспеушіліктерді шешуге мәжбүр болды, олар кейде өз үкімдеріне көнгісі келмеді. 
Таңдау міндет пен әділеттілік арасында болды.Халық Құнанбай айтқан көптеген 
дана сөздерді сақтап қалды.  

Кортындылай келе,Абай әкесі Құнанбай жайлы ғалымдардың еңбектерімен 
таныстық. Халқы үшін қаншама еңбек еткенін білдік. Абайдың әкесін тану, Абайды 
білу. Әке көрген оқ жанар,-демекші  Абайтану негізінде Құнанбай тұлғасы да жан-
жақты қарастырылады деуге болады. 
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Actuality: The spread of coronavirus infection has become a challenge for health systems 
around the world. Physicians are faced with an unprecedented workload, and digital solutions that 
can alleviate it are more relevant than ever.  

Objective: Social and mobile media are playing a significant role in the digitization of 
health sectors globally. New technology provides an opportunity for stakeholders (i.e., patients 
and healthcare professionals) to engage with each other in virtual environments to discuss health-
related issues. This study examines the role of social and mobile media in digitizing the health 
sector in Pakistan through Marham, the platform that is the subject of this case study.  

Methods: A thematic content analysis of Marham’s social media (Facebook group, 
Facebook page, and Twitter account) and mobile media application (“app” and website) were 
chosen for sampling. Some 6083-group posts, 1724 tweets and 1123 Facebook posts populated 
our sample.  

Marham is a community on Facebook by which people can have online consultations and 
can find doctors who can cure diseases from which people are suffering. Marham was established 
as a private initiative to digitize and facilitate the health industry of Pakistan.   Especially in this 
pandemic situation when there is a lockdown in whole country and there were patients who 
cannot go to hospitals for consultation due to fear of Covid-19 were able to consult to their doctor 
it is a great platform for patients within Pakistan. The forum has all kinds of expert doctors in 
various fields of medicine just a touch away. Health care has never been like this in Pakistan. For 
consultation you can log in to your Facebook account after that you have to join the community of  
Marham after that you have to go through the survey and confirm the symptoms and diseases you 
think you are suffering from after that Marham will provide you with the best doctors of your city.  

Results: Analysis results indicate that Marham’s Facebook group most often fields patient 
inquiries. The most discussed health issues were: women’s health issues (43.23%), children’s 
diseases (16.63%), psychological issues (15.45%), dental issues (9.50%), skin problems (5.93%), 
others (5.04%), and obesity (4.19%). Marham’s Facebook page and Twitter account were mainly 
used for health education and awareness. Their mobile application and website were used by 
healthcare professionals and for patient registration.  

Conclusion: The study’s results suggest that Marham is playing a significant role in the 
health sector of Pakistan, addressing primarily women and children’s issues through their 
Facebook group. Like many who have an online presence, Marham faces certain challenges, 
including the public’s low literacy rates and scant Internet access.  
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Цель: раскрыть молодому поколению важность и опыт  военной медицины в 
великой отечественной войне 

 Задачи:  
 1) раскрыть особенности организации медицинской помощи на фронте; 
 2) изучить основные задачи советского здравоохранения в годы войны; 
 3) показать вклад медицинских работников; 
 4) важность единой военно-полевой медицинской Доктрины. 
Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью изучения 

вклада в Победу и военной медицины. Многогранный подвиг медицинских 
работников в годы войны их вклад в Победу над фашизмом заслуживают высокого 
общественного признания молодого поколения. Региональный подход позволяет 
выявить и осмыслить особенности, генезис развития военной медицины и понять 
значимость и уникальность процессов тендерной истории 

Методы исследования: теоритический уровень методом анализа и синтеза 
материала. Литературный обзор методом индукций. 

В период Великой Отечественной войны была разработана система поэтапного 
лечения раненых и больных с их эвакуацией по назначению. Которая стала самой 
эффективной. 

Война диктовала медицинской науке и практике свои законы. Требовалось 
разработать и внедрить новые методы и средства лечения и реабилитации раненых и 
больных бойцов, не допустить возникновения и распространения эпидемий на 
фронте и в тылу. 

В военные же годы были проведены испытания пенициллина, изобретены 
отечественные сульфаниламиды и антибиотики, использовавшиеся для борьбы с 
сепсисом и заживления гнойных, трудно-затягивающихся ран. 

Хирургия шла вперед, была разработана новая методика лечения переломов 
верхней и нижней челюстей, методика лечения гнойно-воспалительных процессов в 
челюстно-лицевой области, и многое другое. 

Поливакцина НИИСИ разрешила самую сложную задачу военной медицины – 
однократность прививки одновременно против семи инфекций. 

Результаты опыта медицинского обеспечения  войск в ходе Великой 
Отечественной войны позволили сформировать те факторы, которые определяли 
качественный уровень управления медицинской службой: 

– высокий уровень теоретической разработки вопросов управления 
медицинской службой, нормативно-правовое регулирование управления 
медицинской службой оперативного звена в военное время; 

– наличие подготовленных руководящих кадров медицинской службы от 
начальника медицинской службы полка до начальника Главного военно-
санитарного управления; 

– рациональное построение всей системы управления медицинской службой, 
соответствующей задачам, организационно-штатной структуре органов управления; 

– наличие устойчивой системы связи; 
– владение оперативной обстановкой, четкие знания задач на предстоящую 

операцию и характер предстоящих боевых действий; 
– планирование медицинского обеспечения войск в предстоящей операции; 
–координация действий (взаимодействия) медицинской службы армий, 

фронтов.
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Актуальность: Процессы глобализации и интеграции Республики Казахстан в 
мировое сообщество оказывают большое влияние на общественно-политическую 
активность женщин. Казахские женщины из истории известны тем, что они наравне с 
мужчинами сражались, воспитывали детей, занимались хозяйствам. Мы живем в эпоху 
грандиозных социальных трансформаций и политических потрясений, эпоху научно-
технического прогресса и глобализации, во время кардинальных изменений статуса 
женщины в обществе. 

Цель: Изучить изменения статуса женщины в современном обществе 
Материалы и методы: Великие дочери Великой Степи. Справочник. 1 том. Астана, 

2009; Назарбаев Н.А. Казахстан 2030. — Алматы, 1997. 
Результаты исследования: XX–XXI века существенно изменили роль женщины в 

мире, произошли радикальные изменения правового статуса женщин, стала завоевывать 
умы людей идея равенства полов. На сегодняшний день женщины представлены в 
парламентах и правительствах всех континентов, а в шведском парламенте после выборов 
2002 г. женщин стало 45%, и по этим показателям Швеция вышла на второе место в мире. 
Процессы глобализации и интеграции Республики Казахстан в мировое сообщество 
оказывают большое влияние на общественно-политическую активность женщин. Ярким 
примером в этом отношении является Дарига Назарбаева — депутат Мажилиса 
Парламента Республики Казахстан 3-го созыва по списку от Республиканской партии 
«Асар», руководитель депутатской группы «Аймак»; директор Общественного Фонда 
«Фонд Первого Президента Республики Казахстан»; председатель Комитета по 
социальнокультурному развитию Мажилиса Парламента Республики Казахстан. Прорыв 
женщин в политику на нынешнем этапе развития Казахстана дает возможность 
существенно расширить базу демократии в стране и создает дополнительные условия для 
выработки и реализации одобряемых обществом решений. Основные этапы, 
определяющие особенности положения женщины в разные исторические периоды. 
Первый — период традиционного, патриархально-родового уклада. Особенностью этого 
периода является закрепление за женщиной традиционных функций «хранительницы 
домашнего очага» в условиях мужского доминирования в социальных отношениях. 
Следующий второй этап, характеризующий особенности положения женщины, отличается 
«включением» казахского общества в орбиту западноориентированного цивилизационного 
движения. Сначала в контексте Российской империи, а затем и в Советский период были 
нарушены исторически сложившиеся отношения к женщине и приняты ценности и 
установки западной традиции гендерного равенства.В советский период, несмотря на 
очевидные позитивные изменения в «женском вопросе», данный процесс осуществлялся в 
русле жесткого идеологического диктата Коммунистической партии и советского 
государства. Вместе с тем, в этом периоде лежат корни современного положения женщин 
в Казахстане. В этом отношении показателен пример АлииМолдагуловой и 
МаншукМаметовой, первых женщин Востока, получивших высокие звания Героев 
Советского Союза.И, наконец, третий период — с момента обретения Республикой 
Казахстан государственного суверенитета — характеризуется поиском новых форм 
национальной и гражданской идентичности, где особое место занимает и проблема 
гендерного равенства. По нашему убеждению, в настоящее время, с одной стороны, 
актуализируется возрождение национальных, духовных, культурных традиций казахского 
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народа, а с другой — происходит либерализация и адаптация общемировых, глобальных 
тенденций решения «женского вопроса», гендерного равенства. 

Выводы: Таким образом, XX–XXI века знаменательны выходом на историческую 
арену феномена, обозначаемого как «женская революция». Женский фактор, настойчиво 
врываясь в современную картину мира, требует переосмысления сложившихся оснований 
цивилизации, выдвигая принципиально новые актуальные проблемы определения места 
женщины в современном обществе, без решения которых невозможны дальнейший 
прогресс и устойчивое развитие человечества. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



156 

УДК: 616.441-073-006 
 

ECHOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF THYROID NODES 
Shyngayev T.S. 

Scientific supervisors: c.m.s., associate professor Tokesheva A.M.,  
PhD student Nazarova A.R. 

 

NAO «Medical University of Semey» 

Relevance. Thyroid diseases are one of the actual problem of modern 
endocrinology. Many researchers noted an increase in the number of patients with thyroid 
nodal pathology due to the influence of various anthropogenic factors, improved 
diagnostics as a result of usage of modern diagnostic technologies. During ultrasound 
scans, thyroid nodes are found in 19-68% of randomly selected individuals, and more 
often in women and in the elderly.  

The aim of the work is study the prevalence of nodal pathology of the thyroid gland 
and evaluation echographic indicators according to ultrasound data. 

Research materials and methods. We conducted a retrospective analysis of results 
of thyroid gland ultrasound screening of the indigenous residents from village Dolon, East 
Kazakhstan region, with an aggravated radiation history in the past. Ultrasound 
examination of a thyroid gland was conducted by means of the ultrasonic EUB-405 
scanner of a form of Hitachi completed with the high-frequency linear sensor (7.5 MHz). 
The number of surveyed people was 132 (69 women and 63 men). In ultrasound, linear 
dimensions (length, width, depth) of each lobe of the gland and isthmus thickness were 
measured. The presence of node formations in the organ, their number and size, and the 
localization of nodes were determined. The value of the thyroid volume was also 
calculated using the formula J. Brunn, equal to the sum of products of three sizes on the 
right and left (A is the length of the lobe, B is the width of the lobe, C is the depth of the 
lobe), multiplied by a correction coefficient of 0.479. 

Research's results. We have established that nodal formations are detected with a 
frequency of 34.1% of cases. An analysis of the prevalence of nodal pathology of thyroid 
gland depending on sex showed that female sex (20.5%) was in the lead for this indicator. 
The heterogeneity of the echostructure of thyroid tissue in nodal lesion was determined by 
hypo- or isoechogenic formations having a rounded or oval shape. Their dimensions 
ranged from a few millimeters to a few centimeters or more. Along the periphery, the 
nodal formations were surrounded by a well-defined hypoechogenic rim. In the structure 
of thyroid nodal pathology, single nodes were more common (62.2%). The frequency of 
multiple node detection was 37.8%. More often, lobar nodal lesion was detected (71%), 
mainly left-sided localization. 

With a single nodal lesion, single nodes up to 1 cm in size were noted in 64.3% of 
observations and 1 cm in size or more in 35.7% of observations. Multi-node pathology 
was dominated by multiple nodes larger than 1 cm, accounting for 53.0% of cases; nodes 
up to 1 cm in size in combination with nodes 1 cm or more were observed in 17.6% of 
cases. The specific gravity of multiple nodes up to 1 cm in size was noted in 29.4% of 
observations. 

According to ultrasonic morphometry and the calculation method, we determined the 
thyroid volume both in single and in multi-node lesion. Single and multi-node thyroid 
lesions in most cases were not accompanied by an goiterogenic effect. 

Conclusion. Thyroid nodes were identified in 34.1% of the surveyed residents of Dolon 
village of East Kazakhstan region. In the structure of thyroid node pathology, the detection 
percentage of single and multiple nodes was 62.2% and 37.8%, respectively. The dominant 
localization of thyroid nodes was lobar - 71% (frequency of nodal lesion of the right lobe 33.3%, 
left lobe 37.7%). The frequency of detection of clinically significant thyroid nodes (1 cm or more) 
in a single nodal gland lesion was 35.7%, in a multi-nodal lesion - 70.6%. Nodal lesion in most 
cases was not accompanied by signs of goiter transformation of the organ. The value of the 
thyroid volume was 10,191 ± 1, 192cm3, reaching with a single nodal lesion 9,898 ± 1, 690cm3, 
and with a multi-nodal lesion - 10,675 ± 2, 278cm3. 
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Жасанды интеллект (AI) дегеніміз – машинаның адамдардың зияткерлік мінез-

құлқына еліктей алу қабілеті, яғни өзгермелі контексте жүру және осы өзгерістерді 
ескере отырып, осы мақсаттарға қол жеткізуге мүмкіндік беретін оңтайлы шешімдер 
қабылдау қабілеті. 

Өзектілігі: Қазіргі уақытта дәрі-дәрмектерді жасау, медициналық бейнелеу, 
геномды зерттеу, ауруларды диагностикалау саласында жасанды интеллект 
қолданылады. Аурудың себебін дұрыс анықтау және сауатты емдеу үшін пациенттің 
мәліметтерін зерттеу керек: медициналық тарихын, анализін, суреттерін және 
басқаларын қарайды. Нәтижесін дәрігерге емес, пациентке дереу бере алатын 
жүйелер бар. Осындай жүйенің бірі - Аdа. Ол науқасқа консультация береді, кеңес 
береді, қай дәрігерден қаралу керектігін ұсынады және маманмен қашықтықтан 
кеңес беруді ұсынады [1]. 

Зерттеудің мақсаты: Медицина үшін жасанды интеллекттің маңызын 
дәлелдеу. Диагноз қою, емдеу үшін жасанды интеллектің көмегі мен 
артықшылықтарын көрсету.  

Зерттеу материалдары мен әдістері. Нейробернетика адам миының 
құрылымына ұқсас құрылымдарды аппараттық модельдеуді егжей-тегжейлі зерттей 
бастады. Олар нейрондарға ұқсас элементтер жүйесін құру және біріктіру жұмысын 
қолға алды. Мұндай жүйелер нейрондық желілер деп атала бастады [2]. 

Жедел ауруларды емдеуге бағытталған медицина қазіргі уақытта созылмалы 
ауруларға көп көңіл бөлуде. Ең бастысы - ауруды оның пайда болуынан бұрын 
анықтау. Жасанды интеллект – бұл «адамның ақылды мінез-құлқы» машинасына 
еліктеу, қазіргі уақытта екі жасанды интеллект технологиясы қолданылады – 
эксперттік жүйелер мен нейрондық желілер[3,4]. 

Қазіргі кезде медицинада жасанды интеллекті қолданудың әртүрлі амалдары 
қолданылуда, жасалуда және дамуда: IBM Watson1 - бұл табиғи тілде қойылған 
сұрақтарға жауап бере алатын суперкомпьютер. Ол түрлі дерек көздеріне қол 
жеткізе алады: энциклопедиялар, ғылыми мақалалардың мәліметтер базасы, білім 
антологиясы.   

Үлкен есептеу қуаты арқасында, дереккөздерді өңдеп, қойылған сұраққа нақты 
жауап береді. Онкологияға арналған IBM Watson2 - бұл дәлелді, деректерге 
негізделген қатерлі ісікті емдеудің ең жақсы стратегиясын анықтауға арналған IBM 
Уотсон үшін арналған бағдарлама. Бұл бағдарлама іске қосылғанға дейін Ватсонға 
жүздеген мың медициналық құжаттар, оның ішінде 25 мың медициналық жазбалар, 
300-ден астам медициналық журналдар мен 200-ден астам оқулықтар, жалпы 15 
миллион  мәтіндер оқу үшін жіберілді. 2011 жылы IBM және Nuance 
Communications3 бірлескен ғылыми жоба жарияланды, оның нәтижесі медициналық 
шешімдер қабылдау саласында клиникалық қолдануға арналған коммерциялық 
өнімге айналды. 2013 жылдан бастап IBM Уотсон мемориалды онкологиялық 
диспансерде қолданылды[5].  

2016 жылдың соңында онкологияға арналған IBM Watson онкологиялық 
аурулардың басқа 9 түрін емдеуге көмектесе алатын болды. Осылайша әлемдегі 
қатерлі ісік ауруының 80% -ға азаяды. IBM Medical Sieve4. МРТ, рентген, 
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кардиограммалар нәтижелерін бағалау үшін дәрігерге ұзақ уақыт қажет. Ал бұл 
құрылғы бұл суреттерді интерпретациялауға ұзақ уақыт кетірмейді. Сонымен қатар, 
компьютерлік талдаудың дәлдігі орта есеппен жоғары, бұл дәрігер жіберіп алуы 
мүмкін ақаулар мен түзілімдерді анықтауға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, 
деректерді тануға және өңдеуге кететін уақытты азайту арқылы пациенттерге 
ертерек қызмет көрсетуге болады.  

Google DeepMind Health5 бағдарлама нәтижесінде соқырлықтың бастапқы 
белгілерін табу үшін мыңдаған жасырын көз суреттері талданады. Сонымен қатар, 
University College London Hospital-мен бірлесе отырып, жасанды интеллект бас пен 
мойындағы сау және қатерлі ісік тіндерін автоматты түрде ажырата алатын 
алгоритмді құру жобасына жасады. NeuroLex.co6 бағдарламада психиатриялық 
практикадан психикалық бұзылулар әдетте сөйлеудің белгілі бір өзгерістерімен 
бірге жүретіні белгілі. Face2Gene7 – бұл көптеген генетикалық ауруларды 
фотосуреттен диагноз қоюға мүмкіндік беретін бағдарлама (көбінесе балаларда). 
Мақсатты аудитория – практиктер мен зерттеушілер. Адамның диагностикасы 
(Human Dx) 8 жобасы – бұл Сан-Францискодағы жас дәрігерлердің бастамасы, 
олардың пікірінше, «ұжымдық ақыл-ойдың күш-жігерін» және машиналық оқытуды 
біріктіреді[6]. Human Dx веб-сайты «қатысқан клиник-авторлардың саны бойынша 
әлемдегі ең үлкен жоба» дейді.  

Зерттеу нәтижелері. Ғылыми еңбектерге жүргізілген шолу барысында 
жасанды интеллектінің симптоматикалық сипаттамаларға қалай әсер ететіні, 
медициналық тексерулердің нәтижелері, бұл жүйелер жеке және отбасылық 
медициналық тарихтарда қалай пайдаланылатыны талданды. Жасанды интеллект 
негізіндегі қаралған бағдарламалар пайдалы және диагностикалық құрылғылар мен 
тозатын құрылғылардың көрсеткіштері үшін маңызы бар, оларда зертханалық 
зерттеулердің нәтижелерін, медициналық бейнелерді, генетикалық және 
эпигенетикалық деректерді және т.б. талдау жүргізіледі.  

Қорытынды. Жасанды интеллект жүйесінің негізінде деректердің іргелі 
құрылымы құрылады, оның негізінде кез келген дәрігерлер, пациент, зерттеуші, 
тұтастай алғанда, кез келген адамдар, ұйымдар, құрылғылар немесе қосымшалар 
байланысты болуы мүмкін. Зерттеу нәтижесінде дер кезінде және дәл диагнозды 
жетілдіру және науқастарды емдеу үшін жасанды интеллектті қолдануға талдау 
жасалды.Сондай-ақ медициналық білім беруде оқыту көмегін көрсету үшін осы 
жүйелердің рөлін зерделеу. 
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Монғолия елі Баян-Өлгей қаласында жүзмыңнан астам қазақ өмір сүреді және мен де 
сол халықтың  бірімін.Бұл елдің қазақтары Абай жайлы не білетіні туралы айтайын.Баян-
Өлгей қаласындағы қазақтарға бастауыш сыныптарда қазақ тілі,әдебиеті сабағы 
окытылады соның арқасында тарихта аты мәңгілікке қалған ұлы қазақ 
даласыныңтұлғаларынтаныдық және мәңгі ұмытпадық. Сол ұлы тұлғалардың бірі де 
бірегейі Абайды танымайтын қазақ бұл өлкедежоқ деп толық сеніммен айта 
аламын.Тарихты білмей болашаққа кадам жасауымыз мүмкін емесекенін мұндағы жұрт 
толық түсінеді.Сол себепті Абай өлеңдері мен қара сөздерін балаларына жастайыннан 
оқыту,жаттату арқылы қазақтығын қанына сіңіріп, отанға деген сүйішпеншілігін оятып ата 
баба жолын жалғап, дәстүрлерді ұлықтап сақтап келеміз.Ойшыл Абай Құнанбайұлының 
туғанына 175 жыл толды. Осы мерейтойға орай, МоңғолиядаАбай есімін төрткүл дүниеге 
таныту мақсатында Қазақстан Республикасының Моңғолиядағы Елшілігінің қолдауымен 
абайтанушы, белгілі аудармашы Т.Етекбай моңғол тілінде «Абай Құнанбаев - қазақтың 
ұлы ақыны, ағартушысы және философы» атты ауқымды мақаласын Монголия елінің ең 
танымал баспа ұйымы «Өдрийн Сонин» газетіне жариялады. 

Қаншама жылдар өтсе де хакім Абайдың айтып,жазып қалдырған сөзі ешқашан 
ескірген емес.Абай айтқан сөздерінің сыры уақыт өткен сайын айқындалып айшықтала 
түсуде,қазақтыңжанашыры болып, болашаққа көз салған, ұлы ақынның 19- шы ғасырда 
айтқан сөздері 21- ші ғасырда да өз өзектілігін жоғалтпағандығы болашақты бағдарлап 
ұлтына ұлы өсиет қалдырған Абайдың ісін нағыз даналық деуге болады.Абай ұлы адам.Ол 
өзі өмір сүрген заманында болса да  ақыл ойы ғасырларды артқа тастаған қазақтың пір 
тұтарлықбілгірі әрі қамқоршысы.Біз Абайды толық тану арқылыөзімізді рухани 
азықтандырып қанымызда тулап жатқан қазақтықсезімді оята аламыз. Абайды кәдірлеп 
оның ұлы сөздерін ұлықтау арқылы ұрпакка қазақи тәлім тәрбие бере аламыз, сонымен 
қатар шет елде қалып кеткен қазаққандастарға Абай шығармаларын оқыту арқылы 
қазақтығын таныта отырып оларды елге оралуға деген сезімін оята аламыз. Қазақ халкы 
Абайды  ұмытпай әр қашан тілімізді, дінімізді Абай атамызша қәдірлей біліуіміз 
қажет,сонда ғана біз саналы ұрпақты, болашағы берік, іргесі нық елге айнала алатынымыз 
хақ. 
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Relevance. The creation of telemedicine systems is an integral element of the general 
direction of informatization of health care at present. Without the integration of telemedicine 
technologies into newly created or already operating clinical) automated information systems, 
it is impossible to build any viable solution to support medical and diagnostic procedures. 
This is due to the fact that at each stage of diagnosis, treatment and rehabilitation of a patient, 
the doctor should be able to refer to the experience of colleagues. But it is good when this 
colleague works in the same medical and prophylactic institution, but what if the problem is 
so specific that it is necessary to convene a council of highly qualified specialists to solve it. 
This is where we are talking about the use of telemedicine and teleconferences in medicine. 

Objective: The purpose of this work was to reveal the role of telemedicine as a new 
direction of health care in Kazakhstan. The tasks of my work include coverage of such issues 
as trends in the development of telemedicine, the need for information standards in medicine, 
the use of video conferencing in telemedicine, consideration of telemedicine as a tool to 
improve the efficiency of the treatment and diagnostic process, the capabilities of 
telemedicine technologies. 

Materials and research methods: to analyze the development of telemedicine in 
Kazakhstan, review the state directions for the development of telemedicine. 

Research results. In the past few years, the Republic of Kazakhstan has been trying to 
implement projects related to the development of the national telemedicine sphere. As 
elsewhere, telemedicine here has two major aspects: 

 increasing the level of education and professionalism of medical specialists due 
to the fact that leading doctors, professors and academicians will be able to lecture and 
arrange seminars for a large number of specialists at a distance, also novice surgeons will be 
able to «be present» at all complex operations and visually observe the subtlest aspects of the 
procedure; 

 improving the quality of medical services for the population - not only due to 
the growth of professionalism of doctors, but also taking into account the ability of patients to 
use the services of specialists from other cities without traveling to other cities. 

Foreign practice shows that the creation of telemedicine «bridges» only between 
medical universities increases the quality of medical education by 10% or even a little more. 
And a single telemedicine network of universities and main polyclinics only at the basic level 
(i.e. internal teleconferences between doctors and specialists) increases the quality of 
qualifications of graduates, interns and postgraduates by 26%, and this is not counting the 
second major aspect of telemedicine - remote provision of medical services to the population . 

Kazakhstani doctors and scientists fully support the general opinion about telemedicine. 
This innovation for the medicine of Kazakhstan will allow: 

 significantly reduce the budgetary costs of medical institutions, which no 
longer have to spend on paying for business trips of their employees; 

 to speed up and optimize the work associated with the transfer of medical data 
many times over. almost the entire structure of a medical institution; 

 to join the achievements of European medicine, which will significantly 
improve the qualifications of Kazakhstan's own specialists; 

 to significantly reduce the state budget expenditures for the provision of 
medical services to the population, because the transition to electronic medical records will 
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significantly reduce the cost of equipping ordinary doctors' offices (therapeutic rooms and 
first aid rooms may disappear altogether); 

 to speed up and simplify the procedure of many types of medical care for the 
population (when, according to many initial consultations, one can not even leave the house - 
this is especially important for seriously ill elderly people) and make the services of European 
doctors more accessible. 

So, there are three main advantages: speed (mobility), budget savings and a 
comprehensive expansion of the scientific and applied medical field, both for doctors and 
patients. 

At the end of November 2017, the forum «Investments in Healthcare of the Republic of 
Kazakhstan» was held, at which the Ministry of Health determined that one trillion tenge was 
required to reboot the medical sector. This is an exorbitant amount, the burden of which will 
eventually fall on the taxpayers. 

The telemedicine alternative will save hundreds of millions by redirecting these funds, 
for example, to increase the salary of medical workers. Given that the government of the 
country supports an even broader, general program «Digital Kazakhstan», from its side the 
choice between telemedicine and an expensive infrastructure project should be obvious. 

Conclusions. A few years ago, Kazakhstan began to deploy a program to create a 
unified telemedicine network, which should include at least all municipal polyclinics and 
medical centers, together with medical universities, primarily state institutions. The creation 
of information-distance medicine involves 5 stages: 

 purchase of a server with which you can use satellite communications; 
 video and audio equipment for operating rooms, intensive care and laboratory 

departments (demonstration of complex, advanced methods for other specialists has always 
been the first task for domestic telemedicine); 

 similar equipment for classrooms in medical universities; 
 similar equipment in other universities, the departments of which somehow 

overlap with the medical field; 
 creation of a unified information database that allows you to instantly send any 

medical data to any institution registered in the telemedicine network. 
In Kazakhstan, partly implemented software (in cooperation with MDS Company) 

called DiViSy. This software product was developed by DiViSy Group - it is one of the main 
developers of telemedicine technologies on the market today. The commercial geostationary 
telecommunication satellite KazSat-3 is used for data transmission. 
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Background: Artificial intelligence (AI) is the term used to describe the use of 
computers and technology to simulate intelligent behavior and critical thinking comparable to 
a human being. John McCarthy first described the term AI in 1956 as the science and 
engineering of making intelligent machines.  

 
Objective: This research work provides overview of AI in medicine, deals with the 

terms and concepts as well as the present-day and future applications of AI. 
 

Materials and Methods: Medical publics and Google searches were performed using 
the key words “artificial intelligence”. Further references were obtained by cross-referencing 
the key articles. Foreign Top Universities Stanford and Harvard YouTube seminars.   

 
Results: A lot of AI is already being utilized in the medical field, ranging from online 

scheduling of appointments, online check-ins in medical centers, digitization of medical 
records, reminder calls for follow-up appointments and immunization dates for children and 
pregnant females to drug dosage algorithms and adverse effect warnings while prescribing 
multidrug combinations. Recent advances in artificial intelligence and machine learning are 
changing the way doctors practice medicine.  

 
Conclusion: AI promises to change the practice of medicine, but many of its practical 

applications are still in their infancy and need to be explored and developed better. Medical 
professionals also need to understand and acclimatize themselves with these advances for 
better healthcare delivery to the masses. Thanks to AI that the medicine will be better in the 
future and exploits the technologies of AI. 
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Relevance. Artificial intelligence in medicine may characterize as the scientific 
discipline pertaining to research studies, projects, and applications that aim at supporting 
decision-based medical tasks through knowledge and data-intensive computer-based solutions 
that ultimately support and improve the performance of a human care provider. 
Artificial Intelligence (AI) is a relatively new field in science and engineering. Works in this 
domain commenced in earnest soon after the Second World War, and the term Artificial 
Intelligence was used in 1956. AI is based on an accurate decision-making process which can 
be carried out independently by a machine. The earliest research into thinking machines was 
inspired by a confluence of ideas that became prevalent in the late 1930s, 40s, and early 50. 
Within the next couple of years, it will revolutionize every area of our life, including 
medicine. 

Objective. Artificial intelligence algorithms are making lives easier and safer also in 
medicine it increasingly diagnose patients and help make the best decisions when caring for 
them. Through ‘machine learning’ (ML), Artificial intelligence is providing techniques that 
uncover complex associations that can not easily be reduced to an equation. For example, it 
helps to dermatologists to accurately classify suspicious skin lesions, or gives a reliable result 
in works, such as identifying pulmonary tuberculosis on chest radiographs, where many 
experts often disagree, thus aiming to make the diagnosis and treatment of diseases more 
accurate. 

Materials and research methods. AI techniques work to gather information about the 
environment.It has method of interpret the information, model the information.Most 
applications of AI in medicine read in some type of data, either numerical (such as heart rate 
or blood pressure) or image-based (such as MRI scans or Images of Biopsy Tissue Samples) 
as an input. The algorithms then learn from the data and churn out either a probability or a 
classification. 

The results of the study. AI have recently made huge advances in automatically 
diagnosing diseases, making diagnostics cheaper and more accessible.Such as: assessing the 
risk of sudden cardiac death or other heart diseases based on electrocardiograms and cardiac 
MRI images or Detecting lung cancer or strokes based on CT scans. Another positive result is 
making shorter the time to produce the drug and reducing the required cost.Many of the 
analytical processes involved in drug development can be made more efficient with Machine 
Learning. And we can also personalize treatments, and even edit genes by this works. 

Conclusions. According to some ideas, artificial intelligence can take the role of 
doctors.But this shouldn't be forgotten machines lack human qualities such as empathy and 
compassion so therefore patients must perceive that consultations are being led by human 
doctors.AI commonly handles tasks that are essential, but limited enough in their scope so as 
to leave the primary responsibility of patient management with a human doctor.  
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We are now just in the beginning. If we more digitize and unify our medical data, the more 
we can use AI to help us find valuable patterns.As these systems become better validated, 
they will be given more responsibility. With developments case point to the thesis that 
artificial intelligence will eventually work independently and will constitute a significant part 
of the workforce. 
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Өзектілігі. Жасанды интеллект  – адамның ойлау процесін компьютерлік 
жүйелер арқылы модельдеу. Жасанды интеллект  - емделушілерге, дәрігерлерге және 
ауруханаларға қатысты барлық мәліметтерді жинап, сақтауға жәрдемдесетін жүйе. 
Компьютер бір секундта миллиардтаған арифметикалық амалды қатесіз орындай 
алады. Компьютер қашанда адамның алдын ала жасаған бағдарламасы бойынша ғана 
жұмыс істейді. Жасанды интеллект ғылымның жаңа бір саласы ретінде ХХ ғасырдың 
ортасынан дами бастады. Басында бұл бағдарламалық жүйе адамның еңбегін 
алмастыратын көмекші құрал ретінде пайдаланылды. Ал қазір адамдардан да асып 
түсіп, оның ақыл-ойы жете бермейтін жағдайларда көмекке келетін болды.   
Науқас туралы бүкіл ақпараттарды жүйеде сақтап, сондай-ақ  науқастарға нақты 
диагноз қоя алатын жасанды интеллект, яғни бұл бағдарламалық жүйе 4-8 секундтың 
ішінде 100 клиникалық жағдайды сараптап, әрқайсысына жеке диагноз қоя алады. Бұл 
ақылды технология арқылы науқастарға тезірек, дер кезінде диагноз қойып, көптеген 
уақытты үнемдеуге болады. Мысалы, ауруханаларда көптеген кезектер орын алмайды. 
Дәрігерлердің барлық науқастарды уақытында емдеп шығуына көмегі өте зор. 

Мақсаты.  Жасанды интеллект арқылы аурудың алдын алып, созылмалы 
сырқаттарды бастапқы кезеңінде анықтау.  Жасанды интеллект технологияларын 
қолдана отырып денсаулық сақтау саласындағы білім шекараларын кеңейтуге өзіндік 
үлес қосу. 

Материалдар және зерттеу әдістері. Жоба барысында интернет материалдары 
мен қосымша деректер қолданылды.  (төменде сілтемелер көрсетілген) 

Зерттеу нәтижесі. Бұл жүйенің тиімділігі сол, науқастың ауру тарихын, қазіргі 
жалпы жағдайын, сараптамалар қорытындыларын бағдарламаға енгізсе болды, 
жасанды интеллект сол сәтте кез-келген адамға қандай емдеу жолы тиімді екенін 
бірнеше секундтың ішінде сараптап айтып береді. Бірақ онымен келісу, келіспеу – 
дәрігердің өз еркінде.  

Қорытынды. Жасанды интеллект – денсаулық сақтау саласының 
трансформациясы кезінде емделушілерге, дәрігерлерге және ауруханаларға қатысты 
мәліметтер жинап, сақтауға жәрдемдесетін жүйе. Интеллектуалдық компьютерлік 
бағдарлама - науқас туралы мәліметтерді бірнеше секундта өңдеп береді. Әрі 
ғаламтордағы сол ауруды емдеу тәсілдері жөніндегі соңғы зерттеулерді, ғылыми 
дәлелденген мақалаларды автоматты түрде талдап, соның негізінде ауруды емдеудің 
жолын нұсқайтын болады. Жасанды интеллектіні медицинада қолдануды Қазақстан да 
қолға ала бастады. Денсаулық сақтау министрлігі «IBМ» компаниясымен бірлесе 
отырып жасанды интеллектіні алдымен онкология саласында сынап көрмекші. Мұндай 
жоба Америка, Англия, Германия секілді әлемнің 15 елінде енгізіліп жатыр. 
 
Ресурстар:   : 
1.https://egemen.kz/article/158808-darigerlerge-dgasandy-intellekt-komekke-keledi 
© egemen.kz 
2.https://inbusiness.kz/kz/news/zhasandy-intellekt-omirinizdin-uzaktygyn-bolzhaj-alady 
3.https://www.opiq.kz/kit/72/chapter/4500 
4.https://zhanaqorgan-tynysy.kz/9721-zhasandy-intellektt-oamday-orny.html 
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Научный руководитель: Галымова А. Д. 

НАО «Медицинский университет Семей», г. Семей, Республика Казахстан 

Актуальность. 21 век является эрой цифрового прогресса. Многие отрасли 
науки шагнули далеко вперед и начали интегрировать между собой. 3Д печать является 
относительно новым изобретением, у которого есть огромный потенциал во многих 
отраслях, включая медицину.[1] Сейчас данная технология в экспериментальном 
режиме используется для печати специфичных для каждого человека органов и тканей. 
В северо-западном университете в США, ученые создали уникальный материал, 
которым можно печатать кости. Плюсом данного открытия является то, что данный 
материал не отторгается организмом и с течением времени позволяет всему телу 
восстановиться. Пластик, использующийся в данном материале, в течении 
определенного периода времени начинает растворяться не вредя организму, когда этот 
имплант становится ненужным.[2]  

Цель работы. Целью исследования является изучение и создание модели 
протеза в 3DS max. (Autodesk 3DS MAX является программой для создания 3д моделей, 
которые в дальнейшем могут быть напечатаны на 3д принтере.[3]) 

Материалы и методы исследования. Во время проекта будет использоваться 
программа Autodesk 3DS MAX, а также 3д принтер для печати образца. 

Результаты исследования. В дальнейшем будущем данная технология может 
использоваться в каждой больнице. В связи с тем, что сейчас импланты, а также 
донорские органы, находятся в дефиците, 3д печать сможет решить данную проблему. 
Пациентам больше не придется ждать неделями или месяцами донорских органов.  
В ходе исследования был создан прототип макет протеза для глаза, который может 
быть изменен для каждого пациента в соответствии с его характеристиками глаз. 

Вывод. В связи с тем, что 3д печать будет специфична для каждого человека, 
протезы будут иметь огромный потенциал. Пока технология не была полностью 
идеальна, так как она должна пройти клинические исследования. Несмотря на это 
теоритический прототип протеза глазного яблока можно использовать для 
протезирования в медицине. 
 
Литература. 
1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ 3D-ПЕЧАТИ В МЕДИЦИНЕ, 
Васкес Г. Д., 2017 Режим доступа: https://scientifictext.ru/images/PDF/2017/DNO-1-
14/ispolzovanie-tekhnologii-3d-pechati.pdf [1] 
2. Официальный сайт компании Здравпринт. [Электронный ресурс], 2014. Режим 
доступа: http://zdravprint.ru/#frontimage/ [2] 
3.Официальный сайт SkillBox, 2020. Режим доступа: 
https://skillbox.ru/media/design/3ds_max_chast_1_znakomstvo_s_interfeysom/ [3] 
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Қазіргі заманға орай Ақпараттық технологиялар оте жаксы дамып 
жатыр,медицинадағы технолоиялар да арта калып жүрген жоқ,осыган орай 
медицинадағы ақпараттар технологияға баяндама жазып шықтық. 

Мақсаты:Медицинадағы ақпараттық технологияларды шолу. 
Зерттеу әдісі:Теориялық 
Зерттеу нәтижесі: Шынында да, Қазақстанның денсаулық сақтау саласына 

ақпараттық-коммуникациялық технологияларды енгізу деңгейі қазіргі уақытта 
медициналық қызмет көрсетудің тиімділігі мен сапасын қамтамасыз ету бойынша 
қазіргі заманның сын-қатерлеріне сәйкес келмейді. Денсаулық сақтау ұйымдарының 
көпшілігінде ақпараттық инфрақұрылым жоқ, қазіргі уақытта бір медициналық ұйымға 
орта есеппен 3,8 компьютер келеді. Министрліктің деректері бойынша есептеу 
техникасы құралдарына жалпы қажеттілік 62 мыңнан астам бірлікті құрайды.       
Денсаулық сақтау ұйымдарында құрылымдық бөлімшелер арасында медициналық 
ақпараттың қозғалысын қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін жергілікті желілер жоқ. 
Медициналық ұйымдардың тек 22,3% - ы ғана Интернет желісіне қол жеткізе алады. 
Жасанды интеллект ғылымның жаңа бір саласы ретінде ХХ ғасырдың ортасынан дами 
бастады. Оның қарыштап ілгерілегені соншалық, қазір барлық салада кеңінен 
қолданылады. Рас, басында бұл бағдарламалық жүйе адамның еңбегін алмастыратын 
көмекші құрал ретінде пайдаланылды. Ал қазір адамдардан да асып түсіп, оның 
ақылойы жете бермейтін жағдайларда көмекке келетін болды.  

Жақында Қытайдың Хэньян қаласында науқастарға нақты диагноз қоя алатын 
жасанды интеллект жұртшылыққа таныстырылды. Әлгі бағдарламалық жүйе 4-8 
секундтың ішінде 100 клиникалық жағдайды сараптап, әрқайсысына жеке диагноз 
қойып шыққан. Сонда ақылды технология екеуінде ғана қателік жіберіпті. Қалғанында 
дәрігердің қойған диагнозымен бірдей қорытынды шығарған.   
  Қорытынды: Жалпы аитсақ ҚР-сы Акт инфроқұрылымы басқа Еуропа 
елдерине қарағанда азырақ дамыған,бірақта біздің еліміз Еуропа елдерін жанында кем 
емес осы баяндама АКТ-ның медицинада қандай үлесі бар екенін аитып жазып 
шықтым. 
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