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1-секция. АЛТАЙ – ТҤРІК ӘЛЕМІНІҢ НЕГІЗІ 

Секция 1. АЛТАЙ – ОСНОВА ТЮРКСКОГО МИРА 

 

ҼОЖ 327.7 

ҼУЕСХАН А., ДАНИЯРОВА А.Д., ШҤРШІТБАЙ Б.Ш. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Ҿскемен қ., Қазақстан 

 

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҦЙЫМДАР 

 

Халықаралық ҧйымдар XIX ғ. екінші жартысында пайда болды. 

Халықаралық ҧйымдардың пайда болып, дамуы халықаралық қатынастардың 

ҧзақ мерзімді жҽне табанды саяси жҽне экономикалық іс - қимылдарына 

байланысты. Кҿне замандарда, қҧл иеленуші мемлекеттер кезеңінің ҿзінде 

халықаралық келісім шарттар, халықаралық арбитраждар туындап, халықаралық 

қҧқықтың классикалық институттары - конгрестер мен конференциялар пайда 

болған. Уақыт жылжыған сайын халықаралық бас қосулар кездейсоқ емес, оқтын 

- оқтын жҥзеге асырылып, жҽне мҧндай конференцияларды дайындап, шақыру 

ҥшін тҧрақты органдар қҧрылып ҿз қызметтерін дҽйекті тҥрде жҥзеге асырып 

отырған [1]. Міне, дҽл осындай органдар болашақ халықаралық ҧйымдардың 

қайнар кҿзі, бастауы болды. Сонымен, халықаралық ҧйым дегеніміз - 

халықаралық қҧқық субъектісі болуға мҥмкіндігі бар жҽне тҧрақты тҥрде қызмет 

атқаратын мекемелері бар, халықаралық қҧқық талаптарына сай белгілі 

мақсаттарды орындау ҥшін келісім негізінде қҧрылған мемлекеттердің 

халықаралық бірлестігі. 

Халықаралық ҧйымдар халықаралық қатынастар жҥйесінің ажырамас бір 

бҿлігі. Бҧл жҥйенің басты жҽне негізгі элементі - мемлекет. Мемлекеттер 

халықаралық қҧқықтың басты субъектілері. Сондықтан халықаралық ҧйымдарды 

халықаралық қатынастар жҥйесінің екінші деңгейдегі элементі деп қарастыру 

қажет. Халықаралық ҧйымдар ҿздерінің ҧйымдар халықаралық қатынастар 

жҥйесіндегі орны мен рҿліне қарай жіктеледі. Бҧл ҧйымдардың ең беделдісі, 

ҽрине Біріккен Ҧлттар Ҧйымы болып табылады. Оның халықаралық 

қатынастардағы рҿлі ерекше маңызды. Ол халықаралық ҧйымдардың жаһандық 

жҥйесінің ядросы болып табылады. Біріккен Ҧлттар Ҧйымының жарғысы 1945 

жылы 26 маусымында 51 мемлекеттің қол қоюымен Сан-Франсиско 

конференциясында қабылданып, сол жылдың 24 қазанында аталмыш 

конференцияға қатысушы елдердің Жарғыны ратификациялауларына 

байланысты қҧрылды. Біріккен Ҧлттар Ҧйымын қҧрушы инициаторлар: Кеңес 

Одағы, Америка Қҧрама Штаттары жҽне Ҧлыбритания болып табылады. 

Ҧйымға мҥше мемлекеттердің алдында жарғы бойынша мынадай міндеттер 

жҥктеледі:  

- Ҿздерінің кейінгі ҧрпақты соғыс қаупінен сақтау; 

- Халықаралық қауіпсіздікті жҽне бейбітшілікті қолдау; 
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- Ҧлттар арасында теңқҧқылық принцип бойынша достық қатынастарын 

дамыту;  

- Халықаралық экономикалық, ҽлеуметтік, мҽдени жҽне гуманитарлық 

сипаттағы мҽселелерді шешуде халықаралық ҽріптестікті жҥзеге асыру; 

- Адамдардың нҽсіліне, жынысына, тіліне, дініне қарай бҿлмей, барлығының 

қҧқығын сақтау. 

Жылдар ҿте келе, БҦҦ - ның қызметіндегі кемшіліктер мен 

қиыншылықтарға қарамастан, керекті ҧйым екендігі дҽлелденді.Ҧйымға мҥше 

болу барлық бейбітсҥйгіш мемлекеттер ҥшін ашық жҽне ол Қауіпсіздік кеңесінің 

ҧсынысымен Бас Ассемблеяның шешімімен жҥзеге асады. 

 1-сурет Біріккен Ҧлттар Ҧйымының қҧрылымы 

 

 Бас Ассамблеяның мҽжілісіне БҦҦ-на мҥше мемлекеттердің    барлығының 

ҿкілдері қатысады. Бҧл орган БҦҦ Жарғысы шегінде кез келген іс пен мҽселені 

талқылау, мҥше мемлекеттерге ҧсыныс ҽзірлеу уҽкілетін иеленеді. Қауіпсіздік 

Кеңесінің жыл сайынғы ҽрі арнайы баяндамаларын талқылап, бҥкіл Ҧйымның 

бюджетін қарап, бекітеді. 

 БҦҦ Жарғысының 24-бабына сҽйкес Қауіпсіздік Кеңесіне халықаралық 

бейбітшілік пен қауіпсіздікті қолдау жауапкершілігі жҥктелген. Бҧл органның 

ерекшелігі - Кеңестің 5 тҧрақты мҥшесі ғана шешім қабылдау кезінде бір 

ауыздылық қағидасын қатаң ҧстанады. Егер олардың біреуі ҧсынылған жобаға 

қарсы дауыс берсе, шешім қабылданбайды. 

 Хатшылық БҦҦ-ның атқарушы органы міндетін орындайды. Оған 

Қауіпсіздік Кеңесінің ҧсынысы бойынша, Бас Ассамблея 5 жыл мерзімге 

тағайындайтын БҦҦ-ның Бас Хатшысы басшылық жасайды. 

 Қҧрамына 54 мемлекет кіретін Экономикалық жҽне ҽлеуметтік кеңеске 

экономикалық, ҽлеуметтік мҽдениет, білім, денсаулық сақтау салаларындағы 

Бас Ассамблея

Экономикалық жҽне 
ҽлеуметтік кеңес

Қауіпсіздік кеңесі

Қамқорлық жҿніндегі 

кеңес

Хатшылық

Халықаралық сот
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халықаралық мҽселелер бойынша зерттеулер жҥргізу жҽне баяндамалар ҽзірлеу, 

сондай-ақ, Бас Ассамблеяға, БҦҦ мҥшелеріне, БҦҦ-ның мамандандырылған 

мекемелеріне мҥдделі ҧсыныстар жасап, тапсыру уҽкілеттігі берілген. 

 Қамқорлық жҿніндегі кеңестің негізгі міндеттері - қамқорлыққа алынған 

территория тҧрғындарының саяси, экономикалық жҽне ҽлеуметтік прогресіне, 

оның білім беру саласында ілгерілеуіне, оның ҿзін-ҿзі басқаруға немесе 

тҽуелсіздікке жету бағытында прогрессивті дамуына жҽрдемдесу (БҦҦ 

Жарғысы, 76-бап) болып табылады. 

 Халықаралық Сот мемлекеттер арасындағы даулы мҽселелерді шешетін, 

сондай-ақ, БҦҦ органдарының, оның мамандандырылған мекемелерінің қҧқық 

мҽселелері бойынша ҧсыныстық ҧйғарым шығаратын ең басты халықаралық 

ҧйым болып саналады [2]. 

Жарғының I тарауы бойынша, БҦҦ келесі мақсаттары: 

1) Халықаралық бейбітшілік пен қауіпсіздікті қолдау жҽне осы мақсатта 

ҽлемге тҿнген қауіп – қатердің алдын алу мен жою жҽне басқыншылық актілерін 

немесе бейбітшілікті бҧзатын басқа да бҧзушылықтарды басу ҥшін тиімді 

ҧжымдық шараларды қабылдауғы жҽне ҽділдік принциптері мен халықаралық 

қҧқыққа сҽйкес бейбіт қҧралдармен бейбітшіліктің бҧзылуына соқтыратын 

халықаралық даулар немесе жағдайларды бітістіру немесе шешу; 

2) Теңдік принциптерін қҧрметтеу жҽне халықтардың ҿзін – ҿзі билеуі 

негізінде ҧлттар арасындағы достық қарым қатынастарды дамытуды, сондай – ақ 

жалпыға бірдей бейбітшілікті нығайту ҥшін басқа да тиісті шараларды қабылдау; 

3) Экономикалық, ҽлеуметтік, мҽдени жҽне гуманитарлық сипаттағы 

халықаралық мҽселелерді шешуде, сондай – ақ адам қҧқығын қҧрметтеуді жҽне 

нҽсілі, жынысы, тілі мен дінінің айырмашылығынсыз, барлығы ҥшін негізгі 

бостандықты кҿтермелеу мен дамытуда халықаралық ынтымақтастықты жҥзеге 

асыру белгіленді[3]. 

БҦҦ ҿзінің кҿп қырлы функцияларын қосқанда ҽлемдік қауымдастық 

қызметінің барлық дерліктей салаларын қамтиды. Оның ҿзектілігі, ҽсіресе ҿсіп 

келе жатқан ғаламдық тҽуелділік пен мемлекеттердің халықаралық бейбітшілік 

пен қауіпсіздікті қамтамасыз етуде кҥш - жігерін біріктіруді талап етумен 

ерекшеленетін қазіргі заманның қақтығыстарын шешеудегі рҿлі ҿте зор. 

БҦҦ мҥше - мемлекеттері ҥшін басты маңыздылық Ҧйымның халықаралық 

бейбітшілік пен қауіпсіздікті сақтау, қарусыздану мен жаппай қырып - жою 

қаруын таратпау секілді ҿзекті мҽселелерді шешуге қатысуы болып табылады. 

Ҧйым, сонымен қатар лаңгестік, есірткінің заңсыз айналымы мен ҧйымдасқан 

қылмысқа қарсы кҥрес бойынша халықаралық кҥш - жігер бастамасын кҿтерді. 

Бҥгінгі таңда, ол халықаралық қауымдастықтың кҿкейтесті мҽселелерін 

шешудің ҿзінше бір орталығына айналды: БҦҦ адам қҧқығын қҧрметтеуді 

қолдау, қоршаған ортаны қолдау, аурулармен кҥрес, жоқшылық ауқымын тежеу, 

босқындарға кҿмек, миналарды залалсыздандыру жҽне ЖҚТБ - мен кҥрес 

бойынша жҥйелі жҧмыс атқаруда. 
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БҦҦ - ның басты мақсаттарының бірі - бҥкіл ҽлемде бейбітшілікті сақтау. 

Кҿптеген жылдар бойына ҧйым халықаралық дағдарыстың алдын - алу жҽне 

ҧзаққа созылған қақтығыстарды шешуде маңызды рҿл атқарып келеді. 

Бейбітшілікті орнату мен сақтау жҽне гуманитарлық кҿмек кҿрсету жҿніндегі 

кешенді операцияларды жҥзеге асырды. Сонымен қатар, ол ҿршіп келе жатқан 

қақтығыстардың алдын -  алу шараларын қолға алды. Қақтығыс соңынан кейінгі 

жағдайларды ол зорлықтың тҥп негізін жою мен тҧрақты бейбітшілік негізін 

салуға бағытталған ҧйымдасқан шараларды жиі қолға алуда. 

Біріккен Ҧлттар Ҧйымы келесі принциптерге сҥйеніп ҽрекет етеді: 

-  оның барлық мҥшелерінің егемендік теңдігі; 

-  олардың мойнына алған барлық халықаралық міндеттемелерді адал 

орындауы; 

- олардың арасында туындайтын халықаралық даужанжалдарды бейбіт 

жолмен шешу; 

- басқа мемлекеттерге қарсы кҥш қолданбау немесе кҥш қолданамын деп 

қоқан-лоқы кҿрсетпеу; 

- олар Біріккен Ҧлттар Ҧйымының Жарғысына сҽйкес жҥргізілетін барлық 

шараларға жанжақты кҿмек кҿрсетуі керек; 

- Біріккен Ҧлттар Ҧйымы оған мҥше емес барлық мемлекеттердің осы 

принциптерді ҧстануын талап етеді, ҿйткені бҧл халықаралық бейбітшілік пен 

қауіпсіздікті қамтамасыз ету ҥшін қажет; 

- Біріккен Ҧлттар Ҧйымына Жарғы ешқандай жағдайда мемлекеттердің ішкі 

ісіне жататын. 

-  Халықаралық ҧйымдар санының ҿсуі жҽне олардың қызмет шеңберінің 

кҿңеюі, ҿз кезегінде халықаралық қатынастардың қҧрылымы мен жҥйесіне игі 

ҽсері етері сҿзсіз. XX ғасырдың екінші жартысында кҥрт кҥшейген жаһандану 

процестері, оған сҽйкес ҽртҥрлі елдер мен халықтардың ҿзара қарым-

қатынасының дамуы, жаңа халықаралық ҧйымдардың қҧрылуына септігін 

тигізді. Біріккен ҦлттарҦйымы дағдарыстар мен қайшылықтарға, ҽлемдегі 

халықаралық шиеленістерге қарамастан «қырғи қабақ соғысына», жаңа 

мемлекеттер мен блоктардың қҧлап, қайта қҧрылуына қарамастан керекті жҽне 

ҿміршең ҧйым екенін кҿрсетті.Оның қызметі ядролық соғыс қауіпін жойып, 

адамзатқа ғаламдық бейбітшілік ортасында ҿмір сҥруге, отарлық жҥйенің қҧлап, 

апартеидтің жойылуына, бірқатар аймақтық шиеленістерді реттеуге мҥмкіндік 

жасады. Сонымен  болашақта халықаралық ҧйымдардың қызметтері дами береді 

жҽне халықаралық жағдай талап ететін болса, жаңа функциялары ҿмірге келеді 

деп сенімді тҥрде айтуға болады. 
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ДЖИЛКИБАЕВА А.А.  

ВКГУ имени  С. Аманжолова, г. Усть-Каменогорск 

 

ПУБЛИЦИСТИКА ОТЫНШИ АЛЬЖАНОВА В  

«КИРГИЗСКОЙ СТЕПНОЙ ГАЗЕТЕ» 

 

«Киргизская степная газета» («Дала уалаятының газеті») издавалась на 

русском и казахском языках в Омске с 1888 до 1902 года как орган Омского 

генерал-губернаторства. В неофициальной части газеты активно публиковались 

работы видных ученых-востоковедов В.Радлова, А.Алекторова, Г.Потанина, 

П.Обручева, Н.Ядринцева. Казахскими сотрудниками были талантливые 

публицисты М.Копеев, М.Сералин, А.Курманбаев, А.Шонаев, А.Ногербеков, 

среди них и О.Альжанов. 

Альжанов Отынши – талантливый журналист, публицист, видный деятель 

алашординского движения. Он родился в 1873 году в Семипалатинской области, 

Зайсанском уезде. В 1882 году был зачислен в начальное русско-казахское 

училище в Зайсане, продолжил образование в городском училище Омска. Затем 

поступил в Омскую учительскую семинарию, где на последних курсах начал 

сотрудничать с различными изданиями. После окончания семинарии несколько 

лет работал переводчиком в Омском окружном суде, затем учителем в 

кокпектинской школе. В эти же годы началась общественно-политическая 

деятельность О.Альжанова.  

Собирая образцы устного народного творчества в родном Зайсане и 

Тарбагатае, в Омске и Кызылжаре (Петропавловск), он видел вопиющие факты 

беззакония и произвола со стороны царских чиновников, печальные картины 

отсталости и невежества своего народа. Все это стало предметом его публикаций 

в русских и казахских изданиях того времени. За политические взгляды 

Альжанов в 1909 году был арестован, некоторое время провел в тюрьмах 

Семипалатинска, затем был выслан на пять лет в Лепсинский район Жетысуской 

области. Но и здесь он нашел единомышленников и продолжал активно 

защищать интересы своего народа. Альжанов был участником Всекиргизского 

съезда в Оренбурге (21-28 июля 1917 г.). На этом съезде он был избран в 

Учредительное собрание депутатом от Семиреченской области. Этот факт 

зафиксирован в Постановлении всекиргизского съезда, опубликованном в газете 

«Қазақ» от 31 июля 1917 года. В декабре 1917 года прошел один из самых 

важных съездов, где было сформировано алаш-ординское правительство. Одним 

из пятнадцати членов правительства нового государства Алаш-Орда стал 

О.Альжанов. В 1918 г. он был расстрелян большевиками. 

Публицистика Альжанова многогранна, разнообразна и по тематике, и по 

жанровым и стилистическим особенностям, но до сих пор не изучена. В свое 
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время он публиковался во многих изданиях, по объективным причинам эти 

материалы пока недоступны. Мы имеем возможность исследовать только те 

работы Альжанова, которые были опубликованы в газете «Дала уалаятының 

газеті». Весь материал сохранившихся в архивах номеров этой газеты ученый-

библиограф У.Субханбердина собрала и систематизировала в пяти книгах. В 

известных нам исследованиях, монографиях по истории казахской журналистики 

мы нашли упоминание имени нашего автора, в контексте, соответствующем  той 

оценке, которую давали советские историки движению «Алаш-орда» и его 

представителям. В монографии М.И.Фетисова «Зарождение казахской 

публицистики» О.Альжанов обвиняется в том, что он не видел истинных причин 

социальных бед казахов, не поднялся «до революционных выводов о 

необходимости коренного переустройства общественной жизни» [1,337]. Именно 

поэтому, по мнению М.И.Фетисова, такие сотрудники «Киргизской степной 

газеты», как О.Альжанов, «позднее оказались в контрреволюционном алаш-

ординском лагере». Такова была оценка  историков советской эпохи. 

Революционных выводов, классовых подходов мы в публицистике 

О.Альжанова не найдем, потому что по своим общественным взглядам он был 

близок к либеральным демократам и во многом  оставался на позициях 

просветительства. Показательной является публикация «Кого киргизы считают 

хорошим человеком?» (1894, № 25), в которой можно найти черты социально-

этического эссе. Этот нравоописательный этюд построен на сопоставлении 

нравов прошлого и настоящего. Несколько идеализируемое автором прошлое 

родило замечательную пословицу – «Богатство – не достоинство, бедность – не 

порок». О.Альжанов с горечью констатирует, что «нынешние киргизы, к стыду 

своему, с каждым годом начинают забывать эту пословицу, и употребляют для 

измерения достоинств человека не ум и нравственные качества, а другое мерило, 

а именно имущественное богатство, позорно заменяя старинную пословицу 

другою новейшей формации: «Если ты такой умный, то почему ты тогда 

бедный». Этим он объясняет то, что на выборах волостными избирают в 

основном богатых. Это, конечно, наивное объяснение, т.к. из писем Чокана, из 

произведений Абая мы знаем, что на выборах главным были подкуп и взятки, а 

не голос народа. Заключение статьи имеет соответствующий просветительский 

характер: «Все это зло происходит в степи от ложного взгляда киргиз на 

достоинства людей» [2, 538]. 

В просветительском русле Альжановым решаются и гендерные проблемы. 

Во многих его статьях ставятся вопросы бесправного положения женщины, 

искоренения варварских обычаев старины, отказ от аменгерства, многоженства, 

калыма, необходимости приобщения казашек к просвещению.  Разработка 

проблемы эмансипации казахской женщины является одной из ярких страниц 

истории казахской журналистики. Общественное мнение одобряло публикации 

на эту тему, для убедительности журналисты свои рассуждения подкрепляли 

цитатами из фольклорных источников. 

В 1894 году в «Дала уалаятының газеті» О.Альжанов публикует статью 

«Печальное положение современной киргизской женщины». Автор знакомится с 
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брачными делами в различных учреждениях, «количество жалоб и просьб уже 

говорит об известной ненормальности семейных отношений киргиз, 

обнаруживает картину грубого произвола и деспотизма».  

Изначальную причину такого бедственного состояния семейных отношений 

автор видит в  том, что «почти каждая семья своим происхождением обязана 

акту произвола, действию чужой воли, помимо всякого желания лиц, которым 

приходится вступать между собою в брак». От таких отношений, прежде всего, 

страдают женщины: «Вся тяжесть несчастных последствий, неизбежно 

вытекающих из подобного рода отношений, прежде всего, падает на киргизскую 

женщину, как существо безгласное и бесправное, как у всех некультурных 

народов».  

Альжанов резко осуждает обычай раннего сговора, когда невинные 

младенцы еще лежат в колыбели: «Если у киргиза родятся дочери, то это значит, 

что у них появляется в руках живой товар, который надо прибыльно сбыть. 

«Слава богу, и у нас есть красная шерсть», говорят родители при рождении 

девочек». Так как эта статья предлагалась русскому читателю, автор счел 

необходимым сопроводить отдельные места примечаниями этнографического, 

исторического характера. Например, в данном случае имеется сноска, в которой 

автор поясняет смысл приведенной им поговорки: «Нужно заметить, что киргизы 

для домашнего употребления окрашивают шерсть в разные цвета. В степи 

достать красную краску трудно, поэтому шерсть, окрашенная в красную краску, 

ценится дорого»». Продолжая свою мысль, автор пишет: «Всякому хочется 

получить хорошую плату за спелое яблоко». И тут тоже он дает пояснение: 

«Выражение «спелое яблоко» означает взрослых девиц, которых еще никто не 

сватал». В таких примечаниях, пояснениях проявляется забота публициста о 

своем читателе, который должен адекватно воспринимать содержание текста.  

Несчастным девушкам остается один выход – сбежать из родительского 

дома с возлюбленным в счастливые края. Здесь утопический идеал счастливой 

земли под гендерным влиянием приобретает свои особенности, примером могут 

служить девичьи напевы:  

«Мы убежим в счастливый край, 

Где текут молочные реки, 

Где волки не обижают овец, 

Где родители не продают родных дочерей». 

Справедливость собственных наблюдений публицист подтверждает 

многими отрывками из песен, созданных казахскими женщинами, «все эти песни 

печальны и безотрадны, как сама их жизнь». Альжанов, как и многие 

просветители того времени, много занимался сбором фольклорных образцов. 

Для него эти народные песни и сказания были не только историей, но и точным 

отражением состояния души, психологическим портретом человека из народа. 

Только в песнях женщины могли выразить свою печаль, свою обиду:  

«Родители наши глухи и немы, 

Они не спрашивают нас, 

Кого мы любим, 
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И не видят наших слез». 

[«Тілі жоқ атам, анам саңырау болған, 

Біздерден ықтияр сҧрамаган, 

Кімді балам сҥйесің деп, 

Жасымызды кҿзден аққан кҿре алмаған»] 

Альжанов пишет: «Горькую правду народных песен мы могли бы 

подтвердить большим количеством фактов, где киргизская женщина является в 

отношении мужа в том же варварском положении рабыни, бессловесного и 

бесправного существа». 

В заключительной части Альжанов пишет: «Но оставим летопись женских 

страданий и обратимся к вопросу: отчего на долю киргизской женщины 

выпадает такое жестокое, в лучшем случае, презрительное отношение?» И сам 

же публицист отвечает: «Не ясно ли, что те жестокости, которые киргизы 

допускают в отношении своих женщин, доказывают только печальное состояние 

народа, погруженного во мрак невежества. Когда просвещение пускает свои 

корни в обществе, оно неизбежно сглаживает первобытные различия в 

положении мужчины и женщины» [2, 600]. Именно в развитии просвещения, 

когда «уважение к сильному кулаку сменяется уважением к сильному уму», 

Альжанов видит решение гендерных проблем, обращение к этим проблемам 

говорит о гуманистическом начале публицистики Альжанова. 

Как известно, казахская периодика конца 19 – начала 20 веков большое 

внимание уделяла развитию народного образования. Газеты охотно печатали 

сообщения об открытии  новых школ, об успехах казахской молодежи, которая 

обучалась в вузах Санкт-Петербурга, Москвы, Томска, Омска, систематически 

появлялись статьи пропагандистского характера. Для публикаций Альжанова 

характерно то, что он не огранивается призывами, а привлекает внимание 

общественности к практическому осуществлению образовательных задач. Он 

настаивал на необходимости изучения русского языка в казахских школах. В 

статье «Полезные книги для киргиз» (1894, № 39) он дает аннотацию целому 

ряду книг для чтения и учебников, изданных по инициативе В.Катаринского, 

инспектора инородческих школ Оренбургского учебного округа. Альжанов  

поддерживает «добрый почин в деле распространения в киргизской степи 

русского просвещения» и считал важным то, что эти издания принесут 

«существенную пользу не только киргизам при изучении русского языка, но 

также и русским, желающим научиться киргизскому языку», так как в них 

казахский текст напечатан русскими буквами. «Русская азбука гораздо лучше и 

точнее передает звуки киргизского языка, чем арабская. При новом способе 

начертания киргизского текста по одной и той же книжке могут с одинаковым 

успехом учиться как киргиз русскому языку, так и русский киргизскому» [2,609]. 

Как видим, в дискуссиях по проблемам казахского алфавита он защищал идею 

Ибрая Алтынсарина о переходе с арабской графики на русскую.  

В этой же статье Альжанов затронул важную проблему сохранения чистоты 

казахского языка. Он с горечью отмечает то, что среди казахов признаком 

образованности стало частое использование иноязычных слов: «Каждый 
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грамотный киргиз старается без всякой надобности уснащать свой язык в письме 

и разговоре совершенно ненужными иноплеменными словами. В употреблении 

арабских, персидских и других выражений киргизские грамотеи доходят до 

большого безобразия» [2,609]. В книгах В. Катаринского («Практические уроки 

для киргизов», «Первоначальный учебник русского языка для киргизов») 

Альжанов видит следование традициям Алтынсарина, т.к. эти книги стали 

«первой попыткой после Алтынсарина освободить киргизский язык от арабщины 

и татарщины», особо отмечает легкий, ясный и правильный слог, в отличие от 

высокопарности и вычурности языка мусульманской книжности. Практическая 

направленность данной публикации и в том, что автор указывает точные цены 

этих пособий (от 10 до 20 копеек), предупреждает своего читателя о том, что 

«недавно вышедший русско-киргизский словарь г. Нехлюдова полон ошибок, 

цена его 50 копеек, страшно дорогая» [2,609]. 

В 1895 году в № 13 была опубликована статья «Помощь сиротам», где 

Альжанов призывает своих соотечественников не быть равнодушными к судьбам 

бездомных сирот и нищих детей. Статья отличается высокой эмоциональностью, 

демонстрирует писательское мастерство. Автор находит такие слова, такие 

интонационные средства, которые должны растопить сердца читателей. 

Публицист ведет прямой диалог с читателем через обращения к нему «Добрые 

люди!», «Киргизы!», задает вопросы «Как взяться за такое доброе дело?», «Как 

достичь этого?», часто это риторические вопросы: «Но какова судьба тех детей, у 

которых нет родителей, или родители которых под гнетом бедности не могут 

исполнить своих священных обязанностей по отношению к детям?» и тут же 

восклицает «Не дай Бог испытать вашим ребятам сотой доли того, что 

испытывают сироты!», «Тяжела, тяжела жизнь этих существ!».  

Альжанов использует различные художественно-изобразительные средства, 

называет их «обиженными пасынками злой мачехи-судьбы», «крошки-детки». В 

собирательном портрете сироты мы встречает яркие характерные черты: 

жалобный голос, большая сума, бедные малолетки, жалкий вид, исхудалое 

грязное тельце, засаленные грязные лохмотья, «на лицах отпечаток то унижения, 

то робости, ничтожества, то бессилия, то мольбы, то усталости, то горя», «глаза 

всегда опушены вниз, дети бояться прямо смотреть на людей».  

Но своей статью Альжанов не только хочет вызвать жалость в читателях, он 

хочет, чтобы это сострадание было действенным. Почти всем публикациям 

Альжанова характерно конструктивное начало. Например, в данной статье он 

предлагает перенимать опыт России в деле благотворительности. «По многим 

городам России теперь существуют благотворительные учреждения. Многие 

добрые люди жертвуют довольно солидную сумму на устройство приютов для 

сирот. Благодаря этому бедные дети получают образование, воспитываются, 

обучаются разным ремеслам и, вступая в самостоятельную жизнь, честным 

трудом зарабатывают себе кусок хлеба» [3, 426 стр.].  

При этом Альжанов понимает, что необходимо учитывать особенности 

кочевой жизни степняков. «И у нас есть добродетельные богатые люди. Почему 

бы им не устраивать приюты для сирот и нищих детей, сообразно с условиями 
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кочевой жизни нашего народа?! Устройство такого приюта не требует больших 

издержек. Можно общими силами соорудить приличную юрту для детей и 

внести посильную плату для их содержания» Главное для автора в этом деле – 

возможность дать детям образование и обучить ремеслам. «»В степи 

встречаются хорошие слесари, мастера золотых и серебряных дел, плотники и 

сапожники. Я уверен, что они с полной готовностью возьмутся обучать бедных 

детей, если дать им известную плату». Еще одним аргументом становятся слова 

из священного писания: «Добрые люди! Покормите, обогрейте, оденьте, 

приласкайте сирот и берите их к себе на воспитание, за это Аллах щедро 

вознаградит вас на том свете», - таковы слова пророка Мухаммеда». Этими слова 

Альжанов начинает свою статью, этими словами и заканчивает ее, создавая 

таким образом кольцевую композицию. 

В статье «Беседы о воспитании киргизских детей», опубликованной в 1898 

году, были наиболее четко сформулированы педагогические взгляды 

О.Альжанова. Главным двигателем общественного развития он считал 

образование: «Все современные культурные народы своим умственным 

превосходством пред нами, широким развитие культуры всецело обязаны 

принятой у них системе воспитания и образования детей».  

Автор сравнивает систему воспитания казахов с системой европейского 

воспитания: «в деле воспитания у киргизов обычай, предания и личный опыт 

суть главные воспитательные правила. К сожалению, не все обычаи хороши и 

применимы к делу воспитания». Автор дает диахронную картину развития 

системы воспитания, определяет ту стадию развития, на которой пока находится 

система воспитания казахов: «Культурные народы Европы некогда находились 

на том же уровне развития, на каком находимся теперь мы, киргизы; воспитание 

детей было у них такое же, как у нас в настоящее время, т.е. основывалось на 

преданиях предков и обычаях. Вместе с улучшением системы и приемов 

воспитания детей жизнь народа также изменяется к лучшему. При достижении 

известного уровня гражданства и образованности обычаи и предания заменяются 

в воспитании и жизни разумными правилами, тщательно проверенными на опыте 

и практике». 

О.Альжанов определяет три основных направления в воспитании 

гармоничного человека: первое развивает физическую силу, второе – 

религиозно-нравственные качества, третье – умственно-познавательные 

способности детей. Здесь же он определяет основную цель воспитания: 

«Конечная цель разумного воспитания заключается в том, чтобы вложить в 

человека неуклонное стремление к всестороннему совершенствованию как в 

жизни личной, так и общественной» [3, 612]. 

Публицистика Альжанова является ценным источником сведений по 

истории развития казахского общества, помогает воссоздать дух эпохи, 

составить о ней целостное представление. 

 



13 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Фетисов М.  Зарождение казахской публицистики. – Алма-Ата, 1961. – 

439 с. 

2. «Дала уалаятының газеті» - «Киргизская степная газета» /   Сост.   

У.Субханбердина. – Алматы: Ғылым, 1989. – 656 б. 

3. «Дала уалаятының газеті» - «Киргизская степная газета» /   Сост.   

У.Субханбердина. – Алматы: Ғылым, 1994. – 816 б. 

 

УДК323.1 (574) 

СОВЕТХАН А.А., КОЧЕНОВА Ш.Н.,  ШҤРШІТБАЙ Б.Ш. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Ҿскемен қ., Қазақстан 

 

МҼҢГІЛІК ЕЛ ИДЕЯСЫ 

 

Мҽңгілік ел – бҧл сҿздің астарында қаншама ҧғым, қаншама мҽн-мағына 

жатқандығы барша жҧртқа аян. Мҽңгілік ҧғымы –дҥниенің, болмыстың, 

материяның шексіз ҿмір сҥруін білдіреді. Ал «Мҽңгілік ел идеясы» – Қазақстан 

Республикасы президентінің Қазақстан халқына жолдаған арнайы ҥндеуі, 

болашаққа апарар бірден-бір нҧрлы жол, келешектің айқын бағдары мен 

мақсаты. Алтайдан Атырауға дейін созылып жатқан ҧлан-ғайыр атырапты мекен 

етіп келе жатқан қазақ жҧрты – 

қазірде Азияның жҥрегінен 

ойып тҧрып орын алып, бҥкіл 

ҽлемді мойындатып, ең дамыған 

мемлекеттер қатарына қарай 

ҧмтылуда. Сарыарқаның 

тҿсінен теуіп тҧрып орын алған 

- Астанымыз да ҿсіп-ҿркендеп, 

қанат жаю ҥстінде. 

Мҽңгілік ел идеясының 

логотипі мынадай болып 

жасалған: 

Логотипке негіз болған 

бірінші нҽрсе – шаңырақ. Оның 

кескінін елтаңбадан таба 

аламыз. Шаңырақ – аспан 

белгісі, отбасы, ошақ 

қасындағы туған аспанның кішкентай бҿлігі. Біздің аспанымыз – біреу, ортақ 

ҥйіміз Қазақстан – біреу, ортақ ҧлттық идеямыз – 2050 Стратегиясы – 

біреу.Шаңырақ сҿзінің тҥбірі «шаң» – «кҥн» сҿзінен шыққан.Сондықтан да бҧл 

сҿзді бір аспан мен кҥн астында бейбітшілікпен жҽне келісіммен ҿмір сҥріп 

жатқан қазақстандықтар бірлік белгісі деп қабылдайды.2050 Стратегиясының 

жаңа логотипінде қазақ киіз ҥйінің жеңіл де нық негізі саналатын керегені де 

кҿруге болады.  

1-сурет 
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Ҥйдің негізі кереге болса, бізді біріктіретін негіз – Стратегия.Сондай-ақ бір-

бірімен қабаттаса келген сызықтардан біз байланыстардың беріктігін, мызғымас 

достықты жҽне тҥсіністікті кҿре аламыз. Ол ағалар мен ҽпкелердің, ҽкелер мен 

балалардың, еліміздегі барлық адамдардың қол алысуын білдіріп тҧр. Сондықтан 

біріге, бірлесе отырып, қазақстандықтар алға қойылған мақсаттарды орындай 

алады жҽне елді даму мен дҽулеттіліктің жаңа деңгейіне шығара алады [1].  

Біздің кҿзқарасымыз бойынша, сонау тҥркі бабаларымыздан бастау алған 

тарихымызда, Мҿде, Білге, Бумын секілді қағандарымыздың, одан бері Жҽнібек, 

Керей, Қасым, Жҽңгір, Тҽукеаттыҧлы хандарымыздың жолында еліміздің тізгінін 

ҧстап келе жатқан - ол біздің елбасымыз. Ҧлы кҿшбасшымыздың Қазақстан 

халқына арналған«Қазақстан 2050 стратегиясы: бір мақсат, бір мҥдде, бір 

болашақ» атты жолдауында. Сондай-ақ «Келешекке апарар 100 нақты қадамды» 

атап кҿрсеткен болатын. Бҧл жолдауда Мҽңгілік елдің тҥп негізі, іргетасы 

қаланғандығы жайлы айтылды. Енді оны ары қарай дамыту – біздің, яғни жас 

ҧрпақтың қолында екені белгілі. Мҽңгілік ел идеясына қатысты,біздің 

ойымызша,жеті негізгі мақсат бар. Олардың тізбегі мынадай: 

Ата-бабаларымыз ғасырлар бойы аңсаған тҽуелсіздігімізді, бостандығымыз 

бен еркіндігімізді жоғалтып алмау – біздің ең алғашқы биік мақсатымыз деп 

ойлаймыз. Осы жолда бар кҥш-жігерімізді жҧмсап, аянып қалмауымыз керек.  

Екінші мақсат - тҽуелсіздігімізді сақтай отырып, даму дҽрежемізді 

қарқындату болмақ. Ол ҥшін жаңа серпіліс, жаңа толқын, тың бастамалар, айқын 

бағдармалар керек. Бҧл нҽрселердің барлығының тҥп негізі – білім шырағы 

болып табылады. Адамзат баласында шыр етіп дҥниеге келген сҽтінен бастап, 

дҥниені танып-білу процесі жҥреді жҽне бҧл процес ҿмірінің соңына дейін 

жалғаса бермек. Сондықтан, біз кҿбірек білген сайын, дҥниетанымымыз кеңейіп, 

ғылыми ойлау қабілетіміз дамып, ойымызда жаңа идеялар мен бастамалар 

туындайды. Яғни, білім берудің сапасын кҥшейтуіміз керек. Ол ҥшін барынша 

білімді де,білікті мамандар даярлау қажет жҽне де мемлекет тарапынан қатаң 

қадағалаулар жҥргізілуі қажет (себебі, ҿзіміз білеміз Қазақстан 

Республикасындағы сыбайлас жемқорлық пен парақорлықтың бірден-бір 

ауқымды тҥрде етек алған саласы – білім беру саласы болып табылады.) 

Мемлекет тарапынан оқытушыларды, шет елдерде оқытуға, яғни тҽжірбе 

алмастыруға жіберуге арналған жаңа бағдарламалар неғҧрлым  тереңдетіліп, іске 

асырылса, нҧр ҥстіне нҧр болатын еді.Яғни, бҧл, қазақстандық оқытушы басқа 

мемлекетке барып, ҿз білімін шыңдап, оқыту процесін жҥзеге асыруға барынша 

тиімді ҽдістермен танысып, ол ҽдістерді Қазақстанда насихаттау болмақ. 

Сонымен қатар, басшылық тарапынан ынталандырулар, оқытушылардың таным 

кҿзқарастарын кеңейтетін іс-шаралар жҥзеге асырылса , жақсы нҽтиже болатын 

еді. Тағы бір айта кететін жайт,қазіргі таңда Қазақстан ЖОО-дарында 

қолданылып жҥрген «Кредиттік жҥйені» тиімсіз жҥйе деп санаймын. Студенттер 

оқудан гҿрі, оған тҿлейтін ақшаны кҿбірек ойлайды. Себебі, жҥйе бойынша 

ҥлгерімі тҿмендеген немесе емтиханнан ҿте алмаған студенттер осы пҽннің оқу 

ақшасын қайта тҿлеп барып қана сынақтан ҿте алады. Оған қарағанда, Кеңес 
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дҽуірінде қолданылған жҥйе тиімдірек секілді. Себебі, таза, нақты кемелденген 

білім қалыптасып,білікті маман даярланады.  

Ҥшінші мақсат-дамушы елдердің қатарынан асып дамыған елдердің 

қатарынан кҿріну.Бҧл жердегі ойымыз, қысқа мерзім ішінде Жапония 

немесеАҚШ секілді алпауытқа айналу емес, алдымен «Азия аждаһаларының» 

қатарына қосылуымыз керек. Бҽріміз білеміз, қазір жер шарында қаншама 

«Ҥшінші ҽлем елдері» деп аталатын артта қалған мемлекеттер бар [2]. Сол 

мемлекеттерге ҥлгі болатындай, кҿмек қолын соза алатындай дҽрежеге жетуіміз 

керек. Қазір біз индустриялы даму деңгейіндеміз. Даму арқылы, 

постиндустриялы, яғни тек қана ақпараттар арқылы жҥзеге асатын қоғамға аяқ 

басуымыз керек. 

Тҿртінші мақсат- белсенділік десек ,қате болмайды деп ойлаймыз. Себебі, 

мынадай сҿз бар: «белсенді жҽне білімді адамдардың ішінен – белсенді адам 

жеңіске жетеді. Ал сол белсенді адамдардың ішінен – білімді жанжеңіске жетеді. 

Яғни, белсенділік танытып, ойдағы нҽрсені жҥзеге асырмаса, білімді орынды 

жҧмсай білмесе, олардан ешқандай да пайда жоқ» [3]. Сондықтан жастарды білім 

нҽрімен сусындатып қана қоймай, оларды қоғам ҿміріне белсенді араласуға да 

баулу керек.  

Бесінші мақсат- бҽсекеге қабілеттілік. Бҧл қасиет ҽрбір азаматтың бойынан 

табылу керек. Ҽрбір істі қолға алмас бҧрын, оның қиыншылықтарын жете 

бағалап, толеранттылық қасиетін бойға сіңіре білу керек. Қазіргі қоғам – 

бҽсекелестік қоғамы. Біз бҽсекелестікке тҥсу арқылы сапаға қолжеткізе аламыз. 

Сондықтан сапалы да ҧлы мемлекетке айналуымыз ҥшін бҧл қасиет – бірден-бір 

қажетті қасиеттердің бірі болмақ.  

Алтыншы мақсат-сыбайлас жемқорлыққа шек қою. Сыбайлас жемқорлық 

тек Қазақстанның ғана емес, бҥкіл ҽлемнің індеті болып отыр. Онымен кҥресудің 

тҥрлі жолдары ҧйымдастырылса да, нҽтиже мардымсыз десе де болады.Қазіргі 

таңда, Республикамыз 177 мемлекеттің ішінде жемқорлық бойынша 140 орында 

тҧр. Бҧл ҿте жоғары кҿрсеткіш [4]. Бҥгінде ЖОО-дарға «Сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы мҽдениет» атты жаңа оқу пҽні енгізілген. Сонымен қатар, ҽрбір аймақта 

қарқынды тҥрде жҧмыс атқаратын «Жемқорлыққа қарсы комитеттер» бар. Бірақ, 

сонда да жемқорлықтың кҿші тиылар емес. Сол себепті, жемқорлық бойынша 

индексі тҿмен, яғни Дания, Жаңа Зеландия, Финлядия, Швеция, Норвегия, 

Сингапур секілді мемлекеттердің жемқорлыққа қарсы жҥргізіп жатқан 

саясаттарын зерттеп, ерекшеліктерін тҥсініп, сол саясаттың тиімді жақтарын 

біздің мемлекетімізге де пайдалануымыз қажет жҽне парақорларға қатал жаза 

қолдануымыз керек. 

Жетінші мақсат- жастардың саяси ойлау дағдысын қалыптастыру. Қазіргі 

заманда саясат ҿте қажет. Бҧл жерде тек мемлекеттегі саясат қана емес, жеке 

тҧлғаның ҿзін-ҿзі басқарудағы саясаты басты рҿл атқармақ. Яғни, саясаты мықты 

адам қашан да жеңіске жетеді. Адам алдымен ҿзін басқарып ҥйренгеннен кейін 

ғана, мемлекетті басқара алады демекпіз. Бҧл жерде саясаттану пҽнін тек ЖОО-
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да ғана оқытып қоймай, мектеп бағдарламасына да кіргізген жҿн деп 

ойлаймыз.Яғни, саясаттануды пҽн ретінде емес, «Адам, қҧқық, қоғам» атты 9-

сынып оқулығына арнайы тарау ретінде енгізілсе,нҧр ҥстіне нҧр болар еді. 

Себебі, ЖОО-на келген кезде студентте мектеп қабырғасынан қаланған саясат 

жайлы негіз болады.  

Біздің ойымызша, Мҽңгілік ел идеясы насихаттауды қажет етеді.Ол – ҧзақ 

мерзімді ҧлт жоспары. «Біз ҥшін болашағымызға бағдар етіп, ҧлтты ҧйыстыра 

мақсаттарға жетелейтін идея бар. Ол – Мҽңгілік ел идеясы. Тҽуелсіздігімізбен 

бірге халқымыз мҽңгілік мҧратына қол жеткізді. Біз тҽуелсіздігіміздің тірегі, 

еліміздің жҥрегі мҽңгілік елордамызды тҧрғыздық. Қазақтың мҽңгілік ғҧмыры 

ҧрпақтың мҽңгілік болашағын баянды етуге арналады. Ендігі ҧрпақ- мҽңгілік 

қазақтың перзенті. Ендеше, қазақ елінің ҧлттық идеясы – Мҽңгілік ел» - деді[5] 

елбасымыз. Кҿздеген мақсатымызға жетіп, ҧлттығымызды сақтап қалу 

ҧрпақтардың міндеті. Қиындыққа тҿзе алмай жер бетінен жойылып кеткен 

ҧлттар қаншама? Ҧлт деген аты ғана болса да бір мемлекеттен екінші мемлекетке 

ауысып тіршілік етіп жҥрген ҧлттар қаншама? Біз, қазақ жҧрты, ҿзіміздің 

елдігімізді, сан ғасырлы тарихы бар ерлігімізді мақтан тҧтуымыз қажет. Қазақ 

деген ҧлы атқа лайық болу керек. 

Академик О. Ысмағҧлов: «Мҽңгілік ел» ҧғымы еліміздің тарихында ежелден 

бар. Бҧл термин Тҥркі қағанаты тҧсында да қолданылған. Тҥркілер ҿздерінің ҧлы 

мемлекетін «Мҽңгі ел» деп атағаны тарихтан мҽлім. Орхонескерткіштерінде, 

Кҥлтегін жазбаларында да «Мҽңгілік ел» сҿзі ҧшырасады. Демек, бҧл кездейсоқ 

келген этнотермин емес. Қазақтар баяғы заманда қалыптасқан ҧлт. Біздің 

тарихымыз –ҿз бой-бітімімізде, ҿз сҥйегіміздетаңбаланып қалған» -дейді [6]. 

Талай ғасырлардың толқынында, тарихи тағылымы бар ҧлт ретінде 

қалыптасу ҥшін, қаншама қиыншылықтарды бастан ҿткердік. Қазақ хандығы 

қалыптасып, хандарымыз жоңғарларға тойтарыс беріп жҥрді. Бірақ жан-жақтан 

жағадан алған жауларымызға тосқауыл болу ҥшін Ҽбілқайыр сҧлтанымыз Ресей 

жҧртшылығынан кҿмек сҧрады. Сол бір зҧлмат заманның тоқырауында жҥрген 

шақта, А. Байтҧрсынов, Ҽ. Бҿкейханов, М. Дулатҧлы сияқты ҧлтымыздың 

біртуар ҽрі бірегей азаматтары ҧлтымыз ҥшін жан алып, жан беріп, қазақ 

жҧртының санасын оятуға тырысты. Ҧлт зиялылары «Оян, Қазақ!»- секілді отты 

жырлармен қазақ халқының санасын оятуға тырысты. Оны М. Дулатовтың 

мынадай ҿлеңінен аңғара аламыз: 

«Найзаменен тҥртсе де, 

Жатырсың қазақ оянбай, 

Мҧнша терең ҧйқыны, 

Бердің бізге, ой Алла-ай» [7]. 

Немістердің қалың қара қолы Кеңес жерлеріне баса кҿктеп кірген кезде,  

Б.Момышҧлы, М. Мҽметова, Ҽ. Молдағҧлова сынды батыр ағаларымыз бен 

батыр апайларымыз «Отан ҥшін жан пида!»ҧранымен, ҿз еріктерімен соғысқа 

аттанды.Сан ғасырлық тарихы бар жҧртымыз, ақыр аяғында белдерін бекем 
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буып кҿптен кҥткен тҽуелсіздігімізге, еркіндігімізге, бостандығымызға қол 

жеткізді. Содан бері, ата заңымыз – Конституция қабылданып, ҽлем елдерімен 

терезесі тең дҽрежедегі мемлекет қатарына ендік. Қазірде ең дамыған 50 елдің 

ішіндеміз. Осы жолда біздің қасиетті туған жеріміз бен елімізмҽңгілік жасай 

бермек.  

Ҧлттық-мемлекеттік идеологияның қоғамның барлық мҥшелерін, ҽсіресе ҽр 

тҥрлі ҽлеуметтік, этникалық жҽне саяси топтарды біріктіруде, билік пен халықты 

бір-біріне жақындастыруда маңызы айрықша болды. Ҧлы тарихымыз 

кҿрсеткендей, қандай идеологиялық жҥйе болмасын ол біртҧтас болған жағдайда 

ғана қоғам ҿз тҧтастығын сақтайды. Бір қоғамда ҽртҥрлі идеологиялық жҥйенің 

қатар орнауы қоғамды ыдыратып қана қоймай, сҿз жоқ, мемлекеттің 

идеологиялық қайшылығы нҽтижесінде қҧрдымға кетуіне себепкер 

болатындығын да тарих кҿрсетті [8]. 

Біз XXI ғасырдың есігін айқара ашып, тҿріне кіріп отырмыз. Бҧл алтын 

ғасыр- Қазақстан ҥшін жасампаз, жаңғыру, дҽуірлеу ғасыры. «Қазақстан 2050» - 

Мҽңгілік елге бастайтын ең абыройлы, ең мҽртебелі жол. Елбасы Нҧрсҧлтан 

Ҽбішҧлы Назарбаев «Қазақстандық жол-2050: бір мақсат, бір мҥдде, бір 

болашақ» атты Қазақстан халқына жолдауын жария еткелі бері, болашаққа 

айқын мақсат-мҧраттар қойып, оны жоспарлы тҥрде орындауды бастадық. 

Жолдау Қазақстан халқы ҥшін ҥлкен маңызға ие. Қазақ халқының мыңдаған 

жылғы тарихи тҽжірибесімен, Тҽуелсіздік жылдары жҥріп ҿткен қазақстандық 

жолдан туындаған «Мҽңгілік ел»- ҧлттық идея. 
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С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Ҿскемен қ., Қазақстан 

 

МАРАЛДЫҢ ТАРИХИ ОТАНЫ – КАТОНҚАРАҒАЙ 

 

Марал шаруашылығы – мал шаруашылығының марал мен теңбіл бҧғы 

ҿсіретін бір саласы болып табылады. Марал шаруашылығы Солтҥстік бҧғы 

шаруашылығы (солтҥстік бҧғыларды ҿсіреді) жҽне пантылық бҧғы 

шаруашылығы (теңбіл бҧғылар, марал, изюбрь ҿсіріледі) болып бҿлінеді. Жалпы 

дҥние жҥзінде марал ҿсіру бойынша Жаңа Зеландия адыңғы орында. Одан 

кейінгі орындарда Қытай, Ресей, Канада елдері тҧр.  Теңбіл бҧғы Ежелде 

Қытайдың солтҥстік –шығысын, Тайвань аралдарын, Вьетнамды, Корея мен 

Жапонияны мекендеген
[1]

. Қазақстанда марал негізінен Іле, Жоңғар, Кҥнгей 

Алатау мен Алтай тауларын мекендейді. Ғалымдар оларды Жетісу жҽне Алтай 

бҧғылары деп екіге бҿледі. Алтай ҿлкесіне 1930 жылдары Приморье жақтан 

ҽкелінген. Катонқарағай – ерекше аудан. Ерекшелігі сол, мҧнда ауыл 

шаруашылығының бір саласы болып табылатын пантылық марал 

шаруашылықтары бар. Осыдан 200 жыл бҧрын осы аумақта алғаш рет қолға 

ҥйретіле бастаған.  

Марал (лат.Сervidae) – ҿте жер 

талғайтын жануар. Ол таза ауасы бар, 

таза суы бар, шҿбі ҽр тҥрлі биік таулы 

аймақтарды мекен етеді
[2]

. Егер, 

осылардың біреуі жетіспесе, олардың 

ҿсіп-ҿнуі ҿте қиын шаруаға айналмақ. 

Бҧғылар жазда арнайы темір сыммен 

қоршалған кең алқаптарға жайылады, 

қыста қыстауларда бағылады. Жас тҿлге 

арналып жеке қора салынады. Қыс 

кезінде бҧғылар ҽр тҥрлі жемшҿп 

(сҥрлем, концентраттармен) 

қоректендіріледі. Шаруашылыққа келіп 

тҥскен жемдердің барлығы да ветеринарлық мамандардың бақылауында болады. 

Жануарларды азықтандырарда ветеринариялық мамандар азықтың 

микотоксикологиялық анализіне жҽне санитарлық жағдайына айрықша мҽн беруі 

керек. Сапалы азықтарды жеке сақтап, оларды буаз маралдарға қолдану керек. 1-

ші, 2-ші деңгейдегі азықтарды термоҿңдеуден кейін ғана қолданады. Сапасы 

тҿмен азықтар шаруашылықта ҧзақ мерзімге сақтауға рҧқсат берілмейді. 

Марал шаруашылығының ауыл шаруашылығында ҿзіндік орны бар. 

Ҿйткені, бҧл шаруашылық аса қҧнды, бағалы ҿнімдер беретін саланың бірі. 

Маралдың қадірін, мҥйізінің емдік қасиетін жергілікті тҧрғындар ертеден-ақ 

жақсы білген. Марал мҥйізіне деген сҧраныс ҽлемдік нарықта ҿте жоғары. Ол 

еліміздің валюта қорын толықтыратын ҿнімдер қатарына жатқызылады. Қазіргі 

1-сурет – Маралдар Cervus 

elaphus 

https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D1%8E%D0%B1%D1%80%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%80
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уақытта халықаралық нарықта 1 кг. пантының бағасы 1000 доллар тҧрады. 

Негізгі тҧтынушылар корейлер болғандықтан, нарықтағы бағаны солар реттеп 

отыр. Негізінде маралдың еркектері ғана мҥйіз береді. Оларды кҿбіне бҧғы дейді. 

Бҧғы мҥйізі жылына 1 рет кесіледі, 2-3 айда ғана ҿседі. Жағдайы келіссе, 

бҧғылар 12-14 кг. дейін мҥйіз береді. Тіпті марал шаруашылығының тарихында 

16кг. дейін мҥйіз берген бҧғылар бар. Ҿкінішке қарай, қазіргі кҥні бҧғыдан 

алынатын мҥйіз тым азайып кеткен. Шамамен бҥгінгі кҥні ҽр бҧғыдан 4-6 кг. 

ғана алынады. 14 – 16 жастан аспаған маралдың мҥйізі ҿте жоғары бағаланады.  

Бҧғы мҥйізі наурыз айының 15-інен бастап ҿсе бастайды. 2-2,5 айда пісіп 

жетіледі. Ҿсіп-жетілген мҥйіздерін сҽуір айында тастап, шілдеге қарай мҥйізінің 

екі-ҥш саласы шығып қояды. Мҥйізінің ҧзындығы 80 сантиметрден аспайды, ҽлі 

қатпай тҧрып, кесіп алынады. Мҥйіздің ең ҧшы 1-2 сантиметрдей жарылып 

тҧрса, піскені. Барлығы біркелкі піспейді. Піскен кезде ол ҿте жҧмсақ болады, 

қатты соққы тисе сынып та қалады. Марал мҥйізі қатып кетсе, ол сҥйекке 

айналып, сапасы нашарлайды. Маралшылар мҥйіз кесуді таңертең ерте, 

алакҿлеңкеде бастайды. Ҿткені, кҥн шыға марал орман арасына кіріп кетеді де, 

оны шығару қиынға соғады. Мҥйіз кесу науқаны маусымның басынан тамыздың 

5-10-на дейін созылады. Мҥйіздің тҥбіндегі кесетін жерін дҽл таппаса, келесі 

жылы мҥйіз нашар шығатын болады. Мҥйізін кесу ҥшін бҧғыларды бір-бірлеп 

тар қоршаумен айдап, ҥйірдің ішінен тҿбесі 5-7 см-ге жететін бҧғылар ғана 

іріктеп алады. Айдаушылар бір маралды ғана таңдап, оны қалған ҥйірден бҿліп 

алады. Таңдалған марал "станок" астына алынады, бҧл - жануарды жан-жағынан 

қысып ҧстайтын, екі металл пластинадан тҧратын арнайы қондырғы. Бҧғының 

кеуделі кермелерін тартып тҧрып, еденін тҿмен тҥсіріп жібереді. Маралдың 

тҧмсығына басын ҧстап тҧратын "баян" деген нҽрсені кигізеді. Содан соң тҥкті 

мҥйізінің тҥбінен қол арасымен кеседі. Мҥйіз кескен жерге кесілген жер тезірек 

бітіп, жҽндіктерден ауру жҧқпас ҥшін нафталин қосылған арнайы "ашудас" 

ерітіндісімен залалсыздандырады. Кесілген мҥйізді таразыға ҿлшеуге жібереді. 

 

   
2-сурет – ―станокқа‖ 

кірген марал 

3-сурет – мҥйізін кескен 

марал 

4-сурет – кесілген 

мҥйіздер 

 

Бҧғы мҥйізінен емді дҽрі-дҽрмектің бірінші рецепті б.э.д. 168 жылы Қытайда 

пайда болды. Марал шаруашылығының негізгі ҿнімі марал мен теңбіл бҥғының 

жас мҥйізі – пант. Панты маралдың қайнаған мҥйізінен алынады. Бҧғының ҽлі 

сҥйектенбеген, ішіндегі қаны жас мҥйіздерінен ҿте қҧнды пантокрин дҽрісі 

алынады. Пантыны осыдан 3 мың жыл бҧрын тибеттік медицинада қолданған. 

Панты, ҽсіресе, Оңтҥстік-шығыс Азия аймағында адамдардың қаны азайғанда, 



20 

 

кҥйзелгенде жҥрек-қан тамырлар ауруларында, жараларды жҽне тағы басқа 

кҿптеген ауруларды жазуда таптырмайтын ем ретінде қолданылып, ерекше 

бағаланады. Ғалымдар бҧғы мҥйізінің қҧрамында 25 тҥрлі аминқышқылы мен ҽр 

тҥрлі микроэлементтер бар екенін дҽлелдеген. Пантының емдік қасиеті ғылымда 

жақсы зерттелген. Ертеректе елімізде мҥйізді ҿңдеп, дҽрі жасауға мҥмкіншілік 

болмағандықтан, ол тек шет елге шығарылса, ал 1930-шы жылдары Ресейде де 

мҥйізді ҿңдеп, дҽрі жасау іске асырыла бастады. Мҽскеуде пантокринді 

зерттейтін арнайы лаборатория да бар.  Қазақстанда Катонқарағай ауданында 

1996-1997 жылдары «Ақсу» ҧжымында «Ақсу-ДЭЕН» пантокрин жасау зауыты 

салынды. Қазіргі кҥні мҧнда ҽр тҥрлі шҿптер мен пантыдан жасалған 46 тҥрлі 

ҿнім шығарылады. Фармацехтың ҿндірістік қуаттылығы – жылына дҽрі-

дҽрмектік препараттар мен биологиялық белсенді қоспалардың 5 млн. қҧтысын 

шығарады.  Марал шаруашылықтарында, сондай-ақ, консервіленген пантыдан 

дҽрі-дҽрмектер ҿндіру игерілуде. Егер панты ҿнімдерін Қазақстан халқына 

шағатын болсақ, 15 граммнан ғана келеді екен. Бҧл ҿте аз кҿрсеткіш. Сондықтан 

да Қазақстан халқының денсаулығын жақсарту ҥшін Ҥкімет, Денсаулық сақтау 

министрлігі кешенді бағдарлама қабылдауға тиіс. Пантыдан жасалған дҽрі-

дҽрмекке мемлекеттік тапсырыс керек. Мысалы, ең алдымен Шығыс Қазақстан 

облысын эксперимент ретінде алуға болады. Облыс халқы панты ҿнімін 

мемлекеттік тапсырыс шегінде қабылдауы қажет. Сҿйтіп, облыс халқының 

панты ҿнімдерін қабылдамай тҧрғандағы ауру кҿрсеткіші, пайдаланғаннан 

кейінгі ауру кҿрсеткіші анықталып, зерттелуі тиіс.  

Маралдың қанынан пантогематоген жасайды. Оның негізінде жасалған 

дҽрі-дҽрмектер адамға кҥш-қуат беріп, тістердің ҿсуіне ҽсерін тигізеді жҽне зҽр 

шығаратын қуықтағы тастарды ерітіп, сҥйектердегі іріңді жараларды емдеп, 

ашуланшақтықты жояды деп саналады. 

Мҥйіздерді ҧнтақтап уату ҥшін оларды консервілеу керек. Ол ҥшін оларды 

қайнатады, қуырады жҽне 2 ай бойына кептіреді. Қайнатуға дейін жаңа кесілген 

мҥйіздерді қайнаған кезде кеуекті жерлері жарылып кетпес ҥшін, сыртынан 

бинтпен орап тастайды. Ыдыстағы су шамамен 85-100°С-қа дейінгі керекті 

температураға дейін қайнауы керек. Мҥйіздерді пайдалы қасиеттері сақталып 

жҽне тазалау ҥшін қайнатады. Оларды ҥш кҥн ішінде салмағына қарай қайнап 

тҧрған суға бір-екі минутқа салып алып тҧрады. Мҥйіздерді кескен жерде 

қанның сыздары кеткенше суға салып, алып тҧрады. Содан кейін оларды 

шығарып, кептіреді. Ыдысқа шамамен 900 литр су кетеді. Бҧл рҽсімдердің бҽрі 

ыстық будың ҥстінде, қолмен істелінеді. Ыдыстағы судың температурасы 

ҽрдайым сақталып тҧрады. Қайнатылғаннан кейін мҥйіз ваннасы деп аталатын 

маңызды сҧйығы – шипалы "сорпасы" қалады.   

Пантымен емдеу жылдан-жылға сҧранысқа ие болуда. Катонқарағай 

ауданында орналасқан он бір марал шаруашылығындағы тоғыз пантымен емдеу 

мекемелері жҧмыс істейді. Оларда 30 мыңға таяу адам ем қабылдайды. 

Осылайша, пантымен емдеу тек саланы ғана дамытып қоймай, туристік 

индустрияны да дамытуға мҥмкіндік беріп отыр.  Осындай орынның бірі жҽне 

бірегейі – Ақмарал ауылында. Бірегейі деп айту, мҧндағы «Катонқарағай бҧғы 
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паркі» шаруа қожалығында ҿсірілетін теңбіл бҧғы ауданды қойып, еліміздің ҿзге 

ҿңірлерінде де жоқ. 10 азаматтың басын біріктіріп отырған шаруа қожалықтың 

иелігінде 327 бас марал мен 815 бас теңбіл бҧғы, 200-ге жуық жылқы бар. Қазір 

аудандағы 11 шаруашылықта 6 мың басқа таяу маралдар мен теңбіл бҧғылар бар, 

жылына 9 мың тоннаға таяу панты шикізаты немесе 3,3 тонна консервіленген 

панты ҿндіріледі. 8 шаруашылық асыл тҧқымды марал шаруашылығының 

мҽртебесіне ие болған.  
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2-секция . ҤШТІЛДІ БІЛІМ БЕРУ: ҦЛТТЫҚ БАСЫМДЫҚТАР МЕН  

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТӘЖІРИБЕ 

Секция 2. ТРЕХЪЯЗЫЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: НАЦИОНАЛЬНЫЕ 

ПРИОРИТЕТЫ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ 
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ЗКАТУ имени Жангир хана, г. Уральск, Казахстан 

 

ПОЛИЯЗЫЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ПУТЬ К СОВЕРШЕНСТВУ 

 

Процессы глобализации, активные интеграционные процессы, 

происходящие в современном мире, затронули не только социально-

экономические, социально-политические, но и социально-культурные сферы 

деятельности человека. Глобализация мира в сфере культуры и образования, в 

настоящее время, характеризуется интенсивным сближением стран и народов, 

усилением их взаимодействия и взаимовлияния. В этих условиях 

актуализируется проблема модернизации образования, в том числе проблема 

языкового образования.         

Одним из важнейших аспектов происходящей в казахстанском обществе 

экономической и социальной модернизации выступает политика в области 

языка. Термины «полиязычие», «многоязычие», «глобализация» стали наиболее 

часто встречаться в подходе к изучению иностранного языка. В странах 

Европейского союза широкое распространение получил принцип полиязычности. 

Европейцы придерживаются такого правила: «Каждый из нас говорит на своем 

родном языке, но мы понимаем друг друга». В качестве примера можно привести 

следующие страны: Финляндия, где в качестве второго официального языка 

принят шведский, на котором говорит 6% населения всей страны; Южный 

Тироль, здесь на равных правах существуют три языка: немецкий, итальянский и 

государственный французский [1].    

В ежегодном Послании Президента народу Казахстана отмечена 

актуальность полиязычного обучения, поскольку «одной из важных ценностей и 

главным преимуществом нашей страны являются многонациональность и 

многоязычие». Программа полиязычного обучения предусматривает создание 

новой модели образования, способствующей формированию 

конкурентоспособного в условиях глобализации поколения, владеющего 

языковой культурой. Знание казахского, английского и русского языков даст 

молодежи ключ к мировым рынкам, науке и новым технологиям, создаст 

условия для формирования мировоззренческой установки на конструктивное 

сотрудничество на основе приобщения к этнической, казахстанской и мировой 

культурам [2].      

«Казахстан должен восприниматься во всем мире как высокообразованная 

страна, — неоднократно подчѐркивал Президент, — население которой 

пользуется тремя языками. Это: казахский язык —    государственный язык, 
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русский язык — как язык межнационального общения и английский язык —    

язык успешной интеграции в глобальную экономику» [3].        

Для казахстанцев идея триединства языков особенно важна, поскольку 

сформулирована была Главой государства как ответ на вызов времени, как 

решение насущной жизненной потребности общества, активно 

интегрирующегося в глобальный мир. Интеграция Казахстана в мировое 

сообщество зависит сегодня от осознания и реализации простой истины: мир 

открыт тому, кто сможет овладеть новыми знаниями через овладение домини-

рующими языками.        

Поликультурность, полиязычие наряду с коммуникативной и 

информационной компетенциями, сегодня мировым образовательным 

сообществом определена как базовая компетенция образования и одно из 

магистральных направлений мирового образовательного пространства. 

Поликультурное образование в Республике Казахстан является одним из 

приоритетных направлений в системе образования, в том числе и высшего 

профессионального образования; является важной частью современного 

образования, способствующей приобретению знаний о духовных и культурных 

ценностях, традициях других народов. Именно образование является важнейшим 

этапом в процессе формирования и развития поликультурной, толерантной 

личности, уважающей  не только свою, но и культуру других народов; этапом, 

когда осознанно и целенаправленно формируются  ценностные ориентиры,  

жизненные принципы и приоритеты молодого поколения.   

18%

2%

80%

За

Против

Воздержавшиеся
от ответа

 
 

Рисунок 1 – Результаты социального опроса 

 

Приобщение к иноязычной культуре, постижение еѐ самобытности, 

осмысление еѐ культурного вклада в общий фонд духовных ценностей 

становится сегодня краеугольным камнем духовно-нравственного воспитания. 

Знание сразу трѐх языков даѐт преподавателям и студентам  возможность 
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получать систематические сведения о мире, ибо в языке заложено видение мира, 

его осмысление и оценка, то есть отношение к нему.   

Нами было проведено анкетирование среди молодежи, где поднимался 

вопрос  о необходимости полиязычия нашему обществу. Результаты социального 

опроса выглядят следующим образом: За – 80%, против – 18%, воздержавшиеся 

от ответа – 2%. 

Из всего сказанного можно сделать вывод, что для формирования 

конкурентоспособного специалиста, коммуникабельной позитивной личности, 

способной к активной и эффективной жизнедеятельности в многонациональной 

и поликультурной среде, обладающей развитым пониманием и чувством 

уважения других культур, умением жить в мире и согласии необходимо 

поликультурное и полиязычное образование.  
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Notions and concepts are set as synthetic generalities, knowledge and world‘s 

characteristics in the language, not in all types of language and speech formations and 

units, but only in two types: in a word and in idiomatic units, respectively, in the 

vocabulary and phraseology. Other types of language and speech entities – the 

phonemes, morphemes, free phrases, sentences, texts and discourses do not contain 

term and concepts as generalized units of consciousness and thinking, but other entities 

and functional purposes. Unities of nominative system include along with the words 

free phrases, which contain and represent concepts, not generalized, but situational and 

contextual-single, specific concepts, that express not class, gender, category of world‘s 

http://www.kafu.kz/trekhyazychnoe-obrazovanie/1632-poliyazychie-v-kazakhstane-otrazhenie-globalizatsii-obrazovaniya.html
http://www.kafu.kz/trekhyazychnoe-obrazovanie/1632-poliyazychie-v-kazakhstane-otrazhenie-globalizatsii-obrazovaniya.html


25 

 

phenomena, but quite particular conditions in the data of that or another material or 

communicative situation. [1,183] 

Phraseological component is an essential constituent of any language. Between 

the maturity of language and phraseological system there is a direct relationship. 

Phraseological component of language is one of the most difficult elements in the 

study of foreign languages and language acquisition. Mostly it is connected with the 

complexity of phraseological units linguistic nature. Its most typical and categorical 

features are: multi-component, separately statefulness, phrase form, imagery, semantic 

integrity, phraseological stability in all aspects of its linguistic nature, belonging to the 

language and linguistic  system, therefore, taking them out from of memory or 

dictionary ready. The typical characteristic features of phraseology are their attribution 

not to the primary, but to the secondary language system, that is, their genetic 

unoriginality and structural derivatives. Primary linguistic systems make the language, 

on the one hand, the universal mean of communication and cognition, knowledge 

storage, identification and differentiation of real phenomena and expression of 

different relations between them, and, on the other hand, for the speech organization, 

communication and more complex language and speech formation. [1,189] 

In this sense the primary systems are, first of all, such two language systems as 

the lexical and syntactic. They are sufficient for the realization of the next main needs 

of person: nominative, communicative, pragmatic and diversion. These systems 

include two major necessities for the implementation of these needs: a) the word; b) 

the rules and the possibility of organizing new units of speech and language – phrases, 

words, sentences, texts and thus, the very speech and communication. The word is the 

most simple, convenient, succinct and effective language formula for all these types of 

human needs and activities. This is due to the following features of the linguistic nature 

and words structure: simplicity and generality of word‘s form and content, 

implementation convenience of the operations and activities. The word is adapted 

especially for the distinctive feature of human thinking, learning, reflection and 

representation of the real world, its events, connections and relationships between 

them. This feature is that during learning and reflection man creates, first of all, ideal 

entities, and in one quality form, namely in the form of generalizations. These are 

concepts, with the help of which man organizes judgments, inferences, that is, thought, 

thinking activity, speech and communication. Generalization is a necessity in cognitive 

and mental activity of man, otherwise it would have died in the individual and separate 

particulars, also in the isolated from each other events and would not have an idea 

about the integrity and coherence of the world and its phenomena, about its categorical 

nature, that is, its class system, that the world consists not so much from the individual, 

separate events, as from the classes, genera, species, groups, subgroups of various 

objects and the world‘s phenomena. The world consists of communities, categories of 

different order, generalizations of objective order of various subject areas as material 

world phenomena and their cognitive-reflective categorical existence, not in the real 

world already, which, as such, exists always, but in the human mind. The most 

common and regular form of consolidation of knowledge about the world is a concept, 

which encompasses the essential features and functions of the objects and phenomena 
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of the real world in a summarized form. The notion, in turn, is fixed, as usually, in the 

language in such the most widespread and regular language unit as word.  [2, 145]  The 

notion is usually the objective world in its natural quality, as it is in reality. For this the 

concept and the notional system in cognitive, conceptual system of a nation are 

responsible. The subjective, human predetermined or nationally and culturally 

predefined knowledge, reflection and representation of the world meet another ideal, 

conceptual, epistemological essence, another unit of consciousness, namely the 

concept. The notion and concept as a generalization of essence and knowledge units, 

epistemology and conscious are the own basis of human thought, thinking, nominative, 

speech, communicative, pragmatic and the derivation activity and largely due to their 

proper use for such purposes as speech, communicative, textual and discussion 

application.   

In contrast, the set expressions are not units of speech, they are units of language, 

without which there are no rules of speech and communication organization, and also 

there is no verbal communication. On the nominative, communicative and language 

levels language includes the words, idioms,  that is set phrases, rules, patterns of 

speech organizations and communication.  

In the communication between people in their native or foreign languages it is 

essential to ensure mutual understanding between communication partners. It is 

achieved by the fact that the last ones have a good command of language and all its 

systems, units, including idioms. An important role in the understanding of people with 

each other during the communication in a foreign language play such factors as the 

similarity of human languages, some of their systems and units. In this sense idioms do 

not make an exception. Between idioms of different languages there are not only 

differences, but also similarities with varying degrees. [2, 148] For this reason, a 

comparative structural-typological phraseology is methodologically objective 

necessity, because out of research approach these patterns cannot be identified and 

summarized. In a comparative study of related and unrelated languages, including their 

phraseology systems, there are three types of comparative linguistics, and hence the 

phraseology: a) comparative; b) contrastive; c) typological. The first or comparative is 

directed to find a community or even kind ship of languages, the second focuses only 

differences, contrasts, and the third, on the similarities and differences at the same 

time. Phraseology of different languages can be studied in the line of methodology and 

theory of these three comparative linguistics. Comparative structural-typological study 

of phraseology can effectively implement and provide interesting, valuable and useful 

scientific results under certain research conditions: the use of unified theory of 

methodology, a unified conceptual-terminological apparatus. Characterization and 

comparison of phraseology of different languages are carried out under different 

conditions, with different coverage of linguistic system. Among the most important 

research tasks of comparative phraseology are, above all, such as the identification of 

deep-rooted intra-language and extra-linguistic factors and causes of the similarities 

and differences of phraseology systems.  
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Interlanguage phraseological equivalents and phraseological semantic in 

phraseological system consistency of different languages specifically question the 

turned into an axiom statement that the phraseology of each language is a unique, 

inimitable system mostly of idiomatic images, derivational bases, internal form of 

phraseological units. 

Phraseological fund and phraseological composition of any language form 

independent level, independent and important language system in structural and 

functional approach. It is, generally known, to be very close to the lexical system, and 

for the reason that the words and phraseological units are the only in the language of 

education, by which language provides a generalized nomination and reflects the main 

distinguishing feature of the human mind - its categorical nature. 

Phraseology is known as the language system, which is typical of such things as 

irregularity, originality and uniqueness. 

But the results of studies in recent decades have refuted many of the axioms of 

this kind in the phraseology and showed convincingly that there are regularity, 

analogies, similarities and versatility in a language system. New approaches, concepts, 

theories and methods developed in the last decade in the total, private and comparative 

theories of phraseology played an important role in this respect. 

Among them structural-typological approach to the study of phraseology of 

related and unrelated languages of different systems, the use of the basic theory of 

nomination, language modeling, field approach, descriptive linguistics, linguistic 

derivation of motivation theory in the internal form of phraseology should be named. 

Such an important linguistic fact of phraseology as development of own methods of 

phraseological units and phraseological material in a single and multiple languages 

study was the most conductive to it. 

As with any languages and language systems, phraseology, phraseological 

composition of a language, phraseological units of different languages reveal the 

reality and relevance of a universal linguistic patterns: similarities and differences 

between languages and their individual systems. Similarities are based on such general 
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laws and regularities that the question is of one single kind of phenomena, the 

objective reality of the facts, namely, the human tongue.  

Man, as we know, is single biologically, physiologically, psychologically, 

socially, socially, culturally, in ontogeny and phylogeny outside his racial, national, 

state belonging. Human and material objective world in which a man lives is also 

single in general. An image, forms of human life and vital functions are single overall. 

All these affect a certain unity of the structural and functional basis of human 

languages, one of the main attributes and differences of people. 

The rapid development of this science was in postclassic period of phraseology 

and it continues to grow today. This is evidenced by the extensive literature existing in 

this area of phraseology and a lot of studies on the comparative study of phraseological 

units of various types, idiomatic systems in different languages (Kopylenko M. M., 

Reichstein A. D., Gvozdaryev J. A., Mokienko V. M., Solodukho E. M., Solodub Y. 

P., Dobrovolsky O. D., Isabekov S. E., Sabitova M. T., Burger H., Eckert, 

Haeusermann, Eismann W., Foeldes G., Korkonen J., Kunin A. V., Emirova A.). 

Comparative phraseology is not united internally by its focus and subject of study. 

Object and purpose of the study can be similarities of phraseological units and 

phraseological systems similarities and differences at the same time. Comparative 

phraseology studies and describes problems of the first kind of phraseology, structural-

typological phraseology – of the second kind and contrastive phraseology - of the third 

kind. The present study was carried out in the categories and concepts of structural and 

typological linguistics, universal linguistic and typological linguistics. 

The relevance of the study is that interlanguage phraseological equivalents and 

compliance are the most fertile material for contemporary comparative phraseology to 

make a comparative study of the structural and typological phraseological systems of 

different languages and reveal common, universal features and phraseological identity 

of phraseological world view of creative thinking, phraseological conceptualization of 

the world different languages.  

Relevance of research provides a considerable degree of involvement in the orbit 

of the comparative, structural and typological study of the Kazakh language as the 

language of the independent nation and the state. 

More than 1000 interlanguage phraseological equivalents (IPE) of the four 

degrees of intimacy of four languages represent the material of the study. 

Scientific novelty of the study is that the phraseological units of "fear" semantic 

field is firstly to be studied and especially in key of structural typology and in terms of 

interlanguage phraseological equivalents varying degrees of intimacy, such as 

interlanguage phraseological equivalents of degree of similarity (IPE-1), interlanguage 

phraseological equivalents of second degree of similarity (IPE-II), interlanguage 

phraseological equivalents of the third degree of similarity (IPE-III) and interlanguage 

phraseological equivalents fourth degree of similarity (IPE-IV). New in this study is 

that it uses the basic categories, concepts, methods and techniques of research, not only 

from a comparative, structural and typological phraseology, phraseological theory of 

semantics, but also cognitive phraseology ethnolinguistics, linguistics, linguistic 

universals, typological linguistics, psycholinguistics . 
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The reflection – is a universal property of a matter. It is caused by two properties 

of a matter: a) by the interaction, the interference of subjects and the reality phenomena 

at each other and b) by the presence of living beings, organisms in a material world. 

The material world is the world of physical, chemical, energetic, biological elements, 

that is material subjects and the phenomena. They possess these or those physical 

properties, on the basis of which there is their self-expression, impact on world around, 

on other subjects and the phenomena, with which they are interacting. 

The feelings are connected with understanding of the outside world, its reflection, 

in particular, with character and the type of influence of the outside world on a live 

organism. Compare: "Feeling – ability of the living being to feel, perceive, reflect 

external influences; to realize, endure, understand something on the basis of the data 

received in feeling and perception; the psychophysical feelings felt by the person in the 

course of communication with the surrounding natural and the social environment; the 

internal mental state of the person, his sincere experiences; sensitivity – an 

impressionability; when this ability at certain people considerably becomes aggravated, 

it is shown in tendency to answer any experience by surplus of feelings of pleasure, 

grief and agitation.  

First of all, the syntactic structure of phraseological units. It not any syntactic 

structures of language, but regular, all known and familiar syntactic structures of this 

or that language, in particular, two -, three -, four -, five -, six - and more component 

syntactic structures of phrases of this or that language of non-predicative or predicative 

character. Such syntactic structures thereby are already put and fixed in memory, 

language consciousness of native speakers. The syntactic structure of phraseological 

units thereby appears as the ready, steady language formations, entering in their 

corresponding form into language consciousness of the speaking. Phraseological unit 

represent as one of types of its property. The syntactic structure of phraseological unit 

isn't created speaking, but only it is only reproduced and used in such form in what it is 

available. 

      This structural-typological species of IPE (interlingual phraseological 

equivalents) requires full compliance of derivation base, SC-prototypes correlated of 

phraseological equivalents in different languages at the lexical, grammatical levels, and 

there is full compliance of their shaped base. In phraseological field of the word "fear", 

there is founded the structural-typological species of IPE in four compared languages. 

In quantitative terms, they are few; they have shaped a common framework that is 

particularly branching.  

     In other words, formative and shaped components of the SC prototype‘s 

diversion bases on the IPE content type, not as thematically diverse and in making 

phrases not as productive. The total number of IPE types of study in four languages - 

about 60 PE (phraseological equivalents). As shaped base in favor types of IPE lexical 

components that represent, as a rule, the reaction of the human organism to fear or 

consequences caused by fear. Because the physiology and biology of the human body 

is the same in all people regardless of the race and language, and a phrase 

conceptualization consequences of fear in the human body has a high similarity and 

analogy, and most of all are reflected and expressed in the derivation basis. 
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Lexical semantic components in the form of IPE I differ somewhat, meaning 

those that reflect the quality of the language under the influence of fear. In the German 

version, the emphasis is on the paralyzed tongue, causing it loses the natural mobility. 

Do not paralyze the language, and its weakening and failure is indicated in the English 

version. In Russian and Kazakh version of the IPE observed practically the same points 

in the physiology and functional nature of language. In other words, the IPE all four 

target languages exhibit similar internal form (WF), and so here we have the IPE I. 

This structural-typological species IPE is characterized, as is well known, the lack 

of full compliance derivation base PE or SC prototype multilingual FE at the lexical 

level. In the literature, there is the question that this type of structural-typological 

correspondence in the phraseology and in the IPE different languages is quite rare, as 

even minor discrepancies derivation base FE, SC-FE prototypes at the lexical level 

usually reflects the difference themselves phraseology images. The system semantics 

IPE II "fear" studied four languages of the different types of their  

Comparative structural-typological analysis of phraseological systems of different 

languages is aimed more at identifying not the characteristics and subtleties of 

phraseological semantics, but, above all, at structural-typological species of IPE of 

different degree of similarity and their regularity. For research purposes the results of 

such studies have an important role, because they help to explain the proximity of 

phraseological systems of different languages. The IPE-I are highly regular in the 

phraseological system of German and English, German and Russian, Russian and 

Kazakh languages. This suggests that between the phraseological systems of these 

languages there is a high similarity, though the reason for such similarity can be 

common and different (similarity of culture, religion, form of life, close historical, 

international communication, independent, self-emergence, adoption and tracing of 

phraseological units.  

The IPE-II are typical for German, English and Russian languages, and the IPE-

III and IPE-IV are close to Kazakh language for all of the first three languages. 
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ҚАЗАҚ ТІЛІН ДЕҢГЕЙЛЕП ОҚЫТУДА ФУНКЦИОНАЛДЫ 

САУАТТЫЛЫҚТЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУ ІС-ТҼЖІРИБЕСІНЕН 

 

Елбасы Н. Назарбаев «Ҽлеуметтік-экономикалық жаңғырту – Қазақстан 

дамуының басты бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауында мектеп 

оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамыту бойынша бес жылдық 

ҧлттық жоспарды қабылдау жҿнінде нақты міндет қойды. 

Еліміз ҥшін маңызды болып табылатын аталған стратегиялық міндетті 

шешу жағдайында тҧлғаның ең басты функциялық сапалары белсенділік, 

шығармашыл тҧрғыда ойлауға жҽне шешім қабылдай алуға, кҽсіби жолын таңдай 

алуға қабілеттілік, ҿмір бойы білім алуға дайын тҧруы болып табылады.  

«Қазақстан Республикасындағы 12-жылдық жалпы орта білім беру 

тҧжырымдамасында»: «Қазақстан қоғамындағы ҿзекті мҽселелердің бірі − 

ҿзгермелі ҽлеуметтік жҽне экономикалық жағдайда ҿмір сҥруге дайын ғана емес, 

айналасындағы шынайы ҿмірге белсенді қатысын байқатып, оны жақсартуға 

ықпал ете алатын, бҽсекеге қабілетті жеке тҧлғаны қалыптастыру болып 

табылады. Осыған байланысты жеке тҧлғаға қойылатын мынадай талаптар 

алдыңғы орынға шығады: креативтілік, белсенділік, ҽлеуметтік жауапкершілік, 

ой-ҿрісінің кеңдігі, танымдық ҽрекетке қызығушылығының сауаттылығы» деп  

кҿрсетілген[1]. Бҥгінгі кҥннің ҿзекті мҽселесі адам  ресурстарын  арттырудың 

ҧстанымдарын, шығармашылық ойлауды қалыптастырудың теориясын 

басшылықққа ала отырып, ҽлемдік  бҽсекелестікке лайықты жаңа тҧлғаны 

субъект ретінде тҽрбиелеу болып отыр. Бҥгінгі таңда мектепте қазақ тілі оқу пҽні 

ретінде заман, қоғаммен талап етіліп отырған аса қажетті  дҥние [2].  

Білім мазмҧнын жаңарту шеңберінде мектеп оқушыларының 

функционалдық сауаттылығын дамыту білім берудің басым мақсаттарының 

бірі ретінде айқындалып отыр.  Функционалдық сауаттылық, кеңінен алғанда, 

тҧлғаның мектепте алған  білімі, білігі мен дағдысын адамзат қызметінің ҽртҥрлі 

саласында, сонымен  бірге тҧлғааралық қатынастар мен ҽлеуметтік 

байланыстарда кездесетін тіршілік міндеттерін жан-жақты шеше білу қабілеті 

ретінде тҥсіндіріледі.   

Мемлекетіміздің білім беру жҥйесінің ең басты мҽселесі – қазақ тілін ҿзге 

ҧлт ҿкілдеріне тек сҿйлесу тілі, мемлекеттік тіл деген ҧғымда ғана қалдырмай, 

ғылым тіліне дейін жеткізу болып отыр. Қазіргі заман талабы – ҿз елінің нағыз 

патриоттарын тҽрбиелеу заманы, ҿз тілін, ҿз Отанын жанымен сҥйе білетін 

азамат тҽрбиелеу – ҽр ҧстаздың міндеті. Бҧл сҽтте қазақ тілі сабағының алатын 

рҿлі  ерекше. Қазақ тілі сабақтары – баланы тілге ҥйрету мен тҽрбиелеуде оның 

патриот тҧлға ретінде ҿзін-ҿзі ашуына,  дамуына жағдай жасайтын негізгі 

салалардың бірі. Қазіргі таңдағы мҧғалім оқушыны субъект ретінде қабылдап 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1200002012#z0
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қана қоймай, оқушы ҥшін «дайын» білім кҿзі болмай, керісінше мектеп 

оқушыларының танымдық іс-ҽрекетінің ҧйымдастырушысы жҽне ҥйлестірушісі 

бола білуі қажет.  

Казақ тілі пҽнінен оқушының функционалдық сауаттылығын дамыту 

мҽселесін шешу жолдарының бірі:  оқушыларды бірінші сабақтан бастап 

сҿйлесім ҽрекетінің тҥрлерін (тындалым, айтылым, оқылым , жазылым, тілдесім) 

меңгерте білу;  алған білімдерін ҿмірде, кез-келген жағдайда, ҽлеуметтік ортада 

қолдана алуға ҥйрету; мемлекеттік тілде қарым-қатынас жасау; ҽлеуметтік 

талаптарына сай келу ҥшін оқушының ақпараттық технологияларды қолдану 

жҽне проблемалардың шешімін таба алуға ҥйрету;  ҿзгермелі ҽлемге  

бейімделуіне баулу ; субъект ретінде оқушылардың жеке бас қабілеттерін 

дамытуы; ҽлеуметтік-мҽдени дағдыларын дамытуы ; қазақ халқының салт –

дҽстҥрі, мҽдениеті, тарихын тҥсіну жҽне қҧрметтеге  баулу. 

Тілдесім ҽрекетін жҥзеге асыру барысында  тиімді ҽдістердің бірі диалогтік  

оқыту. Ғылыми зерттеу нҽтижелері сабақта диалогтың маңызды рҿл 

атқаратынын кҿрсетті. Мерсер мен Литлон (2007) ҿз еңбектерінде диалог сабақта 

оқушылардың қызығушылығын арттырумен қатар олардың білім деңгейінің 

ҿсуіне ҥлес қосатынын атап кҿрсетті. Зерттеулерде ересектермен интерактивті 

қарым - қатынас пен достарымен бірігіп жҥргізілген жҧмыстың балалардың 

оқуына жҽне когнативті дамуына ҽсер ететіндігі айтылған. Выготский когнетиві 

дамудың оқушылар ҿздерінің«Жақын арадағы даму аймағында» (ЖАДА) жҧмыс 

істесе жағдайда жақсаратынын атап кҿрсетеді. Диалог барысында оқушылар 

нҽтижеге жету ҥшін кҥш-жігерін жҧмсайтын жҽне Мерсер(2000) сипаттағандай, 

білімді бірлесіп алуда немесе «пікір алмасу» барысында тең қҧқылы серіктестер 

болып табылады. Пікір алмасу оқушылармен диалог қҧру арқылы жҥзеге асады. 

Қазақ тілін  диалогтік оқыту арқылы -  мемлекеттік тілдің  қоғамдық-ҽлеуметтік 

маңызын арттырып, тіл ҥйренушілердің ҿздерін субъект ретінде сезініп, 

мемлекеттік тілді жете меңгерулеріне  ҽсер ету [1].  Барнс пен Мерсер 

зерттеушілік ҽңгіме – мҧғалімдердің оқушыларды ҽңгімеге тарту кезінде оларды 

ҿзара дамыту қажет болып табылатын ҽңгіменің тҥрі деп айтқан. Ендеше, 

оқушылардың ҿзара ҽрекет дағдыларын дамытудың бір тҽсілі - топтарға берілген 

ортақ проблемалар арқылы тҥйінді шешімге келетіні анықталды. Мысалы, 

мҽселе мҽселенің анықтамасы, одан шығатын тҧжырымдамалар, қасиеттері 

туралы тапсырмаларды шешуде оқушылар ҧжыммен ҿзара кеңесіп, талдап, 

талқылап ортақ шешімге келіп, тҥсіндірді. Постерге  тҥсіріп, тақырыптарын 

қорғады. Оқушылардың ҿзара ҽрекет дағдыларын дамытудың тағы бір тҽсілі – 

оқушылардың бір-біріне сҧрақ қоюы. Сыныпта сҧрақ қою маңызды дағдылардың 

бірі болып табылады, себебі сҧрақ дҧрыс қойылған жағдайда сабақ берудің 

тиімді қҧралына айналады жҽне де оқушылардың оқуына қолдау кҿрсетіп, оны 

жақсарта жҽне кеңейте алады. Оқушылардың тақырыпты тҥсінуіне қол жеткізуі 

ҥшін мҧғалімдер қолданатын сҧрақтардың екі тҥрі - тҿмен дҽрежелі жҽне жоғары 

дҽрежелі сҧрақтар қолданылады.Кей кездері тҿмен дҽрежелі сҧрақтарды 

«жабық» немесе «дҧрыс емес» сҧрақтар деп те атайды. Олар жаттап алуға 

бағытталған жҽне де оған берілген жауап бағаланады. Ал жоғары дҽрежелі 
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сҧрақтар қойылғанда, оқушылар ақпаратты белгілі бір жолдармен қолдануға, 

қайта қҧруға, кеңейтуге, бағалауға жҽне талдауға тиіс болады. 

Сабақ барысында аутентикалық материалдарды пайдалану коммуникативтік 

ҽрекеттерді жҥзеге асыруға ҧйытқы болады.  

Қазақ тілі оқу пҽні жалпы білі беру ҥшін аса маңызды, тіршілік, ғылым, 

ҿнердің  ҽр саласына қатысты білімдерді толықтыру  жҽне ең бастысы, тілдік 

қатынасты жҥзеге асыратын қҧрал ретінде ҽлемге ашылатын «терезе» іспеттес. 

Оқулықтар, газет, кітаптар  арқылы  оқушылар ҿздерінің білімдерін, ҽлеуметтік 

тҽжірибелерін толықтырып кеңейтеді, оларды салыстырып, жинақтап, қажет 

кезде қайшылықтарға ҿз пікірлерін білдіруге ҥйренеді. Ғ.Мҥсіреповтің «Кітап 

оқудан тыйылсақ, ой ойлаудан да тыйылар едік», деп айтқанындай, кітаптың тек 

білімділік қана емес, сонымен қатар тҽрбиелік мҽні зор.[4] Тіл − тек білім жҥйесі 

ғана емес, сонымен қатар сҿйлеу ҽрекетін жҥзеге асыратын қҧрал жҽне оның 

ҿзінің қҧрастырылу жҽне қолдану жолдары болады. Мҧны біз ҿз тҽжірибемізден, 

яғни қазақ тілін басқа ҧлт ҿкілдеріне оқытудан кҿріп отырмыз. Басқа ҧлт 

ҿкілдеріне қазақ тілін ҥйретуде негізгі мақсат – сҿйлеу білігін қалыптастыру, 

яғни сҿйлеуге қажет сҿйлемдерді тҥрлі жаттығулар, ҽуел баста берілген 

мҽтіндерді ҿңдеу, толықтыру, кеңейту, қысқарту, тҥрлендіру; ҥлгі, модельдер 

бойынша ҿзгерту арқылы қҧрастыру жҽне оларды тҥсіну болып табылады. Соңғы 

кездері тілді оқытуда қарым− қатынас, коммуникация деген термин айналымға 

еніп, орнықты. Тілдің коммуникативтік сипатына қатысты тҥрлі жаңа ҽдістер 

алға шығарылды: топтық, коммуникативтік, натуральдік, суггестопедиялық жҽне 

т.б. Бҧл ретте тілдік емес мақсаттарды сҿйлеу амалдары арқылы шешу, яғни 

рҿлдік жҽне іскери ойындар, проблемалық жағдаяттарды қҧрастырып, оның 

шешімін табу кҿзделді. Балалардың сҿйлеу тіліне психологиядық дайындығын 

жасау. Оқушылардың ҿз бетінше сҿйлеу практикасын белсендендіру, соның 

нҽтижесінде тапсырмада қойылған мақсатқа саналы тҥрде  ҧмтылып қол 

жеткізу.Оқушыларға ҿздеріне ойын тапсырмаларын жасау берілді. Тҽжірибе 

оқушылардың аталған тапсырманы орындай алатынын кҿрсетті.  Кез келген 

мҧғалім ҿзінің кҿмекші оқушылары арқылы пҽн бойынша ҽжептҽуір ойын 

материалдарын жинастырып алады  жҽне оны оқу немесе оқудан тыс қызметінде 

қолданады.  

Біз  оқушылармен сҿйлеу формулалары жҽне сҿйлеу ҥлгілерін пайдалана 

отырып, жҧмыс істей бастағанбыз. 

Менің пікірімше… 

Менің кҿзқарасымша… 

Жалпы айтқанда… 

Мен білсем… 

Маған мҧны білу қызықты… 

Ҿзіңе елестете аласың ба… 

Барлық аталған сҿз ҥлгілерін пысықтаған соң, бірден ауызекі сҿйлеу тіліне 

кҿшеміз.Сабақ барысында ҽр тҥрлі ҽдіс-тҽсілдерді қолданамыз. Атап айтқанда, 

(«Қазақстан Республикасы», «Тҧңғыш Президент», «Отбасымдағы сый», рҿлдік 

ойындар, «Қазақ халқының салт - дҽстҥрлері»,  экскурсиялар, конференциялар, 
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дҿңгелек ҥстел, миға шабуыл жасау, аквариум жҽне т.б. Балалар сабаққа белсене 

қатысып, бір-бірімен дауласып, ҿздерінің ойларын ортаға салады, пікірлерін 

білдіреді. Кҿпшілік ішінде индивидтер бір-бірімен қарым-қатынасқа тҥседі. 

Коммуникативтік оқыту технологиясын дамыту мҽселесін шешуде негізгі міндет 

−оқушылардың сҿйлеу тілін дамытуда жаттығуларды кҿптеп орындау қажет. 

Солардың ішінде коммуникативтік ойындар ерекше орын алады.Ойындағы 

мҧғалімнің рҿлі: мониторинг, ресурстық орталық, мҧғалім бір топтан екіншісіне 

еркін тҥрде жҥруге, тыңдауға, қажетті ақпаратпен қамтамасыз етуге, қателерін 

байқауға тиіс,  бірақ олардың сҿздерін бҿліп жіберуге жҽне қателерін тҥзетуге 

болмайды. Қағаз бетіне жазып отыру қажет. Рҿлдік ойындардың орны ерекше.  

Нҽтижесінде: рҿлдік ойын кез келген жҧптық, топтық қызметте ҿз 

мҥмкіндігін асыра отырып, оқушыларды кез келген тақырып бойынша жағдаятқа 

дайындай алады. Рҿлдік ойын оқушыларды жағдаят бойынша сҿйлеу ҽрекетіне 

қатысты қажет білік, дағдымен қамтамасыз ете отырып, алған білімдерін 

ҽлеуметтік қарым-қатынаста пайдалануға мҥмкіндік береді. Рҿлдік ойын ҧяң 

балаларға «бетперде» болып, олардың қысылмай, ҿздерін еркін ҧстай алуларына 

себепші бола алады.                    

Ҥстіміздегі жылы оқушылар ауызекі тілді меңгеру барысында сҿйлеу 

жаттығуларынан бастап, ауа райы, климатты сипатады, «Менің  досым», «Менің  

отбасым», «Менің анам», «Менің ҽкем», «Кеше сен не істедің, нені істеген 

жоқсың?» коммуникативтік жағдаяттарына арналған тапсырмаларды орындады. 

Тақырыптар бойынша жҥйелі тҥрде ҥнтаспаларды тыңдады.  

Оқушылар ҥшін тыңдалым  жҽне айтылым,  жазылым біршама қиындықтар 

туғызады. Эксперименттің басында сҿздік қорларының дамуы 20%, ал соңында 

60% кҿрсетті. Қазақ тілі пҽні бойынша ҿткізілген мектепішілік іс- шараларда, 

сабақтарда оқушылардың сҿйлеу мҽдениеттілігі жоғары екендігін, ҿз ойларын 

нақты айтып дҽлелдей білетіндіктерін, шығармашылық қабілеттері мол 

екендіктерін кҿрсете алды.  

Оқушылар талқыланатын тақырыптар бойынша ҿздерінің ой-пікірлерін 

ортаға салып отырды. Коммуникативтік сипаттағы тақырыптар тҿңірегінде 

сҿйлеу ҥлгілеріне сҥйене отырып, жҧппен, топпен жҧмыс істеді. Наурыз айында 

ауызша-жазбаша бақылау жҧмысы ҿткізілді, сондай-ақ, ҥнтаспа арқылы мҽтінді 

тҥсіну деңгейі тексерілді. Соңғы бақылау жҧмысының қорытындысы  оқылым, 

тыңдалым, жазылым, айтылым ҽрекеттерінің біршама жақсарғандығын кҿрсетті. 

Оқушылар қазақша айтылған сҿйлемдерді дҧрыс тҥсініп, белгілі бір тақырып 

тҿңірегінде ҿз ойын еркін жеткізе біліп, мҽнерлі сҿйлеп, сауатты жазып, мҽтінді 

орфоэпиялық нормаға сай оқи алуы алғы шарттардың бірі болды.  

Тіл ҥйрету ҥрдісінде сабақ ҧйымдастыруда мҧғалім  мен оқушы арасында 

субъект-субъектілік  қатынасы ҧстанымына негізделу қажеттігін бір сҽт естен 

шығармауды жҿн кҿрдік. Ҽрине, аз уақыт ішінде барлық мҽселелерді шештік  

деуге болмайды, алайда тиянақты білім беру мен тиімді ҽдіс-тҽсілдерді, озық 

технологияларды, соның ішінде  коммуникативтік  технологиясын ҧтымды 

қолдану нҽтижесінде оқушылардың сҿйлеу дағдыларының, яғни  

коммуникативтік қҧзіреттіліктерінің біршама  ҿскендігіне кҿзіміз  жетті. Ҽрбір 
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оқушының жарық жҧлдыз болып жанатынына, қазақ тілінде еркін сҿйлеп, 

заманауи ҿмір талабына сай бҽсекеге қабілетті, мемлекеттік тілдің білгірі бола 

алатындарына сеніміз  мол.  
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ҚАЗАҚ ПРОЗАСЫНДАҒЫ ДИСКУРС МҼСЕЛЕЛЕРІ 

 

Қазіргі филологиялық ғылымда дискурс пен оның табиғатын ашуға 

байланысты пікірлер ҽрқилы. Оған теориялық еңбектерде «белгілі бір аядағы 

ағымдық тілдік қызмет», «тілдік байланыстар арқылы жасалатын мҽтін», 

«аяқталған тілдік қарым-қатынас», «оқиғалық аспектідегі мҽтін» тағы сол сияқты 

толып жатқан анықтамалар мен тҧжырымдамалар беріледі. Олай болса, дискурс 

ҧғымы – тілдік қызметті де, мҽтінді де, мҽтін аясын да ой-толғамды да білдіретін 

кҿп қырлы ҧғым. Былайша айтқанда, дискурс мҽтіннен басқа 

экстралингвистикалық факторларды – қоршаған ортаны, ой-тҧжырымды, 

қағидалар мен адресаттық мақсаттарын білдіретін кҥрделі қарым-қатынастық 

қҧбылыс. Бҧл жҿнінде Д.Филипс, М.В.Иоргенсен, М.Л.Макаров, Е.И. 

Шейгалдардың зерттеулерінде кеңінен айтылған. Қазақ ҽдебиетінде 1960-80 

жылдар прозасында адамның ішкі ҽлеміне бойлау кҥшейді. Біздің қоғамымыз 

бен ҽдебиет жеке адам болмысын мемлекеттік механизмге тҽуелді ету 

концепциясынан шешуші тҥрде бас тартты. Кҿркем бейнені жасау терең 

психологиялық мазмҧнға, кҿп қырлы идеялық – адамгершілік шарттарға ие 

болды. Кҿркем шығармашылықтың психологиясы туындының ішкі тҧтастығын 
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қабылдаудан туындайды. Бҧған кҿркем шығармадағы проблема, бейнелеу, қиял, 

ҽсер мен қабылдау секілді компаненттер енеді. Бҧларды анықтайтын орталық 

жҥйе жазушы шығармашылығын тҧтас зерттеуден орнығады. Осы зерттеудің 

деңгейлерін ажырата кетсек, алдымен, ҽдеби ҥдерістің мақсаттылығын 

кҿрсететін кҿзқараста жекелеген шығармалардың тууын зерттеу; нақты бір автор 

шығармасын қарастыру ҥстінде сол кезеңдегі шығармашылық ҥдерісті анықтау; 

қандай да бір белгілеріне қарай ҽр-тҥрлі суреткерлердің шығармашылығына 

салыстырмалы зерттеу жҥргізу; одан кейінгі жоғарғы абстракцияның 

категориясы ретінде танылатын кҿркемдік ойлауды зерделеу. ХХ ғасырдағы 

қазақ прозасы заман мен адамның терең сырларына бойлай отырып, олардың 

арасындағы диалектикалық ҥндестік пен қайшылықтық қатынасын кҿркем 

шығармаға ҿзек етті. Соның ішінде адам жанының екіге жарыла кҥй кешуі қазақ 

ҽдебиетіндегі бірқатар шығармаларға арқау болды. Осы арна жиырмасынша 

жылдардағы Ж.Аймауытовтың, М.Ҽуезовтің прозасынан бастау алып, кейінгі 

Ҽ.Кекілбаевтың, О.Бҿкейдің, Т.Ҽбдіковтың шығармаларына жалғасты. Ҽдеби 

туындының тақырып, идея, компазиция, жанр жҽне стиль сияқты 

компаненттерінің маңызы қандай болса, уақыт пен кеңістіктің мҽні де сондай 

терең. Олар адам ҿмірімен, оның жандҥниесімен тығыз байланысты. Соның 

ішінде уақыт ҽсіресе, адамның ҿмірімен, кемелденуімен, белгілі бір ҽрекеттердің 

орындалуымен кҿрініп отырады. Сол арқылы адамның ҿткеніне баға береді, 

мҽнді тҧстарын еске алып, кҿңілін демеп отырады. Шығармадағы қандай да 

болмасын баяндау тҽсілі эпикалық ракурс пен эпикалық қашықтықты 

анықтайды. Эпикалық ракурс – автордың оқиғаларды бейнелеудегі ҿін-ҿзі 

кҿрсетуі. Кҿркем уақыт – сюжет пен фабулаға қатарласа жҥретін ҧғым. Сюжеттік 

уақыт дегеніміз – уақыттың нақты сҽттерінің шығармада автордың суреттеуімен 

белгілі бір тҽртіппен орналасуы. Автор сюжеттік уақытты тҥрліше 

ҧйымдастырады. Кей кезде оқиға барысында ҿткенге қайта оралудың қажеттігі 

немесе кҿркем уақыт ішінде оқиғаның ҿтуінің бҽсеңдеуі кездесіп отырады. 

Осыған байланысты сҿйлеудің белгілі бір тҥрі қалыптасады. Мысалы, автор жай 

бақылаушы ретіндегі суреттеу тҥрін таңдаса, ҽңгімелеуші автор ҽңшімелеу тҥрін 

таңдайды. Сҿйтіп, эпикалық ракурс шығарманың компазициялық – тілдік 

жҥйесінің қҧрылымдық тҧлғасын қалыптастырады. Эпикалық қашықтық – 

ҽңгімелеуші – автордың шығармадағы баяндалып жатқан оқиғалардан белгілі бір 

мезгілдік немесе кеңістік ара қашықтыққа орналасуы. Оған белгілі бір баяндау 

формасы аясында ҿзгерістер енгізіліп, тҥрлендіріледі. Кеңістік ара қашықтық 

оқиғаның тҧтастай немесе даралай тҧрғыда алып кҿрсетуден байқалады. Ол 3 

тҥрлі болуы мҥмкін: шығармадағы оқиғаның баяндау кезімен сҽйкес келмеуі, 

шығармадағы оқиғаның баяндау сҽтімен сҽйкес келуі жҽне олардың аралығында 

мезгілдік қатынастың мҥлде болмауы. Оқиғаның баяндау кезімен сҽйкес келмеуі 

оқиға баяндаудан бҧрын ҿткен жағдайда орын алады. Мҧны мезгілдің шектелуі 

дейді. Бҧл шектелу ҽр-тҥрлі болып, ҽңгімеленетін оқиғаның мезгілден тыс сипат 

алуына дейінгі аралықта ҿзгеруі де мҥмкін. Баяндау уақыты мен шығармадағы 

оқиға уақытының сҽйкес келуіне негізделетін ҽңгімелеу формасы бірізділік 

сипатқа ие. Ол қысқа мезгіл аралығындағы жайттарды баяндайды. Кҿркем 
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шығармадағы мезгілдік қатынастар ҽңгімеленудің тҥрленуіне негіз болады. Олар 

ірі, орта жҽне жалпы тҧрғыда беріледі. Ҽңгімелеу ірі, орташа тҥрде алынса, 

мезгілдік шектелу дҽрежесі тҥрліше болады. Жалпы тҥрде алынса, мезгілдің 

шектелуі жоғарғы дҽрежеге жетеді де, оқиға мен баяндау уақыты бір-бірмен 

сҽйкесіп жатады. Сондықтан ҽңгімелеуші оқиғалардан алыс тҧрған сайын, 

оларды атап-тҥстеуге мҽжбҥр болады. Ірі тҧрғыда ҽңгімелеу мен суреттеу деген 

сҿз – болмысты жақын қашықтықтан шектеулі кеңістікпен бейнелеу деген сҿз. 

Жақын қашықты қашықтық шағын аумақта болған жайды толықтырып, 

тҽптіштей суреттеге кҿмектеседі. Орта тҧрғыдан баяндауда ҽңгімелеуші 

оқиғадан едҽуір қашықтыққа орналасады. Сондықтан ол біршама ҥлкен аумақты 

қамтиды. Баяндаудың ҿз алдына бҿлек тҥрі ретінде суреттеуде оқиға жақын 

қашықтықта алынады. Ҽңгімелеуде белгілі дҽрежеде эпикалық қашықтық 

сақталады. Неғҧрлым оқиға алыстаған сайын, мезгіл шектеулігіне сай оқиға 

толықтай алынбай, жалпылама тҥрде беріледі. Ҽңгімелеудің эмоционалдық 

қҧрылымы бейтарап тҧрғыда болады. Ҽңгімелеудің келесі тҥріне басынан 

ҿткізгенді не естігенді ауызша баяндау жатады. Мҧнда эпикалық қаықтыққа 

байланысты екі тҥрлі жағдайды байқауға болады. Бірінде ҽңгімелеу кезі мен 

оқиға кезі сҽйкес келіп, ҽңгімелеуші оқиғаға тікелей қатысады. Бҧл жағдайда 

ҽңгімелеу ірі тҧрғыдан алынып, суреттеудегідей болмысты тікелей бейнелеу 

жҥзеге асады. Сондықтан ол шектеулі уақыт ішіндегі оқиға бҥге-шігесіне дейін 

толықтай бейнеленеді. Бірақ суреттеу формасынан айырмашылығы – оқиға 

эпикалық тҥрде ҽңгімеленеді. Мҧндай ҽңгімелеуде болмыс осы ақтық тҥрде 

баяндалатындай кҿрінеді. Басынан ҿткенді немесе естігенді ҽңгімелеудің бір тҥрі 

оқиға сҽтімен ҽңгімелеу сҽкеспейді. Сондықтан уақыт шектеулігі тым жоғары 

болып, баяндау, жалпылама шолу сипатында болады. Кҿркем ҽдебиет негізі – 

мҽтіннен қҧралады. Ал мҽтін – автор, оқырман жҽне мҽдени контекс арасындағы 

диалогке негізделеді. Кҿркем шығарманы талдауда мҽтінді танып-талдаудың 

философиялық маңызы ерекше болған. «...прозадағы пҽлсапалықтың ара салмағы 

мҥмкіндігінше жоғары болуға тиіс, егер тҿмен болса, онда тақырыптың сол 

сҽттегі кҿкейкестілігін кҿрсететін шығарма уақыт ҿте келе ҿз қызығушылығын 

жоғалтады»,-дейді ҽйгілі қырғыз жазушысы Шыңғыс Айтматов. Ал белгілі 

ҽдебиет сыншысы Сағат Ҽшімбаев: «Ҿнердің тҥбіне сорпа бетіндегі майдай 

қалқыған тҥсінікті идея жетеді. Жазушының бір міндеті – ол идеяны ашу емес, 

оны мҧнартқа кҿміп, мҧнармен бҥркеу»,-деп жазған еді. Сонда жазушының 

айтайын дегенін оқушы қолына бірден ҧстату мҧрат емес. Ҽдебиетте ойды 

ымдау, тҧспалдау, ишара, меңзеу арқылы астарлы тҥрде білдіру ҽбден сыйымды. 

Осы тҧрғыдан алғанда Ҽ.Кекілбаев, М.Мағауин, С.Мҧратбеков, Ҽ.Тарази, 

Қ.Жҧмаділов, Д.Досжанов, Қ.Ысқақов, М.Қаназов, М.Байғҧтов 

шығармаларындағы авторлық ҧстанымдары мен кҿзқарастарының ҽр бағытта 

дамитындығы байқалады. Аталмыш қаламгерлердің шығармаларынан ҧлттық 

прозадағы дҽстҥрлерге қайшылықты ойларды, шығармашылық соны ізденістерді 

де анық кҿруге болады. Ишара мен емеуріндер Ҽ.Таразидің кҿркемдік жҥйесінде 

ҿзгеше ҿрнектелумен ерекшеленеді. Оның кейіпкерлерінің кҿпшілігі тосын 

тағдырлар иесі, алмағайып ҽрекеттерге қҧмар жандар болып келеді. Толып 
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жатқан кісіліктің, тектіліктің, адалдықтың не аярлықтың, таяздықтың, 

дҥмшеліктің, бір сҿзбен айтқанда тоғышарлықтың «анықталған» ишаралары 

шығармадан шығармаға кҿшіп жҥретін типтік ишаралары жҽне бір шығарманың 

ҿзінде біртекті ишаралармен жҧптасып жатады. Мҧндай ишаралар кейіпкердің 

тек психологиялық портретін ғана емес, дҽл сол сҽттегі адамның жан 

толқынысын, характерін, тосын іс-ҽрекетін тереңдей ашады. Жазушы сыртқа 

серпін беретін, емеурін мен ишараны тудыратын ішкі жан ҽлеміндегі қҧпия 

қалтарыстарды, ішкі қыртыстарды назардан тыс қалдырмай суреттейді. Мысалы: 

«-Бҧл бастықтан да кҥйініп шықты. Ең соңғы ҥміт артқаны осы еді. Бҧның 

алдында бес-алты жерден демеу таппаған. Енді қҧрыдым. Қызметтен қуылдым 

деп ойлады. Кҥйініп кетті. Дҽл қазір ыңғайы болса буынып ҿлердей. «Енді мейлі. 

Енді аянар нем қалды!» Шешімі осы. Жақын жердегі магазиннен арақ-шарап 

сатып алды да телефон-автоматтан Еркебҧлан жатқан қонақ ҥйіне қоңырау 

соқты. Ҽбден қор болған. Даусы дір-дір етеді. -Ҽй, Еркеш, ит-ай! Ит те болсам 

қҧрдасың едім ғой!-деп бастады. Ҿлтіремісің мені – деп жалынды, жалбырынды. 

Кешірім сҧрады. Неге? Ҿзі де білмейді. Еркебҧлан ашулы екен, жоғарақпанда 

жіби қоймады. Дегенмен кҿнді. Кірпішбайдың ҥйіне баруға келісті... Еркебҧлан 

кҿпке дейін кҿнбей, кешірмей отырған. Кірпішбай жалынып болмаған соң: -

Жарайды ендеше, ит те болсаң туыс едің, қҧрдас едің. Кештім!-деді. Сол сол-ақ 

екен Кірпішбай еңкілдеп кеп жыласын. Ҿзін-ҿзі ҧстай алмай, Еркебҧлан мен 

Батиханы кезек қҧшақтап ағыл-тегіл болды...» [1, 26 б.]. Осы ҥзіндідегі 

ишараның ҿзі кейіпкердің келбетін ғана ерекшелеп тҧрған жоқ, сонымен бірге 

оның бҥкіл табиғатын, мінез-қҧқынан да сыр беріп тҧр. Бҧл ишара Кірпішбайдың 

досы Еркебҧланның «досына» жасаған іс-ҽрекеті, қарым-қатынасынан кейін 

алынып отыр. Кірпішбай демалысқа, курортқа кеткенде артынан тҿмендегі 

мазмҧнда хат келеді: «Сен курортта мҽз болып жатырсың, жата бер. Мҧнда сенің 

сҥйікті жарың Батиха мен сҥйікті досың Еркебҧлан да курорттап жҥр. Ақымақ» 

[1, 22 б.]. Кірпішбай ілкіде сенбейді. Бірақ кҥпті ой, кінҽмшіл кҥдік оған маза 

бермей, демалысын ҥзіп елге ҧшып келеді. Келсе, ҿткенде шығарып салған досы 

ҽлі қалада жҥргенін естиді. Айтса, айтқандай ҿзі де кешке осы ҥйден табылады. 

Кірпішбайға арам ой келеді. «Ішіп-ішіп мас боп қалайын. Есімді жоғалтпасам 

болды да, қайтер екен?» [1, 22 б.]. Тҥн ортасына дейін ішіп сайран салған олар 

бір-біріне сыр алдырмай кеш жатады. Кірпішбай ҿтірік мас болып, тҽлтіректеп 

қалады. Онан кейінгі оқиға былайша ҿрбиді: «Ҽзер тҧрып, ақырын басып 

коридорға шықты. Ақырын басып келіп қонақ бҿлменің есігін жҧлқып ашты да, 

шамын жағып қалып еді. Екеуі полдағы кілем ҥстіне тҥсіп кеткен екен. -Ҽй 

бҧларың не, иттер? – деген сҿзді қалай айтқанын ҿзі де білмейді» [1, 24 б.]. 

Кейіпкердің одан кейінгі істері бҧлдыраған тҥс секілді ҿтеді. Батиханы ҿлерше 

сабап тастайды. Еркебҧлан ҿзінен ҿзі безіп кетеді. Осымен тынса ештеңе де 

болмас еді. Кірпішбай онымен тынбайды. Акт жасады. «Ҿзі жауапты қызметкер! 

Азғындаған. Семьяны бҧзды. Ондай адамға біздің арамызда орын жоқ»,-деді. Бар 

мақсаты – Еркебҧланды мҧқату. Жер қылу. Кек алу. Арызы мен актысын ҥш дана 

қылып таза бастырып ҥш мекемеге тапсырған. Кірпішбай сҿйтіп кҿңілін бір 

демдеген. Бірақ бір кҥні «Кірпеке, сен ҿзің қҧритын болыпсың» - деген хабар 
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сарт ете қалды. Сҿйтсе, Еркебҧлан Батихаға басқа бір арыз жаздырып алыпты. 

«...Жауапты қызметкер. Мені ҿлтіре сабады. Ылғи сабайтын. Менде жазық жоқ. 

Жала жапты. Адал досы Еркебҧланға қиянат жасап отыр»,- депті [1, 25 б.]. 

Арызына дҽрігерден алған анықтамасын қосыпты. Енді Кірпішбайдың ҿзі безек 

қақты... Осылайша ҽңгіме барысында оқиғаны ҿрбіте отырып, характер 

табиғатын тереңдей ашады. Бҧл жерде дискурс детальдары ҿз міндеттерін 

мҥлтіксіз атқарып тҧр деп айтуға болады. Дискурс поэтикасында образ жасаудың 

тҽсілдері де ҽртҥрлі. Солардың бірі – кемшілікті, мін- мҥлтікті астармен 

перделеп сынау, сықақтау, мысқылдау, кекету. Жазушы Мҧхтар Мағауиннің 

«Тҧлымханның бақыты» ҽңгімесінде: «Республикалық сауда мекемесінің 

қатардағы қызметкері Тҧлымхан бақытты адам еді. Ҿзіне риза, ҿзгеге риза, 

заманға риза, осы заманды туғызған тағдырына риза. Ертемен сағат сегізге он бес 

минут қалғанда оянады. Шарбақты тҿсегінде пысылдап жатқан кішкентай 

қызының ҧйқысын бҧзып алмауға тырысып, ҽбден тозған сыры кҿшіп, қиуы 

қаша бастаған тақтай еденді сықырлата аяғының ҧшымен басып тҿсегінен 

тҧрады. Ваннаға барып душтың астына тҧра қалып, сар еткізіп қоңыр салқын су 

ағызады. Бірер минут ішінде, ҥстін де тазартады, бетін де жуып шығады. Міне, 

сегіз жыл болды кеңсесінде бір столда отырады. Сегіз жыл болды істейтіні – бір 

жҧмыс. Жҧрт басқа қызметке ауысып жатады. Жоғарылап ҿсіп жатады. 

Жасыратын не бар. Ортамызда ондайлар ҽлі де ҧшырасады. Тҧлымхан арақ 

ішпейді, темекі тартпайды. Бейсауыт сҿзге ҥйірлігі жоқ. Сондықтан сҿгіс 

алмаған, жаманатқа ілікпеген. Рас, алғыс та естіген емес. Бірақ Тҧлымхан 

мақтанғой, мансапқор жандардың қатарына қосылмайтын. Жҧмыс аяғы 

жақындаған сайын жҧрт сағатына қарағыштай береді. Батылдары бес минут, 

именшектері тым қҧрыса екі-ҥш минут ерте кетуге тырысады, ал Тҧлымхан 

батылдардың да, именшектердің де, қатарына жатпайды. Ол дҽлдікті сҥйетін. 

Алты да нҿл-нҿл. Сонда ғана орнынан тҧрады» [2, 126 б.]. Осы суреттеуде 

кейіпкердің сірескен тҽртіп пен дағдының адамы екенін мысқылдап тҧр. 

Кейіпкер бойындағы жақсылықты ҿп-ҿтірік бар ету арқылы жоқ нҽрсенің орнын 

ойсырата кҿрсету, мазақ қылу, оның ҿзін астарлап, объектіні тҽлкек ету.  

Тегінде, Ф. Кафка, М. Пруст, Ф. Достоевскийлердің адам ҿмірін жан 

шошырлық тҥске, кҿрген тҥстерін ҿмірінің мағынасына айналдырып жіберетін 

шеберліктері, кҿркемдік тҽсіл – тҥстің кҿркемдік қуатында жатса керек. Осы 

орайда Ҽ. Кекілбаевтың «Аңыздың ақыры» романындағы Кіші ханымның тҥсі де 

еске оралады. Егер біз дискурсті мҽтінге ғана теліп қоймай, оны 

экстралингвистикалық факторлармен бірге қарастыратын болсақ, онда оны қазақ 

қаламгерлерінің шығармаларынан кҿптеп кездестіруге болады. Ҽріге бармай-ақ, 

бҧрын тарихи шығармаларымен белгілі болған Қабдеш Жҧмаділовтің «Тозақ 

оты» жинағына енген «Тоқым қағар» ҽңгімесінде ишара, астар ең мағыналы 

кҿркемдік элемент ретінде қарастырылады.. Бір сюжет, бір тақырыпқа – ҽртҥрлі 

концепция ҧсынылып отыр. Бҧл жерде оларға бҽрің бірдей кҿзқараспен 

жазбадың деп жазушыларды айыптауға да болмас. Аталған жазушылар 

шығармаларының қайсысының қай кезде жазылғанын да ескеру керек шығар. 

Бірақ не болғанда да, осы туындылардың ҽрқайсысы – уақыт сырын, мезгіл 
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мҧңын ҿткір кҿрсете алған айшықты шығармалар. Шындығында да, біз жоғарыда 

атап ҿткен қазақ кҿркем прозасының шеберлерінің кейіпкерлері ҿзге қалың 

қаламгерлер туындыларына мҥлде ҧқсамайды. Олар белгілі бір қалыпқа 

сыймайды, іс- ҽрекеттері де, қимыл-қозғалыстары да, жҥріс-тҧрыстары да 

шыңдалып бейнеленіп, кҥлкімен кестеленеді. Кҽдімгі ҿмірдегі табиғи кҥлкіден 

гҿрі, ишара, ым, астар, тҧспал, мегзеу басым. Бҧл жазушылар шығарма сюжетін, 

айтар ой-идеясын, кҿздеген мақсатын – осы дискурс элементтері аясына 

сыйдыруға тырысады. Бҧл ерекшеліктердің бҽрі аталған жазушылардың ҿзіндік 

ерекшелігін, талант қуаты мен кҽсіби шеберлігін кҿрсетеді.  
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ПОЛИЯЗЫЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ВЕДУЩАЯ ПОЛИТИКА 

ОБРАЗОВАНИЯ КАЗАХСТАНА 

 

Казахстан уникален и силен своей многонациональностью. На его 

земле сформировалось уникальное поликультурное пространство… 

Поликультурность Казахстана - это прогрессивный фактор развития 

общества. Евразийские корни народов Казахстана позволяют соединить 

восточные, азиатские, западные, европейские потоки и создать 

уникальный казахстанский вариант развития поликультурности.       

                                                              Н.А. Назарбаев 

 

Президент страны Н.А.Назарбаев поставил высокую планку перед 

отечественным образованием. Оно должно стать конкурентоспособным, 

высококачественным, таким, чтобы выпускники казахстанской школы могли 

легко продолжать обучение в зарубежных вузах.  Важнейшей стратегической 
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задачей образования является, с одной стороны, сохранение лучших 

казахстанских образовательных традиций, с другой стороны, обеспечение 

выпускников школ международными квалификационными качествами, развитие 

их лингвистического сознания, в основе которого – овладение государственным, 

родным и иностранными языками [1]. Известно, что только то государство 

может успешно развиваться и гармонично вписаться в ряд ведущих стран мира, 

которое сумеет создать для своих граждан достойные условия для приобретения 

качественного и современного образования.  

На данный момент страны, являющиеся мировыми лидерами в сфере 

образования, англоязычны или, по крайней мере, используют английский как 

второй официальный язык. Помимо английского в ведущих университетах, 

институтах  и академиях мира преподавание ведется на немецком, французском, 

китайском языках. В данном случае прослеживается прямая зависимость уровня 

образования и экономического и социального роста.  

Нетрудно догадаться, что мир будет говорить на языке самой мощной 

экономической державы, и преимущество будет именно за тем государством, 

которое быстрее всего обзаведется навыками полилингвизма, те есть 

многоязычия. Причиной тому является стремительное изменение во всех 

аспектах человеческой жизнедеятельности. Успешное существование в данных 

условиях будет обеспечиваться гибкостью, мобильностью и способностью к 

мгновенной конверсии. Одной из самых актуальных проблем в данной ситуации 

оказывается психологическая неспособность некоторых социальных групп 

поменять свое отношение к языку. То есть адаптация и переоценка ценностей 

проходит болезненно и тормозит развитие целого государства.  

Эту задачу мы должны решать с раннего детства. В этой связи хотим 

привести слова Олжаса Сулейменова, который когда-то сказал: «Язык – не 

данность от отца и матери. Язык в своем тысячелетнем существовании 

перетерпел тысячи контактов, от этого стал ярче, богаче, и любой патриот своего 

языка должен стремиться к такому многообразию контактов». 

Поэтому изучение языка как одного из главных индикаторов адаптации 

человека к новым социально-политическим и социально-культурным реалиям 

становится в настоящее время актуальной научно-теоретической и научно-

практической задачей. Кроме того, объективно возникла необходимость по-

новому осмыслить сложившиеся в период независимости традиционные 

концепции языковой политики и языковой ситуации [2,117]. 

Обучение на трѐх языках, и, как следствие, владение ими практически в 

совершенстве, будет способствовать приобщению учащихся к культуре и 

традициям разных народов Полиязычное образование – это целенаправленный, 

организуемый, нормируемый триединый процесс обучения, воспитания и 

развития индивида как полиязыковой личности на основе одновременного 

овладения несколькими языками как «фрагментом» социально значимого опыта 

человечества, воплощенного в языковых знаниях и умениях, языковой и речевой 

деятельности, а также в эмоционально-ценностном отношении к языкам и 

культурам. Полиязыковая личность – это активный носитель нескольких языков 
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Изучение любого языка должно сопровождаться изучением культуры 

носителей этого языка. Причем этот процесс должен протекать синкретно, не в 

раздельных плоскостях. В связи с этим было бы правомерно говорить о 

полилингвокультурном образовании, результатом которого должно стать 

многоязычие граждан общества. Слагаемыми этого многоязычия должны 

явиться родной язык, который закрепляет осознание принадлежности к своему 

этносу, казахский язык как государственный, владение которым способствует 

успешной гражданской интеграции, русский язык как источник научно-

технической информации, иностранный и другие неродные языки, развивающие 

способности человека к самоидентификации в мировом сообществе. 

В Государственной программе функционирования и развития языков на 

2011-2020 годы говорится, что в стране « … создана эффективная система 

государственной поддержки языков этносов,  проживающих в Казахстане (из 

7516 общеобразовательных школ 1524 с русским, 58 с узбекским, 14 с 

уйгурским, 2 с таджикским языками обучения, 2097 школ – смешанные).»  

Текущая ситуация в полиязычном образовании основывается на подготовке 

совершенно новой школьной образовательной программы. К 2018 году будет 

разработана программа, согласно которой преподавание будет осуществляться на 

трех языках: русском, казахском и английском. В 2020 году вся образовательная 

программа будет подвержена трансформации, которая направлена на свободное 

овладение подрастающим поколением трех языков. Эта программа позволяет 

обучающимся свободно интегрироваться в мировые процессы, что является 

залогом успешного развития нашей страны.  

       Признана необходимость воспитания человека культуры, способного к 

самоопределению, творчески мыслящего, духовной личности, 

доброжелательного к другим людям вне зависимости от национальности, 

вероисповедания, готового к диалогу культур, основополагающим свойством 

которого является его способность к культурной идентификации, то есть 

осознание своей принадлежности к определенной культуре, выбор и 

осуществление культуросообразного образа жизни. 

В заключении отметим, что триязычие, как новая  тенденция в 

казахстанском образовании предполагает усваивание учащимися знаний на 

неродном языке и способствует разностороннему развитию подрастающего 

разума [3, 121]. Мышление детей, воспитывавшихся в полиязычной среде, будет 

очевидно отличаться от моноязычных сверстников.  

Поэтому воспитывая детей, говорящих на каком-либо иностранном языке, 

мы готовим новое поколение, которое будет располагать информацией, к 

которой другие не имеют доступа из-за языкового барьера. 
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А. БАЙТҦРСЫНОВТЫҢ МЫСАЛ ҾЛЕҢДЕРІНІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖҼНЕ 

ИДЕЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Ахмет Байтҧрсыновтың ақындық мҧрасы XX ғасырдың басындағы қазақ 

поэзиясының тарихында ерекше орын алады. Аз да болса саздылығымен, қазақ 

елінің ҿз табиғатынан туған байырғылығымен, бір естігенде-ақ кҿңілге қона 

кетіп, ойға ҧялай қалатын ҽрі бейнелі, ҽрі мағыналы сҿз ҥлгісімен ерекшеленеді. 

Ахмет Байтҧрсынов ҿзінің аударма шығармаларынан кейін, тҿл ҿлеңдерін 

1911 жылы тосындау «Маса»  деген атпен Орынборда басып шығарады. «Қырық 

мысалда» жазған «Сары маса - хикая» ақынның кейінгі кітабының атын алып, 

оның тынымсыз тіршілігі сол кітаптағы бҥкіл идеяның алтын тамырына 

айналады. « Масаның» алғашқы жолдары - «Сҿз иесінен» «Қырық мысалдағы» 

«Малшы мен масаның» жалғасы іспеттес. 

Аудармада: 

           Мысалы, қазақ малшы ҧйықтап жатқан, 

           Жыланды бҽле делік аңдып баққан. 

           Бҽленің тҥрін кҿрген мен- сары маса, 

           Қазақты оянсын деп сҿзбен шыққан,- [1,63] 

деп тҥйіндесе ал, «Масада»: 

             Ызыңдап, ҧшқан мынау біздің маса, 

             Сап-сары, аяқтары ҧзын маса.... 

             Ҥстінде ҧйықтағанның айнала ҧшып, 

             Қаққы жеп қанаттары бҧзылғанша. 

             Ҧйқысын аз да болса бҿлмес пе екен, 

             Қоймастан қҧлағына ызыңдаса? [2,23] 

Осындағы «Маса» - сергектікті, қозғалыс кҥйді, серпіліс пен ізденісті 

меңзейтін астарлы бейне екені кҿрінеді, ал «ҧйықтағандар» - ҿз халқы, қараңғы 

қазақ еді. Ал «қаққы жеп қанаттары бҧзылғанша» - дегенде ақын ҿзінің масасын 

осындай тҽуекел жолына ҧшырғалы отырғанын ҽдейі аңғартып ҿтеді. Бірақ 

ізгілік жолында қҧрбандық болмай тҧрмайтынын білгендіктен де ол тҽуекел 

артында тапжылмас табандылық барын да жасырмайды. 

«Ҧйқысын аз да болса бҿлмес пе екен, 

Қоймастан қҧлағына ызыңдаса». 

Ия, алаңсыз ҽлі ҧйқыдағы сірескен тыныштықты бҧзу ҥшін естір қҧлақтың 

жарғағына жақындап келіп ызыңдау керек. Талмай бір сарыннан танбай, тҿбе 
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қҧйқасын шымырлата, ҧзақ ызыңдау керек. Сол кезде ҧйқысын қимай шамданған 

дҿрекі қолдың қағып тастауы да ықтимал. «Қанаттары бҧзылғанша» деп келтіруі 

сондықтан болса керек. [3,105] 

Мысал - аллегориялық жанр. Айтылатын ой ашық берілмейді. Астармен, 

меңзеумен беріледі. Жануарлар ҽлемі, қҧс, ҿсімдік тағы басқа мысалдар бас 

кейіпкер ретінде алынады. Ҿткір сын да, ащы сатира да, байсалды юмор, 

келемеж, мысқыл да осы мысал жанрында. 

Мысал - айтылатын ҿнегелі ойды тҧспалдап жеткізетін, кҿбіне ҿлең тҥрінде 

келетін сюжетті, шағын кҿлемді кҿркем шығарма. Мысалдың тақырыбы сан-

алуан, кейіпкерлерді аң,  қҧс, балық, ҿсімдік дҥниесі, кейде оқиғаға адам да 

қатыстырылады. Негізгі сюжетке қоса, нақыл тҥрінде келетін тҥйіндемесі де 

болады. Кейіпкерлерді сҿйлестіру - диалог тҽсілі де жиі қолданылады. Баяндауы 

ширақ, жинақы, тілі қарапайым келеді. Жанры жағынан ғибратты, уағыздық 

сарындағы дидактикалық ҽдебиетке жатады. Кейде мысқыл-сықақ тҿркіні 

хайуанаттар туралы тҧспалды мағынасы бар ертегі, қысқа ҽңгіме нҧсқалармен 

жалғасып жатыр. Уағыздап,нақтылық айту тҽсілі жағынан халықтың 

мақалдарымен, нақыл сҿздерімен де ҧштасады. Мысал жанрының ҽр тҥрлі 

ҥлгілері барлық халықтардың ауыз ҽдебиетінде бар. Ежелгі грек елінде 

мысалдың таралуы аты аңызға айналған Эзопқа байланысты айтылады. Батыс- 

шығыс ҽдебиетінде де бҧл жанр кең тараған. 

Аударманың тҿл ҽдебиетімізге  бергені кҿп. Соның бірі - жаңа жанрлар 

туындатқаны. Мысалды мысалға алайық. Аударма ҥлгілері пайда болғанға дейін 

қазақ баласының осы жанрға қаншалықты жатсына қарағанына нақты мысалды 

Ж.Ысмағҧловтың жазғанынан [4,410-б] табамыз: «Ахаң ақындық ҿнерін не 

себепті аудармадан бастады? Ҿзін болашақта белсенді ҽлеуметтік саяси 

қызметке, ҽдеби-ғылыми ізденістерге бағыштамақ ниетте  жҥргенде мысалға 

келіп жҥгінуі қалай? Бҧлай дейтініміз- біздің кҿбіміздің кҿңілімізде мысал 

жанрына бір тҥрлі сезіктене қарайтын, оны шынайы кҿркем поэзиядан 

кемшіндеу кҿретін тҥйткіл тҧратыны қҧпия емес. Оның ҥстіне кезінде Ахметке 

ой салуы мҥмкін еді-ау дейтін мынадай бір беделді пікір де болған. Ол-ҧстазы 

Ыбырай Алтынсариннің айтып кеткен бір сҿзі. 1876 жылы Торғайға қызметке 

келгеннен кейін, Н.И.Ильминскийге жолдаған бір хатында қазақ балаларын 

оқытуға арналған болашақ бастауыш кітабының жоспарымен таныстыра келіп, 

Ыбекең былай деп жазады: «Бірінші кітабымды Паульсон кітабының 

қҧрастырылуы тҽртібімен жазып шыққалы отырмын. Ҽрине, мҧны қазақ 

балаларына лайықтап жазамын. Мысалдарды (басни) енгізгім келмейді, ҿйткені, 

қатаң тҧрмыста ҿскен қазақтарға мҧнан гҿрі мҽндірек ҽңгімелер керек болады. 

Мысалдарды қазақ балалары оқығысы келмейтінін, оқыса, оған кҥлетінін, ал 

олардың ата-аналары: балаларымызға сауысқан мен қарға сҿйлеседі деген 

сияқты жоқ нҽрсені ҥйретеді,- деп тіпті ренжитінін тҽжірибемнен білемін» [5, 

210-б].  Сҿйткен мысалды қазақтың ардақты қауымы қалай қабыл алғанына 

Мҧхтар Ҽуезовтің сҿзі орынды дҽлел ретінде келтіріледі. Мҧқаң Ахмет 

Байтҧрсынҧлының «Қырық мысалын», «Қалың қазақ жҧртының алғашқы 

естіген, тҿңкеріс рухындағы сҿзі» деп бағалаған. 
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Мҧның мҽнісі қалай? Айналасы он-он бес жылдың ішінде бҧрын ҽдебиетте 

ғасырлар бойы бой кҿрсетпеген деп саналып жҥрген жанрдың жанымызға жағып, 

оның тҿл топырағымыздағы кейбір  ҥлгілерін заманды ҿзгертуге шақырған ҧран 

сҿздей қабылдағанымыз неліктен? Ҽрине, бҧл арадағы басты себеп- қазақтың 

ойлау жҥйесінің ҽу бастан астарлап сҿйлесуге бейімдігі, тҧспалдаған тҥйінді 

бағалай білетіндігі болса керек. Жалпы, мысалдың мҽйегі- тҧспал. Біз білетін ең 

алғашқы мысалшы Эзоп (Қалтай Мҧхамеджановтың «Эзоптан Ислам Шҧғаевқа 

дейін» дейтіні содан) қҧл болған кісі екен, ҿзінің ойын еркін айта алмай, амалдың 

жоғынан тҧспалдап сҿйлеп жҥріпті. Негізінде, мысал жанры цензураның 

арқасында дҥниеге келген. Тыйым салу атаулы кҿркемдік ізденістерге қозғау 

салмай қоймайды. Бҧл орайда бҽрін айтуға, бҽрін жазуға мҥмкіндік берілген 

қазіргі заманда ҽдебиетіміздегі кҿркемдік амал-тҽсілдердің кедейленіп кеткенін 

айта аламыз. Бҧрын айтарын қалайда астарлап айтып қалу ҥшін автордан ҥлкен 

шеберлік талап етілетін. Сонан кейін мысалдың сҿз ҿнерімізде тақыр жерден 

аударма арқылы шыға келмегенін де  басын ашып айтқан жҿн. Қазақтың жан-

жануарлар ертегілерінде мысалдың табиғатына тҽн белгілер тҧнып тҧр. Жалпы 

антропоформизм табиғатпен ҿте-мҿте етене, тіршілігі табиғатқа тікелей тҽуелді 

халықтарға ерекше жақын. Оның ҥстіне «Қалила мен Димна», «Мың бір тҥн», 

«Тотының тоқсан тарауы» сияқты қазақ арасына ежелден тараған 

шығармалардың талай тҧсында мысал тҥрінде баяндалған жайлар бар екендігі 

жақсы мҽлім. Олардың да аударма арқылы сіңгені белгілі ғой дейтіндер болса, 

ҿзіміздің Аяз бидің сҿздерінде де мысал элементтері кҿптеп кездесетінін айта 

аламыз. Жҥсіп Баласағҧнның, Махмҧд Қашқаридің дидактикалық еңбектерінде 

де мысал жанрына тҽн белгілер баршылық екенін зерттеушілер кҿрсетіп жҥр. 

Бірақ бҧл айтылғанның бҽрі мысал жанр ретінде қазақ ҽдебиетінде аударма 

арқылы орнықты деген ойымызға қайшы келмейді. Мҧнан кейінгі себеп ретінде 

мысал жанрын ҽдебиетте орнықтыруды Ыбырай, Абай, Ахмет сияқты ҧлы 

тҧлғалардың, шын шеберлердің бастап бергендігі дер едік. 

Ҿз ҧлтының енжарлығы мен жалқаулығы, ҿнер-білім іздеуге 

ҧмтылмағандармен кҥрескен А.Байтҧрсынҧлы XX ғасырдың басындағы қазақ 

ҽдебиетінде ҧлт- азатшыл бағытын бастаған тҿл поэзиясында аударма арқылы 

насихаттаған ойларын айқындай тҥсіп, ҿршіл де кҥресшіл сарындағы жалынды 

жырлар туғызды. Сҿйтіп, қазақ ҽдебиетінде жаңа бағытты жалғастыра тҥскен 

«Маса» жинағы 1911 жылы дҥниеге келді. Ол - Ахметтің ақындығын ҽбден паш 

етіп, ҿз тҧсындағы қазақ ақындарының қатарына шығарған туынды. 

Бҧл жинаққа енген ҿлеңдерде жеке бастың мҧң-шері, тҧрмыс-салт суреті 

емес, негізінен ҽлеуметтік, қоғамдық ойлар, азаматтық идеялар айтылады, ҿзін-

ҿзі кҥйттеген, байлық ҥшін, мансап ҥшін ар-абыройын сатқан «жақсылығы ҿз 

басынан артылмаған», «бос белбеу», «босаң туған боз бала», «бір тойғанын ар 

қылмаған шалдар», «қайырсыз кеше сараң байлар» сыналады. «Туысыма», 

«Досыма хат», «Қазақ қалпы», «Қазақ салты», «Кҿк есектерге», «Жҧртыма»  

ҿлеңдерінде  ҧлы Абай сатирасын еске тҥсіретін сарындар, ойлар, образдар бар. 

«Анама хат», «Жауға тҥскеннің жан сҿзі»- қорлық-зорлыққа мойымаған, 

бостандық, еркіндік жолында бҽріне кҿнген қайратты ерлер тҧлғасын мҥсіндеген 
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жырлар. «Масада»  Пушкиннен аударылған «Ат», «Данышпан Аликтің ажалы», 

«Балықшы мен балық», «Алтын ҽтеш», Крыловтан аударған  «Сорлы болған 

мҧжық» шығармалары да берілген. 

Бҧл ҿлеңдердің барлығының да тақырыптық ерекшеліктері бар. 

Барлығының да айтпағы, меңзегені яғни идеялары- қараңғы қазақ халқын 

ҧйқысынан ояту, оянып жан-жағына қарап, басқа елдердің қалай дамығанын 

кҿріп, олар да ешкімнен кем емес екендігін тҥсіндіріп, алға оқу-білімге, ҿнер 

ҥйренуге ҥндеу. Егер осы қалпыңнан танбай жата берсең сен бҧл дҥниеден 

жоғаласың дейді. Ҿйткені, сенің білімің, мҽдениетің жоқ болса басқа ел сені 

басынып, билеп, жоқ қылып жіберуден танбайды. 

Сондықтан:  

«Аш кҿзіңді, оянып, 

Қанған жоқ па ҽлі ҧйқың. 

Ҧйықтайтын бар не сиқың?!»-  

деген жолдарды еріккеннің ермегі демей ҿз ҿмірімізге сабақ етіп алсақ, 

кҿзіміз ашылып, санамызға жарық сҽуле қҧйылар еді. 

Ахмет Байтҧрсынҧлының ҿлеңдер топтамасы - кҿп ғасырғы қазақ 

поэзиясының дҽстҥрлерін, демократтық-ағартушылық ҽдебиет ҥлгілерін жаңа 

тарихи жағдайда дамытып, жалғастырған идеялық-кҿркемдік деңгейі жоғары 

туындылар. Оларды зерттеп халыққа ҧсыну туған ҽдебиеттің жалпы азаматтық, 

гуманистік, тҽрбиелік сипаттарын аша тҥсетін мҧра болмақ. 

Сонымен қорыта айтқанда «Маса» жинағының тақырыптық ерекшелігі, 

идеялық қазығы- жҧртшылықты оқуға, ҿнер-білімге, рухани кҿтерілуге шақыру, 

адамгершілікті, мҽдениетті уағыздау,еңбек етуге ҥндеу. 
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АҚЫН-ЖЫРАУЛАР МҦРАСЫНДАҒЫ АЖАРЛАУДЫҢ  ҚЫЗМЕТІ 

 

Ақын-жыраулар халық поэзиясының эстетикалық жҥйесі мен кҿркемдік 

тҽжірбиесін, ҽлеуметтік жҽне жалпыхалықтық тенденцияларын, ҽрі фольклорлық 

дҽстҥрлерді сол қалпында қайталамай, оның сҿздік, образдық, бейнелеу 

қҧралдарына, ҿлшем-ҿрнектеріне сҥйене отырып, ҿзіндік қолтаңбасын туғызған. 
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Негізінде, фольклор мен ақындар поэзиясы арасындағы ҿзара ҽсер-байланыс, 

ауыс-тҥйіс, қарым-қатынас, ортақ не айырым сипаттар, қасиет-белгілер арқылы 

кҿрінетін ой-пікірлер айтудың тарихи-ҽдеби жҽне теориялық маңызы айрықша. 

Бҧлар кҥрделі диалектикалық тҧтастық-бірлікте, синтездік ҽрі аналитикалық 

сипатта қарастырылуы қажет. 

Ақын-жыраулар поэзиясының кҥрделі ҽлемін қарастыру ҥстінде мҧндағы 

ауыз ҽдебиетіне тҽн ҿрнектерді, дҽстҥр мен мҽдени жалғастықты анықтау, 

ҧжымдық жҽне жекелік сипаттарды тану, халықтық эстетика, фольклордың 

кҿркем тҥрі мен мҽнерлегіш-бейнелегіш қҧралдардың эволюциясы, даралық 

стиль, ҧлттық дҥниетаным табиғаты сияқты мҽселелерді қозғау қажет. 

Жыраулар поэзиясындағы фольклорлық образдың, сюжеттің, мотивтің, 

ҿрнек-нақыштардың поэзиялық қызметіне ҥңілгенде, ҽуелгі мҽн-мағынасымен 

қоса, осы шығарма ішіндегі бітім-болмысына, ерекшелігіне назар аудару қажет. 

Осы фольклорлық ерекшеліктер ақынның шеберлігіне, қабілетіне, 

ҽлеуметтік-тарихи контекске, шығарманың кҿркемдік қҧрылысына орай соны 

қырларға ие болады. У.Б.Далгаттың пікірінше, ақын-жыраулар поэзиясы, сҿзсіз, 

кҿркемдік қасиетіне қарай, фольклор мен жазба ҽдебиетінің аралығында. Яғни, 

кҿптеген халықтардың поэзиялық мҽдениетінің дамуында осындай ҿтпелі 

дҽуірлер болады. Олардың поэзиясының тҥзілісі фольклордың эстетикалық 

принциптерімен сҽйкес келеді, оның шегінен аспайды. Ақындар мен ашугтар 

сияқты суырып салма жыршылардың ҿнернамасында даралық сипат пен 

ҧжымдық дҽстҥр диалектикалық бірлікте болады [1].  

Қай халықтың болмасын асыл сҿз ҿнері басқа халықтардың ҽдебиетінен, ең 

басты айырмашылығы - ҿзінің образдар жҥйесімен, сҿз бейнелік тҽсілдерімен 

ерешеленуі. Ҽдебиеттегі образдар жҥйесі жҽне сҿз бейнелеу тҽсілдері ҧлттық 

болмыс – бітімімізді анықтайтыны рас. Халқымыздың ғажайып ерекшеліктері 

болып табылатын ақын-жыраулар мҧрасындағы ғаламат  ғажайыптар сҿз 

ҿнерінің қҧдіреті арқылы танылғандығына ешкімнің таласы жоқ. Осы орайда 

сандаған ғасырлар мен жылдар бойы ҧрпақтан-ҧрпаққа ауызша жетіп, жанды 

баурап, сананы арбайтын қазақтың қасиетті сҿз ҿнерінің ҧлттық негізі – ауыз 

ҽдебиетінде қалыптасқан деудің реті бар. Сҿз ҿнеріндегі ҧлттық  дегеніміздің  ҿзі 

– сол рухани мҧраны жасаған халықтың тілі. Онсыз образды сҿз, кҿркем сҿз 

дегенді айта алмаймыз. 

Тіл-ҽдебиеттің қҧрылыс материалы, жер бетіне ауа тіршілік ҥшін қандай 

қажет болса, ҽдебиетке тіл де сондай қажет екендігі баршаға тҥсінікті. 

Ҿнерді тану мен білу туралы ғибраттарға мҽн берсек, кҿркем ҽдебиет деген 

ҧғымның сыр-сипаты образды сҿз, кҿркем сҿз атты терең тҥсінікке тіреледі. «Сҿз 

адамның ой-сезімін жеткізудегі бірден-бір кҥшті қҧрал». Ал, кҿркем ойлау 

жҥйесі кҿркем ҽдебиеттің бҥкіл болмысы, шынайы табиғаты тҥр мен мазмҧнның 

бірлігі арқылы жасалған. Тҥрдің ҿмір сҥру заңдылығы, ҿзгеріп дамуы, ҿзінің 

кҿріну тҽсіліне байланысты. Ҽдебиеттегі тҥрдің кҿріну тҽсілдерінің бірі – 

бейнелеу қҧралдары. «Бейнелеу қҧралдары - ҽдебиетте кҿбінесе бҧл ҧғым сҿз 

қолдану тҽсілдері, бейнелі сҿздер, мысалы, жалпы тҥрде қҧбылту деп аталатын 

метафора, ҽсерлеу, тҧспалдау, астарлау, теңеу, эпитет жҽне стильдік айшықтар, 
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дыбыстық қайталамалар деген  мағынада қолданылады» [2]. Шындығына 

жҥгінсек,  бейнелеу тҽсілдерінің мҽн-мағынасы бҧдан да кең, мол екендігі  

белгілі. Анықтай тҥссек, кҿркем шығармадағы бҥкіл тіл байлығы тҥгелдей 

бейнелеу қҧралы. Бҧның басты ерекшелігі халықтың айналадағы ой-сезімі мен  

қабылдауында жатыр. Сондықтан бейнелеу қҧралдары қай ҧлттың ҽдебиетінде 

болса да, сҿздік қорға, тіл байлығына байланысты қалыптасады. Кҿркем 

ҽдебиеттің ҿзіне тҽн даму заңдылықтары, қоғамдағы алатын ҿзіндік орны туралы 

пікірлер ерте заманнан айтылып  келеді. Бҧл жайында ғалымдар алғашқы 

жазылған еңбек ретінде ежелгі грек елінің біздің жыл санауымызға дейінгі ІҤ 

ғасырда ҿмір сҥрген ғҧлама ойшыл Аристотельдің «Поэтика» атты кітабын 

атайды. Ҽйгілі ғҧлама бабамыз Ҽбу Насыр ҽл-Фараби (870-950 жж.) Аристотель 

ізіндегі екінші ҧстаз атанып, философия, поэтика жҽне т.б. арналған трактаттар 

жазғаны белгілі. Содан бері сҿз ҿнері туралы Леонарда да Винчи, Буало, 

Шеллинг, Чернышевский, Белинский, қазақ халқының даңқты перзенті 

Ш.Уҽлихановтар талай-талай зерттеулер жазды. Кҿшпелі қазақ халқының ҿлең 

мен ҽнге деген қҧмарлығын, ақындық таланты туралы Ш.Уҽлиханов мынадай 

аңызды арнайы дҽлел ретінде келтіріпті: «Аңыздың айтары ҿлең, ҿнер аспаннан 

келіпті-мыс. Ҿлең туралы қызғылықты ойлар мен пікірлер қазақтың ақын-

жыраулары, сал-серілерінің шығармаларында да айтылған. Ҧлы Абайдың «Ҿлең 

сҿздің патшасы, сҿз сарасы» деуі қай уақытта да дҽлелді екендігіне кҿз 

жеткіземіз. 

Ҿлеңнің теориясы, қҧрылысы, техникасы жайында классикалық еңбектердің 

бар екендігі ҽдебиетшілер қауымына А.А.Потебня, А.Н.Веселовский, одан 

кейінгі В.Брюсов, Б.Томашевский, В.Жирмунский жҽне т.б. алдымен еске тҥссе, 

қазақ поэзиясына байланысты Ш.Уҽлиханов, А.Байтҧрсынов, М.О.Ҽуезов, 

Қ.Жҧмалиев, Е.Ысмайылов, З.Қабдолов, З.Ахметов, М.Базарбаев деп, бҧдан ҽрі 

соза беруге болады. Аталған ғалымдардың еңбектерінде ҿлеңнің теориялық 

мҽселелері, айрықша атасақ, поэзияның тілі, қҧрылымы, тҥзілісі, бейнелеу 

қҧралдары жайлы тамтҧмдай тҥсіндірілген. Алайда осымен іс біткен екендігі, 

қалғаны сол зерттеулердің нҽтижесімен шектелуге тиіс дейтін ғылымда қағида 

жоқ. Қайта осы бағытта  сандаған ізденістерімізбен қатар, ҿлең теориясына 

қатысты кҿркем шығарманы талдауда іркілістеріміз де бар екендігі қисынсыз 

емес. 

Мҽселенің бір қырын біздің арнайы жекелеп алып, ақын-жыраулар 

шығармашылығындағы ажарлауға қатысты ізденісіміз де дҽлелдейді. Алдымен 

ажарлау жайындағы пікірлердің ҿзі сан тҥрлі, теориялық тҧрғыдан тҧжырымдар 

нҽтижесін жинақтай айтуды қажет етеді. Сҿз ҿнеріндегі бейнелеу қҧралдарының 

бір парасы – ажарлау, бҧған қатысты ой-пікірлердің ертеден айтылып келе 

жатқандығын  жоғарыдағы аталған еңбектер де анықтайды. Қазақ ҽдебиеттану 

ғылымында Ахмет Байтҧрсыновтан бастап енген терминдер ҿз алдына бірнеше 

сала болып қалыптасты. Солардың ішінен Ахмет Байтҧрсыновтың  «Ҽдебиет 

танытқыш» атты кітабында бар, ғылыми тілімізде орын тепкен бір алуан 

терминдерді атасақ та болады.  Мысалы, кейіптеу, теңеу, тҧспалдау, ҽсірелеу, 

шендестіру, арнау, сҿз ҿнері, шығарма, ауыз ҽдебиеті, мазмҧн, тармақ, шумақ, 
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бунақ т.б. Бҧлардың аса мҽнді терминдер екенін айта отырып, Ахмет 

Байтҧрсынов осы кітабында қолданған басқадай бір қыдыру терминдердің 

еленбей, ескерілмей қалғанын да айта кеткен жҿн. Олардың ішінен ҽлі де 

мҽнділігін сақтаған, қолдануға қолайлыларын сҧрыптап алып, ғылыми тілімізде 

ретін тауып орнықтыру алдағы уақытта атқарылуға тиісті міндет, - дейді 

академик З.Ахметов [3]. Анығына келсек, кҿркем ҽдебиеттің тіліне байланысты 

келелі сҿз қозғап, байыпты бағыт пен бағдарды кҿрсеткен  З.Қабдоловтың еңбегі 

еді. Ҿзінің «Ҽдебиет теориясының негіздері»  атты еңбегінде ғалым сҿз 

ҿнеріндегі тіл кҿркемдігін ажарлау, қҧбылту, айшықтау, машықтарды жекелей 

саралай кҿрсеткен. Мҧндағы ажарлау негізгі дауыс ырғағынан басталып, 

дыбыстық қайталаулар арқылы ерекшеленетіндігіне алдымен кҿңіл бҿлінген. 

«Ҽдеби тілге дауыс ырғағы емес-ау, тіпті дыбыс қайталаулар арқылы да 

ҽжеутҽуір ажар бітіруге болады. Бҧл тҽсіл екі тҥрлі аллитерация (латынша - 

дыбыстас) – бірыңғай дауыссыз дыбыстарды қайталау жҽне ассонанс 

(французша - ҿңдес) – бірыңғай дауысты дыбыстарды қайталау. Бҧлар поэзияда 

да, прозада да кездесіп отырады». 

Сҿзді ажарлаудың ендігі бір кҿрсеткіші болып табылатын – айқындау 

(эпитет), теңеу екендігі осы еңбекте айтылады. Жалпы бҥкіл бейнелеу 

қҧралдарын кез-келген шығармадан тауып, жҥйелеп шығудың ҿзі қыруар жҧмыс 

екендігі даусыз. Алайда бейнелеу қҧралдарының ішіндегі ажарлау, қҧбылту, 

айшықтау т.б. кҿркем шығармаларын талдап кҿрсеткен еңбектердің сандық 

кҿрсеткіші кҿңіл қуантпайтындығы тағы белгілі. Рас, жазба ҽдебиетіне қатысты 

поэтикалық тҧрғыдан Қ.Жҧмалиев, З.Қабдолов, З.Ахметов, Р.Нҧрғалиев, 

М.Атымов, Т.Абдрахмановалардың еңбектері алдымен аталады. 

Ал, қазақ фольклорының поэтикасына қатысты ізденістер енді ғана 

басталды десек те болғандай. Ауыз ҽдебиеті шығармаларының тіл кестесі, ҿлең 

қҧрылысы, қҧрылымы, образдар жҥйесі, сюжет деңгейіндегі қарастырулар 

С.Қасқабасов, О.Нҧрмағанбетов, Ш.Ыбыраев, Б.Ҽзібаева, Б.Рақымов жҽне т.б. 

зерттеулерінде жҥзеге аса бастады. Аталған ғалымдар фольклорлық 

мҧраларымыздың сҿз кҿркемдігіне арнайы тоқталып, оны жҥйелей кҿрсеткен. 

Бҧның асығыс айтылған пікір еместігін сҿз арасында айта кетейік. Эпосты - 

ҽуезе, лириканы – толғау, драманы – айтыс деп жҥйелеп, сала-салаға жіктеп 

ҽкеткен ғалым –теоретик, эстетик – сыншы А.Байтҧрсыновтың «Ҽдебиет 

танытқыш» атты еңбегінде  кҿріктеу (эпитет) теңеулерге негізгі дҽлел батырлық 

жырлардан алынбаған еді. Осы бастама Е.Ысмайыловтың «Ҽдебиет 

теориясының мҽселелері», «Ақындар» жҽне Қ.Жҧмалиевтің «Ҽдебиет теориясы» 

атты еңбектерінде жалғасын тапқан. Батырлық жырлардан бейнелеу 

қҧралдарына қатысты мысалдар келтірілген. Одан кейін де халық ауыз 

ҽдебиетіне байланысты жарық кҿрген еңбектерде шолу тҥрінде айтылып, мектеп 

оқулықтарына батырлық  жырлардан ҥзінділер келтіріледі.  

Қазақтың ақын-жырауларының мҧрасына байланысты зерттеулер жасаған 

М.Ҽуезов жҽне Л.Соболев, А.С.Орлов, В.Жирмунский, Қ.Жҧмалиев, 

М.Ғабдуллин, Ҽ.Қоңыратбаев, Р.Бердібаев, С.Садырбаев енбектерінде де ҿлең-

толғаулардағы дыбыстық қайталаулар, эпитет, теңеулер шолу тҥрінде айтылып 
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отырған. Осындай зерделі еңбектердің негізінде ХХ ғасырдың 40 жылдарынан 

бастап, «Қазақ ҽдебиетінің тарихы» атты кҿп томдықтар шығарылу кҿзделген 

еді. Алғашқы жарық кҿрген «Қазақ ҽдебиеті тарихының» бірінші томында жҽне 

кейінгі басылымдарда да  қатысты тарауларда жырдың сҿз кҿркемдігі, тіл 

ҿрнегіне қатысты мҽселелерде ажарлаудың ҥлгілері қалыс қалмай кҿптеген 

мысалдар арқылы тҥсіндірілген. [4]. Сонымен қоса, «Қазақ ҽдебиетінің 

ҽдебиетінен» арнайы жоғары оқу орындарына оқулықтар дайындаған 

М.Ғабдуллин, Ҽ.Қоңыратбаев, М.Тілеужановтар еңбектерінен де ақын-жыраулар 

шығармашылығындағы ажарлауға қатысты  мысалдарды табуға болады. Солай 

дей тҧрсақ та, бҧлардың бҽрі ажарлауға байланысты арнайы зерттеу емес. 

Анығына кҿшсек, мҧнда аңдату, аңғарту бар екендігіне талас жоқ. Осы тҧрғыдан 

алып қарағанда  Т.Қоңыратбаевтың ажарлаудың бір тҥрі теңеулер жҿніндегі 

зерттеу еңбегіндегі мына тҿмендегі пікірі дҽлелді айтылған.  

«Қазақ теңеулерін лингвистикалық тҧрғыдан зерттеу былай тҧрсын, оны 

ҽдебиеттану тҧрғысынан тексерген  арнайы бірде-бір еңбек жоқ». Шындығына 

келсек, бҧл ажарлаудың бірі теңеуге қатысты жиырмасыншы ғасырдың 

жетпісінші жылдарынан кейін айтылған пікір екендігі даусыз. Бҧл арада біздің 

мақсатымыз теориялық тҧрғыдан тҧжырымдар жарыстыру емес, қайта кҿркем 

шығармаларды негізге алып талдауға байланысты қаншалықты зерттеулер 

жасалғанын анықтау еді. Нҽтижеге жҥгінсек, кейбір кҿлемді шығармалардың 

кҿркемдік ерекшеліктеріне қатысты жол-жҿнекей ҽңгіме болып, біркелкі 

дҽлелдемелер болмаса нақтылы бейнелеу қҧралдарының белгілі шығармалардан 

тҧтастай тексере қараған  еңбектер  ҿте аз екендігі кҿпке мҽлім. Жалпы қазақ 

ҽдебиетінің  аса бай саласы болып  табылатын эпостық жырлардың кҿркемдік 

кҥш-қуатын таразылау, ондағы бейнелеу қҧралдарының алатын орны, атқаратын 

қызметін негізі ғылымдағы ҥлкен жетістіктердің  бірі болатындығына ешкімнің 

кҥмҽн туғызбайтындығы анық. Ҿкінішке орай, осы уақытқа дейін мҧндай арнайы 

тоқталып, монографиялық тҧрғыдан зерттелмеуі ҽдебиеттанушы ғалымдарды 

ойландыруы тиіс. Сондықтан біздің зерттеуіміздің мақсаты – осы олқылықтың 

орнын толтыруға біршама ҥлес қосу, жыраулар поэзиясындағы ажарлаудың аса 

пҽрменді  кҿркемдеу, бейнелеу қҧралы екендігіне кҿңіл бҿліп, осы мҽселелердің  

негізінде ажарлаудың ассациациялық  мҥмкіндіктері мен  тҧрақтылық  сипатын, 

дыбыс ҥндестігі мен бояу ҥйлесімділігін анықтау, ажарлаудың жоғарыдағы 

аталған тҥрлерінің семантикалық структурасы қандай, стильдік вариациялары 

мен эмоционалдық – экспрессивті сапасына назар аудару, сҿйтіп нҽтижесінде  

ажарлаудың қолданыс аялары мен функционалдық  негіздерінің мҥмкіндіктері  

қандай деген сауалдарға жауап беру. Осы мақсатта ажарлауға қатысты дауыс 

ырғағы, дыбыс қайталаулар аллитерация мен  ассонанс, эпитет пен теңеу 

ізденісімізге арқау болып, олардың эпикалық шығармадағы қызметін ерекшелеу 

алдыңғы орынға шығады. Рас, біздің жоғарыдағы санамалап ҿткен мҽселелеріміз 

ажарлауға қатысты болып отыр. Ақын-жыраулар мҧрасынан бҥкіл бейнелеу 

қҧралын табуды немесе атқаратын қызметін тҥсіндіруді біз мақсат еткен жоқпыз. 

Олай мақсат еткен кҥннің ҿзінде  бейнелеу қҧралдарының қҧрылымдық 

негіздері, жасалу заңдылықтары, жыраулар толғауларында атқаратын қызметі бір  
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монографиялық зерттеудің бойына сыймас та еді, егер солай етуге ҽрекет қылсақ, 

онда басқа да еңбектер сияқты ҥстірт шолумен ғана қанағаттанатынымызды 

алдын-ала білген едік. 
Ал, жалпы алып қарағанда қазақ халқының ҿлеңдік қоры, оның ҿзіндік 

ерекшеліктері дейтін мҽселелер ерте замандардан айтылып келеді. Қазақтың 
даңқты перзенті Ш.Уҽлихановтың бҧл істе елеулі еңбегі бар екендігі ҽркімге 
жақын таныс. Сонымен қатар, қазақ жеріне келіп, оның ҽдет-ғҧрпын, салт-
дҽстҥріне ҥңілген кҿптеген Европа ғалымдарының аса қызыға қарағаны тағы да 
халқымыздың поэзиясы екендігі мҽлім. Ерте кездің ҿзінде айтылған академик 
В.Радловтың мына пікірі соның дҽлелі: «Қазақтың ҿз ҿлеңдерінде бағалы 
санайтын ертегілердегідей ҽлдеқандай бір жан тҥршігерлік жҽне ғажайып дҥние 
емес, ол ҿзінің сезімі мен талап-тілегін, қоғамның ҽр мҥшесі аңсайтын арман-
мҧраты жыр етеді. Тыңдаушыларды сҥйсіндіретін қисынсыз ғаламат жайлар, 
керемет зор нҽрселер емес, табиғат жайлары, айналадағы  ҿмірдің ақиқат 
шындығы». Сҿз ҿнеріндегі кҿркем бейнелер, тіл шҧрайы, кҿркемдік кестелер 
дегеннің ҿзі ҧлттық ерекшеліктің  ғажайып бір айғағы. Бҧл ҽсіресе, жыраулық 
шығармалардан айрықша танылады. Белгілі ғалым, академик З.Ахметов былай 
дейді: «Тілдің, сҿз кестесінің табиғилығы мен қарапайымдылығы дегеніміз 
халықтың кҿркем дҥние танымы, кҿркем ой-сезімі қоғамдық ҿмірімен нақтылы 
ҽлеуметтік-тарихи жағдайлармен тығыз байланысты қалыптасқандығының 
белгісі. Міне, сондықтан да тілінің қарапайымдылығы, кҿркемдігі мен 
тартымдылығы жағынан  халық поэзиясы ҽрқашан да тамаша ҥлгі болып қала 
бермекші. Нағыз поэзиялық кҿркемдік шеберлікті танытатын халықтың ҿлең 
жырлары болса, халықтық тілдің тҧнығынан алынған  небір асыл сҿздерді де сол 
ҿлең-жырлардан табамыз»,- депті. Осы пікірдің жалпы жыраулық шығармаларға 
қатысты айтылғандығын да байыптау қиын емес. Бір анығы ҿлең-жыр болсын 
оның кҥш-қуаты, сҿздік нақышы алдымен айтушы шеберлігіне байланысты екен. 
Батырлық жырларды жырлаушы шеберлігін анықтау, ондағы сюжеттік 
ерекшелік пен образ жасаудағы мҥмкіншіліктен ғана емес, соны қиыннан-
қиыстырудағы сҿздік қолданыспен де ерекшелетіндігін ҧмытпайық. Осы 
қисынның тҥп негізі – кҿркемдік ойлауға тіреледі. «Кҿркемдік ойлаудың  
табиғаты мен мҽні – дҥниені кҿркемдік игерудегі рухани қабілет екендігімен 
анықталады. 

Қазақ хандығы дҽуіріндегі ҽдебиеттің екі тҥрлі ҿлең қҧрылысы арқылы 
жасалғандығын кҿптеген зерттеушілер тілге тиек еткен. «Біріншісі – жеті-сегіз 
буынды болып келеді де, екіншісі он бір буынды. Алғашқысы қысқа 
қайырылады жҽне ол қазақ эпосында жиі кездесіп отырған жағдай» [5]. Бҧнымен 
қатар  ҿлең-толғалар кейде  қара сҿзбен алмасып, арасында жыршылардың  
ҽлқиссалап кететіндігі барлығы белгілі жайт. Жырдың қҧрылымының негізі 
осылай болса да, ондағы шумақтар мен қарасҿздердің ҿзі ҧйқасқа негізделген. 

Жыраулардың ҿлең-толғаулары кҿбінесе шҧбыртпалы жҽне ерікті ҧйқасқа 
қҧрылып, дыбыстық жағынан ҧйқастың заңдылығы сақталуы да кҿбіне 
ҥндестікке байланысты қызмет етіп отырады. Бҧл орайда, жыраулар мҧрасына 
қатысты елеулі еңбек жазған Т.Сыдықов былай дейді: «Жыр кҿбіне жеті-сегіз 
буынды ҿлең тҥрінде келетіндіктен, дыбыс ҧйқасының: ассонанс, аллитерация, 
ішкі рифманың қолданылуымен де жасала береді». Буын, ҧйқастың 
қолданысында айрықша қызмет атқаратын ырғақ болса, оның дыбыстық 
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жағымды ҥйлесімділік жасауы заңды. «Ақын-жыраулардың ҿлең-толғауларының 
мелодиясы онша бай болмаса да ритмасы анық, речитативының ҥні жоғары, 
кҿтеріңкі келеді, домбыраның сазы жҽне оған байланысты  ҿлең шумағының 
пафосы халықтың ерлік ҿмірінің тарихын кҿтеріңкі беруге қолданылады». Бҧл 
айтылғандардың негізі тек жырдағы аллитерацияға ғана емес, ассонансқа да 
қатысты. Жырдың кҿп шумақтарының кҿбіне ашық дауыстылармен басталуы 
айтылар ой мен сезімге де ажар бітіруге қызмет ететіндей. 

Ақын-жыраулар поэзиясындағы бейнелі сҿздер жҥйесінің, суреттеу, 
мҽнерлеу қҧралдарының, сҿз қолдану шеберлігінің, сҿз саптау ерекшелігінің, 
сҧлулық ҽлемінің жҧмбақ-қҧпиялары ала-бҿтен, жаратылысы қызық. Поэзияның 
ішкі астар-қабаттарындағы, тереңдері мен қойнауларындағы қайнар кҿздерін 
ашу, қисапсыз кҿркемдік қҧбылыстарды айқындау, кестелеу тҽсілдерінің 
табиғатын тану, сҿздің кҿркемдік, эстетикалық қасиеттерін тану, бейнелі тҥрде 
қолданылуын контекспен тҧтастықта алып тексеру поэзия тілінің тарихы мен 
теориясын зерттеу екені белгілі. 

Ақын-жыраулар поэзиясының кҿркемдік кестесінде терең мағыналы сҿздер 
ҧшан-теңіз. Сыртқы дҥниеге ҽсерлері мен тҥйсік-тҥсініктерді синтездейтін жҽне 
ҿнерпаздықпен жҥйеге тҥсіретін, болмыстың бейнелері мен моделін, ҽлемді 
кҿркемдік, рухани, практикалық тҧрғыдан игерудің принциптерімен ҥйлестіре 
суреттейтін сана қабілеті кҿркемдік қиял деп аталады.   

ХҤ-ХҤІІІ ғасырлардағы жыраулар мен ақындарда жан-жақты сомдалған 
адам образы болмағанмен шебер бейнеленген портреттер мен мінездеулер, 
батырдың жан кҥйін суреттеу эпизодтары, батырлар мінген сайгҥлік сипаттары 
біршама кездеседі. Ал, мінез-қҧлық нормаларын жақсы-жаман ҽдеттерді қарама-
қарсы қойып шендестіре суреттеу адам образын бейнелеуге барар жолдағы 
нышандар еді. 
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ҼОЖ 811.512.1 

БИЯРОВ Б.Н., ИБРАЕВА М.К. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Ҿскемен қ., Қазақстан 

 

АЛТАЙ ТІЛДЕРІНІҢ ГЕНЕТИКАЛЫҚ ТҦРҒЫДАН ТОПТАСТЫРЫЛУЫ 

 

Қазіргі тіл білімінде алтай тілдерінің туыстығын дҽлелдейтін зерттеулер 

азайып, «алтаистика» деген ҥлкен бір сала тоқырауға ҧшырады. Оның екі тҥрлі 

себебі бар деуге болады: 1) алтай тілдерінің туыстығы туралы пікірлердің екіге 
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жарылуы, яғни болжам тҥрінде қалуы; 2) қазіргі жастардың іргелі ғылымдарға 

бармауы. Сондықтан, біз, ҿткен ғасырлардың зерттеулеріне сҥйенуге мҽжбҥр 

боламыз. Кезіндегі ірі ғалымдар Х.Педерсон, Г.Рамстедт, А.Рясянен, В.Иллич-

Свитыч т.б. алтай тілдері бір моногенезден тараған туыс тілдер десе, тағы бір 

алыптар Б.Коллиндер, В.Котвич, Ю.Немет, А.Щербактар алтай тілдеріндегі 

ортақтық ҧзақ уақыт кҿрші отыру барысында пайда болған сҿз алмасу ғана деп 

шешеді. 

Тіл білімінде, ең алдымен, алтай-орал тілдер семьясының туыстығы туралы 

болжам пайда болғанын, оны алғаш ҧсынған Сібірде айдауда болған швед 

офицері И.Табберт-Страленберг екенін жақсы білеміз. Бҧл пікірді В.Шотт, 

Г.Винклер, А.Боллер, А.Алквист, В.Банг сияқты ғалымдар да қолдағаны мҽлім. 

Кейін алтай  жҽне орал тілдер семьясы жеке-жеке қаралатын болды. Ҿйткені 

орал, алтай тілдері арасындағы байланыс типологиялық ҧқсастық, генетикалық 

емес деген кҿзқарас қалыптасты. Барлық зерттеулер алтай-орал тілдеріне ортақ 

300-дей ғана лексикалық ортақтық табумен шектелді. 

Ал алтай тілдер семьясының ішіндегі ҿзара ҧқсастық ҽлдеқайда басым.  

Мҽселен, «Тҧңғыс-мҽнжҥр сҿздігінде» һалган «аяқ», моңғол тілінде 

һалаған/һалақан «алақан», тҥркі тілдерінде алақан «алақан», корей тілінде пхаль 

«қол», паль «табан» сҿздері бҽріне ортақ тҥбір ме, ҿзара алмасқан кірме сҿз бе, 

ажырату ҿте қиын. Сондай-ақ тҧңғыс тілінің ҿкілі эвенк тілінде һим «таңба» 

«белгі» сҿзі моңғол тілдерінде (қалмақ, бурят тілдерінде) ім «таңба», «белгі» 

мағынасын береді де, тҥркі тілінің бір бҧтағы қазақ тілінде ен «таңба», «белгі» 

тҥрінде қолданылады. [1;30]. 

 

1.Тҧңғыс-мәнжҥр тілдерінің топтастырылуы 

 

Алтайтанушы-ғалымдардың кҿпшілігі тҧңғыс-мҽнжҥр тілдерін алтай тілдер 

семьясынан ерте ажырап кеткен тілдер деп таниды. Сондықтан алтайлық 

тектілден мҥлдем алыстап, флексияны жоғалтып, аналитикалық даму жолына 

тҥскен дейді. Енді бір ғалымдар тҧңғыс-мҽнжҥр тілі мен моңғол тілінде ортақ 

лексемалар кҿп, ал тҥркі тілдерімен ортақтық аз екенін атап кҿрсетеді. Мысалы, 

тілші-ғалым Э.В.Севортян тҧңғыс-мҽнжҥр тілінде 10 пайыздай тҥркі сҿздері бар 

дейді. 

Тҧңғыс-мҽнжҥр ҿзара жақын, туыс бірнеше ҧсақ тілдер тобы. Орта жҽне 

Шығыс Сібірде, Охот теңізі жағалауында, Амур ҿзені бойында, Солтҥстік-шығыс 

Қытайда, Шыңжан-Ҧйғыр автономдық ауданында, Моңғолияның Барги 

ауданында таралған. Жалпы саны 11-ге жететін тілдердің бесеуі нақты 

дараланған: эвенк (солон жҽне негидальмен қоса), эвен, удэгей (орочпен қоса), 

нанай (ульча жҽне орокпен қоса), мҽнжҥр (чжурчжень ҿлі тілімен қоса). 

Бҧл тілдерге агглютинативті морфологиялық тип, фузиялық қҧбылыстар 

тҽн. Аналитизм белгілері, ҽсіресе, мҽнжҥр тілінде айқын кҿрініс береді. 

Демеуліктер кең қолданылады. Чжурчжень тілінің жазба ескерткіштері ХІІ-ХVІ 

ғасырларға жатады. Моңғол алфавиті негізінде жасалған мҽнжҥр жазуы 1599 
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жылдан бастау алады. Ал Ресейдегі тҧңғыс тілділер 1936 жылдан бастап орыс 

графикасында жазып келеді. 

Тілдердің генетикалық байланыстарын іздегенде олардың зерттелу дҽрежесі 

маңызды рҿл атқарады. Компаративистік тҽсілмен қарастырылатын тілдер 

неғҧрлым толық зерттелген болса, одан шығатын нҽтиже де соғҧрлым шындыққа 

жақын келеді. Алтай тілдері біршама толық зерттелді, бірақ тҥбегейлі емес. 

Олардың ішінде ең кҿп қарастырылғаны да, таралу аймағының (ареалының) кеңі 

де тҥркі тілдері. Қалай болғанда да, біз тҧңғыс-мҽнжҥр тілдерінің топтастырылу 

мҽселесіне тоқталмақпыз. Топтастырудың ҿзі генетикалық байланысқа 

жетелейтін бірден-бір соқпақ болып табылады.  

 

1.1 Л.И.Шренктің топтастыруы 

(1826-1894) – Ресейдің зоолог, геолог, 

этнолог ғалымы.  1850 жылы Дерпт университетін бітірген соң, философия 

магистрі дҽрежесінде Сібірді зерттеу жҧмыстарына жіберіледі. Ол 1855 жылдары 

Сахалин аралына дейін зерттеу жҧмыстарымен барады. Негізінен ботаника, 

зоология жҽне этнографиялық зерттеулер жҥргізеді. 1861 жылдан ҿмірінің 

соңына дейін Император Академиясында ғылыми жҧмыспен айналысады. 1888 

жылы академик атағын алады. Ғылымға алғаш рет «палеоазиат халықтары» 

деген терминді енгізеді. Л.И.Шренк антропология, зоология, география, 

этнография салаларынан қҧнды ғылыми еңбектер жазып қалдырады. Ғалымның 

қҧрметіне сахалиндегі бір таудың аты, бір жыланның аты жҽне бір кҿбелектің 

аты ғалым есімімен аталады. 

Тҧңғыс-мҽнжҥр тілдерінің ең алғашқы классификациясын жасауға 

Л.И.Шренк талпыныс жасады. Ол Амур ҿзені бойындағы тҿрт тҧңғыс тайпасын 

бҿліп кҿрсетті: 

1. Даур жҽне солон – моңғол тілінің ҽсері кҥшті ықпал еткен тҧңғыс 

тайпалары. 

2. Мҽнжҥр, гольд жҽне ороч – тҧңғыс-мҽнжҥр тілдерінің оңтҥстік бҧтағы. 

3. Орочон, манегир, бирар жҽне кили. 

4. Ольч, орок, негидаль жҽне самагир [2;24]. 

Сонымен нанай тайпасы (гольдтер) бҧл топтастыруда мҽнжҥр, ороч 

тайпаларымен бір топқа жатқызылады. Ал 1920-шы жылдарға дейінгі 

топтастырулардың барлығы дерлік тҧңғыс-мҽнжҥр тілдерін оңтҥстік (мҽнжҥр) 

жҽне солтҥстік (тҧңғыс) деп бҿліп келген болса, нанай тілі бірде оңтҥстік, бірде 

солтҥстік топқа ене беретін.  Профессор В.И.Цинциус мҧндай бҿліністер нақты 

принципке сҥйенбей жасалғандықтан, кҿмекші қҧрал дҽрежесінде ғана деп 

бағалайды.  

 

1.2 В.А.Аврориннің топтастыруы 

Валентин Александрович Аврорин (1907-1977) – Ресейдің тілші-ғалымы. 

Тҧңғыс-мҽнжҥр тілдерінің, оның ішінде нанай тілінің маманы болған. КССРО  

ҒА корреспондент-мҥшесі.1930 жылы Ленинград мемлекеттік университетінің 

тарих-этнография факультетін бітірген.  1956 жылы докторлық диссертациясын 
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қорғаса, 1964 жылы корреспондент-мҥше болды. Кейін Новосібір 

университетінде қызмет істеді. В.А.Аврорин тҧңғыс-мҽнжҥр тілдерін тең 

дҽрежелі ҥш топқа бҿлуді ҧсынады:  

1. Солтҥстік тҧңғыс (эвенк, негидаль, солон, эвен тілдері). 

2. Оңтҥстік тҧңғыс (нанай, ульч, ороч, орок, удэгей тілдері). 

3. Мҽнжҥр (мҽнжҥр жҽне чжурчжен ҿлі тілі) [3;12].  

 

1.3 О.П.Суниктің топтастыруы 

Орест Петрович Суник (1912-1988) – тҧңғыс-мҽнжҥр тілдерінің маманы, 

ғалым.Филология ғылымдарының докторы (1962 жылы). Ульч тілінің алфавитін 

жасаған. 1957-1987 жылдары Тіл білімі институтының Ленинград бҿлімін 

басқарған. Профессор О.П.Суник Аврориннің топтастыруын қатты сынап, оның 

принципсіздігін жҽне ҥш топқа бҿлу аздық ететінін ескертеді. Ол алдыңғы екі 

топты дербес топтар бола алмайды дейді, ҿйткені оңтҥстік тҧңғыс тілдері 

мҽнжҥр тіліне ҿте жақын келетінін атап кҿрстеді. О.П.Суник былайша бҿледі: 

1. Тҧңғыс бҧтағы:  

1.1 Эвенк тармағы (эвенк, солон, негидаль, эвен). 

1.2 Нанай тармағы (нанай, ульч, ороч, орок, удэгей). 

2. Мҽнжҥр бҧтағы: 

2.1 Мҽнжҥр жазба тілі 

2.2 Чжурчжень ҿлі тілі 

2.3 Сібе диалектісі [4;19]  

Осы соңғы топтастыруды (О.П.Суниктің топтастыруын) негізгі деп тануға 

тура келеді, себебі мҧнда тҧңғыс-мҽнжҥр тілдерінің таралу аймағы, ҧқсастығы 

барлығы ескеріліп жасалған. Мҽселен, мҽнжҥр тілі Қытайды мҽнжҥрлер билеп 

тҧрған уақытта (1644-1911 жж) ауызша да, жазбаша да дамыса, қазіргі кезде 

жоғалып бара жатқан тілдер қатарынан орын алды. Қазіргі Ішкі Моңғолияда 

(Қытайда) 11 млн-дай мҽнжҥр халқы бар, алайда олар қытай тілінде сҿйлейді. 

Бҧл Қытайдың кез келген елді, тілді тез арада ассимиляциялап жіберетін қабілеті 

бар екенін тағы да дҽлелдейді. Ал мҽнжҥр тілінің негізінде жатқан чжурчжен тілі 

ХІІ ғасырда дҽуірлеп тҧрса, қазір ҿлі тілдер қатарында саналады.  

Осы топқа жататын сібе диалектісі ғана аз-мҧз сақталып қалған. Қытайдағы 

Шыңжан-ҧйғыр  автономиялық ауданында 83 мыңдай сібелер тҧрады жҽне ҿз 

тілдерінде шығатын газет, радиолары бар. Сібелерді (жалпы мҽнжҥрлерді) 

қазақтар «қара қытай» немесе «шҥршіт» деп атағаны белгілі. 

Тҧңғыс тілдерінің де жағдайы осыған ҧқсас. Мҽселен, ең ірі деп саналатын 

нанай тілінің ҿзінің халі мҥшкіл. Ол да басқа ҧсақ ҧлттар сияқты Ресейдің 

қҧрамына сіңіп бара жатыр. Ресейде 11 883 нанай халқы бар болса, олардың ҿзі 

Хабаровск ҿлкесіне шашырай орналасқан. Жеке нанайлардан ғана тҧратын елді 

мекен жоқ. Бҧл, ҽрине, тілдік қарым-қатынасты азайтып, оның жоғалуына алып 

келетін бір фактор. Екіншісі таза нанай тіліндегі балабақша, мектептердің 

болмауы дер едік. Нанай тілінде сҿйлесетіндер олардың 60-70 жастағы ҥлкендері 

ғана. Егер олар ҿмірден озып, қайтыс болса, нанай тілінде сҿйлейтін ҧрпақ та 
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қалмауы мҥмкін. Орыс тілі нанай тілін қоғамның барлық саласынан ығыстырып 

шығарды. Ол тілді сақтап қалуға енді мҥмкіндік қалған жоқ десе де болады.   

Тҧңғыс-мҽнжҥр тілдері алтай тілдер семьясынан ерте ажырап кеткенімен, 

Сібірдегі тҥркі, моңғол тайпаларымен аралас-қҧралас ҿмір сҥрді. Тілдік араласу 

мҥлдем жоғалып кетпегендіктен, олардың лексикасында ортақ элементтер 

кездесіп отырады. Ал академик А.М.Щербактың айтуынша, қазіргі 

компаративистикада фонетика мен лексикадан гҿрі морфологиялық сҽйкестіктер 

маңызды дейді. Алайда тҥркі-моңғол-тҧңғыс тілдеріне ортақ морфологиялық 

кҿрсеткіштер ҿте аз кездеседі. Қолда бар морфологиялық ортақтықтар тҥркі-

моңғол-тҧңғыс тілдерінің бір ататілден тарағанын дҽлелдеуге жеткіліксіз. 

Академиктің пікірі бойынша бҧл пареллелдердің кҿпшілігі тҥркі-моңғол, моңғол-

тҧңғыс тілдерінің ҧзақ уақыт араласуынан пайда болған. Морфологиялық 

элементтердің бір-біріне ҿтуі, кҿбінесе, қостілділік кезінде мҥмкін болады. 

Мҽселен, бҧл қҧбылыс қазіргі ҿзбек-тҽжік тілдерінен байқалады. Мҧнда ҿзбек 

тілінің сҿзжасам аффикстері тҽжік тіліне молдап енген. 

Алтаист-ғалымдар Г.И.Рамстедт, Б.Я.Владимирцов, Н.Поппе, М.Рясянен, 

В.И.Цинциус, Н.А.Баскаков, О.П.Суник, Б.Базылхандар алтай тілдерінің 

генетикалық туыстығына шек келтірмейді. Мҽселен, В.И.Цинциус алтай 

тілдерінің қазіргі кезде жеке-жеке біршама толық зерттелгенін айта келіп, 

оларды салыстырмалы-лексикалық жҽне этимологиялық тҧрғыдан қарастыруға 

ҽбден болатындығын атап кҿрсетеді [1;23]. Мысалы, тҧңғыс-мҽнжҥр тілінде – 

паран, эвенкі тілінде - Һаран, негидаль тілінде – хайан «тҧрғын ҥй, тҧрған жер, 

ошақ» мағыналарын берсе, моңғол тілінде – Һаран, аран, арад, қалмақ тілінде – 

арн «адам, халық» мҽнін береді. Ал кҿне тҥркі тілінде – аран «ат қора», шағатай 

тілінде – аран «сарай», қырғыз тілінде – аран «халық» ҧғыдарын туғызады. 

Тіптен алшақ жатқан корей тілінде – парам «ҥйдің қабырғасы» деген сҿз екен. 

Бҧл мысалдар сҿздің ататілден бері келе жатқан ортақтығын кҿрсетпей ме?! Рас 

М.Рясянен қырғыз тіліндегі аран «халық» таза моңғолизм деп табады. 

Қырғыздар Енисей бойында тҧрғанда енген сҿз болуы керек. 

 

2. Моңғол тілдерінің топтастырылуы 

 

Моңғол тілдері алтай макросемьясының тҥркілерден кейінгі бір ірі  

тобына жатады. Бҧл тілде сҿйлейтін адамдар саны 6,8 млн болса да, 

таралуаймағы біраз жерді қамтиды. Атап айтқанда аумағы ҚХР-дың солтҥстік 

аймақтарынан Дон, Еділ ҿзендеріне дейін созылады. Моңғол тілдеріне зерттеу 

жҥргізіп, классификациясын жасаған ғалымдар кҿп емес, алайда оның басы 

моңғолтанушы-ғалым Б.Я.Владимирцовтан басталады. 

 

2.1 Б.Я.Владимирцовтың топтастыруы 

БорисЯковлевичВладимирцов (1884-1931) – Ресейдің шығыстанушы, 

моңғолтанушы ғалымы, академик. Моңғолдың тіл білімі мен ҽдебиетінің, тарихы 

мен этнографиясының білгір маманы болған. Буддизм дінін қабылдаған. 1909 

жылы Санкт-Петербург университетін қытай-мҽнжҥр тілдерінің маманы ретінде 
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аяқтайды. Ҿзі оқыған университеттің моңғол, қалмақ тілдері кафедрасында 

жҧмысқа кіріседі. 1911 жылы магистр дҽрежесін алғаннан кейін, Батыс 

Моңғолияның Қобда аймағына аттанады. Мҧнда, негізінен, дербет жҽне байыт 

тайпаларының тілдерін зерттейді. Ғалым Моңғолияда 1915 жылға дейін болып, 

диалектілерді, эпостарды, шаманизм, буддизм діндерін жан-жақты зерттейді.  

 Б.Я.Владимирцов Санкт-Петербургке оралған соң, университетте дҽрістер 

оқи жҥріп, ҿз зерттеулерін жалғаcтыра береді. 1918 жылы профессор, 1929 жылы 

академик дҽрежелеріне ие болады. 1931 жылы ҿмірден озған ғалым артында 70 

шақты қҧнды ғылыми еңбектер қалдырады. Олардың ішінде «Работы по истории 

и этнографии монгольских народов», «Работы по литературе монгольских 

народов», «Работы по монгольскому языкознанию», «Восточная литература» 

сияқты классикалық ғылыми еңбектер де бар. 

 Моңғолтанушы-ғалым Б.Я.Владимирцов моңғол тілдерін алғаш зерттеген 

ғалымдардың бірі болып табылады. Ол ҿз топтастыруын алтай тілдер 

семьясындағы моңғол тілінің алатын орнын кҿрсетуден бастайды (Владимирцов 

Б.Я. Грамматика письменно-монгольского языка. М., 1929.): 

 

Алтай ататілі 

 

Жалпы моңғол-тҥркі 

    

Жалпы моңғол                   Жалпы тҥркі                       Жалпы тҧңғыс  

 

Моңғолдың жазба тілінің негізінқалаған кҿне моңғол сҿйленісі  

 

Орта моңғол сҿйленісі: ХІІ-ХІV ғ. моңғол сҿйленісі 

 

Жаңа моңғол сҿйленісі: халха сҿйленісі     

 Алайда Б.Я.Владимирцов алтай тілдерінің туыстығын дҽлеледеуге 

агглютинация қҧбылысы мен сингармонизм жеткіліксіз деп табады. Негізгі 

дҽлелдерді морфологиядан іздестіру керек екенін атап кҿрсетеді. Ал, біз, алтай 

тілдерінің ҿзара туыстығын ол тілдердің генеологиялық топтастырылуы арқылы 

іздестірдік.Енді Б.Я.Владимирцовтың тікелей моңғол тілдеріне жасаған 

топтастыруын келтірелік. Бҧл ХХ ғасырдың басында жасалған топтастыру екенін 

ескертеміз. 

І. Батыс бҧтағы 

1. Ойрат сҿйленісі («наречие» деп береді) 

А. Еуропа ойраттары: 1)Астрахан дербэттері (Большедербэт, Бузава); 

2) Астрахан торғауыттары (Орал қалмақтары, Орынбор қалмақтары) 

В. Қобда ойраттары: 1) Қобда дербэттері (Халха дербэттері); 2) Байыт 

(Халха байыттары); 3) Алтай торғауыттары; 4) Алтай ҧранхайлары; 5) Захач 

(Халха захачтары); 6) Дамбы ҿлеуіттері; 7) Мыңғат.  

2. Ауғанстан моғолдарының сҿйленісі   

ІІ. Шығыс бҧтағы 
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3. Бурят сҿйленісі: 

А. Байкалға дейінгі буряттар (солтҥстік): 1) Тҿменгіудэлік; 2) Аларлық; 

3) Балағандық; 4) Тункиндік; 5) Эхирет-Булгаттық; 6) Кудиндік; 7) Қапсалдық; 8) 

Унгиндік; 9) Идиндік. 

В. Забайкал буряттары (оңтҥстік): 1) Кудариндік; 2) Селеңгілік (Оңтҥстік 

селеңгілік); 3) Цонголдық; 4) Баргузиндік; 5) Хорилік (агиндік). 

4. Баргут-бурят сҿйленісі. 

5. Дагур сҿйленісі. 

6. Оңтҥстік моңғол сҿйленісі: 1) Солтҥстік-шығыс; 2) Оңтҥстік-шығыс; 

3) Харачин; 4) Чахар; 5) Ордос.  

7. Халха сҿйленісі: 

А. Халха: 1) Урга халха (Дариганга) 2) Шығыс халха 3) Батыс халха (Халха-

сартуыл, Халха-косогол). 

В. Хотогойт (Хотогойт-халха).   

 

2.2 К.Ахановтың топтастыруы 

Аханов Кҽкен (1928-1978) – тілші-ғалым, филология ғылымдарының 

докторы (1966), профессор (1969), ҚазССР ҒА корреспондент-мҥшесі 

(1975).Шығыс Қазақстан облысы, Ҧлан ауданы, Бозанбай ауылында туған. 

ҚазМУ-дың филология факультетін бітірген. Жалпы тіл білімі, лексикология, 

грамматика салаларынан ғылыми еңбектер, оқулықтар жазған. 

К.Аханов «Тіл білімінің негіздері» (Оқулық, 3-бас. – Алматы: «Санат», 1993. 

– 496 бет.) атты оқулығында моңғол тілдерінің топтастыруын береді:  «Моңғол 

тілдерінің қҧрамына мына тілдер енеді: халха-моңғол тілі (жазуы бҧрын моңғол 

алфавитіне,ал 1945 жылдан орыс алфавитіне негізделген; (Моңғол Халық 

Республикасында); бурят тілі (Бурят автономиялы республикасында, Иркутск 

мен Чита облыстарында, Моңғолия мен Қытайда); қалмақ тілі (жазуы орыс 

алфавитіне негізделген; Қалмақ автономиялы республикасында, Астрахань, 

Ростов, Волгоград облыстары мен Ставрополь ҿлкесінде, Қытайда)» [1;487-488 

б]. 

Профессор К.Ахановтың «Тіл білімінің негіздері» атты атақты оқулығында 

моңғол тілдері туралы осы шағын мҽліметтен басқа ештеңе берілмеген. Моңғол 

тілдерінің ірі-ірі ҥш орталығын ғана санамалап ҿте шығады. Жалпы оқулықтың 

ішіндегі «Тілдердің генеологиялық классификациясы» деген бҿлімі асығыс, аз 

жазылған бҿлімдердің бірі. Кҿлемді оқулыққа бҧл кемшілік ҿз кҿлеңкесін тҥсіріп 

тҧрғаны анық. 

 

№1 кесте. К.Ахановтың моңғол тілдерін топтастыруы 

 
 Тілдер  Таралуы  

1 Халха-моңғол тілі Моңғол Халық Республикасында 

2 Бурят тілі Бурят автономиялы республикасында, Иркутск мен Чита 

облыстарында, Моңғолия мен Қытайда 

3 Қалмақ тілі Қалмақ автономиялы республикасында, Астрахань, Ростов, 

Волгоград облыстары мен Ставрополь ҿлкесінде, Қытайда 
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2.3 Г.Д.Санжеевтің топтастыруы 

  

Санжеев Гарма Данцаранович (1902-1982) – бурят халқынан шыққан тілші-

ғалым. Ресейдің Иркутск губерниясындағы Балаған уезінде дҥниеге келген. 

Иркутск мемлекеттік университетінің педагогика факультетін бітірген. 1924 

жылы Ленинград Шығыстану институтының моңғол тілі бҿліміне оқуға тҥседі. 

1931 жылы аспирантураны аяқтап, Москвадағы Шығыстану институтына 

жҧмысқа кіріседі. 1954 жылдан СССР ҒА Шығыстану институтына қызмет етеді. 

Ғалым бурят, моңғол тілдері, ауыз ҽдебиеті жҿнінде кҿптеген қҧнды ғылыми 

еңбектер жазды. 

Г.Д.Санжеевтің моңғол тілдерін топтасыру үлгісі: 

Солтҥстікмоңғол тобы: 

1. Моңғолдың ескіжазба тілі (ХІІІ-ХVІІ ғ) 

2. Ортамоңғол тілі (ХІІІ-ХVІ ғ) 

3. Бурят тармағы 

4. Ішкі Моңғолияның қазіргі ҽдеби тілі (Қытайда) 

Орталықмоңғол тобы: 

1. Қазіргі моңғол тілі (халха-моңғол; шығыс, орталық жҽне оңтҥстік 

диалекті; ордос диалектісі). 

2. Бурят тілі (Ресей-Моңғолия-Қытай). 

3. Хаминган тілі. 

Батысмоңғол тобы: 

1.Ойрат-қалмақ тілі 

2. Ойрат ҽдеби тілі 

3. Қалмақ тілі 

4. Моңғолия мен Қытайдағы ойрат диалектісі 

Оңтҥстікмоңғол тобы: 

1. Шира-югур тілі 

2. Монгор тілі 

3. Баоан-дунсян тілі 

Моғол тобы: 

1.Ауғанстандағы моғолдар тілі 

Қидан тобы: 

1. Қидан тілі 

2. Дағур тілі 

Басқа кӛне тілдер: 

1. Сяньби тілі (ІІ-ІV ғ) 

2. Табғач диалектісі 

Моңғол тілдерінің ішінде ҥш ірі тілдің шоғырын байқауға болады. Олар – 

халха-моңғол, бурят жҽне ойрат (қалмақ) тілдері. Қалғандары осы ҥш тілден 

тармақталып кетеді. Осылардың ішінде тҥркілерге жақын келетіні ойрат тілдері. 

Біз «алтай гипотезасындағы» қарама-қарсы екі пікірді қолдауға немесе 

терістеуге дҽрменсізбіз, ҿйткені ортақ сҿздердің туыстығын немесе кірмелігін  

анықтауға қазіргі ғылымның шамасы жетпей отыр. Дегенмен алтай тілдері, 
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ҽсіресе тҥркі, моңғол, тҧңғыс-мҽнжҥр тілдері, бір ататілден тараған туыс тілдер 

деген болжамға қосыламыз. 
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БҾКЕЙХАНОВ А А., ҼЛІМХАН А.Ҽ. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Ҿскемен қ., Қазақстан 

 

ЛИНГВОЕЛТАНЫМ БАҒЫТЫНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ     

 

Тіл – ҽрбір халықтың рухани жҽне материалдық мҽдениетінің, тарихының, 

бҥкіл бітім-болмысының жарқын айнасы. Ҿйткені ол мҽдениеттің қҧрастырушы 

бір бҿлігі, сонымен қатар, тіл мҽдениетті танытудағы негізгі қҧрал, себебі біз ол 

арқылы мҽдениетті меңгереміз. Тіл мҽдениеттің жалпы сипатын танытады. 

Негізгі ақпаратты сақтайды, жинақтайды, таратады. Осыған байланысты тіл 

ҽрбір этникалық қоғамдастықта этностың мҽдени ерекшелігін танытатын фактор 

ретінде, мҽдениеттің тіл арқылы ҧрпақтан ҧрпаққа жетуін қамтамасыз етеді. 

Осылайша, ҧлтты бір тҧтастырып, бҥтіндігін сақтайды. Мҽдениет арқылы 

тілімізде этномҽдени ақпараттар қалыптасады. Олар рухани мҽдениет жҽне 

материалдық мҽдениет формасында таралады. Қандай да болмасын заттың атауы 

оны тек атап қана қоймай, сонымен бірге оны танытады. 

Лингвомҽдениеттанымдық тҧрғыдан алғанда, тіл тек қарым-қатынас жҽне 

танымдық қызмет атқаратын қҧрал ғана емес, сондай-ақ ҧғым – тіл – мҽдениет 

жиынтығынан қҧралатын, тҧтас дҥние жҿніндегі мол мағлҧмат беретін ҧлттық 

мҽдени код, қор, мҽдени ақпарат кҿзі ретінде танылады.Қайсыбір мҽдениетте 

болмасын ҧлттық нышан орын алады, мҧны тілдік жҥйеден анық байқауға 

болады. Тіл адам мен мҽдениетті жалғастырушы дҽнекер бола алады. Тілде 

халықтық рух мен мҽдениет белгісі болады [1].Тіл – адам қоғамының ең негізгі 

қатынас қҧралы. Тілдің қоғамда атқаратын қызметінің мҽніне орай оны 

http://ru.wikipedia.org/wiki/2005
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қоғамның кҥресі мен дамуының қҧралы, ҧлттық мҽдениеттің формасы деп атауға 

болады [2].  

Ҽр халықтың басынан кешкен тарихы, бҥкіл рухани, мҽдени байлығы, 

болмысы, дҥниетанымы, ҿмір тіршілігіне, кҥнделікті тҧрмысына қажет 

бҧйымдары, ҽдет-ғҧрпы, салт-санасы, талғамы, т.б. сол тілде таңбасы емес, 

дҥниенің тікелей бейнесі емес, оның біздің сана-мызда тілдік шығармашылық 

процесс нҽтижесінде туған бейнесі, яғни «дҥниенің тілдік бейнесі» ҧғамыз. 

Осыған байланысты профессор А.Салқынбай: «Ҽлем бейнесінің бҥкіл кҿрінісі 

мен қоғамдық сана қалыптастырған ҧғымдарын бейнелейтін тіл – адамзат 

танымының феномені. Тіл – тек қарым-қатынас қҧралы ғана емес, адамзат 

дҥниетанымы мен сананы қалыптастырып, дамытуға қызмет ететін кҥрделі 

қҧрылым. Тіл ҧлттық мҽдениеттің қҧрамды бҿлігінің бірі болып қана қоймайды, 

бҥкіл мҽдениет пен танымның негізі саналады. Мҽдениет тіл арқылы жҥйеленіп, 

қалыптасып дамиды. Тілдің қоғамдағы рҿлі қарым-қатынас жасау сипатымен 

ғана шектелмейді, адам ойының, санасының жетілуі мен дамуына да ықпал 

етеді» [3], – дейді. Бір мҽдениеттің аясында ҿмір сҥретін адамдар тілде сҿйлеп, 

ортақ қҧндылықтарға бағынады, наным-сенімдерді ҧстанады. Мҽдениет, 

сондықтан да адамдардың жалпы белгісі емес, оларды біріктіретін фактор болып 

табылады. 

Сҿз – сҿзсіз нақты заттың, қҧбылыстың атауы, алайда, сҿз зат пен 

қҧбылыстың жай ғана таңбасы емес. Сҿз ҿзі ҿмір сҥретін уақыт пен орта туралы 

айта алады.Білім берудің бір тармағы ретіндегі тілдіңҽдістемесін меңгертуде 

елтаным жҽне лингвоелтаным ҧғымдары қатар ҽрі сабақтастықта пайдаланылып 

жҥр. Бҧл ретте елтаным мен лингвоелтанымның айырмашылығы неде деген 

сҧрақ туындайды. Тілі ҿмір сҥретін елдің мҽдениетімен танысу антикалық 

дҽуірдің ҿзінде маңызды болатын. Классикалық тілдерді діни мҽтіндердің негізі 

ретіне оқыту мҽдениетке қатысты пікірлерсіз жҥзеге аспайтын. Тіпті XIV 

ғасырдағы тірі тілдерді оқытуда ауызша сҿйлеуді дамытудың қатарында сол 

елдің реалийлерін де меңгерту басты назарда болды. Ҽсіресе, бҧл неміс 

лингводидактикалық мектебіне тҽн болатын. Шет тілін оқытуда ел мҽдениетін де 

қатар оқыту орыс тіл білімінде «страноведение» деген атауға ие болса, 

Германияда – kulturkunde, яғни мҽдениеттану деп атау қалыптасқан. Америкалық 

білім беру орталықтарында тіл мен территорияға байланысты арнайы пҽн 

«Language and area» ҿткізілсе, Францияда «тіл мен ҿркениет» - «langue et 

civilisation» ҧғымы кеңінен қолданылады, ал Ҧлы Британияда «linguacultural 

staduies» теориясы қабылданған.  

Білім беру ҥдерісінде мҽдениетті оқытудың екі жолы бар: жалпы танымдық 

жҽне философиялық.  

Жалпы дҽстҥрлі шет тілін оқытуда «Елтаным» кешенді оқу пҽні ретінде 

қалыптасқан. Ҽдетте, оқытылып отырған тілді қолданатын негізгі ел туралы 

мҽлімет елтанымның шеңберінде қамтылады. Соның ішінде, жалпы мҽдениеті 

(ҽдебиет, кино, музыка, сҽулет ҿнері, би т.б.), тарихи оқиғалары, географиялық 

ақпараттары, атақты аудандары сияқты ел ҿміріндегі ерекше аталатын 

ақпараттар кешенді тҥрде оқытылады.  
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Ал «лингвоелтаным» тіркесі ҿзі айтып тҧрғандай, бір жағынан тілді ҥйретсе, 

екінші жағынан, сол тілді тҧтынатын ел туралы бағыт. Дҽстҥрлі елтаным мен 

лингвоелтанымның айырмашылығын нақты анықтап алу керек. Қандай тілді 

оқытуда болмасын, елтаным ҧзақ уақыт бойы оқытылып келе жатқан қоғамдық 

пҽн, ал лингвоелтаным филологиялық пҽн ретінде тілді оқытудан бҿлек 

қарастырылмайды, тілді ҥйретуде практика тҥрінде тілдік бірліктердің 

семантикасын оқытады.  

Аталған филологиялық жол екі тҥрлі міндетті атқарады, біріншіден, тілдік 

бірліктерден мҽденитанымдық ақпаратты бҿліп алу, бҧл жағдайда негізгі нысан 

мҽдениет болып саналады. Бҧл ҽдіс орыс тілін шет тілі ретінде оқытуда ҧзық 

жылдар бойы қолданылып келді. Екіншіден, тілдік бірлікті сол тілді жҽне 

мҽдениетті иеленушілердің санасындағы бейнеге ҧқсас етіп қабылдату жҽне 

оқыту.  

Олай болса, лингвоелтанымның басты мақсаты – мҽдениетаралық 

коммуникация актісінде қарым-қатынас қҧзіреттілігін қамтамасыз ету. 

Лингвоелтаным бірнеше мҽселелерді шешуді қамтамасыз етеді, соның ішінде 

мҽтінді бара-бар қабылдаудың филологиялық мҽселелерін атау керек, себебі ол 

тек лингводидактиканың ғана емес, аударматанудың да лингвистикалық негізі 

болып табылады.   

Сондай-ақ лингвоелтанымдық бағыт тілдің ҽлемеуметтік сабақтастығын 

зерттеудің орталық бағыттарының бірі. Тілдің ҽлеуметтік сабақтастығын 

зерттеудің аталған бағытының ҿкілдері, ең алдымен, сҿз мағынасына назар 

аударады. Ғалымдардың айтуынша, сҿздер ақиқаттағы реалийлердің таңбасы, 

сондықтан  олардың семантикасынан кейбір «экстралингвистикалық» 

мазмҧндарды бҿліп алуға болады, бҧл мазмҧн тікелей немесе жанама тҥрде сол 

тілде кҿрінетін мҽдениетті танытады. Олай болса, мағына арқылы лексикалық 

бірлік пен тілдік емес ақиқат арасындағы байланыс жҥзеге асады. 

Лингвоелтанымдық бағыттың дҥниеге келуі, бірінші жағынан тіл мен 

мҽдениет арасындағы мҽселелерді шешумен байланысты болса, екінші жағынан 

таза прагматикалық алғышарттардың негізінде, яғни қарым-қатынас қҧралы 

ретінде шет тілін осы тілде кҿрініс тапқан ел мҽдениетімен тығыз байланыста  

меңгертумен байланысты қалыптасты.  

Ҽлемдік лингвистика сҿз семантикасындағы мазмҧнның ҽлеуметтік 

шарттастығын, сондай-ақ «тіл мен мҽдениет» мҽселесініңжалпы теориялық жҽне 

ҽдістемелік аспектісін зерттеуге Н.Г.Комлев, О.С. Ахманова, Е.М. Веращагин, 

В.Г.Костомаров, Т.Д.Томахин сияқты тілші ғалымдар ҥлес қосты.  

Мҽселен, Н.Г.Комлев ең алғаш лингвистикаға мағынаның мҽдени-тарихи 

бҿлшегі деген ҧғымды енгізді, ол белгілі бір қауымдастыққа тҽн ақиқаттағы 

затты немесе қҧбылысты кҿрсетуші сҿз тек оны білдіріп қана қоймайды, оны 

жасайды дейді. Сондықтан оның семантикасында сол сҿз ҿмір сҥретін ортаның 

ҽлеуметтік фонын кҿрсетін бҿлшектер ҿмір сҥреді. 

«Cҿз-таңбаның «ішкі» мазмҧны барын, яғни сҿз-таңба ҿзінен бҿлек басқа 

нҽрсені кҿрсететінін мойындасақ, мҽдени бҿлшектің барын мойындауға 

міндеттіміз» [4]. 
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Сҿздегі мҽдени бҿлшекті білу шет тілін жетік меңгерудің маңызды шарты 

болып табылады, алайда, сҿздегі мҽдени-тарихи бҿлшек анағҧрлым кең шеңберді 

қамтуы мҥмкін, ал маңыздысы тілді қарым-қатынас қҧралы ретінде меңгеру 

екендігін ҧмытпаған жҿн. О.С. Ахманованың кҿрсетуінше, кез келген 

коммуникативтік актіні жҥзеге асырудың маңызды шарты – «тілдік  қарым-

қатынастың негізі болып табылатын тыңдаушы мен сҿйлеушінің реалийлер 

туралы екі жақты білімі», бҧл лингвистикада «аялық білім» деген атауға ие 

болды [5].  

Лингвоетанымның негізгі нысаны ретінде аялық білімді ҿз еңбектерінде 

Е.М.Верещагин мен В.Г.Костомаров қарастырады. Орыс тіл біліміндегі 

лингвоетанымның қалыптасуы осы екі ғалымның есімімен байланысты. 

Ғалымдардың пікірінше, лингвоелатанымды лингводидактиканың бір бҿлшегі 

ретінде ғана қарастыру қате пікір. Ҽрине лингвоелтанымдық бағытта қол жеткен 

жетістіктер, ең алымен, шет тілін ҥйретумен байланысты екендігін жоққа 

шығаруға болмайды, бҥгінде бҧл кеңінен қолданылады.  

Лингвоелтанымдық бағыттың теориялық іргетасын қалаған Е.М. Веращагин 

мен В.Г. Костомаров қазіргі таңда лингвистер, психологтар мен 

психолингвистер, ҽлеуметтанушылар мен ҽлеуметтік лингвистикамен 

айналысатын ғалымдардың қызығушылығын тудырған тҥрлі мҽселелерді алғаш 

реті қозғаған болатын [6].  

Жоғарыда аталған «аялық білім» аз зерттелген сҿздің семантикалық бҿлшегі 

ретіне лингвоелтанымда қарастырылады, осылайша лингвоелтанымның 

лингвистикалық зерттеу бағыты туады. Аялық білімді объективтендірудің бір 

ҽдісі ретінде психолингвистикада кеңінен қолданыс тапқан ассоциативтік 

эксперимент пайдаланылады. Осы ғылымның зерттеу аясында коммуникативтік 

актінің қҧрылуындағы қоғамдық жҽне тҧлғалық байланыс мҽселесі 

қарастырылады. 

Т.Д. Томахиннің кҿсетуінше, лингвоелтанымның негізгі зерттеу нысаны 

аялық білім болып саналады, онда білгілі бір тілдік жҽне этникалық 

қауымдастықтың мҥшелері орын алады, сондықтан да осы бағыттың шеңберінде 

қарастырылатын кейбір мҽселелер ҽлеуметтік лингвистиканың да сҧрақтарын 

шешеді [5]. Олай болса, лингвоелтанымның зерттеу шеңберінде қарастырып 

жҥрген мҽселелер айтарлықтай бҧл бағытты кешені ғылым ретінде қарастыруға 

мҥмкіндік береді.  

Е.М.Верещагин мен В.Г. Костомаров аялық білімнің барын ғылыми тҥрде 

қарастырған алғашқы ғалымдар, олар лексикалық семантиканың жинақтаушы 

қызметін, тілдің кумулятивтік қызметін ашты, осылайшы тілдік бірліктерді 

адамзаттың ҽлеуметтік қызметінде қол жеткізген білімін сақтаушы «қор» ретінде 

қарастырды. «Егер  Ф. Де Соссюрдің тҧжырымына сҽйкес жалпы «language» 

ҧғымынан алынатын «language-parole» дихотомиясын ескерсек, сҿйлеуге (речь) 

коммуникативтік, ал тілге кумулятивтік қызмет тҽн» [6].  

Е.М.Верещагин мен В.Г. Костомаровтың ерекше ҥлесі аялық білімнің 

лингвистикалық табиғатын ашуында. Олар кҿптеген мысалдар келтіре отырып, 

сҿз семантикасы тек бір ғана лексикалық ҧғыммен шектелмейтіндігін кҿрсетті. 
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Эквивалентті сҿздің ҧғымдық шеңбері басқа салада ҿз семантикасын кеңейтеді. 

Сҿздегі білім бҿлшектенеді, себебі семантиканы қҧраушылардың жиындығын 

немесе семантикалық ҥлестерді (СҤ) мынадай лексикалық аяларға бҿлуге 

болады: егер сҿздің барлық мазмҧн жоспарының барлық семантикасынан 

тҥсінікті СҤ-ді алып тастағанда, олар тҥсініксіз семантикалық ҥлестерден 

тҧратын болады.  

Демек, лингвоелтанымдық зерттеулер ҧлттың ғасырлар бойында 

жинақтаған, бҥгінгі санасында сақталған, келешек буынға берілетін 

қҧндылықтарды жинақтаушы қор – лингвоелтанымдық сҿздік ҽр ҧлттық тілде 

қҧрастырылуы керек жҽне ҽр елдің ҧлттық тілдік саясатында қолға алынуы қажет 

мҽселе екендігін кҿрсетіп отыр.   

Лингвоелтану – тіл ҥйретуді негізге ала отырып, сол ҥйреніп отырған ел 

туралы деректер беру бағыты. Лингвоелтанымның басты мақсаты – тҥпнҧсқа 

мҽтіндерді жҽне серіктесінің сҿзін қабылдай отырып, мҽдениаралық қатысым 

актісіндегі коммуникативтік қҧзіреттілікті қамтамасыз ету. Елтанымдық бағытта 

тіл ҥйретудің негізгі тапсырмасы ҥйреніп отырған халықтың ҧлттық мҽдени 

ерекшеліктерінен нақты кҿрініс беретін тілдік бірліктерді меңгерту болып 

табылады. 

Демек, лингвоелтаным, бір жағынан, тілді ҥйретуге бағытталса, екінші 

жағынан, ҥйреніп отырған ел туралы мҽліметтер береді. Линвгоелтанымның 

негізгі объектісі сол ел емес, ҥйреніп отырған елдің аялық білімі, яғни 

жинақталған тҥрде мҽдениеті, мҽдениетанымы қарастырылады. Сондықтан 

елтаным мен лингвоелтанымының арасындағы айырмашылықты қарастыруда 

мына жайттарға ерекше кҿңіл бҿлу қажет: елтаным қай тілде болса да қоғамдық 

ғылымдардың пҽні ретіне қарастырылса, ал лингвоелтаным филология пҽндеріне 

негізделе отырып, тілді оқытуда тілдік бірліктердің мағынасын ашатын, аялық 

білім беруге бағытталған пҽн болып есептеледі. Сонымен, лингвоелтанымның 

басты мақсаты – мҽдениаралық қатысым актісінде қатысымдық қҧзіреттілікті 

қамтамасыз ету, ең бастысы сҿйлеушінің негізгі ойды жҽне тҥпнҧсқа мҽтіндерді 

қабылдауы. Лингвоелтаным кҿптеген проблемаларды, соның ішінде мҽтіндердің 

ерекшелігін филологиялық тҧрғыдан  шешуді қамтамасыз етеді. 

Лингвоелтанымның басты мақсаты – тіл ҥйренушінің тҥпнҧсқа мҽтіндер 

негізінде ақпараттарды қабылдай отырып, қатысымдық қҧзіреттілігін 

қаматамасыз етуі. Лингвоелтаным тілдік тҧлғалардың кҿмегі арқылы қазақ 

халқының ҧлттық ерекшелігін, ҧлттық мҽдениетін ҥйренуге жол ашады.  Ҧлттық 

ерекшеліктер мен ҧлттық мҽдениет ерекешілктерінен хабардар беретін тілдік 

бірліктерді ҥйрету жҽне ҽлеуметтік сҧрыптаудың қажеттілігі кҿркем 

шығармаларды оқуда, баспасҿз қҧралдарынан, кино жҽне видеокҿріністерді 

кҿруден, ҽн тыңдаудан жҽне т.б. байқалады. 

Сонымен, лингвоелтаным – бҧл қазақ тілін мемлекеттік тіл ретінде оқыта 

отырып, еліміздің қоғамдық жҽне мҽдени ҿмірінен хабардар ететін ҽлеуметтік 

лингвистиканың дидактикалық аналогы деуге болады. 
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С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Ҿскемен қ., Қазақстан 

 

ЖАЛҚЫ ЕСІМДЕРДІҢ МАҒЫНАЛЫҚ ҚЫРЛАРЫ 

 

Тілдегі жалпы есімдерден ҿзіндік ерекше табиғатымен дараланатын жалқы 

есімдерді қарастыратын ономастика ғылымының зерттеушілер тарапынан 

айрықша кҿңіл бҿлініп, кҥні бҥгінге дейін нақты шешімін таппай, ҽлі де зерделей 

тҥсуді талап етіп отырған кҥрделі мҽселелерінің бірі – онимдер семантикасы 

болып табылады. Жалқы есімдердің семантикалық мҽселелері жайлы жазылған 

еңбектер қаншалықты мол десек те, ҽлі де нақты анықталмаған даулы 

тақырыптар қатарынан саналатынын жоққа шығара алмаймыз. Авторлардың 

аталған бағытта жазылған туындыларын барлай қарасақ, «жалқы есімдердің 

мағынасы», «семантикасы», «лексикалық мағынасы», «лексика-семантикасы», 

кей жағдайларда «атаулар уҽжі» мен «жалқы есімдердегі ақпарат», тіпті 

«онимдер этимологиясы» терминдері, анықтамалары мен тҥсініктері бірінің 

орнына бірі жҧмсалып, семантика мҽселесінің тҿңірегіндегі ҽр тҥрлі кереғар ой-

тҧжырымдардың туындауына себеп болған.  

Ономаст ғалымдардың жалқы есімдердің семантикасы жайлы жазылған 

пікірлері мен ойларына шолу жасап кҿрейік. Зерттеушілер тарапынан оңды 

қабылданып келген ономастиканың теориясы мен ҽдістемесі жайлы еңбектің 

авторлары 1970-жылдардың ҿзінде сҿз мағынасының кҥрделі қҧрылым екендігін 

ескере келе, жалқы есімдердің апеллятив-негіздерінің семантикасын – 

атаулардың жасалуына негіз болған тілдік бірліктердің лексикалық мағынасы 

деп таныған[1; 117]. Ономаст А.В.Суперанская атаулар семантикасын олардың 

таңбалық табиғатымен байланысты мҽні, мағынасы тҧрғысынан қарастырған [2; 

250], ҽрі атаулар семантикасы қҧрамына экстралингвистикалық ақпараттың, 
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адамның референтке қатысын анықтайтын объективті, субъективті, ҽлеуметтік 

факторлар мен эмоциясы да енетіндігін атап кҿрсетеді [2; 323]. 

Антропонимдердің семантикасы жайлы ойларын ҧсынған мақаласында 

М.Э.Рут онимдер семантикасының бір шешімін таппау себебін зерттеушілердің 

жалқы есімдердің барлық тҥрлерінің семантикасын бірден ашып, анықтау 

мақсатын кҿздегендіктерінде деп тҥсінеді[3]. Барлық уақытқа жҽне барлық 

зерттеу нысандарына сай келетін, ортақ, ҽмбебап зерттеу ҽдістері мен 

классификациялардың болмайтынын ескеретін болсақ, ҽрине М.Э.Руттың 

кҿзқарасымен ҽбден келісуге болады. 

Топонимдер семантикасына келер болсақ, жер-су атауларының кҿпшілігі 

сол жердің сын-сипатына, қасиетіне қатысты екені белгілі.  

Ономаст ғалымдардың біразы географиялық атауларды лексика - 

семантикалық тҧрғыда таптастыруда тҿмендегі жіктеуді қҧптайды:  

1) Объектінің физика – географиялық сипатын кҿрсететін атаулар; 

2) Адамдардың шаруашылық, тҧрмыстық іс-ҽрекеттері мен қоғамдық 

қатынастарын кҿрсететін атаулар [4; 175 - 176]. 

Аталмыш классификацияны қҧптаушылар «лексика – семантикалық 

классификацияға назар аударудың ең басты мҽні топонимдерді лексикалық 

тҧрғыдан топқа бҿле отырып, мҽн-мағынасын ашу, олардың адамның іс-ҽрекет, 

тҧрмысы, қоғамдық ҿмірімен байланысын анықтап білу болып табылады» [4; 175 

- 176] дейді. 

Ал антропонимдер жайлы бҧлай айта алмаймыз. Қандай есімді мысалға 

алсақ та, сол есімнің иесін білмей тҧрып, ол адам жайлы ешбір нақты дерек біле 

алмаймыз. Тілімізде сипаттама есімдер қойылады, дегенмен, тек есімді естіп 

қана Алтынайдың – сары, Ақнҧрдың – аққҧба адам екеніне немесе Қаламқастың 

қасының қиылып тҧрғанына сенімді бола алмаймыз. Есім арқылы адамның 

жынысын да нақты анықтау мҥмкін емес. Ҿйткені, Бақыт, Ардақ, Бейбіт, Айзат 

сынды аттардың ҧлға да, қызға да қойылуы ҽбден мҥмкін. Сонда есім – таңба 

ретінде таңбаланушы туралы ешбір ақпарат бере алмайды. Есімнің 

мағынасының, есімге негіз болып тҧрған апеллятивтердің мағынасының есім 

иесіне байланысы болмайды. Есім нақты бір «адамға» қатысты болған жағдайда 

мағынаға ие болады. 

Б.Тілеубердиев еңбегінде: «Жалқы есімнің семантикасы деп негізінен 

экстралингвистикалық сипаттағы оның қҧрамдас компоненттерінің тіркесімін 

ҧғынамыз, жалқы есімнің семантикасы ақпараттан жинақталады, ал ақпарат 

тілдік, сҿйлеу жҽне арнайы ономастикалық функциялардан, стилистикалық жҽне 

эстетикалық маңыздылықтардан қҧралады», - деген анықтамаға сҥйенген [5; 73]. 

Сҿздік қордағы лексемалардан экстралингвистикалық факторлар ҽсерінен 

пайда болған атаулар нысанаға даралық сипат береді. Адамдар ҿздері ҿмір 

сҥрген ҽлеуметтік ортаның, қоршаған дҥниенің ерекшеліктерін ескере отырып, 

ҿздерінің танымы тҧрғысынан атау беріп отырған. Кез келген атау ҿзара 

сабақтасып жатқан «таңбалаушы - таңбаланушы – таңба» ҥштігінің нҽтижесінде 

дҥниеге келеді де, бҧл ҥрдісте таңбалаушы, яғни тілдік ҧжым ҿз танымы 

деңгейінде таңбаланушы денотаттың ҿзіндік белгісі, сипаты, даралығын ескере 



67 

 

отырып атау береді. Номинациялық акт барысында пайда болған атаудың ҿзін 

беруші қоғамдық ортаның, тілдік ҧжымның ҿмір тҽжірибесінен алынатындығы, 

ҽрі адамның ҽлемді тану, қабылдау туралы тҥсінігімен де сабақтасатындығы 

белгілі. В.А.Маслова ҧғым, тҥсініктің мазмҧны іспетті болып келетін тілдің 

концептілігі туралы былай жазады: «... тілдің иесі - белгілі бір концептуалды 

жҥйенің иесі. Концептің тҿркіні менталды негіздерге тіреледі. Ҽрбір 

концепте ҽлем жайындағы адам ҥшін аса маңызды білімдер тоғысқан, 

сонымен бірге, мҧнда мҽнсіз кҿріністер ысырылып тасталады. Концептер 

жҥйесінде адамның ҽлем туралы ойлауына негізделетін, адамның ақиқат 

туралы тҥсінігі, оның ерекше концептуалды «суреті» кҿрініс беретін 

ҽлембейнесі (ҽлемді тану, ҽлемді қабылдау) қалыптасады» [6; 41]. 

Қазақ халқы «жақсы сҿз –жарым ырыс» дегендей ҿз ҧрпағына заманына 

орай, қоғами ортаның дҥниетанымына орай ҽдемі, кҿркем есімдер қойып 

отырған. Сол кҿркем есімдердің иелері де, кҿбіне қоғамдық ортаның 

қабылдауында «атына заты сай келіп» отырады. Мысалы:  

«...Сол Беркімбайдың ҽкесінің нағашысы – жаппас Есімбек дейтін болды... 

...Мал мен басы бірдей, қҧдай тілегін берген бір адам: ортан қолдай тҿрт ҧлы 

болды – шетінен қасқыр. Сол тҿрт ҧлдың ортасында бҧлаңдап ҿскен Шҧға дейтін 

қызы болды. Шҧға десе Шҧға. Шҧға, ҿй, шіркіннің ҿзі де келбетті-ақ еді... 

аққҧба, талдырмаш, кҿзі қап-қара, осы, ҥріп ауызға салғандай еді. Ажары қандай 

болса, ақылы да сондай. Жеңілдік дегеннің не екенін білген бала емес. Сҿйлеген 

сҿзі, жҥрген жҥрісі қандай, бір тҥрлі паң еді-ау, шіркін... Бҧл кҥнде ондай қыз 

қайда»[7; 8]. 

Кҿріп отырғанымыздай, Шҧға есімі нақты бір кейіпкердің аты ретінде оның 

болмыс-бітімін ашып тҧрса, керісінше есім иесінің жағымды сипаты есім 

семантикасын да аша тҥскендей. Қазақ тілінің сҿздігінде: «шҧға – майда тҥкті, 

биязы жҥн мата»[8; 742], - деген тҥсінік берілген. Қазақ халқының қабылдауында 

шҧға - ҽдеміліктің, биязылықтың символы іспетті. 

Қоғамдықҧжым мҥшелерінің тілдік қатынаста атауларды қолдану 

ерекшелігінің, яғни «сҿйлеуші-тыңдаушы» арасындағы қызметінің маңызын 

ашып-айқындаудың қажеттілігі – жалқы есімдердің кҿпқырлы лингво-

логикалық қҧрылымдар екенін дҽйектейді. 

«Сҿйлеуші –тыңдаушы» қатынасында сҿйлеушінің жалқы есімді қабылдауы 

екі адам арасындағы ҿзара қарым-қатынасқа байланысты жҥзеге асады. 

Сҿйлеуші жалқы есімді ҿз мақсатына байланысты қолданғанда атауға ҿз 

тарапынан эмоция-экспрессиясын, физиологиялық-акустикалық айтылым 

ерекшелігін т.б. қосады. Ал тыңдаушы осы есім арқылы сҿйлеушінің ойын, 

пиғылын сол қалпында қабылдамай, ол сҿзді ҿзіне белгілі кҿзқарастар елегінен 

ҿткізіп барып қабылдайды. 

Сонымен, жалқы есімдер мағынасы тілдегі жеке сҿздерден қалыптаса келіп, 

олардың мағынасы мен атауды берген қоғамдық ортаның ҽлем туралы 

танымына, ҽрі экстралингвистикалық факторларды ескеретін кҿпқырлы, кҥрделі 

мҽселелер қатарынан табылады. 
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ПУБЛИЦИСТИКАДАҒЫ СҾЗДІ АЖАРЛАУ ТҼСІЛДЕРІ 

 

Сҿзді кҿп білетін адамның барлығы жазушы емес. Сол сҿзді игере отырып, 

сҿз қорын молайтып, тіл мен сҿзді ҽдеби шығармада суреткерлік шеберлікпен 

қолдана білу қажет. Ҽдеби тіл-жай тіл емес. Кҿркем тіл, демек, сҧлу сҿз. Ҽдеби 

тіл ҽрқашанда адамның ішкі жан дҥниесінің кілтін табушы қҧрал. Ол адамның 

ішкі жан дҥниесіне ҽсер етіп, оны эмоциямен ажарландырып, материалдық 

дҥниені сезіне білуге ықпалын тигізеді. Сҿздің қҧдіреті туралы ғҧлама-

ойшылдарымыз талай айтып ҿтті ғой.  Тіл кҿркемдігі мен сҧлулығы жасанды 

бояуда емес, сҿздің шынайылығы, табиғилығы мен қарапайымдылығында. Бҧдан 

басқа сҿз эстетикалық тҧрғыдан да ҽсер етіп, адамның жан дҥниесін сҧлулыққа 

тҽрбиелеп, адалдыққа бағыштайды  [1,214].         

Публицистиканың негізгі функциясы  - қоғамдық пікірді қалыптастыру 

жҽне сол арқылы халық санасына ҽсер ету, бағыт сілтеу болса, публицистикалық 

туынды қоғамдық пікір мен халық санасына рациональды, эмоциональды 

қҧрылымдық элементтері арқылы ықпал етуі қажет. Публицистика 

шығармашылықтың логикалық жҽне эмоциональды ҽсер етудегі ҽмбебап қҧрал 

болып саналады. Публицист қарапайым баяндаудан бастап, оқиғаны ақпаратты 

тҥрде жеткізе отырып, адам бойына ҿмірдің шынайылығын дҽріптеп, ҽрекет 

етуге ой қалдырып, ықпал етеді. Публицист образдылықтан гҿрі, 

эмоциональдылықты кеңінен қолданады. Ҿйткені, публицистика сезімге 

тҧрақты, дҽйекті тҥрде ҽсерін тигізуге мҥмкіндігі бар.  Публицистің негізгі 

мақсаты- қоршаған ортадағы болып жатқан оиғаны шынайы тҥрде мҽлемдеп, 
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ҿзінің ойын ашық тҥрде хабарлау. Ең алдымен публицистің ҽр сҿзі тек ҿз 

орнында ғана тҧруға тиіс. Сонда бір сҿйлемдегі ҽрбір сҿз бір-бірін 

жалғастырушы сҽуледей болып, ҽрбір сҿздің бҧрынғы мағынасы жаңамен 

ауыстырылып, шындықтың беті мҿлдір судай айқара ашылатын болады. Ал 

мағынасы терең, мазмҧны мҿлдір дерек ҽрқашанда оқырманның жҥрегінен орын 

алатыны сҿзсіз. Сондықтан да публицистикадағы деталь, адам психологиясы 

жҽне ішкі мінезі, оқиға болған жер, жаңалықтың жариялануы сияқты белгілер 

баяндау жҥйесінде эмоцианальды элементті алып келеді. Сҿйтіп оның ҽсер 

етушілік белгісін арттырады. Осыдан келіп оның айқындаған мазмҧнын, 

оқырманға ҽсер етудің нҽтижелілігін ҽртҥрлі формада: юмор жҽне сатиралық 

бояулар, патетикалық элемент, полемикалық жалын арқылы кҿрсетуге болады 

[1,102]. Публицист  жай ғана деректі шолып, шолтаң еткізіп, шорт кесе 

алмайды. Ол ҽр оқиғаны терең сезініп қана қоймай, ҽділ шешім беруі тиіс. 

Сондықтан, публицист кҿңілге толғау, сҿзіне терең мҽн беріп, ойға ойлау сала 

отырып керемет ҽдеби ажарлауларды қолдана жазады. Сол себепті, қайсыбір 

публицист жазушыны алатын болсақ оның ҽр сҿзінен, ҽр сҿйлемінен 

ажарлаудың, қҧбылтулардың іздерін кездестіреміз. Ондай ажарлауларға: теңеу, 

эпитетті жатқызамыз. 

Эпитет – заттың, қҧбылыстың айрықша сипатын, сапасын анықтайтын 

суретті сҿз. Эпитетсіз тіпті айтарыңды анықтау, суреттеп отырған нҽрсеңді 

нақтылау қиын [2,218]. Эпитет – сҿз алдына келіп анықтауыштық мҽнге ие 

болады, анықталатын мҥше кҿбінесе бейнелі сҿздің қызметін атқарады.Эпитеттің 

кҿркемдік тҥрлері тҧрақты қолданысы да авторлық қолданысының ең кҿп 

кездесетін тҥрі ғылыми публицистикалық жҽне кҿркем ҽдебиет стилінде екені 

белгілі. Кез келген суреткер дҽстҥрлі эпитеттерді еркін пайдаланады жҽне 

оларды дерлік образдылық элемент ретінде жҧмсайды.Эпитет қай стильде 

кездессе де екі мақсатта қолданылады. Біріншісі анықталатын мҥше ретінде, 

екіншісі кҿркемдік бейнелі мағынада қолданылады.  Публицистикалық стильде 

эпитет ҿзінің тура мағынасында келіп ҿзімен тіркескен сҿзді анықтап белгілі 

образ ҥшін алынып жҧмсалады. Олар тҧрақты тавтологиялық эпитеттер болып 

саналғандықтан дайын тілдік бірліктер ретінде жҧмсалады. Публицистикалық 

стиль қоғамдық ҿмірінің сан алуан мҽселелерін қамтитындықтан, 

дҥниетанымдық-философиялық кҿзқарастар туралы ой-толғам, пікір, сҧхбат 

сияқты тақырыптар негізгі мҽселе болғандықтан, оның тілдік жҥйесінде дерексіз 

ҧғымдарды білдіретін сҿздер кҿп кездеседі. Сондықтан кейбір ҧғым атауларын 

тҥрлендіріп айту ҥшін эпитетті сҿздерді жиі қолданылатын тҽсілдер болып 

табылады. Мысалы:  

Балтағожин, жарықтық, шағын ғана домалақ қара торы кісі еді. 

Анадан асыл туғандар оны ӛсе келе меңгереді. [3,111]  

Эпитет екі ҥзіндіге де айрықша ҿң беріп, ҿмір суреттерін дҽл ҿрнектеп, 

жҥректен орын тауып, ҿрнек қызметін атқарып тҧр.     

Ҽдеби тілге ҥстеме мағына беріп, оның кҿркіне кҿрік қосатын, сол арқылы 

ҽдеби шығарманың мазмҧнын қҧнарландырып, пішінін ажарландыратын 

кҿркемдеу қҧралдарының бірі – теңеу. Мҧнда суреткер заттың, қҧбылыстың 
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ерекше белгілерін кҿрсетпей-ақ, оны басқа затпен, қҧбылыспен салыстыра 

суреттейді. 

Теңеу суреттеліп отырған нҽрсені, оқиғаны тура кҿз алдымызға ҽкеліп, дҽл, 

нақты да шынайы бейнесін қалыптастырады. Айқындау секілді теңеудің де 

публицистикада алатын орны зор. Ҿйткені, теңеу сҿзді қҧбылтып, бҥтін бір 

қҧбылысты бірнеше бір сҿзбен бір бҿлек ҧғымға кҿшіру қабілетіне ие.  

Қорыта айтқанда, ҽрбір публицист суреткер болып есептеледі. Публицистің 

сҿзі суреткердің бояуы іспеттес, иінін тауып, ажарлата, қҧбылтса мҽңгілік 

туындыға айналары сҿзсіз. Мҧндай сҿз жҥректен орын тауып қана қоймай, оның 

танымын байытпақ. Бір сҿз бір ғана нҽрсені танытса, оны қҧбылта, ажарлай 

тіршіліктің, дҥниенің сан сырын танып, сезуге мҥмкіндік беретіні рас. 
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ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСТЫҚ «КЗЫЛОРДИНСКИЕ ВЕСТИ»  

ГАЗЕТІНІҢ ТАРИХЫ 

 

Сыр ҿңіріндегі облыстық басылым тарихы 1930 жылдан бастау алады.  Ана 

тіліміздегі ҧлттық танымдық-саяси басылым «Сыр бойы» 1929 жылы 1 шілдеде  

жарық кҿрсе, орыс тілінде округтік «Ленинский путь» газеті 1930 жылғы  

қаңтардың 1-інен Қызылорда қаласында шыға бастайды. Газеттің жауапты 

редакторы болып В.Клопотюк бекітіледі[1]. Клопотюктің ҧзақ сапарға жол жҥріп 

кетуіне байланысты осы жылдың кҿктемінде уақытша жауапты редактор 

қызметін Батырғали Калюков атқарады[2]. 

Орыстілді газет ҿзінің алғашқы қалыптасу жолында уақытша екі мҽрте 

шығуын тоқтатуға мҽжбҥр болады. Сол жылдың қыркҥйек айының соңында 

Қызылорда округінің тарауына байланысты газет қысқа мерзімге шығуын 

тоқтатады. Қазақша шығатын «Сыр бойы» газетіне қосымша ретінде жарық 

кҿреді. Бір айдан кейін «Ленинский путь» атаумен қайтадан оқырман қолына тие 

бастайды. Ол сол кезеңдегі ВКП(б) Қызылорда аудандық комитетінің, атқару 

комитетінің, кҽсіподақ кеңесінің жҽне қалалық кеңестің органы саналды.Тиражы 

250-300 дананы қҧрады. Алайда 1933 жылдың  2 ақпанында екі аудандық газетті 

шығару ҥшін қҧралдардың жетіспеушілігі салдарынан қайтадан газет 

редакциясын тарату жҿнінде шешім шығады. 
Ал 1938 жылдың мамыр айынан 1963 жылдың сҽуір айына дейін Қызылорда 

облыстық партия комитеті, қалалық партия комитеті жҽне облыстық кеңес 
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атқару комитетінің органы ретінде шығып тҧрды. 1938 жылдың аяғына таман 
газет тиражы екі есе ҿсіп, 8700 дана болды. Осы тҧста газет оқырмандары тек 
облыс аудандарында ғана емес, Мҽскеу, Ленинград, Орынбор, Петропавл, Семей, 
Атырау, Қостанай, Қарағандыға таралғанын айта кету керек.  Облыс Оңтҥстік 
Қазақстан ҿлкесінің қҧрамына енгеннен кейін тағы да аздаған ҥзіліс орын алды. 
1965 жылғы наурыздың 2-інде  «Путь Ленина» деген жаңа атаумен қайта 
жаңғырып, тиражы 13 мыңға кҿтерілді.  

1975 жылы 3 маусымда газет 10 мыңыншы санының жарыққа шығуына орай 
Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесінің Қҧрмет грамотасымен, 1980 жыл 22 қаңтарда 
ҿзінің 50 жылдығына орай  мемлекеттік жоғары награда   «Қҧрмет белгісі» 
орденімен марапаталады. Бҧл кезеңде газет тиражы 18 мыңға дейін ҿседі. 

Ал қазіргі «Кзылординские вести» атауын еліміз тҽуелсіздік алар тҧста 
иеленді. Уақыт талабы мен мерзім міндеттері газет ҿміріне елеулі ҿзгерістер 
алып келді. 

1991 жылдың 26-қыркҥйегінен бастап «Кзылординские вести» 
(№152(13.819) деген атпен шыға бастады. Аталмыш нҿмірінің бірінші бетінде 
редакция ҧжымының «К нашим читателям» тақырыбында бас мақала жарық 
кҿрген. Мақалада елдегі қоғамдық-саяси ҿзгерістерге байланысты газеттің 
атауының ҿзгергенін жҽне жҧмысшы ҧжым қҧрылтайшы болғандығын 
хабарлайды. Газет атауы ҿзгергенмен ҧстанған бағытының сол қалпында 
қалатындығын  баяндайды: «... Она была и остается газетой социальной защиты 
для всех жителей области независимо от национальности, вероисповедвания, 
должности и т.д. и т.п. Наши страницы открыти для всех общественных 
организации, обьединений, партии, если разумеется, их деятельности не 
противоречий Конституции страны и Казахстана...»[3] деп кҿрсетеді.  

1991 жылы газеттің бас редакторы – Е.Х.Хан. Бас редактордың орынбасары 
Ж.Т.Дарменов, бас редактордың бірінші орынбасары И.В.Корнилов, ҽлеуметтік 
мҽселелер тобының редакторы В.Ф.Ли, жауапты хатшы А.К.Ногайбаев болған. 
Газет қҧрылтайшысы: облыстық халықтық депутаттар кеңесі жҽне редакция 
ҧжымы. Газетте 4 бҿлім: қоғамдық-саяси, экономикалық, ҽлеуметтік мҽселелер, 
оқырман хаттарымен жҧмыс істейтін бҿлімдер болды. Осы жылы газет кей 
кездерде 4, ал кейде 6-бет болып жарық кҿрген.  

Басылымда «Панорама», «КВ» факты, события, комментарий», «Новости в 
номер (посообщениям информационных служб)», «Факты и комментарий», 
«Депутаты и жизнь», «Зеленый абажур», «Мы и закон» атты айдарлар тҧрақты 
жарияланып тҧрады. Сонымен бірге жастарға арналған «Ровестник», экология, 
табиғат мҽселелеріне арналған «Природа», сатиралық шығармаларға арналған 
«Пятый гол» арнайы беттері де бар.  

1991-1992 жылдардағы газет сандарын қарастырғанымызда «Эхо планеты», 
«Экспресс К», «Новое время» басылымдарында жарық кҿрген материалдарды 
қайта сілтеме жасап басқанын аңғардық. Сонымен бірге газет жарнамаға ҿте кҿп 
орын берген. 

1993 жылы арнайы дайджест бетін шығарып отырған. Сонымен бірге 
«Аукцион», «Мнения», «Наш быт советы домового», «Приватизация», «Время и 
люди» айдарларымен толыққан. Сондай-ақ «Тусовка» атты арнайы қосымшасы 
аптасына бір рет жарық кҿріп тҧрған. 
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1994 жылы «Диалог» атты саяси клуб ашылған. Онда Н.Ҽ.Назарбаевтың, 
С.А.Абдильдиннің, С.Ш.Шаухамановтың жиындар мен жиналыста сҿйлеген 
сҿздерінің мҽтіндері тҥгелдей беттерге беріліп отырған.  

1998 жылдан бастап газет жаңа заман талабы саналатын офсеттік тҽсілге 
кҿшті. Компьютер, интернет жҥйесіне қосылып, электронды пошта қызметін 
пайдалана бастады. 

1999 жылы газет Ақпарат Минситрлігінде қайта тіркеліп, №548 куҽлігі 
берілген. Басылым сҽрсенбі, жҧма, сенбі кҥндері жарық кҿрген. 

2000 жылы газет А-3 форматта қайтадан «Кзылординские вести»  атауымен 
8-бет болып жарыққа шыға бастайды. Осы жылдары газет редакторының міндеті 
В.Ф.Лиге жҥктелді. Басылымда Ш.Сактапова, Ш.Тныштыкбаева, В.Щегай, 
М.Ибрашев, А.Канашкин, Т.Касымов, Ж.Грачева, В.Курятов, Н.Черней жҧмыс 
атқарған. 

Газетте «Мы с Президентом», «Портрет коллеги», «Актуальная тема», 
«Кривые дороги иналоги», «Проблема: правовой аспект» атты айдарлар аясында 
очерк, мақала, ақпараттар беріліп тҧрды.  Газеттің «Коммерсант», «Деловой 
мир» атты жарнамалық қосымшалары мен «Культура» атты арнайы қосымшасы 
болды.  

2001-2006 жылдар аралығында  газет редакторы  И.В.Корнилов болды. Осы 
жылы «И в шутку», «Всерьез», «Новости отовсюду», «Спорт-инфо», 
«Криминал», «Суд и суть» айдарлары дҥниеге келді. 

2004 жылы «Газета-читатель: обратная связь», «Человек и закон» айдарлары 
тҧрақты жарияланып тҧрды. Сонымен бірге «Экономика», «Строительство» атты 
арнайы беттері жарық кҿрді.  

2006 жылы 23 маусымда газет А-2 форматта кҥнделікті облыстық қоғамдық-
саяси басылым ретінде шыға бастады. Редакторы осы басылымда кҿп жылдар 
бойы корреспондент, бҿлім меңгерушісі қызметтерін атқарған Ж.А. 
Иманбердиев болды. Бас редактордың орынбасарлары Т.Р.Қасымов, 
П.Жолмаханова, жауапты хатшы С.Бижанов, арнаулы тілшілер: И.Титенок, 
Н.Денисовалар қызмет атқарды. Жаңалықтар мен оқиғалар бҿлімінде Р.Цой, 
Р.Ким, М.Жакибаева, С.Ким болды. Ал, экономика бҿлімінің жҧмысын С. 
Курманаев, Т.Телеубаев, Н.Черней жҥргізді. Қоғам бҿлімінде А.Манабаева, 
Б.Исмаилов, В.Воробьев, Б. Ажарбаева болды. Газеттің Шиелі ҿңірінідегі 
арнаулы тілшісі М.Ибрашев, Байқоңыр мен Қармақшы елді-мекеніндегі тілшісі 
В.Егоров болса, Тереңҿзек, Жалағаштан Н.Денисова, Арал, Қазалыдан 
Н.Кҥнқожаев ақпарат дайындаған. 

 Осы жылы газет тиражы 8503 дананы қҧрады. «Осторожно: 
коррупционно!», «Встречи», «Пульс провинции», «Год искусства» айдарлары 
аясында материалдар жиі жарық кҿрді. 

2008 жылы «Социальная политика», «Общество», «Политика и право» 
айдарлары болды. Газет тиражы-59958 дана болған. Бірінші жҽне соңғы беттері 
тҥрлі-тҥсті шыға бастады.  

«Стиль управления диктует Президент», «Модель Назарбаева: ответ на 
глобальный вызов»(7.07.2008. №108), «Приоритет – национальная 
идея»(15.07.2008. №112) тақырыптарында мақала, сҧхбаттар берілген.  

Ҽр кезеңде газет тізгінін ҧстаған белгілі тҧлғалар «Кзылординские вестидің» 
беделін кҿтеруге, оқырманның ықыласына бҿленуіне ҥлкен кҥш-жігер жҧмсады.  
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Басылым тарихында бас редакторлар В.Клопотюк, А.М. Барков, М.И. 
Матвеев, В.Ф.Ванюшин, М.С. Ряднин, Ф.М. Рябов, Л.К.Никитин, М.Ф. Когут, 
Г.И. Голубев, П.Г.Калюжный, В.Н.Васильенко, Е.Х. Хан, В.Ф. Ли, 
И.В.Корнилов, Ж.А.Иманбердиев, Т. Қасымов болды.  Ҿңіріміздің экономикасы 
мен мҽдениетін, ҽлеуметтік саяси ҿмірін кҿрсетуде журналистер Т.Литвинов, 
Р.Насыров, В.Г. Цой, Э.В. Гуревич, Р.Щербаков, Ш.Серікбаев, О.Ҽбдуҽлиев, 
Н.Соломотин, Е.Ф. Дмитриев, В.Н. Внучкова, В.С. Баранова, Г.Крючкова, 
Ж.Дҽрменов т.б.қаламгерлік қарымын танытты.  

«Кзылординские вести» газетінің тарихы бай, ол тарих беттері онан ҽрі 
толықтырылуда. Осы жылдар ішінде орыс тіліндегі байырғы басылым Сыр 
ҿңірінің кешегісі мен бҥгінін жарқыратып кҿрсете білген аймақтың айнасына 
айналды.  

 
ҼДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

1. kzvesti.kz/aboutme/70-istoriya-nashey-gazety.html 
2. Жаманқҧлов Ҽ. «Сыр бойының» алғашқы редакторы. //Халық. 15 шілде, 

2010. 
3. К нашим читателям. //Кзылординские вести. 26 сентября 1991. 
4. Сырдың сырлы шежіресі. –Қызылорда: Тҧмар. 2014. 

 

ҼОЖ 811. 512. 122 

ЕНСЕБАЕВА К.К.,  ЕНСЕБАЕВА Б.К. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Ҿскемен қ., Қазақстан 

 

КҾРКЕМ МҼТІНДЕГІ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯЛАУДЫҢ  

ҦЛТТЫҚ ТҼСІЛІ 

 

Тілдік бейне тҥріндегі концептуалды жҥйе этностың заттық, мҽдени 

тҽжірибесіне тҽуелді. Дҥниенің концептуалды бейнесі логикалық-прагматикалық 

позитивтік танымға, ҽлеуметтік тҽжірибеге негізделеді. Дҥниенің тілдік бейнесі 

эмпирикалық таныммен байланыста. Ҽрбір тіл, дҥниені ҿзінше жҥйелеп бҿледі, 

яғни оны концептуализациялаудың ҿзіне тҽн тҽсілдері болады. Ақиқат дҥниедегі 

заттарды, қҧбылыстарды, уақиғаларды белгілі бір концептіге топтастырады. 

Дҥниенің концептуалды бейнесі логикалық-прагматикалық позитивтік танымға, 

ҽлеуметтік тҽжірибеге негізделеді. Дҥниенің қарапайым бейнесінде дҽмбейне, 

иісбейне, кҿзбейне, тҽнбейне (ыстық, суық, қатты, жҧмсақ т.б.), естілімбейне, 

яғни сенсорлық қабылдау басым болады. Сҿйтіп сҿйлеушілердің бҽріне ортақ 

ҧжымдық философиясы тҽрізді кҿзқарастар жҥйесін жасайды. Мысалы, 

қамшының сабындай қысқа ӛмір; дҥниедегі ең жаман нҽрсе – жалғыздық пен 

жаяулық; бала – бақыт, ер қанаты – ат, т.б.Тілдік ҧжымның когнитивтік 

санасында мағыналар кеңістігі, яғни дҥние туралы тілде бекітілген дҽстҥрлі 

білімдер типі пайда болады. Ҽр халық дҥние алуандығын ҿз таным-тҥсінігінше 

таптастырып, топтастырады, дҥниенің ҥзіктерін ҿздерінше атайды. Дҥниенің 

ҿзіндік конструкцияланған бейнесінде индивидуалды, топтық жҽне ҧлттық 

тҽжірибенің табы жатады. Дүниеде ең жаман – жаяулық деген тҧжырым, қазаққа 
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тҥсінікті, ал жер кҿлемі атшаптырым ғана шағын ел (тілдік ҧжым) оны тҥсінбес 

еді.  [1; 7 ] 

Нақты табиғи тіл ҽлемді ҿзінше жіктейді, яғни ҽр тілдің ҿзіне тҽн дҥниені 

концептуализациялау тҽсілі бар. Ҽр тілдің ҿзіндік дҥние бейнесі бар. Дҥниенің 

тілдік бейнесін жасайтын да, оның кіндігі де адам. Тілдің семантикасы мен 

прагматикасында адамның ҿзін - ҿзі жҽне айналаны тануының ерекшеліктері мен 

нҽтижелері таңбаланған. Дҥниенің тілдік бейнесінің ҿзі адамның ҥздіксіз рухани 

лингвошығармашылық ҽрекетінің нҽтижесі. Бҧны В.Н.Телияның айтқан «дҥние 

бейнесі адамға таныс емес тілде қалыптаспайды ҽрі адам ҿзіне белгісіз, 

ҧғынбаған қҧбылысты ҿн бойына тарта алмайды» деген пікірімен нақтылаймыз. 

Осыдан барып адамның дҥниені қабылдауы қалыптасады. Адамның ҿзіндік 

рухани санасында сыртқы, физикалық, ішкі, рухани дҥние орналасқан. Ҽрбір 

тілде дҥние бейнесі тҥрліше, соған сҽйкес дҥниені концептуализациялауыда 

ҽрқалай болып келеді [ 2; 32]. 

Оның тҥрліше болуы заңдылық. Антропоцентристік парадигма аясында 

тілді тіл иесі мен оның тҧрмыс тіршілігіне, салт-дҽстҥріне, мҽдениетіне қатысты 

қарастыру қаншалықты маңызды болса, дҥниенің тілдік бейнесіндегі концептің 

рҿлі де соншалықты маңызды. Себебі адам кез келген нҽрсені тіл арқылы сыртқа 

шығармас бҧрын, оны ҿзінше ойлайды, ментальдық лексикон іске қосылады, сол 

оқиғаға немесе нысан мен қҧбылысқа қатысты ой-бейне, сурет не схеманы адам 

ҿн бойынан ҿткізеді. Содан кейін барып жарыққа шығарады. Бҧл жерден 

концептің менталдық қҧбылыс, ал дҥниенің концептуалдық бейнесінің тілдік 

бейнеге қарағанда барынша бай, кең ҽрі жан-жақты, сондай- ақ концептуалдық 

бейне тілдік бейнеден бҧрын жҥреді деген қорытындыға келеміз. 

Ҽрбір ҧлттың тілі сол тілде сҿйлеуші адамдардың санасында ҧғымдардың 

семантикалық жҥйесі ретінде қалыптасқан, сол ҧлтқа ғана тҽн белгілі бір дҥние 

бейнесін жасайды. Ҽрбір жеке тҧлғаның ҿзіне тҽн ҧлттық тілі, мҽдениеті, тарихы, 

ҽдебиеті, ҽдет-ғҧрпы мен салт-санасы болғандықтан, дҥниені ҿзінше қабылдап, 

ҿзінше тануы заңды қҧбылыс. Бҧл ретте В.В.Красныхтың «ҧлттық мҽдени 

кеңістік» терминін ҽбден қолдануға болады. Қорыта айтқанда, дҥниенің тілдік 

бейнесінде этнос менталитеті мҽдени тірек концептілері арқылы кҿрініс табады. 

Ҿйткені концептер тілдік қауымның ментальдық ерекшеліктерін вербаль жҽне 

бейвербаль ҽдіс-тҽсілдердің кҿмегімен жеткізетін маңызды, мҽдени реңктегі 

кҿпқырлы қҧбылыс. [3;12]  

Қазақ тіл білімінде халықтың болмысын, тҧрмыс-тіршілігін оның тілі 

арқылы тану қағидасына сай зерттеу тіл біліміндегі жаңа бағыт ретінде 

қалыптасты. Адам қоршаған ортаны ой қабілеті арқылы танып біледі. Ал тіл ой 

қызметін бейнеге, модельге тҥсіреді. Адамзат баласының шындық болмысты 

танып-білуі барлық халықта бірдей екендігі анық. Яғни таным-тҥсінік тіл 

арқылы емес, ми қызметі арқылы жҥзеге асады. Соның нҽтижесінде тілдік 

бірліктер объективті дҥниемен байланысады. Ми қызметі арқылы адам дҥниені 

таниды. Ал осы адам танымының нҽтижелері дыбыстық кешендер, яғни тілдік 

таңбалар арқылы тілден кҿрініс табады. Ал дыбыстардың тілде белгіленуі таңба 

болып табылады. Осыдан барып тілдің мазмҧндық жҽне тҧрпаттық межелері 
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айқындалады. Олай болса, тіл – ойлаудың қҧралы, ал ойлау, яғни таным – 

шындық дҥниенің бейнесі. Бҧл ғалам бейнесінің тілден кҿрініс табуы, яғни ғалам 

туралы ақпаратты тілдік таңбалар арқылы айқындау – ғаламның тілдік бейнесі 

деген ҧғымды тудырады. Тіл – ғалам бейнесін объективтендіретін форма. Демек, 

«ғаламның тілдік бейнесі» дегеніміз – тілдік жҥйеде таңбаланған, тіл арқылы 

кҿрінетін тіл иесінің ғалам туралы тҥсініктері ғана емес, тҧрмыс-тіршілігі, салт-

дҽстҥрі, наным-сенімі сияқты ҧлттық дҥниетанымы да кҿрініс тауып отырады. 

Тіл – дҥниетаныммен тығыз байланысты ҧғым. Кез келген ҧлттың ҿзіне ғана 

тҽн дҥниетанымдық тҥсініктері болады. Ҧлттық дҥниетаным – қандай да бір 

ҧлттың басқаларға ҧқсамайтын ҿмір сҥру дағдысы, адам жҽне оның сол 

дҥниедегі тіршілігіне деген кҿзқарасы.  

Қазіргі тіл білімінде тілтанымдық зерттеулер негізінде кҿркем шығарманың 

тілдік ерекшеліктерімен қоса дҥниетанымдық ерекшеліктерін де зерттеу қолға 

алынды. Бҧл кҿркем мҽтін шығарма авторының тілі мен дҥниетанымдық ой-

пікірін, кҿзқарасын тҧтас ҧлт тілі, ҧлттық ерекшелік ретінде танып білуге ҽкелді. 

Ҧлттық дҥниетаным мен жазушының қиял дҥниесі, яғни автор дҥниетанымы 

астасып жатады. Біздің зерттеуіміздегі кҿркем мҽтіндегі ҧлттық дҥниетанымның 

тілдік кҿрінісін бірнеше топқа бҿліп қарастыруға болады. Олар: ҧлттық 

психология, ҧлттық тҧрмыс-салт, ҧлттық ҿлшем, ҧлттық мҽдениет, ҧлттық ҿнер, 

діни дҥниетаным.[4;122 ] 

Мҽтінде ҧлттық дҥниетанымды кҿрсететін тілдік қҧралдар мол 

қолданылған. Солардың бірі ҧлттық салт-дҽстҥр де тҧрмыс салтымыздың 

ажырамас бір бҿлшегі іспеттес. Соғыс уақытындағы ауыл тіршілігінің кҿрінісін 

берсе де, жиын болған жерде ҧлттық ҽдет-ғҧрып, салт-дҽстҥрлерді шығарма 

мазмҧнына енгізіп, кҿркем шығарманың ҧлттық нышанын сақтап отырады. 

Мысалы, «Жҽне жаңа етігімді киіп келем, байғазысын ҽзірлей берсін»            

(Кҿбеген, 214 б.). 

Кҿркем мҽтіннің ҧлттық тілді барлық бітім-болмысымен, ҿзіндік 

ерекшеліктерімен, байлығымен жан-жақты байлығымен толық ашып кҿрсететіні 

белгілі. Тілдік тҧлға оның ҧлттық белгісінің ең маңызды кҿрсеткіші болып 

табылады.  

Кҿркем мҽтін жазылған уақыттың мҽдени, ҽлеуметтік жҽне тарихи 

контекстері мҽтінде сақталатын кілт ретінде тілдік тҧлғаның ҧлттық ғалам 

бейнесін танытатын тіл бірліктерін, ҽсіресе «ертеден сақталған мҽдени 

ақпараттардың мҽнін» анықтауға мҥмкіндік беретін тілдік мағыналардағы 

лингвомҽдени бірліктерді танимыз. Зерттеуімізде ҧлттық болмыста танытатын 

тіл бірліктері мағыналарының прагматикалық мҽні ҧлттың дҽстҥрі, салт-

жоралғысы, тарихы, ҿзіндік ерекшеліктері туралы ақпараттардың бейнеленуінен 

кҿрінеді.[5;74].Мысалы, «Аузыңа қарап отырмыз-ау... Ҽй, менің шашымның 

ағында не ҽкеңнің қҧны бар?!.. – Қатша да бір адамнан кем тҥспес кҿк долының 

ҿзі болатын. Дір-дір етіп, кҿзі жасаурап қарғыстың қара қапшығының аузын 

ағытып қоя берді. Қатша жаманат хабарды естіген сҽтте не болғанын білмей 

есеңгіреп отырды да қалды. Ертеңгі ҿзінің Сырыммен ҧрысқаны, оны қарғап-

сілегені есіне тҥскенде, ҿзін қоярға жер таппай зҽре-қҧты ҧшты. «Ойпырмай, 
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кием бар екен-ау» - деп ойлаған ҿзі жайлы» (Қҧданың «фокусы», 235б.). Кие 

зат.миф. – 1. Қандай да бір заттың немесе тіршілік иесігің ерекше тылсым кҥшке 

ие қасиеті. 2. Қазақы наным-сенім бойынша, ҿзен-кҿл, орман-тау, мал-қҧстардың 

қорғаушысы, пірі болады деген тҥсінік, қорғаушы, желеп жебеуші. Киесі атты – 

қарғысқа ҧшырады. Мҽтінде кие сҿзінің алғашқы мағынасы қолданылған. 

Кеусен – диқандар арасында орта ғасырдан сақталған дҽндей берілетін 

садақа, тҿленетін ақы, алым (Қазақ сҿздігі. 639 б.). Ағайын-туғандарының ҥйінде 

қонақта болып, олардың бҧған деп сақтаған сыбағаларын жеп, сый-сияпаттарын 

кҿріп ҿзі де қарап қалмай, біріне «кеусен» деп, біріне «кигізген кҿйлегім» деп 

мырза қолымен қаттасқан ақшаның ортасынан іліккенін суырып тастап отырды 

(Кҥсен-Кҥсеке, 234 б.). 

Жылу (зат. этн.) – дҽстҥрлі қазақ қоғамында біреу шығынға, ауыр жағдайға 

ҧшырағанда ел жиып беретін кҿмек, жҽрдем.  (Қазақ сҿздігі. 544 б.) 

Ҿзің ҿл!.. О ана сыйлап кҿрмеген затсыз неме. Сені де бастық деп 

Мойындарына ақша мінген адамдардың ҿстіп шопандардан жылу жинайтын 

ҽдеті. (Кҥсен-Кҥсеке, 228 б.). 

Бәсіре – 1. Қазақ шаңырағында дҥниеге ҧл бала келгенде, меншіктеп, арнап 

ен салынған қҧлын не бота.  2. Нағашы жҧртына барған балаға берілетін мал. 

Мысалы, «Кҿкемнің бәсіресі атап, кҿке соғыстан аман-есен қайтқан кҥні соямыз 

деген, ала қыстай ҥй-ішіміз боп тегіс мҽпелеп, басқа малдан ерек кҥтіп жемдеген, 

шҿптің де тҽуірін соның аузына ҧстаған Кҿксеркенің терісі қораның іргесінде 

ілулі тҧр» (Тоқтар мен Нҽзира, 26б.) 

 - Ҽй, Қалиша, осы мен қызымды кімге бердім?! Маған кеп қҧда тҥсіп, 

құйрық-бауыр жескен қҧдағиым кім деймін?!  

-  Ҽй, Қанат! –деді қатқыл ҥнмен маған, - анау кҿк тушаны ҧста да, Нҥсіп 

бола ма, Мақым бола ма, біреуін ертіп кел, мына ҽпкеңді айналдырып айтып 

сойып, құдайы тамақ берейін (Қыдырман тойтық, 228 б.). Мҧндағы қҧдайы 

тамақ беру, қҧйрық-бауыр асату салты ҽлі кҥнге дейін қҧндылығын жоғалтпаған.  
Қҧдасы Бектемір қырман жақта екен, хабар айтып кҿршінің баласын 

жҥгіртіп жіберген, кҿп ҧзамай салдыр-гҥлдір сҿйлеп ентігін баса алмай ол да 
жетті. Бҧрын кҿп жылдар колхозда бригадир боп істеп тік жҥріп, тік басып 
қалған адам алпыстан асса да иілмей-бҥгілмей ҿзін-ҿзі шалқақ ҧстап, ҧзын 
мҧртының шалғысын кезек сылап қойып, құдағиына тӛс түйістіріп амандасып, 
келгеніне қуаныш білдіріп, тіпті мҽз боп жатыр. Бектемір жеңін тҥрініп жіберіп, 
дереу бір кепесін сҥйрелеп ҽкеп: «Ал, қҧдағи, бата жасап жібер», - деді, ай-
шайға қарамастан алып-ҧрып соя бастады (Қҧданың «фокусы», 228 б.). 

Енді Жанай да естіді, ҥйден зарлаған кемпір даусы шығады. Қарғап отыр. 
- Қу қҧдай, шҧнақ қҧдай, кҿрген опам осы ма?! О, барған жеріңде 

кӛгермегір, қара жамылып тұл боп қал. (Кҿкорай,152 б.). 
Ҧлттық тҧрмыстық ерекшеліктер нышаны да байқалып отырады. Олар: 

нҽрестеге ат қою ерекшелігі. Ҧл баланы қыздан артық балайтын қазақтың ескі 
рҽсімінен мҧның да ата-анасы да аса алмапты. «Шіркін, ұл-ай!» дегенде ішкен 
астарын жерге қойып, кҿкіректері қарс айырылып жҥрген ата-анасы, бҧл туғанда 
мҧны қателесіп туған ҧлға балап, атын Ұлтуған қойыпты (Ҧлтуған, 239 б.). 
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Шығармадағы қазақ тҧрмыс-салтының бір кҿрінісі – ҧлттық тағам атаулары.  
Мысалы, «Кҿпке дейін одан қорықпайтындар: «Ҽй, Ҽжібек, құйрық май жейсің 
бе?!» - деп мазақ етіп жҥрді ғой» (Жауыздық, 293 б.).Шіркін, қарның ашып 
жҥргенде, тҽтті тамақты сҿз еткеннен асқан қандай жақсы ҽңгіме болушы еді. 
Піскен ыстық сүттің иісін, қазанның тҥбіне жабысқан қаспақтың, сҥттің бетіне 
бір елі боп тҧратын сары қаймақтың дҽмдерін еске тҥсіріп, сілекейіміз 
шҧбырады  (Петька, Отто, Бҽкке, 297 б.). 

Табиғат қҧбылыстарына қарап жорамал жасау, табиғат заңдылығына бағыну 
халқымыздың ертеден келе жатқан дҥниетанымы, жоралғысы. Сағат, сандық 
техника болмаған заманда ата-бабаларымыз қашан да табиғатпен ҥндестікте ҿмір 
сҥрген. Жҽне ол бҥгінгі кҥні ҧлттық тҽжірибенің бір кҿрінісі болып қалды. 
Кҿркем мҽтінде кҿрінетін тҧсы: Есікті аша бергенде найзағай жарқ ете тҥскен. 
Сонда ғана кҥннің кҥркіреп тҧрғанын білді. «Тҥу, жарықтық-ай, молшылыққа, 
молшылыққа»...- деп кҥбірлей кері оралды. Тҿсегіне отырып, жайлап қана: 

- Балсары, ай, Балсары, - деп кемпірін оятқан. 
- Тҧр, тҧр! Естімей жатырсың ба? Кҥн кҥркіреді ғой! – деді Бекең. 
Бекең кемпірінің қытымыр жҥзіне тура қарай алмай қипақтап қалды. 

«Бҽтшағар, сол жағынан тҧрды ма, сонша қуырып» деп кҥңкілдеп қойды. 
Балсары ауыз бҿлмеде ыдыс-аяқтарды даңғыр-дҧңғыр еткізіп шҿмішті ала 
шықты. Ҥйді айнала жҥріп: «сҥт кҿп, кҿмір аз, сҥт кҿп, кҿмір аз» деп ырым қып 
шҿміш қақты. Мысалдан табиғат қҧбылысына қатқан жауап ретінде ауыл 
адамдарының іс-ҽрекетін кҿруге болады. 

Бҧл кезде қарсы кҿшедегі ҥлкен қара ағашқа кеп қонған сауысқанның 
шықылығы да ерекше қатты, - екі тасты бір-біріне соққандай шақылдап естілген. 
«Жҽ, секектеген неме, тағы боран шақырып тҧрсың ба, - деді Қалипан кҥбірлеп, - 
қар жетерліктей-ақ боп басты ғой». (Оппа, 88 б.). 

- Жоқ, ертең айтамын, бҥгінге осымен бітті, - деді ол салмақты ҥнмен. Басын 
кҿтеріп аспанға қарады. – Е, жҧлдыздың нуы жиі екен, ертең кҥн ашық болады, - 
деп қойды ҥкен кісіше (Жусан иісі, 252 б.). 

Кҿркем мҽтіндегі діни дҥниетанымның тілдік кҿрінісі мына ҧғымдармен 
байланысты: аруақ, құран оқу, шелпек пісіру, құдайға сыйыну, намаз оқу сияқты 
наным-сенім. Мысалы, «Аруақ та қатыгез бе еді, осындай. Арыстай бір азаматты 
қыршынынан қиғаны несі. Басқа жеңілдеу жаза табылмағаны ма» деп қынжыла 
ойлады. Ізінше: «Астапыралла, нені ойлап кеттім...Аруақ ісіндегі жҧмысым не, 
ей»,- деп зҽресі ҧшты. 

Бірде жҧма кҥні таңертеңгілікте кемпіріне: 

- Балсары, сен бір жеті желпек пісірші, қҧран оқиын, - деді (Бекеңнің 
қҧбылысы, 125 б.). 

- Мҧха, бҧйымтайыңызды айтпадыңыз-ау. Мен ренжімесін десеңіз, ана 
қыран қҧсымды ала кетіңіз. Алыңыз, - деп есі кеткен қарт шаңқылдаған 
балапанды алып шықты. 

Бҧл - халықтың қарапайым ҿкілінің ҿз ортасынан шыққан асыл перзентіне, 
ардақты азаматына деген ыстық қошеметтің бірі еді. Мҧхаң алмаймын деп айта 
алмады. (Қыран қҧс кҿк жҥзін шарлап кетті,146 б.). 

Содан мен бір аптадай ауырып жаттым. Бҥкіл бір жамбасым, аяғым тегіс 
кҥп боп ісіп, алғашқы кҥндері мҥлде қозғалтпай қалды. Мақым шал сиыршының 
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мені қапқан кӛк тӛбетінің қылшығын жұлып әкеп, сонымен үшкірген. Екі-ҥш 
кҥннен кейін кезек алып, біртіндеп жараның уы қайтайын деді (Петька, 
Отто,бҽкке, 315б.). 

Ҧлттық мҽдениет кҿрінісі: Табалдырықтан бастап киіз тҿселген. Ортада 
дастарқан жабылған аласа үстел. Нағыз қазақы тҧрмыс (Кҿкорай, 65 б.). 

- Мынаң қарашы, - деді ҿз ойын жалғастырған Бҽзікен.  
- Жуанның жіңішкеріп, жіңішкенің үзілер кезінде, нағыз талма шақта, қойды 

сойып ап, былқытып асып жатқандарын (Кҿкорай, 131 б.) 
Ҿзінің еншісіндегі ҥлкен қара сандықта ҽдемілеп бҥктеп, қалампырлап 

салып қойған, сҥйегіме салынады деген тҿрт су жаңа барқыт камзолы бар, ал 
атлас, шәйі, жібек кӛйлек дегендер бҥкіл бір ауылдың кемпірлеріне ҥлестіруге 
жетерліктей (Ақ сҥт иесі, 270 б.). 

Ҧлттық психологияның тілдік кҿрінісі. Ал сен, інішегім, - деді ол енді 
ҽлгіндегі сабалақ ҧзын шашты жігітке бҧрылып, - мал қарауды ҧнатпайтын 
болсаң осы бастан басқа бір оқуға ауысып кет. Мал баққанға бітеді, дейді емес 
пе, ал сенің оған икемің де, ықыласың да жоқ сияқты (Телі ҿскен ҧл, 184 б.). 

Ҥйдің сылағында жҥрген Антонинаның шешесі мен біраз ҽйелдің ҽңгімесі 
бҧлардан ҿзгеше. 

- Бҧлардың еркектері екіден-үштен әйел алған кҿрінеді ертеде, - дейді 
ҽйелдердің бірі. 

- Иҽ, кейбір ауқаттылары тӛрт әйелден де алыпты, - деп ҥстемелей 
қостайды екінші ҽйел (Телі ҿскен ҧл, 219 б.). 

- Шырағым, сенің жат жұрттық екеніңді мына анаң екеуміз туғаныңда-ақ 
білгенбіз. Жасыңның келіп қалғанын ҿзің де тҥсінерсің. ( Махаббат, 118 б.). 

- Ҽй, Тоқтаржанның кҿкесі-ау, кҿк қарбызды аяйсың ба, біреуін ҽкеп жарып 
бер балаларға, кҿрсін, - деді осы кезде кемпірі. 

- Сен де қызықсың, піспеген жемісті ҥзуші ме еді. Ол болмайтын ырым, - 
деп Шымырбай қарт кесіп тастады (Тоқтар мен Нҽзира, 43 б.). 

«Шынында ҽжем ҿліп қалмай ма» деген ой келгенде, менің де зҽре-қҧтым 
ҧшады. Бірде Нҧрсҧлудың шешесіне оның : «Жылым – мешін, сонда биыл мҥшел 
жастамын, жетпістің ҥшеуіндемін, қатер жастамын...» - деп айтқанын естігем. 
Демек, ҿзі қауіптенсе, ҿліп қалуы да мҥмкін ғой (Боран, 172 б.). 

Сҿйтіп, концептуалды бейне дҥниенің тілдік бейнесінің бір бҿлігі болып 
табылады. Дҥниенің тілдік бейнесінде мифологиялық, діни, логикалық-позитивті 
танымның бҽрі де болады. Тіл ҽрдайым ҧжымдық стереотипті, эталонды, 
тҥсінікті тіркеп, кҿрсетіп тҧрады. Ҽрбір табиғи тіл ақиқат дҥниені ҿзінше 
тҽсілмен концептуализациялайды. Осылайша тілдік ҧжымның когнитивтік 
санасында мағыналар кеңістігі, яғни дҥние туралы тілде бекітілген дҽстҥрлі 
білімдер типі пайда болады. Ҽр халық дҥние алуандығын ҿз таным-тҥсінігінше 
таптастырып, топтастырады, дҥниенің ҥзіктерін ҿздерінше атайды. Дҥниенің 
ҿзіндік конструкцияланған бейнесінде индивидуалды, топтық жҽне ҧлттық 
тҽжірибенің табы болатынына аз-кем тоқталғанды жҿн кҿрдік  деген ойдамыз. 
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Қ. Жҧбанов атындағы АҾМУ, Ақтҿбе қ., Қазақстан 

 

ҤШТҦҒЫРЛЫЛЫҚ – ЗАМАН ТАЛАБЫ 

 

«Қазақстан бҥкіл ҽлемде ҥш тілді пайдаланып жоғары білімді ел ретінде 

танылуға тиіс. Бҧлар, қазақ тілі - мемлекеттік тіл, орыс тілі - ҧлтаралық қатынас 

тілі жҽне ағылшын тілі - жаһандық экономикаға ойдағыдай кірігу тілі» - деп 

Елбасымыз ҿз жолдауында айтып кеткендей, қазіргі заман талабы 

ҥштҧғырлылыққа сайып келеді [1]. Еліміздегі ҽлеуметтік, экономикалық, саяси 

жағдаяттар барысында ҧлттар мен ҧлыстардың ҿзара қарым-қатынасқа тҥсінуіне 

халықаралық сипат алған ағылшын тілінің атқарар рҿлі зор. Ҽлемдегі кҿптеген 

елдер ағылшын тілінде сҿйлейді. Ағылшын тілі бірінші дҥниежҥзілік ҽмбебап тіл 

болып табылады. Бҧл тіл қазіргі заманда жаһандық тіл болғандықтан, оның 

Қазақстандағы рҿлі жҽне болашақтағы маңызы зор. Жаһандану дегеніміз жоғары 

деңгейге жеткен елдермен қарым-қатынасымызды нығайту. Соның бірі - тілдік 

коммуникация. Бҧл ҥшін халықаралық қатынас тілі болып жҥрген ағылшын тілін 

ҥйрену қажет. Ҽлемдік ғаламдандыру тілі болып танылған ағылшын тілін білу - 

ағылшын тілді елдермен тиімді байланысқа тҥскен ҽлемдік деңгейде ҿз орнын 

ойып тҧрып ала бастаған Қазақстан ҥшін қажеттілік. Қиындық туғызатыны - 

аталған ҥш тілді меңгерген мамандардың кездесе бермейтіні. Осы ретте, бҥгінгі 

Қазақстанға технологиялық ғылыми, медициналық жҽне басқа да салаларда 

жаңалықтарды ҿзінің ана тілінде халқының игілігіне пайдалану ҥшін 

халықаралық байланыстарды нығайтып, ҽлем аренасына шығу ҥшін кҿп тіл 

білетін мамандар даярлау қажеттілігі туындап отыр.  

Тҽуелсіз елімізде халқымыздың ҥш тілді қатар меңгеруі бҥкілҽлемдік білім 

мен мҽдениет қазынасына еркін қол жеткізуге, ҧлт ретінде танылуға, еліміздің 

ҽлемдегі бҽсекеге қабілетті елу елдің қатарына қосылуына, жаһандану ҥрдісінде 

дҥниежҥзілік ҿркениет сахнасына еркін кҿтерілуге жол ашады. Елбасы 

«Қазақстан - 2050» стратегиясы - қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» 

атты Қазақстан халқына Жолдауында «Біз ағылшын тілін игеруде серпіліс 

жасауымыз керек» - деген [2]. Демек, ағылшын тілін білмей, заман талабына 

лайықты, бҽсекеге қабілетті тҧлға қалыптастыруға толық қол жеткізе алмаймыз. 

Іргелес мемлекеттерден анағҧрлым ілгері тҧрған Қазақстан қазіргі 

жетістіктерімен шектеліп қалмау ҥшін де кҿптілділікке ҧмтылуда. Ҿйткені, 
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еліміздің біліктілігі мен сауаттылық деңгейін ҽлемге танытып, алпауыт 

мемлекеттермен тереземізді теңестіру мҥмкіндігіне жетелейтін қадамдардың 

маңыздысы – кҿптілділік. Қазақстан ҥшін ҥштҧғырлы тіл – елдің бҽсекеге 

қабілеттілікке ҧмтылуда бірінші баспалдағы. Ҿйткені, бірнеше тілде еркін 

сҿйлей де, жаза да білетін қазақстандықтар ҿз елінде де, шетелдерде де бҽсекеге 

қабілетті тҧлғаға айналады. Кҿптілді білім беру дегеніміз – оқу ҥрдісі барысында 

екі не одан да кҿп тілде білім беру. Тілдерді дамыту – еліміздегі мемлекеттік 

саясаттың аса маңызды бағыттарының бірі. 

Осы орайда, елбасы Нҧрсҧлтан Назарбаев кҿптілді білімді дамытуға жіті 

назар аударып «…еліміздің маңызды қҧндылықтарының бірі жҽне басты 

артықшылығы – кҿпҧлттылық пен кҿптілділік» деп атап кҿрсеткені белгілі. 

Кҿптілді оқыту білім берудің қоршаған ҽлемде болып жатқан ҥнемі ҿзгерістерге 

бейімделгіштігін кҥшейтетін лингвистикалық біліктілігі жоғары дамыған, 

бҽсекеге қабілетті жастардың қалыптасуына септігін тигізетін тҧжырымдамалық 

тҧрғыдан жаңа ҥлгісін қҧруды кҿздейді. Кҿптілді білім берудің қазіргі кезде 

мектепке дейінгі білім беру мекемелерінде балаларға, жалпы білім беретін 

мектептерде оқушыларға, колледж жҽне жоғарғы оқу орындарының 

студенттеріне жҽне педагогикалық қызметкерлердің біліктіліктілігін арттыру 

институттарында ҥштҧғырлы тілдер бойынша оқыту жҥзеге асуда.   «Ҿзге тілдің 

бҽрін біл – ҿз тіліңді қҧрметте» деп Абай Қҧнанбаев айтып ҿткендей бҥгінгі жас 

ҧрпақтың, жастардың, мҧғалімдердің деңгейін жетілдіріп отыру Елбасы 

жҥктеген тапсырмаларды жҥзеге асырудың бірден-бір дҽлелі деуге болады. 

Ҿркениетті қоғамда тіл адамзаттың баға жетпес қҧндылығы деп саналады. 

«Тегінде адам баласынан ақыл, білім, ар, мінез қасиеттерімен» озады деген 

ҧлы ақын Абай сҿзі қай заманда да ҿз мҽнін жойған емес. Сондықтан болар, 

білім беру жҥйесін дамыту басты бағыт болып саналады. Еліміздің қазіргі заман 

талабына сай Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңының 5-бабында 

«Барлық оқу орындары мемлекеттік жалпы міндетті стандартқа сҽйкес 

мемлекеттік тіл ретінде қазақ тілін білу мен дамытуды, орыс тілі жҽне бір шетел 

тілін оқып ҥйренуді қамтамасыз етуге тиіс» деп кҿрсетілген [3]. Мемлекетіміздің 

мектеп реформасында қаралған ҥш тілде оқыту – қазіргі заман қажеттілігі. 

Кҿптілді оқыту - жас ҧрпақтың білім кеңестігінде еркін меңгеруіне жол ашатын, 

ҽлемнің кҿптеген ғылым қҧпияларына ҥңіліп, ҿз қабілетімен мҥмкіндігін 

танытуына мҥмкіншілік беретін бҥгінгі кҥнгі ең басты қажеттілік. Ҽр адамның 

рухани-адамгершілігін арттыру ҥшін, бҥгінгі тез ҿзгеріп жатқан дҥниеде ҿмір 

сҥріп, еңбек ету ҥшін қазіргі кезде жан-жақты болу қажет.  Осыған орай, бҥгінгі 

таңда Қазақстанға ақпараттық-технологиялық, ғылыми, медициналық, оқу-

ҽдістемелік т.б. салаларда жаңалықтарды, ҽлемдік ілгері тҽжірибелерден хабары 

болып, бҧл жаңалықтарды ҿзінің ана тілінде халқының игілігіне пайдалану ҥшін 

халықаралық байланыстарды нығайтып, ҽлемдік аренаға шығу ҥшін кҿп тіл 

білетін мамандар қажет. 

Осыған орай білім беру жҥйесінде оқытушыларға қойылатын басты 

талаптардың бірі – ҿмірден ҿз орнын таңдай алатын, ҿзара қарым-қатынаста ҿзін 

еркін ҧстап, кез-келген ортаға тез бейімделетін, белгілі бір ғылым саласынан 
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білімі мен білігін кҿрсете алатын, ҿз ойы мен пікірін айта білетін мҽдениетті 

жеке тҧлға қалыптастырып, бҽсекеге қабілетті маман тҽрбиелеу.    

Замана ағымына лайықты  қазіргі  алдымызда тҧрған міндет халқымыздың 

ҧлттық дербестігін сақтай отырып, елімізді ҿркениетті елдер қатарына қосу 

басты міндетіміз. 

Жас ҿскіннің ҿз болмысын тануға ҧмтылысына кҿмектесіп, тереңде жатқан 

талап- тілегін, қабілеттерін дамыту, сол арқылы оған толыққанды ҿмір сҥру ҥшін 

рухани кҥш беру- бҥгінгі мҧғалімнің басты мақсаты.Бҧл мақсаттың орындалуы 

ҥшін оқыту мазмҧнының жаңартылуы, ҽдіс- тҽсілдің озығы ҿмірге келуі, ол 

тҽсілдер ҽрбір оқушының қасиеттерін, қабілеттерін дамытып, шығармашылығын, 

талантын ҧштайтын болып ҧйымдастырылуы қажет. Кҿптілділік заман талабына 

айналып отырған кезеңде ана тілімізді ардақтай отырып, ҿзге тілдерді білгеніміз 

ҽлемдік мҽдениетке, ҿркениетке, білім кеңестігіне еркін кірігіп, болашақта 

алдыңғы қатардағы бҽсекелестікке қабілетті дамыған 50 елдің қатарына жетіп, 

жаһандану ҥрдісінде ҿмірдің барлық жағынан бҽсекелестікке тҿтеп беруге 

мҥмкіншілігімізді арттырады.  Қай уақыттада мемлекеттік тілдің мҽртебесі 

ҽрдайым биік болуы керек. 

Қазақстанның болашағы кҿптілді білім берумен қатар 12 жылдық білім беру 

саласында осы мақсатты жҥзеге асыру  мҽселесі болып саналады. 12 жылдық 

білім беру ҥлгісіне ауысу мҧғалімнен инновациялық, шығармашылық тҧрғыдан 

ойлауды талап етеді. Кҽсіби педагогикалық шеберлікті, шынайылықты талап 

ететін қазіргі заманда ҧстаздың ҽрбір ісін, жоспарын мҧқият зерделеуін 

қажетсінеді. Кҿптілді білім беру – ҽлем бірлестігінің жағдайында бҽсекеге тҥсе 

алатын кҿптілді тҧлғаны дамыту. Қазіргі кезде адамның кҽсіби шеберлігіне, білім 

ҿрісіне, зиялылық жҽне танымдылық деңгейіне ҿмірдің ҿзі биік талаптар қойып 

отыр. 

Кҿптілді білім беру бағдарламасы аясында ҥштілді меңгеру арқылы 

Қазақстан мҽртебесін ҽлемдік деңгейде кҿтеру қажет. Ол ҥшін оқушылардың 

халықаралық жобаларға қатысу деңгейін кеңейту, шетелдік ҽріптестермен 

ғылыми байланыстарын нығайтуға, шетел тілдеріндегі ақпарат кҿздеріне қол 

жеткізуіне мҥмкіндік береді. Елдің ертеңі болашағы биік, дҥниетанымы кең, 

кемел ойлы азаматтарын ҿсіру ҥшін бҥгінгі ҧрпаққа ҧлттық рухани қазынаны 

ҽлемдік озық ой-пікірімен ҧштастырған сапалы білім мен тҽрбие берілуі қажет. 

Қазіргі жаһанданған, ақпараттың дамыған ғасырында болып жатқан тҥрлі 

ҿзгерістер мен жаңашылдықтар еліміздің экономика саласына да, білім беру 

жҥйесіне де тың ізденістерді енгізіп отыр. Ағылшын тілі - ҽлемдік бизнес тілі, 

оны меңгеру – жастарға ҽлем танудың кілті болмақ. Ағылшын тілін білу біздің 

жастарға шексіз мҥмкіндіктер ашады. Қазіргі таңда балабақшадан бастап мектеп 

табалдырығын аттаған сҽттен ана тілін меңгертуге, сауаттылыққа кҥш салынуда. 

Осы орайда, ауыр жҥк артылып отырған мҧғалімдер мен тҽрбиеші-ҧстаздардың 

бҽсекеге қабілетті тҧлғаны тҽрбиелеудегі еңбегі зор. Мектепте қазақ тілін оқыту 

барысында орыс тілі, ағылшын тілі пҽндерін бірлікте алу мҧғалімнің шеберлігіне 

байланысты жҥргізіліп жҥр. Бҧл жерде ҿтіліп отырған бағдарламаға сай ҥш пҽнді 

бірлікте ала отырып, пҽнаралық байланысты жҥзеге асыруға болады. Алайда 
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дҽстҥрлі оқытуда тек аударма жасатумен ғана шектеліп отырсақ, қазіргі оқыту 

технологиясында тҥрлі шығармашылық бағыттағы тапсырмалар бере отырып, 

оқушы-субьектінің ізденісіне, яғни, жеке тҧлғаның ҽрекетін дамытуды мақсат 

етудеміз. Ҿз іс – тҽжірибемізде оқушылардың интеллектуалдық қабілетіне тҥрткі 

болатын ойын технологиясын қолдана отырып сабақты ҥш тілде жҥргізудің 

тиімділігі зор. Ҿнімді нҽтиже беріп жҥрген іскерлік ойындары: «Полиглот», «Кім 

тапқыр?», «Ҥздік тілші», «Кел, сайысайық!», «Тілдер сҿйлейді» сынды тағы 

басқа ойындарды ҿткізудің ҥштілді меңгертудегі маңызы айрықша. Оқушыларды 

ойната отырып, ҥш тілде жҥргізілген сҿзжҧмбақтар, анаграммалар олардың 

коммуникативтік қҧзыреттіліктері мен функционалдық сауаттылықтарын 

арттыруға негіз болды. Сондай-ақ, ақпараттық технологияны: электрондық 

оқулықтар, презентациялар, тест, т.б тҥрлері оқушылардың қызығушылығын 

оятып, уақыттарын ҥнемдеуге, қосымша деректерді тиімді қолдануға тҥрткі 

болды. Шығармашылық жҧмыстарға жетелейтін тапсырмаларды да оқушылар 

қызыға орындап, еркін аударма жҧмыстарын жасауға дағдыланды. Мҽселен, 

«Мақал-мҽтелдердің ҥндестігі» салыстыру жҧмысы оқушылардың жас 

ерекшелігіне байланысты ҧсынылып, деңгейіне сҽйкес кҥрделеніліп отырады. 

Бҧл тапсырмада мақал-мҽтелдерді тақырып бойынша табу, ҥш тілде аудармасын 

ҧсыну, ҥндестігін табу. 

Қорыта келгенде, ҥштҧғырлы тіл ҿмірлік қажеттіліктен туындаған идея. Қай 

заманда болсын, бірнеше тілді меңгерген мемлекеттер мен халықтар ҿзінің 

коммуникациялық жҽне интеграциялық қабілетін кеңейтіп отырған. Сондықтан 

да, бірнеше тілде еркін сҿйлей де, жаза да білетін қазақстандықтар ҿз елінде де, 

шетелдерде де бҽсекеге қабілетті тҧлғаға айналады деген қағиданы басшылыққа 

ала отырып, қашан да ізденіс пен шығармашылық қоржынын заман ағымына 

қарай ізденіп, жетілдіріп отыруымыз қажет.  
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ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ҤШТІЛДІЛІК – ТІЛ САЯСАТЫ 

 

Қазақстандық қоғамда қазақстандықтардың қазақ, орыс жҽне ағылшын 

тілдерін игеруге бағытталған ҥштілділік саясаты жҥргізіледі. Тіл – мҽдениет 

қҧбылысының кілті, ҧлттық бірліктің басты тетігі, Қазақстанда кҿптілділік пен 
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ҧлт аралық бірліктің пайда болу қҧралы. Алға қойған мақсат – Қазақстандағы ҽр 

тҥрлі ҧлт ҿкілдерінің туған тілін ҥйренуге қолайлы жағдай жасау. 

Қазақстанның тіл саясаты – Қазақстанның ҽлемдік бірлестікке 

қосылуындағы интеграциялық жолы. Бҥгінгі таңда Қазақстандық қоғамда 

қазақстандықтардың қазақ, орыс жҽне ағылшын тілдерін игеруге бағытталған 

ҥштілділік саясаты жҥргізіледі. Ҥштілділік саясат туған тілін ҧмытуды талап 

етпейді, керісінше ол қазақ тілін бірінші орынға кҿтереді. Тҽуелсіз Қазақстан 

жиырма бес жыл кҿлемінде дамып келеді, сондықтан жеткен жетістіктерге баға 

беріп, оларды қорытындылауға болады. Қазақстанның ең бір керемет кҿрінісі – 

ҽр тҥрлі ҧлт ҿкілдерінің бірлік пен татулықта ҿмір сҥруіне жағдай жасалынуы. 

Кҿп ҧлттылықтың ҧтымды жағы, ҧлттардың ҿзінің ҧлттық мҽдениеттерін басқа 

ҧлт ҿкілдеріне ҥлгі ретінде кҿрсете алуы. Қазақстан Республикасының ҧлттар 

Ассамблеясы бҧл ҚР Парламентінің заң шығару іс-ҽрекеттеріне тікелей қатысуға 

қҧқығы бар бірегей институт. Қазақстан Республикасы басқа ҧлт ҿкілдеріне 

ерекше қамқорлық жҽне ілтипатпен қарайды, бҧл заманауи қоғамның 

қалыптасуына ҥлкен ҥлесін қосады[1]. 

Қазіргі таңда шет тілдер ҽлеуметтік мҽдениет жҽне қоғамның жалпы 

мҽдениеттік ҿрлеуіне тҥрткі болды. Заманауи қоғамда кҿптілділікті сақтау ҥшін 

қажетті іс-ҽрекеттер орындалуда, соның бірі университетт ішінде шет тілдерін 

білім алу ҥрдісіне енгізу. Алға қойған мақсат – Қазақстандағы ҽр тҥрлі ҧлт 

ҿкілдерінің туған тілін ҥйренуге қолайлы жағдай жасау. Ол ҥшін оқу-ҽдістемелік 

кҿмекті, сол сияқты тҽжірибелі тіл білуші мамандарды жҧмылдыру, 

халықаралық ҽдістерді жҽне заманауи технологияларды туған тілін оқыту 

ҥрдісінде қолдану.  

Ағылшын жҽне басқа да шет тілдерді оқу маңызды міндет болып табылады. 

Қазақстандықтардың лексикалық капиталының негізгі қҧрамдас бҿліктерінің бірі 

іскерлік жҽне халықаралық қарым-қатынас қҧралы ретінде шет тілдері болып 

табылады. Қазақстанда шетелдік білім беру Тҧжырымдамасы дайындалды. Онда 

жаңа методологиялық кҿзқарас тҧрғысынан шетелдік білім берудің халықаралық 

стандарттарға сҽйкес мақсаттары мен мазмҧны анықталады.  

Қазақстан Республикасының Президентінің 2011 жылғы 29 маусымнан 

№110 Жарлығы бойынша 2011-2020 жылдарға арналған Қазақстан 

Республикасында тілдерді дамыту мен қолданудың Мемлекеттік Бағдарлама 

бекітілген. Онда мемлекеттің тіл саясатынын негізгі мақсаттары, міндеттері жҽне 

бағыттары  кҿрсетілген. Шет тілінің оқыту процесінің негізгі субъектілері  

студенттер мен оқытушылар болып табылады[2]. 

Студент пен оқытушы арасындағы қарым-қатынас ынтымақтастық, білім 

алушының сыйластығы жҽне оның жеке ерекшеліктеріне сҽйкес даму еркіндігі 

негізінде қҧрылады. Студенттер білім беру ҥрдісінде белсенді рҿл атқарады. Ең 

кҿп сҧранысқа ҿзін-ҿзі оқытуға қабілеттілігі, жеке жауапкершілікті арттыру мен 

белсенді білім беруді игеруі ие болады, ал ҧстаз оқу ҥрдісінің менеджері жҽне 

тҽлімгер ретінде ҽрекет етеді, сондықтан  оған жоғарғы деңгейдегі ақпараттық-

технологиялық, ҧйымдастырушылық, коммуникативтік, педагогикалық жҽне 

кҽсіби қҧзыреттілік, сондай-ақ инновациялық мҽдениет жҽне ҧтқырлықтың, 
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жоғары деңгейдегі педагогикалық жҽне кҽсіби шеберліктің болуы мен жоғарғы 

деңгейде ағылшын тілін меңгеру сияқты сипаттамалар қажет. Сондай-ақ 

ҧйымдастыру жҽне білім беру процесінде оқу-ҽдістемелік қҧралдар маңызды рҿл 

атқарады. 

Білім беру ҥрдісін ҥштілідік шартында игерудің мақсаты - басқару 

тиімділігін арттыру ретінде тҧжырымдауға болады, ҿз кезегінде бҧл шет тілін 

оқыту ҥрдісінде білімді, іскерлікті жҽне дағдыларды неғҧрлым тиімді игеруге, 

сондай-ақ тілдік тҧрғыда да, оқыту ҥрдісінің ҿзін-ҿзі басқаруда да жоғарғы 

нҽтижелерге қол жеткізуге мҥмкіндік береді. 

Тіл – мҽдениет қҧбылысының кілті, ҧлттық бірліктің басты тетігі, 

Қазақстанда кҿптілділік пен ҧлт аралық бірліктің пайда болу қҧралы. Алға 

қойған мақсат – Қазақстандағы ҽр тҥрлі ҧлт ҿкілдерінің туған тілін ҥйренуге 

қолайлы жағдай жасау. Ол ҥшін оқу-ҽдістемелік кҿмекті, сол сияқты тҽжірибелі 

тіл білуші мамандарды жҧмылдыру, халықаралық ҽдістерді жҽне заманауи 

технологияларды туған тілін оқыту ҥрдісінде қолдану[3]. 

Қорытындылай келе, тіл – ҧлттық мемлекеттің ҿзегі. Сондықтан тіл туралы 

мҽселе тек мҽдени жағынан ғана емес, сондай-ақ саяси жағынан кҿрсетіледі. 

Биылғы жылдың басында, Қазақстан еліне Жолдауында, Президент қазіргі 

заманғы қазақстандық ҥшін ҥш тілді меңгеру – табыстылықтың міндетті шарты 

жҽне ағылшын тілін білу – қажеттілік екені туралы еске салды. Елбасы бҧл 

мҽселені қиын 90-жылдары да айтқан болатын. Ағылшын тілін білмей 

дҥниежҥзілік қауымдастыққа бірігуді жҥзеге асыруға қиындық туғызады, себебі 

бҧл тіл бизнес-ортада да, сондай-ақ кҥнделікті қарым-қатынаста да жаһандық 

ақпарат алмасу тілі болып келеді жҽне 2020  жылға қарай ағылшын тілін 

меңгерген халық кемінде 20%-дан тҿмен болмауы тиіс. 
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МЕКТЕПТЕ КҾРКЕМ ШЫҒАРМАНЫ ТАЛДАУ ЖОЛДАРЫ 

 

Кҿркем шығарманы талдау оны оқудан басталады. Талдаудың негізгі 

мақсаты – шығарманың идеялық-тақырыптық мазмҧнын ашу, кҿркемдік 

ерекшеліктерін айқындау.   

Кҿркем шығарманы талдаудың ғылыми жҥйесін жасауда Ҽ. Қоңыратбаев, 

Ҽ.Кҿшімбаев, Ҽ. Дайырова, Т. Ақшолақов сынды ҽдіскер – ғалымдар 
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еңбектерінің маңызы зор.  Кҿрнекті педагог Тҿлеутай Ақшолақов ҿзінің «Кҿркем 

шығармаға талдау жасау» атты еңбегінде: «Біз шҽкірттерді сҿз сырына 

бойлатуымыз керек. Бҥкіл кілт - осында. Ҿйткені,  кҿркем ҽдебиетте сҿз - 

мазмҧнда, формада. Шҽкірттерді сҿздің алуан сырына ҥңіле білуге ҥйрету - 

ҽдебиет шығармасын танытудың басты жолы. Ақын шығарма қҧрылымында 

сҿздерді қандай кҽдесіне жарата білген, сҿз кірпіштерін қаншалықты қиыстыра 

қалай білген, шығарманың бҥкіл бітімін қалай сомдаған, қандай жаңа 

поэтикалық жаңалықтар ҽкелген, қандай бейнелі образдар жасаған, мҧғалім 

осыған ҥнемі, сабақ ҥстінде, сабақтан тыс уақытта шығармашылық тапсырмалар 

беру арқылы ҥйретіп, баулып отырса, шҽкірттер ҿнер туындысының қадыр 

қасиетін танумен, астарлы сырына ҥңіле білумен қатар,  жазушы стилін,  

шығарма стилін аңғарар еді» [1,47]. - дейді. 

Расында, оқушылар шығармаға талдау жасау арқылы оның кҿркем 

табиғатын танып біледі ҽрі мазмҧнын терең тҥсініп, шығарма идеясы мен 

автордың кҿтерген проблематикасын ой елегінен ҿткізіп, сыни ҿз кҿзқарастарын 

қалыптастырады. Ҽдебиетті ҿмірмен байланыстыра оқыту – бҥгінгі заман 

талабы. Бҧл дегеніміз - жеке тҧлғаның функфиналдық сауаттылығын 

қалыптасытыру болып табылады. 

Белгілі ҽдіскер - ғалым А.Кҿшімбаев «Қазақ ҽдебиетін оқыту методикасы» 

атты еңбегінде орта жҽне жоғары сыныптарда  кҿркем шығарманы талдауды жас 

ерекшелікке байланысты екіге бҿледі.  IV-VII сыныптарда шығарманы талдауға 

жататын мҽселелері ретінде тақырыпты, идеялық мазмҧнды, кейіпкерлерді, 

сюжетті жҽне композицияны, тіл ерекшелігін, табиғат, зат, тҧрмыс-салт 

бейнелерін кҿрсетеді.  Оқушыларға шығарманың композициясы мен  тілі 

жҿніндегі ерекшеліктерін байқату, оның идеялық мазмҧнын тҥсінуімен 

байланысты жҥргізілетінін айтады. IV-VII сыныптарда ҽдеби шығарманы 

талдауда қолданылатын негізгі ҽдістер қатарына мҽнерлеп оқу, сҧрақ-жауап 

тҥріндегі ҽңгіме, мҧғалімнің тҥсіндіруі, шығарманы талдау жасай отырып оқуды 

жатқызады [2, 96]. 

А.Кҿшімбаевтың жоғары сыныптарда ҽдеби-кҿркем шығармаларды талдауға 

жататын мҽселелері негізінен IV-VII сыныптардағы сияқты болғанымен, тарихи-

ҽдебиеттік курстың мақсат, міндеттеріне байланысты бҧрынғыдан едҽуір 

тереңдетіліп кҥрделене тҥседі. Жоғары сыныптарда кҿркем шығармаларды 

талдау объектісіне жататын қҧрамды элементтеріне: шығарманың жазылу, шығу 

тарихын, нҧсқаларын, тақырыбын, идеялық мазмҧнын, композициясын, сюжетін, 

образдары мен олардың ҿзара қарым-қатынасын, суреттеу қҧралдарын, жанрын 

жатқызады.  

Жаңашыл ҧстаз, ҽдіскер-ғалым  Қ.О.Бітібаева ҿзінің «Ҽдебиетті оқытудың 

инновациялық ҽдістемесі мен технологиясы» атты еңбегінде кҿркем шығарманы 

талдаудың бірнеше жолын кҿрсеткен еді: 

1. «Жан-жақты, толық талдау кҿркем туындыны тҧтастай қарастырып 

талдайды. Ҽсіресе, бҧл талдау кейде мҽтіндік талдау деп те аталады. Жан-

жақты талдау уақытты кҿп алады, дегенмен, оның тиімділігі кҿркем туындыны 

жанды бір организмдей тҧтас қарастырады. Шешуші бір эпизодтар,не суреттеу, 
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баяндау, кейіпкер монологі, сҿйлеу тілдері негізге алынады. Бҧл талдаудың 

ҿзіндік ерекшелігі сол, ол ҥнемі мҽтінге жҥгініп отырады. Сондықтан мҧғалім 

кҿркем туынды идеясын ашатын оқиға, эпизодтар, кейіпкерлер сҿзі, іс-ҽрекеті, 

оны айшықтайтын мҽселелерді назарға алып отырады. 

2. Шолу бағытындағы талдаулар. Бҧл талдаудың ҿзіндік ерекшелігі сол, 

мҧғалім кҿркем туындыны жалпылама, шолу бағытында қарастырады. 

Проблемалық сҧрақтарға немесе белгілі бір эпизодтарға арнайы тоқталмайды. 

Кҿркем шығарма сюжеті, композициясы, тілі, кҿтерген тақырыбы тҧтастай 

қамтылады. Оқушылар кҿркем мҽтінмен емін-еркін жҧмыс істей алады. 

3. Белгілі бір мақсат, бағытты алдына қойып, соны айқындау ҥшін 

жҥргізілетін талдаулар (сҧрыптап талдау деуге болады). Бҧл талдау кҿбіне  

проблемалық сҧрақтар, проблеманы шешу айналасында ҧйымдастырылады. 

Мҧғалім шығарма негізіндегі ең басты проблемаларды сҧрыптай отырып, 

талдауды соны шешуге бағыттайды.  

Мҧғалім проблемалық сҧрақ қоя отырып, оқушыларды оны тҥсіне білуге 

жетектейді, оқушылар мҽтінге жҥгінеді, ҿз ойларын, болжамын айта білуге 

дағдыланады. Немесе инсценировка, сценарийлер арқылы шығармашылық 

қабілетін дамытуға ҽсер етеді. Проблемалық сҧрақтар оқушыларды ҿз 

беттерімен ізденуге жҧмылдырады, салыстыру, қорытынды жасай білу 

дағдыларын жетілдіреді.  

4. Автор ізімен талдау. Бҧл талдауда мҧғалім кҿркем шығарма сюжеті, 

эпизодтары, автордың негізгі ойы, мазмҧн мен форма жҥйесін сақтай отырып, 

талдауға ерекше назар аударады. Бірақ еске алатын бір мҽселе, талдаудың бҧл 

тҥрін тҥсіндірмелі оқуға айналдырып жіберуге болмайды.    

5. Образдар жҥйесіне талдау - талдаудың мектеп тҽжірибесінде дҽстҥрге 

айналған ҿте кҿп тараған тҥрі. 5-8-сыныптар оқушылары кҿркем туындыдағы 

бас кейіпкерлерге толық талдау жасай алмаса да, олардың іс-ҽрекеттерін назардан 

тыс қалдыра алмайды. Автордың идеялық проблематикасы, кҿркем шығарма 

негізіндегі терең ойы кҿбіне осы кейіпкерлердің іс-ҽрекеті арқылы беріледі. 

Дегенмен, образдық талдауда тҽжірибеде кемшіліктер де орын алып отыр. 

Кейіпкерді ҧнамсыз, ҧнамды (жағымды, жағымсыз деп те жҥрміз) топтарға бҿліп 

талдау оншалықты тиімді емес. Ең бастысы, авторлық кҿзқарас шығарма 

негізіндегі басты проблема - образдық талдауда ерекше назарға алатын 

мҽселелер Образдық талдау жҥйесінде де мҧғалім кҿркем шығарманы 

тҧтастай қарастырып, оның барлық компоненттерін (тақырып, идеясы, образдар 

жҥйесі, идеялық-эстетикалық табысын) бірлікте ала отырып, талдауды 

басшылыққа алады. Бірақ соның барлығы образдар жҥйесін талдау арқылы 

жҥзеге асады. 

6. Тҽжірибеде кеңінен тараған, ҽрі тиімділігімен, нҽтижелілігімен 

кҿпшілік ҧстаздар еңбегіне мол кірген талдаудың тҥрі - проблемалық талдау. 

Проблемалық талдау оқушылардың танымын арттыру, ойлау белсенділігін 

жетілдіруде ҥлкен рҿл атқарады жҽне ҿзіндік ізденістеріне мол мҥмкіндік ашады, 

ҽрі дамыта оқытудың негізгі бір жолы ретінде де пайдалы. Проблемалық 

талдау сол кҿркем шығарма негізіндегі проблеманы дҽл тауып, нақты 
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проблемалық сҧрақтар ҽзірлеуді талап етеді. Ол ҥшін проблемалық жағдаят тууы 

керек.   Проблемалық сҧрақтар қызықты, ҽрі ҽдеби айтыс  туғызатындай 

дҽрежеде қойылады. Сондай-ақ бҧл сҧрақтардың басты ерекшелігі - олар бір 

ғана шектеулі мҽселеге қҧрылмай, кҿркем туындыны кеңірек, тереңірек 

қамтитын мазмҧнда қҧрастырылады.  

Мҧғалім талдау барысында ең негізгі екі тҥрлі кызмет атқаратынын атап 

кҿрсетеді: 

1. Кҿркем туынды кҿтерген проблемалар, автор ойы, оның кҿркем 

компоненттері туралы, яғни талдау нені талап етеді, соны орындату.  

2. Оқушыны оқыған шығармаларын талдай білуге машықтандыру, дағды-

іскерліктерін жетілдіру, ҽдеби талдауды ҥйрету қызметін атқарады. Ҽдеби 

талдауға баулу жҥйелі де сабырлы еңбекті талап етеді. Мҧғалімнің талдауға 

қандай ҽдіс-тҽсілдер қолданып, оны қалай тиімді ҧйымдастырғаны ғана 

шешуші рҿл атқарып қоймайды, сонымен қатар баланың кҿркем туындыны 

оқу кезіндегі қабылдауы, алғашқы ҽсері де ҥлкен рҿл атқарады. Кҿркем 

туындыны талдаудың кҥрделілігі, қиындығы да осында. Қорыта келгенде, 

талдау мҧғалімге байланысты дҥние ғана емес, оның алдындағы оқушыларның  

кҿркем туындыны қабылдауы, дҥниетанымы мен ой ҿрісі, сезім дҥниесіне де 

байланысты» - [3, 39] дейді. 

Мҧғалімнің мақсаты - талдау кезінде шығарма негізінде жатқан 

проблема, оның басты ойы, тілі сияқты сол кҿркем туындыны қҧрып тҧрған 

кҿркем компоненттер туралы сҿз қозғау болып табылады. Кҿркем туынды оқу 

сияқты, оны талдау да ҽдебиетті оқытудың маңызды, кҥрделі жҧмыстарының 

бірі. Кҿркем туындыны талдау, ҽрине, мҧғалім басшылығымен жҥргізіледі, ең 

басты қызмет те мҧғалімдікі. Дегенмен, талдау оқушылардан да кҿп нҽрселерді: 

дағды-іскерлігі мен машығын, шығармашылықты талап етеді. 

Кҿркем мҽтінді талдау арқылы мҧғалім баланың кҿркем сҿзді тҥсіне білуіне, 

оған деген ынтасына да ҽсер етеді. Бірте-бірте оқушы ҿмірді тҥсіне бастайды, 

ҿзіндік кҿзқарасы қалыптасады, тҧжырымдап айтқанда, кҿркем шығарма 

оқушының жеке тҧлға ретінде жан-жақты қҧзіреттіліктерінің қалыптасуына да 

ерекше ҽсер етеді. 

 Талдау технологиясында мҧғалім мен оқушы арасындағы қарым-

қатынастар жаңа қағидаларға негізделеді, ол нҽтижелі тҽлім-тҽрбие алуға, 

азаматтыққа, отансҥйгіштікке, зиялылыққа, адам қҧқықтары мен 

бостандықтарын, мемлекеттік рҽміздер мен ҧлттық дҽстҥрлерді сыйлауға, ҿзінің 

жҽне қоғамның, болашақ ҧрпақтың алдындағы ҽлеуметтік, табиғи жҽне мҽдени 

ортадағы ҿз іс-ҽрекетіне жауапкершілігін сезінуге, гуманистік дҥниетанымды 

қалыптастыруға бағытталады. Бҧл – қоғамымыздың қазіргі кезеңдегі басты 

талабы.  
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С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Ҿскемен қ., Қазақстан 

 

ТҦМАНБАЙ МОЛДАҒАЛИЕВ ШЫҒАРМАЛАРЫНЫҢ  

ТІЛ КҾРКЕМДІГІ 

 

Тҧманбай Молдағалиев — сыршыл лиризмді дамытқан ақын, Қазақстанның 

Халық жазушысы. 1935 жылы 20 наурызда Алматы облысы, Еңбекшіқазақ 

ауданы, "Жарсу‖ совхозында дҥниеге келді. 1956 жылы Қазақ мемлекеттік 

университетінің филология факультетін бітірді.  

Ҿзінің шығармашылық еңбек жолын «Лениншіл жас» газеті мен «Пионер» 

журналынан бастайды 1959-1970 жылдар аралығында "Пионер‖ журналында 

қызмет атқарады. 1970-1973 жылдар аралығында "Балдырған‖ журналының 

жауапты хатшысы болды. 1973 жылдан "Жазушы‖ баспасы жанындағы Балалар 

жҽне жастар ҽдебиетінің бас редакциясы мен "Жалын‖ журналының бас 

редакторы қызметін атқарды. 

Тҧманбай Молдағалиевтың ҿлең, поэмалары 40-тан астам жинақ болып 

басылып шықты.  

1954 жылы Т. Молдағалиевтін тҧңғыш ҿлеңі "Украина қызына‖ 

жарияланды. Алғашқы ҿлеңдер жинағы "Студент дҽптері‖ 1957 жылы жарық 

кҿрді. Т. Молдағалиев нҽзік сырлы, ойлы да отты жырлармен танылды. 1960 ж. 

‖Кҽмила‖, 1961 ж. ‖Кҿктем таңы‖ , 1963 ж. «Алатау қызы», 1964 ж. ‖Ферюза 

туралы жыр‖, 1965 ж. ‖Зулайды кҥндер‖, 1966 ‖Жҥрегім менің сапарда‖ жҽне т. 

б. жинақтары шықты.  

1967 жылы жарық кҿрген "Жаңа дҽптер‖ атты кітабы ҥшін 1968 жылы 

‖Қазақстан комсомолы‖ сыйлығының лауреаты атанды. "Ескерткіш‖ (1969 ж.), 

"Шақырады жаз мені‖ (1970 ж.), "Жҥрек ояу қашанда‖ (1972 ж.) атты кітаптары 

да оқушылардың ілтипатына бҿленді.  

Оның "Қош, кҿктем‖ атты таңдамалы ҿлеңдер кітабы (1971 ж.), "Хаттар‖ 

атты поэмалар жинағы (1974 ж.) жарық кҿрді.  

Т. Молдағалиевтің орыс тілінде "Я — сын Семиречья‖ (1962 ж.), "Первая 

встреча‖ (1968 ж.), "Новая тетрадь‖ (1969 ж.) атты ҿлеңдер жинақтары шықты.  

Т. Молдағалиев кҿптеген ҽн мҽтіндерін жазды. Оның "Қҧстар қайтып 

барады‖ (музыкасы Н. Тілендиевтікі), "Бақыт қҧшағында‖, "Ҽнім сен едің‖ 

(музыкасы Ш. Қалдаяковтікі), "Ертіс вальсі‖ (музыкасы Жамақаевтікі), 

"Шақырады кҿктем‖ (муз. Ҽ. Бейсеуовтікі) атты ҽнге жазылған ҿлеңдері халық 

арасына кең тараған.  
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Ол Байрон, М.Ю. Лермонтов, Т.Г. Шевченко, Туманян, С. Канутикян, Ғ. 

Ғҧлам, Х. Ғҧлам, Р. Ғамзатов, Ҧйғын, Зулфия, Д. Жалсараев жҽне т.б. 

ақындардың шығармаларын қазақ тіліне аударды. 

Ақынның 1990 жылы 13 томдық шығармалар жинағы, 2004 жылы 14 

томдық шығармалар жинағы жарық кҿрді. 1992 жылы Физули атындағы 

Халықаралық тҥркі дҥниесі ақындары сыйлығы тапсырылды.  

Тҧманбай Молдағалиев шығармашылығының ең басты ерекшелігі - оның 

ҿлеңдері сезімге толы. Т. Молдағалиевтің шығармашылығы – кҿркемдік қуатқа 

бай, сезімталдық пен рух қатар ҿрілетін туындылар. Ҽдеби кҿркемдік ҽдістермен 

жазылған ҿлеңдеріне талдау жасап кҿрейік. 

Оның «Ҿмір маған» атты туындысы тҧтас теңеуге негізделген. Ҿмірді шыңы 

биік тауға да, жауға да, гҥлге толы белге де, шҿліркеп жатқан шҿлге, жылытатын 

отқа да, жоққа да, керуен кҿшке де, адал жарға да, сҧлу қызға да, апасына да, 

сезімге де, тіпті ҿзіне де теңейді. Ҿлең қайталаулардан қҧралса да, ҽр тармақтың, 

ҽр шумақтың айтар сыры бар. 

Ҿмір маған кейде тау сияқты, 

Шыңына шыққым келеді. 

 

Ҿмір маған кейде бір жау сияқты, 

Аяққа жыққым келеді. 

 

Ҿмір маған кейде бір бел сияқты, 

Гҥлдерін тергім келеді. 

 

Ҿмір маған кейде бір шӛл сияқты, 

Сусын бергім келедi... 

 

...Ҿмір маған кейде «апа», сіз сияқты, 

Қуаныш ҥйгім келеді. 

 

Ҿмір маған шаттық сезім сияқты, 

Мҽз болып кҥлкім келеді. 

 

Ҿмір маған кейде ӛзім сияқты, 

Ҿмір сҥргім келеді. 

Қҧлайын деп бара жатам қҧлдырап, 

Кҿңілім жҥдеп, кҿзім алды бҧлдырап, 

Сол кезде бір ән естимін жақыннан, 

Аққан бҧлақ секілденген сылдырап. 

 

Есім жиып, ҿз бойымды тік ҧстап, 

Тіршіліктің ҽуенімен тыныстап, 

Сергимін де, сезім гҥлін қҧлпыртам, 

Кел дегендей болады бір кҥміс бақ.. 
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Сҿндім-ау деп, ҿлдім-ау деп ышқынып, 

Қалған кезде бойымдағы кҥш бҧғып, 

Сҿнбейсің деп дауыстайды анашым, 

Мен орнымнан жығыламын ҥш тҧрып. 

 

Ойнап шығам содан кейін қҧрақтай, 

Жарқылдаймын жҥрегімді жылатпай, 

Мҥмкін, мҥмкін ана махаббаты шығар бҧл, 
Мені сҥйеп келе жатқан қҧлатпай. 

Бҧл – ақынның «Ана» атты туындысы. Қара ҿлең ҧйқасына негізделген бҧл 

ҿлеңде ананың  махаббаты, ҽркез қолдап, демеп жҥретіні айтылады. Қҧлағына 

естілген ҽнді сылдырап аққан бҧлаққа, ҽуеннен алған ҽсерін кҥміс баққа теңейді. 

Сҿніп, ҿшіп бара жатқан сҽтте жаңағы ҽуен – анасының ҽлдиі оған кҥш сыйлап, 

бойын тіктейді. Бойындағы кҥші бҧғып бара жатқан сҽтте анасының «сҿнбейсің» 

деген бір ауыз сҿзі, ойы сергітеді, ананың бір ауыз сҿзі – бҽріне ем, барлығына 

дауа. Баласы қай жаста болса да, ананың жарым сҿзінен кейін қуанады, жылаған 

жҥрегі жарқылдап, шаттыққа бҿленеді.     Жігері қҧм болып, тауы шағылғанда 

ананың махаббаты ҽркез қолдайды, демейді. Осындай ойды ҿлеңіне ҿрнек еткен 

ақын ана махаббатын ерекше бейнелейді. 

Сҽуір кҥні жаңбырлы ма, желді ме, 

Қабағынан шуақ шашты келді де, 

Алты ай қыста ҥйден шықпай отырған 
Атама ҿзі жҧмыс тауып берді де. 

Бақ ішіне ертіп барды атамды, 

Атам кҥннен таусылмайтын от алды. 

Ауламызға егіп жатыр алма ағаш, 

Алмаға бір тойдырам деп ботамды. 

Ботасы мен алмаға бір тоймайтын, 

Іші пысса, кҥшігімен ойнайтын, 

Кҽмпит те бар, ҿрік те кҿп, алма кҿп, 

Атам бар да менің қамымды ойлайтын. 

Ӛзі ақылшы, ӛзі қамқор, ӛзі бек, 

Ботасына ҥйрететін сҿзі кҿп. 

Атам еккен ағаштарға су қҧйдым, 

Жемістерін берсе екен деп тезірек. 

Табиғат лирикасына негізделген бҧл туынды сҽуірдегі ауылды бейнелейді. 

Сҽуірді суреттей отырып, ауылдың кҥйбең тыныс-тіршілігін кҿркемдеп жазады. 

 Автор «Алты ай қыста ҥйден шықпай отырған атаға» жҧмыс тауып берген 

сҽуірде барлық адам тіршілікке кірісе бастайтынын айтады. Немересін алмаға 

тойдырамын деп, ағаш егіп тірлік етіп жҥр. Автор атасын сипаттауды да 

ҧмытпаған: «Ҿзі ақылшы, ҿзі қамқор, ҿзі бек» деп аяулы атаның бейнесін ҽдемі 

жеткізеді. Жалпы ҿлеңде кҿктем туа тірлік басталады деген идея жатыр. «Атадан 
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мал қалғанша, тал қалсын» деген нақылды ҿзек еткен бҧл туынды ҿнегеге толы. 

«Атам еккен ағаштарға су қҧйдым» деп, еңбекқорлыққа ҥйретеді. 

Ал кҿркемдік қҧрылысына келер болсақ, ҿлеңнің бастапқы екі тармағында 

сҽуірдің қабағынан шуақ шашылғанын метонимиямен ҿрнектейді. Немересін 

ботаға балайды. «Атам кҥннен таусылмайтын от алды» деп те метономияның 

кҿмегімен кҥннің сҽулесін суреттейді. 

Тҧманбай Молдағалиевтің ақындық ҿнері мен шығармашылық жолы дҥние 

танудан, адам сезімінің сан алуан ҥйлесімділігін тоғыстырудан тҧратынын 

байқаймыз. Ақын жырларының ҿн бойында мейірім, шапағат, жақсылық, 

адамгершілік, азаматтық, кҥрескерлік, ата-баба рухына тағзым, атамекенге деген 

сҥйіспеншілік сияқты ҧғымдардың асқақтығын неғҧрлым биіктету алдыңғы 

саптан кҿрінеді. Тҧманбай Молдағалиев қашан да толассыз жазып, тебіреніп 

тереңнен жыр толғап келеді. Ақынның қайсы бір ҿлеңін оқысаңыз да, отсыз, 

ойсыз дҥниені кездестіре алмайсыз. Ақынның «Шақырады кҿктем» атты ҿлеңі де 

осы ойды қуаттайды. 

Бҧл ҿлеңнің желісі алдымен адалдықты, айнымас достықты, ақ ниетті 

жырлауға қҧрылса, екінші жағынан барлық ҿзен-суымен, иісі аңқыған кҿгі, 

гҥлімен асығып келе жатқан кҿктемді аңсау деп білеміз. Ақын кҿктем жайлы бір 

ауыз сҿз айтпағанымен, оның белгілерін жырлағанының ҿзін – кҿктемді 

жырлағаны деп ҧғынамыз. 

Ақынның сезімге бай ҿлеңдерінің бірі – «Қҧстар қайтып барады». Ҿмірді – 

асуға, биікке, тҥпсіз шыңырау, тҧңғиыққа балап, табиғаттың ҽсем шынарын сҧлу 

жырларына қоса білген. Ақынды, жазушыны ҽдебиетке ҽкелетін сҧлу сезім ол – 

сағыныш. Сағыныш – ҿмірге, тіршілікке, туған жерге деген махаббаттан тҧрады. 

Ақын осы ҿлеңінде сағынышты – табиғатпен, сарала жапырақпен ҿте ҽсерлі 

ҧштастыра жазады. Кҿктемде туған ақынның кҥн нҧрына теңелер жырында 

адамды неше тҥрлі қияға, арманға жетелер қуат бар.  

Ақынның бҥкіл мҥддесі, тірлігі – поэзия. Ол біреуге алғысын айтса да, 

жырмен толғайды, бҽзбіреуден орынсыз жапа шексе де ҿлеңмен тебіренеді. 

Тағдыр ҥнемі маңдайыңнан сипап тҧрмайды. Тірлікте қаншама шаттық пен 

қаншама ренішті жағдайлар сабылып, бірінен соң бірі алмасып отырады. 

Мҧндайда ақын ҿзінің іңкҽр сҥйіспеншілігін, жан тебіренісін – ҿлеңіне шағады. 

Бҧл ретте ақынның ақындық парасаты мен болашаққа деген нық сезімі тоғысқан 

«Ҿмір, қымбаттым менің» атты ҿлеңі еске тҥседі. Ҿлеңде ҿмірдің асау 

толқындарына деген қуатты қарсылық, оқушының бойын шымырлатар сенімді 

серпіліс бар. Жырдағы жібек сезім, терең ой, бай мазмҧн арқылы адамның 

ҧлылығын, қайрат-жігерін, береке-бірлігін дҽріптейді. 

Ақын ҿлең жайлы, ҿлеңнің ғажайып қасиеті туралы жан-жақты толғай келіп: 

Ҿлеңге айтам, ҿзгеге айтпас нҽрсемді,  

Бақытыма балам сенді, жар сенді. 

Ҿлең менің – тҽтті ҥнім естілер, 

Ҿлең менің – сҽтті кҥнім – сҽрсенбі» - деп, қасиетті ҿлеңнің қҧндылығын 

сезіне білген. 
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Сыршыл лирикалары. Ол қазақ поэзиясына жаңа лепті, адам сезімін, 

махаббатты ҿзіндік бір нақышпен , нҽзіктікпен, шынайы тебіреніспен беруді 

алып келді. Ҿмірдегі қандай қҧбылысты алса да, ақын адамның ҿміріне, 

тіршілігіне, асыл мҧратына бағындырады, заманымыздың алдыңғы қатарлы 

идеялы тҧрғысынан бағалайды. Ол ҽдемілікті, жарасымдықты жырлайды. Адам 

жанының сҧлулығын іздейді. Табиғат қҧбылыстарынан да осыны іздеп, соған 

қҧмартады. Жыл мезгілдерін жырлай отырып, адамның кҿңіл-кҥйін айтады. 

Арман кҿп-ау жетпей жҥрген жетем деп,                                  

Туған елге қайтсем қарыз ҿтелмек. 

Ҥйден шығам, ҥйдей жҥкті мойнымнан, 

Бҥгін тағы тҥсіріп қайтсам екен деп,-дейді оның лирикалық кейіпкері. 

Ақынның лирикалық кейіпкерлерінің парасатты ойы бар, сезімі таза, гуманистік 

сипаты айқын, арманшыл, қиялшыл, ізденгіш жандар. Оның ҿлеңдерінде адамда 

болуға тиісті табиғи сезімдер, ҥміт, арман, кҥйіну, ҿкініш барлығы да еш 

жалғаны жоқ, таза, табиғи кҥйінде беріледі. 

Ҥлкен гуманистік, адамгершілік мҧраттарды дҽріптеп жырлау қай кезде де 

болмасын ҿзекті. Бҥгінгі оқырман ҥшін де, ертеңгі оқырман ҥшін де бағасын 

жоймақ емес. Мҧны ақын жақсы тҥсінген. 

Адал жанға оқ атпасам деп жҥрем, 

Ақ жҥрегін қанатпасам деп жҥрем, 

Онсыздағы қасіреті кҿп ҿмірде 

Қасиетімді жоғалтпасам деп жҥрем,-деп ақын қасиет деген адамға берілген 

айрықша сын екенін паш етеді.  Ақынның "Айтшы, Алатау" атты ҿлеңінде: 

Ҿмір деген алысқа аттаныс, 

Қайда ҧшсаң да қасиетіңді сақтап ҧш. 

Бҥгін дырдай кҿрінгенмен, кҥні ертең 

Мен сендергебола алам ба мақтаныш?- деп, ҿзіне-ҿзі сауал қоя білген 

ақынның ҿр мінезбен қайраттана, еңбектене беретініне оқырман сенеді. Оның 

жырларында кездесетін ҧшу, алға самғау образы осының дҽлелі. 

Махаббат лирикасы.  Ақын бҥгінгі замандасымыздың ішкі жан дҥниесіне 

зер салады, оның рухани байлығын барлайды. Тҧманбай Молдағалиевтің 

махаббат тақырыбындағы ҿлеңдерінде мҧңаю, елжіреу, ҿкіну кҿп кездеседі. 

Ақынның "Шығармадың әдеттегі салтпенен" деген ҿлеңінде: 

Сыр берместен ҿлсем-дағы тегі мен 

Кҿзімдегі жасты сҥртіп жеңімен 

Ауылыңнан мен алыстап кеткенше 

Қимай қарай қалды деген сеніммен... 

Мҧнда лирикалық қаһарманның қызды сҥйетіні, қимауы, қиналуы-бҽрі 

нақты арпалыс сезім арқылы суреттелген. Тҧманбай Молдағалиевтің қай 

ҿлеңінде болмасын терең ой, нҽзік сезім мол. Ақын кҥннің нҧрына, айдың 

жарығына, жҧлдыздың жымыңдағанына қҧмартады.  Ол кҿктемнен жастықты, 

гҥлден махаббатты табады.  Ақын лирикасындағы тҧрақты образдар: кҥн, жарық 

сҽуле, кҿктем, жаз, кҥз, жасыл жапырақ, жайқалған гҥл. Ақын: 

Ақ қайыңым сен болып тҧра берші, 
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Мен болайын кҿктемің кҿптен кҥткен,-деп ҿтініш жасап, қайыңды сҥйген 

жар бейнесінде алады.  

Ақынның"Феруза туралы жыр" поэмасы махаббат жайлы ҽсем айтылған 

сыр. Поэмада бай мазмҧн, биік идея, нҽзік те нҽрлі лиризм бар. Ақын мҧнда 

албырт жастықты, адал махаббатты жырлайды. Тҥркімен аңызының ізімен 

жазылған поэманың оқырманға айтары- махаббатты, қасиетті сезімді қастерлеу. 

Осы арқылы адал, абзал қасиеттерді биіктету идеясы анық байқалады. Ақын 

поэзиясы ешкімге ҧқсамайтын ҿзгеше ҽлем. Сарынынан жаңылмайтын, 

сағасынан асып -тасып шықпайтын, сабырлы да саялы сҧлу дҥние. Ақын 

Тҧманбай балғын жас кезінен ақырғы сағаттарына дейін ҿмірді кең толғап ҿтті, 

халқына тҽн дістҥрмен тебіреніп ҿз жолын тапты. Ақынның ҿзі қандай мейірбан, 

бауырмал, адамсҥйгіш болса, поэзиясы да сондай мҿп-мҿлдір , тап-таза қалпында 

адам жанын жылыта білді. " Сезім, шіркін,ақ жаңбырға ҧқсайды, Алматыда жаңа 

жауып басылған" деп ҿзі айтқандай , ел қҧлағын елең еткізген лирикасы да ақ 

жаңбырдан кейінгі тау самалындай тыңдаған жанның жҥрегіне ҽп-сҽтте жетіп 

тынады. Бояуы анық сурет, тартымы терең асыл ой , ҽуез, аңсап тҧрған ҽсем 

лебіз, мҿлдір сезімнің сҽулесі Тҧманбай ҿлеңдерінің негізін қҧрады. 

Тҧманбай Молдағалиев ақындықты, ақын болуды жоғары бағалайды. Себебі 

ол ҿзінің бар байлығын да, базарын да ҿлең-жырмен ҿлшеген. 
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ТІЛ БІЛІМІНДЕГІ АКЦЕНТУАЦИЯ ТИПТЕРІНІҢ ЗЕРТТЕЛУІ 

 

Жалпы тіл біліміндегі бірқатар еңбектерде екпін мҽселесі туралы сҿз болған. 

Екпін категориясына арналған сол еңбектерге назар аударайық. Қазақ тіл 

білімінде екпін туралы іргелі зерттеу жҧмысын жҥргізіп келелі пікір білдірген І. 

Кеңесбаев болды. І.Кеңесбаев зерттеу еңбегінде бірнеше сҿздердің бір буыны 

қалған буындардан кҥшті айтылып, айқынырақ естіліп тҧратынын айта келіп: 

«Сҿз ішіндегі арнаулы бір буынның оқшауланып кҥшті айтылуын екпін дейміз», 

- [1,269 б.] деп, оны екіге бҿледі: 1) Фонациялық ауаның қарқынымен (кҥшімен) 

байланысты екпін: мҧны лебізді (немесе динамикалық) екпін дейміз. 2) Дауыс 

ырғағымен (дауыс тонымен) байланысты екпін; мҧны ҥнді (музыкалы немесе 

тоникалық) екпін дейміз. 

http://adebiportal.kz/authors/molda-aliev-t-manbay-kaz
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Зерттеуші О.Н. Николаева «Фонетика немецкого языка» атты еңбегінде: 

«Барлық сҿйлеу органы арқылы қандай да бір буынды тыныстауда біршама 

қарқынды тҥрде жҧмыс атқаратын дауыс қаттылығын екпін», - деп атап, сҿз 

екпінінің сипатына, ол екпіннің дауыс кҥшінің ҿзгеруіне байланысты 

динамикалық жҽне дауыс тонының ҿзгеруімен сипатталатын музыкалық екпін 

деген тҥрлерін кҿрсетеді. Сондай-ақ ҽрбір тілге тҽн сҿз екпіні мен фразалық 

екпіннің болатындығын, ойымыздағы маңызды дҥниені ерекшелеп кҿрсетуде 

фразалық екпіннің маңыздылығын атап кҿрсетеді[2, 86 б.].  

М.И. Матусевич: «Буындардың біреуі басқа буындарға қарағанда дауыс 

кҥштілігімен ерекшеленуі мҥмкін. Ол кҥшті немесе динамикалық екпін деп 

аталады. Буындардың бірі басқаларының арасында дауыс тонының 

жоғарылығымен ерекшеленеді, ол музыкалық не тоникалық деп анықталады. 

Сондай-ақ буын дауыстылардың созылыңқы дыбысталуымен ерекшеленеді ол 

сандық немесе квантативті екпін болады» деп кҿрсетеді. Ары қарай сҿз екпініне 

қарағанда фразалық екпінді айыра білу керектігін айтады. Сҿздер тобында сҿз 

екпінінің бірі кҥшейіп тҧтас мағыналық бірлікті кҿрсетіп, ҿз айналасына екпіні 

ҽлсіз немесе екпінсіз сҿздерді топтастырады сҿздердің мҧндай тобы синтагмалар 

деп аталып, онда да кҥшті екпіннің болуы фразалық екпін деп аталады [3, 73 б.]. 

Зерттеуші фразалық екпінмен бірге логикалық екпіннің болатындығын, ой 

(логикалық) екпінінің кҿмегімен ҥлкен мҽн берілетін сҿйлемдегі логикалық, 

мағыналық жағынан маңызды екпінді айтады. Ой (логикалық) екпіні сҿйлемдегі 

кез келген сҿзге тҥседі. Ой (логикалық) екпінінің кҿмегімен бір фразаға тҥрлі 

мағыналық мҽн ҥстеуге болады. Мысалы, Бүгін мен театрға барамын деген 

фразаны ой (логикалық) екпінінің кҿмегімен тҥрліше сипатқа ҽкелуге болады.  

В.Б. Линдер: «Буын екпіні ҽрбір тілге тҽн болғандықтан ырғаққа ҽсер ететін 

тілдің типтік сипатының бірі болып табылады. Тҥрлі тілдерде буын екпінінің 

бірнеше тҥрін кездестіруге болады. Орыс тілінде жылжымалы екпін, поляк 

тілінде екпін соңғының алдындағы буынға, француз тілінде соңғы буынға 

тҥсетіндігі белгілі»,-деген [4, 97 б.].  

М. Рясянен: «Материалы по исторической фонетике тюркских языков» атты 

зерттеу еңбегінде: «Тҥрлі тҥркі тектес тілдердің грамматикасы  бір ғана қысқа 

ережеге бағынады: «екпін сҿздің соңғы буынына тҥседі». Дегенмен де бҧл жай 

ғана жағдай емес, ол біршама нақтылауларды қажет етеді. Кҿне тҥркі тілінде 

екпін туралы нақтылы мағлҧмат келтірілмейді. Тҥркі тілдеріндегі екпін 

мҽселесін зерттеген В.В. Радлов екпін деп жеке алынған сҿзді айтады. Басқаша 

айтқанда екпін бҧл жерде тыңдауға жағымды болу ҥшін жҽне жалғамалы 

буындар арасындағы байланысты сызып кҿрсетуге  қызмет етеді дейді. 

Радловтың айтуынша қазақ тілінде екпіннің сҿздің соңғы буынына тҥсу жағдайы 

жиі кездеседі. Тҥркі тілдерінде кҥшті екпін эмоционалды бояусыз сҿздің соңғы 

буынына тҥседі. Кҥрделі сҿздерде басты екпінмен қоса қосымша екпіннің 

тҥрлері де бар. Кҥрделі сҿздерде екпін ҽдетте бірінші сҿздің екпінді буынына 

тҥседі. Дат тҥркітанушысы К. Гренбек тҥркі тілдерінде екпінде тҧрақтылық жоқ, 

екпінді сҿздің дыбысталуы мен қабылдауын бҧзбай-ақ ҿзгертуге болады деген 
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пікір айтады. Дегенмен де, ғалым кҿп жағдайда екпіннің белгілі бір буынға 

тҥсетіндігін айтады [5, 38 б.].  

Сондай-ақ М. Рясянен жоғарыда аталған еңбегінде кҥшті жҽне музыкалық 

екпіннің алты тҥрін кҿрсетеді: 1) сҿздегі тонның жоғарылауы; 2) ҿте кҥшті 

екпінмен музыкалық екпіннің жоғарылауы; 3) сҧраулы тон; 4) ҿте кҥшті 

сҿздермен сҧраулы тонның араласуы; 5) ҿте ерекше сҧраулы тон; 6) кідірістің 

алдында тонның жоғарылауы [5, 39 б.].  

Р.М. Мулина: «Орыс тіліне қарағанда қазақ тілінде екпін жуан жҽне жіңішке 

буындарға тҥседі. Буынның жуан, жіңішкелілігі сҿздегі жуан жҽне жіңішке 

дауысты дыбыстарға байланысты. Сондықтан қазақ сҿздерін жҧмсартып айтуда 

қандай да бір тыныс белгісінің кҿмегінсіз яғни жіңішке дауысты дыбыс арқылы 

да дыбыстауға балады. Сондықтан, қазақ тілінің негізгі сҿздік қорында 

дауыссыздардың жуысуы орыс тілінен ерекшеленеді. Қазақ тілінде буынның 

басында дауыстының алдында бір дауыссыздан артық болмайды, сҿз соңында да 

екі дауыссыз келмейді, дауыстыдан соң ҥнді, қатаң дауыссыздар қатар келеді. 

Сонымен, қазақ тілінің негізгі сҿздік қорындағы сҿздерде дауыстының алдында 

бір дауыссыздан артық болмайды» [6, 51 б.]. 

Сҿз, тҥбір, сҿз тудырушы қосымшалар болсын қазақ тілінің тҿл сҿздерінде 

екпін сҿздің соңғы буынына тҥседі. Мысалы:жҧмыс 

жҧмысшы 

жҧмысшылар 

жҧмысшыларымыз 

жҧмысшыларымызда 

Қазақ тілінде қуану, таңқалу т.б. мҽндегі сҿздерден басқа сҿздерде 

музыкалық екпін жоқ деуге болады. Екпін кҿбінесе сҿз бен сҿзді ажырату 

қызметін атқарады. Сҿз тудырушы қосымшалардың барлығы екпінді 

қабылдайды. Бҧл қосымшаларға септік, тҽуелдік, кҿптік жалғауларын жатқызуға 

болады. Бҧл қҧбылыс кірме сҿздерде де сақталады. Мысалы: трактор 

тракторлар 

тракторларымыз 

тракторларымызда 

Басқа тілдермен салыстырғанда қазақ тілінде екпін тҧрақты келеді [6, 53 б.].  

Ғ. Ҽбуханов: «Сҿйлеу процесінде сҿздерді айтудағы бҿлшектеніп шығатын 

ауа  толқыны, яғни сҿздегі буындардың бҽрі, бірқалыпты айтылмай, бір буын 

ҿзге буындардан ерекше кҥшпен айтылады. Мысалы: бала деген сҿзде екінші 

буын, балалар дегенде ҥшінші буын, балаларға дегенде тҿртінші буын ҿзге 

буындардан кҥшті айтылып тҧр. Сҿз ішіндегі бір буынның ҿзге буындардан 

ерекшеленіп кҥшті айтылуын екпін дейді. Қазақ тіліндегі сол сияқты тҥркі 

жҥйелі тілдердегі екпін дауыс қҧйылысының қарқынымен айтылуына 

байланысты дем екпіні қатарына жатады. Дем екпіні екі тҥрлі болып келеді [7, 54 

б.]: тҧрақты жҽне тҧрақсыз». Зерттеуші Ғ. Ҽбуханов тҧрақты екпінге қазақ 

тілінің жҽне ҿзге тҥркі халықтарының да тілдерін жатқызады. Тҧрақты екпінге 

жататын тілдерде екпін сҿздің арнаулы буынында болады да, сҿздің 

грамматикалық, лексикалық мағыналарының қҧбылуымен екпін сҿздің ҿзге 
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буындарында ауысып ілгерінді-кейінді жылжып отыратындағын жҽнеекпін 

негізінен сҿздің соңғы буынынатҥсетіндігін, кҿпбуынды тҥбір сҿзде негізгі екпін 

сҿздің соңғы буынында болады да, қалған буындарда ешқандай екпін 

болмайтындығын айтады. Мысалы: шана, тарақ, терезе, қабырға, омыртқа. Тҥбір 

сҿзге қосымша жалғанып, сҿздің лексикалық не грамматикалық мағынасы 

тҥрленгенде, негізгі екпін туынды сҿздің соңғы буынына ауысады да, сҿздің 

негізгі екпініне қосымша кҿмекші екпін пайда болады. Мҧндай туынды, 

кҿпбуынды сҿздерде негізгі екпін қосымшаға ауысып, соңғы буында тҧрады да, 

қосымша екпін тҥбірдің соңғы буынында болады. Мысалы: базар, базаршы, 

базаршылар, базаршыларымыз, базаршыларымызға. Қазақ тіліндегі екпін 

тҧрақты келеді. Тҥбір сҿзге қосымша жалғануына байланысты екпін сҿздің 

соңғы буынына, қосымшаларға ауысып отыруға тиісті бола тҧрса да, қазақ 

тілінің кейбір қосымшалары ҿзіне екпін тҥсірмейді. Ондай қосымшалар 

жалғанған туынды сҿздерде екпін соңғы буында болмай, соңғы буынның 

алдындағы буында тҧрады. Екпін қабылдамайтын қосымшалар мыналар: 

1) жіктік жалғаулары: бара+мын, бала+мын, келе+сің, студент+сің; 

2) етістіктің болымсыздық мағына туғызатын –ма, -ме, -па, -пе, -ба, -бе 

жҧрнағы: алма, келме, айтпа, кетпе, жазба, кеспе; 

3)есімдерге жалғанып теңеулік ҧғым тудыратын –дай/дей, тай/тей 

жҧрнақтары: таудай, үйдей, аттай; 

4)етістіктің тҥбіріне жалғанып тілек, ҿтініш ҧғымын тудыратын – шы, ші 

жҧрнағы: айтшы, келші, көрші, басшы. 

Қазақ тіліндегі екпін сҿз мағынасын айқындаушылық қызмет атқармайды. 

Ҿйткені қазақ тілінде екпін тҧрақты болады да, бір сҿзде бір буында болып, 

екінші сҿзде ҿзге буынға ауысып  отырмай, ҥнемі сҿздің соңғы буынында 

болады. Сҿйте тҧрса да, кейде -ма, -ме, -па, -пе, -ба, -беболымсыздық жҧрнағы 

жҽне -шы, -ші жҧрнағы жалғанған етістік сҿздердің жҽне олармен тҧлғалас есім 

сҿздердің мағынасын ажыратуға себепші екпін болып келеді. Мысалы: кеспе-

кеспе, жарма-жарма, баспа-баспа. 

Ҽрбір сҿз ҿзіне тҽн екпінмен дыбысталады. Сҿйлемдегі сҿздердің жартысы 

ҿз екпіндерін сақтайды, ал кейбірі екпінсіз дыбысталса кейбірі ҽлсіз екпіннің 

салдарынан жай ғана ерекшеленеді, енді бірі ерекше кҥшті екпінге ие [7, 84 б.].     

«Современный казахский язык. Фонетика и морфология» атты зерттеу 

еңбегінде қазақ тіліндегі жҽне басқа да тҥркі тілдеріндегі  екпіннің орыс тіліндегі 

қарқынды кҥшті екпінге қарағанда сипаты ҽлсіз екендігі, оның соңғы буынға 

тҥсіп, сҿз бен сҿздің мағынасын ажырату ҥшін қолданылатындығы айтылған [8, 

78 б.]. Екі не одан да кҿп кҥрделенген сҿздерде дыбыстың кҥші ретінде екпін 

тҥсетін буын ерекшеленеді. Қазақ тілінде басқа тілдердегідей екпін кҥшті не 

динамикалық болып табылады. В.В. Радлов, П.М. Мелиоранский, О. Бетлинг 

жҽне басқа да ғалымдар тҥркі  тілдеріндегі екпін экспираторлық сипатта болып 

келеді деп санаған. Кейбір қазақ тілтанушылары қазақ тіліндегі екпінді тек сҿз 

бен сҿзді ажырату қызметін атқаратындықтан жіті зерттеудің қажеті жоқтығын 

айтады. Бҧл пікір ҧшқары себебі, екпін жалпыхалықтық тілдік сипатта ҧзақ 

уақыт бойы қалыптасып, даму сатысынан ҿткен.  Басқа да тілдік категориялар 



97 

 

сияқты маңызды орынға ие.Ҿйткені, сҿз бен сҿздер тобы ҿзіндік акцентті 

нормасымен ерекшеленеді. Бҧған қоса лепті сҿйлемдерде сҿз екпіні бастапқы 

буынға тҥседі. Тҥрлі эмоциялық сипатта жҧмсалатын сезімге толы еліктеуіш 

сҿздерді акцентуациялық жағынан алып қарағанда екпіннің соңғы буынға 

тҥсетіндігі сирек байқалады. Ш.Ш. Сарыбаев ҿзінің қазақ тіліндегі еліктеуіш 

сҿздерге арналған диссертациялық жҧмысында бҧл мҽселе туралы жан-жақты 

талдау жасап бірнеше ескертуден басқа жағдайда екпіннің алғашқы буынға 

тҥсетіндігін, акцентуациялық ерекшелігін айтады. Ш.Ш. Сарыбаевтың айтуынша 

«екпіні алғашқы буынға тҥсетін ойбай! деген сҿздің ҿзін жылдам дыбыстау 

кҥтпеген жерде селк ету сезімін білдіреді, ой-ба-а-ай! деп созып дыбыстау 

қорқыныш не басқа сезімді беретіндігін айтады».   

Аталған еңбекте [8] қазақ тіліндегі екпіннің сҿз екпіні жҽне фразалық екпін 

деген тҥрлері туралы айтылады. Негізгі екпіннің орны зат есім, сын есімдерде, 

сан есімдерде, есімдік, ҥстеу, етістіктерде тҧрақты келеді. Мысалы: екпін соңғы 

буынға тҥсетін есім сҿздер: кереге, қарағай, алтын, күміс, құдық, әйел, ірімшік, 

кӛгілдір, жарық, бірінші, екеу, сіздер, кімдер, келіп, алмақ, талқандау, кеше, 

ертең, кенеттен, бағана,  бермен, ӛзінше т.б.  

Ал еліктеуіш сҿздерде жоғарыда айтқандай екпіннің тҧрақты орнын айта 

алмаймыз. Ондай тҧрақсыздық еліктеуіш сҿздердің эмоциялық 

қҧбылғыштығымен тҥсіндіріледі. Мысалы: Әттегенай! Бәрекелді! Кәне! айқай, 

құрай. Сонымен еліктеуіш сҿздер қазақ тілінінің жалпы акцентуациялық 

нормасынан ауытқиды. Қосарланған еліктеуіш сҿздерде алғашқы сыңарының 

соңына тҥсетін жағдайлар да бар. Мысалы: едірең-едірең. Сондай-ақ, ғой (қой), 

ше, ғана (қана), ма (ме, ба, бе, па, пе), сайын, сияқты, (тәрізді) сықылды, секілді 

т.б. кҿмекші сҿздер екпін қабылдамайды. 

Белгілі сҿз тіркестері немесе тҧтас сҿздер тобы қазақ тілінде бір ғана екпінге 

ие. Бір екпінге бағынған бір немесе бірнеше сҿздер біртекті акцентуациялық 

кешенді қҧрайды. Ондай екпін фразалық немесе ритмикалық екпін деп аталады 

[9, 88 б.]. Фразалық екпіннің екі тҥрін бҿліп кҿрсетуге болады:ырғақты немесе 

қалыпты екпін. Екпіннің бҧл тҥрі кез келген фразада болып, ырғақты туғызады. 

Ол екпінді жҽне екпінсіз буындардың кезектесуімен тҥсіндіріледі, екпін 

эмоциясыз қалыпты сҿйлеу тҥріне тҽн болғандықтан қалыпты деп аталады. 

Кҿріну амалы бойынша тоникалық, динамикалық, квантативті болып келеді. 

Ырғақты немесе қалыпты екпін фразалардың семантикалық мҥшеленуіне 

байланысты. Олар ырғақты топтардағы сҿздің соңғы буынына тҥседі. Ырғақты 

топ қҧрамына кірген сҿздер ҿз екпінін жоғалтып, соңғысы ғана сақталады. 

Ырғақты топ ҧзарған сайын екпін де жылжи береді. Егер ырғақты топ ҥш сҿзден 

артық сҿздер тобынан тҧрса, онда қосымша ырғақты екпін пайда болып, екпін 

ҽлсірей тҥседі  [10, 63 б.].    

А.А. Потебня акцентологиялық қҧбылыстарды мофологиямен тығыз 

бірлікте қарастырған, ҽрбір сҿз табындағы екпінді бірінші етістіктегі, кейін зат 

есім мен сын есімдегі екпінді зерттеген [11, 7 б.]. Оның еңбектерінен ХІХ 

ғасырдың орта тҧсындағы украин тілінің екпініне қатысты қҧнды деректерді 

кездестіруге болады.  
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Қорыта келе айтарымыз, екпін тҥскен буын екпін тҥспеген буынға қарағанда 

анық жҽне энергиялық артикуляцияға ие. Екпінсіз буын кҥңгірттігімен жҽне 

қысқалылығымен ерекшеленеді.Екпінсіз буынның бҧл қасиетін редукция дейміз. 

Қазақ тіліндегі екпін мҽселесін эксперимент ҽдісімен Ж. Аралбаев пен Ҽ. 

Жҥнісбеков [12] зерттей келе, нҽтижесінде ғалымдар екпіннің сҿздің соңғы 

буынның дауысты дыбысына тҥсетіндігі туралы айтқан. 

 

ҼДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

1 Кеңесбаев І.К. Қазақ тілінің екпін категориясы. -Алматы, 1948. -269 б. 

2 Николаева О.Н. Фонетика немецкого языка.-М.;1948.-С.86. 

3 Матусевич М. И. Введение в общую фонетику.-Учпедгиз, 1948. -С.73. 

4 Линдер В.Б. Практическая фонетика немецкого языка. -М.; Учпедгиз, 

1951. -С.97. 

5 Рясянен М. Материалы по исторической фонетике тюркских языков. -

М.; 1955.-С.219. 

6 Мулина Р.М. Казахский язык. -Алматы, 1960. 

7 Ҽбуханов Ғ. Қазақ тілі.-Алматы, 1960. -55б. 

8 Торсуев Г.П. Вопросы акцентологии современного английского языка. -

Алматы, 1960. 

9 Современный казахский язык. Фонетика  и морфология. -Алматы, 1962. -

С.78. 

10 Рапанович А.Н. Фонетика французского языка. -М.;1973. -С.280. 

11 Потебня А.А. Ударение.-Киев,1973.-С.7. 

12 Аралбаев Ж.А., Джунисбеков А. Об ударении в казахском языке // 

Иввестия АН КазССр.-1968.-№6.-С.63. 

 

ҼОЖ 811.512.122.1 

ҚАЙЫРБАЕВА Ж.Қ., АЛТАЕВА А.А. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Ҿскемен қ., Қазақстан 

 

ЛИНГВОЕЛТАНУ МАТЕРИАЛДАРЫ НЕГІЗІНДЕ ТУРИСТЕРДІҢ 

ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСТЫҚ ҚҦЗЫРЛЫҚТАРЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

 

Ҽйгілі ҥлкен тілтанушылар Е.М. Веращагин мен В.Г. Костамаров 

пайымдағандай ҽрбір адам тобы  фоно білімнің негізгі тҿрт тҥрін меңгереді. 

Бірінші топқа олар мынадай адамдық тҥсініктер - ауа, жел, ана т.б жатқызған. 

Екінші топ ҿзгеше тҥсінікті белгілі этникалық жҽне тіл ортақтықтың  ҿзіне тҽн 

сипатын белгілеу. Ҥшінші топты арнаулы топтық білім қҧрайды. Бҧл білім 

ҽлеуметтік жҽне кҽсіптік топтар: инженерлер, теңізшілер, моряктар, педагогтар 

жҽне т.б. Тҿртінші топқа аймақтық ерекшеліктер  есептеліп еңгізілген білім 

жатады. 

«Қҧзырлық» сҿзі «қҧзыр» сҿзінен алынған туынды сҿз екендігіне баса назар 

аударамыз. Бҧл туралы қазақ тілі терминдерінің салалық ғылыми тҥсіндірме 

сҿздігінде: «қҧзыр (компетенция) – жалпы алғанда қайсыбір тапсырманы 
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орындауға қабілеттілік немесе бір нҽрсені жасау» деп берілген. Латын тілінен 

аударғанда «қҧзырлық – ҿз ісін жетік білу, танымы мол, тҽжірибелі» деген 

мағынаны білдіреді. Белгілі бір саладағы қҧзырлықты меңгерген тҧлға ҿз 

саласына сҽйкес білім мен біліктілікпен қаруланған қандай да бір негізі бар ой-

тҧжырым жасайтын жҽне тиімді ҽрекет ете алатын адамды есептеуге болады. 

Енді осы ҧғымдардың мҽнін тереңірек талдайтын болсақ, онда «қҧзыр» – 

тҧлғаның белгілі бір пҽндер шеңберіне қатысты білімі, біліктілігі, дағдысы мен 

іс-ҽрекеттері тҽсілінің ҿзара байланысқан сапаларының жиынтығы, ал 

«қҧзырлық»–адамның іс-ҽрекеті саласына сай қҧзырлықтарды меңгеруі [1]. 

Қҧзырлық ҧғымы:  

• алған білімді пайдалана білу қабілеті;  

• нақты бір салаға қатысты қабілеттер мен шеберліктерді меңгере білу;  

• ҽлеуметтік даму деңгейіне сҽйкес келетін жҽне қоршаған ортаның ҽсер ету 

факторларына тҿтеп бере алатын тҧлғаның интегративті қасиеттер жиынтығы. 

Қарым-қатынастық қҧзырлық: 

• нақты ҿмір жағдайында ҿзінің міндеттерін шешу ҥшін қазақ жҽне басқа 

тілдерде ауызша жҽне жазбаша коммуникациялардың тҥрлі қҧралдарын 

қолдануға;  

• коммуникативтік міндеттерді шешуге сҽйкес келетін стилдер мен 

жанрларды таңдауға жҽне қолдануға; 

• ҽдептілік ережелеріне сҽйкес ҿзіндік пікірін білдіруге; 

• нҽтижелі ҿзара іс-ҽрекетті, тҥрлі кҿзқарас жҽне ҽртҥрлі бағыттағы 

адамдармен сҧхбат жҥргізе отырып, шиелініскен ахуалдарды шешуді жҥзеге 

асыруға; 

• жалпы нҽтижеге қол жеткізу ҥшін тҥрлі кҿзқарастағы адамдар тобымен 

қатынас (коммуникация) жасауға мҥмкіндік береді [2]. 

Қарым-қатынас барысында жеке адамның қоғамдық рухани жҽне 

материалдық қҧндылығы қалыптасады, жеке тҧлғалық ерекшелігін кҿрсетеді, ҿзі 

ҥздіксіз қарым-қатынаста болатын қоғамға енеді. Коммуникация ҽрбір адамның 

ҽрекет барысындағы субъектісіне айналады, табиғат пен дҥниені таниды, 

олармен қарым-қатынасын дамытады. 

Қазіргі қоғам ҿмірінің ҿзгерістеріне орай қарым-қатынас механизмдері, оны 

жетілдіру амалдары қызығушылық туғызып, зерттеудің қарқынды саласына 

айналуда. Адамның барлық қадір-қасиеті басқа адамдармен қалай қарым-

қатынас жасағанынан байқалып тҧрады.Оның бағыт-бағдары, білімді меңгеруі, 

есте сақтауы, эмоциясы мен қызуқандылығы қарым-қатынас жасау барысында 

кҿрініс береді. Адамның қарым-қатынасына ҧлттық ерекшеліктерінің ҽсері ҿте 

ҥлкен.  

Бҥгінде Шығыс Қазақстандағы туризм саласының алты негізгі бағыты 

бар.Атап айтқанда, экологиялық (Катонқарағай, Кҥршім аудандары мен Риддер 

қаласы), мҽдени-танымдық (Семей қаласы, Абай жҽне Ҧлан аудандары), емдеу-

сауықтыру (Катонқарағай, Ҥржар аудандары), жағажай (Зырян, Ҧлан, жҽне 

Кҥршім аудандары), тау шаңғы (Глубокое, Зырян аудандары мен Риддер қаласы) 

жҽне ауыл туризмі (Катонқарағай, Кҥршім аудандары мен Риддерде қаласы). 

http://dereksiz.org/referat-elektrauipsizdik-negizderi.html
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Қазіргі уақытта облыста бҧрындары кҿп мҽн берілмеген мҽдени-танымдық 

туризмге ерекше назар аударылып отыр. 

ҚР статистика Агенттінің мҽліметі бойынша Ҿңірлерге туристік 

келушілердің кҿрсеткіштері: Астана (18,4%), Алматы (18,2%), ШҚО (12,4 %), 

Қарағанды облысы (7%); 

Тҧрғылықты мекендердің арасындағы алыс жолдарды есепке ала отырып, 

шетелдік жҽне отандық туристерге жайлы жағдай жасау ҥшін халықаралық 

талаптарға сҽйкес келмейтін инфрақҧрылымның жағдайы маңызды. Аталған 

деректер кҿптеген туристерге тек жаман естеліктер қалдырады. Аталған деректі 

ескере отырып, ҽлемдегі қаржылық дағдарыс жағдайында қонақ ҥй кешенін салу 

саласына отандық жҽне шетелдің инвесторлар қаржы салмайды. 

Туризмнің мемлекеттік бағдарламасында - экологиялық туризм негізгі бағыт 

ретінде кҿрсетілген. Шығыс Қазақстан облысында тарихи ескерткіштердің 

бірегей кешені бар [3]. 

Бҥгінгі таңда келесі аудандарда эко-туризімді дамыту бойынша 

ҧйымдастырушылық жҧмыстары толық жҥргізілмеген: 

Ҧлан ауданында «Ақ-бауыр»тарихи ескерткішіне апаратын кірме жолдар 

жоқ. Жарма ауданында «Арасан» сауықтыру орталығы жҽне «Мейірім» 

спорттық-емдік сауықтырулагерін дамыту бойынша мҽдени-танымдық туризм 

жеткіліксіз деңгейде дамыған. Глубокое ауданында – ауданның туристік 

ресурстары туралы  жарнама жеткіліксіз. Бесқарағай ауданында Ақкҿл ауылын 

танымал ету бойынша мҽдени-танымдық туризм жеткіліксіз дамыған. Кҥршім 

ауданындағы туристер кҿптеп келетін Қиын-Керіш, Шекелместе арнайы 

тоқтайтын орындар, базалар жоқ. 

Алдағы уақытта туризм саласын дамытуда мемлекеттік бағдарламаны іске 

асыру ҥшін:Туризм жҽне сыртқы байланыстар басқармасы қала жҽне аудан 

ҽкімдіктерімен Шебер-жоспарды іске асыру ҥшін инвестициялық жобалар 

бойынша қазіргі жағдайға талдау жҥргізілсе; Риддер қаласы, Ҥржар, Зырян, 

Ҧлан, Шемонайха, Катонқарағай аудандарының туристік нысандарына апаратын 

жолдарды дамыту мақсатында облыстық бюджеттен қаржы бҿлінсе; аталған 

аудандарда туристердің ағынына қызмет кҿрсетудің сапасын арттыру жҽне 

бақылау мақсатында туризмді дамыту бҿлімдері қҧрылса; Білім басқармасы мен 

ЖОО бірлесе отырып  туризм саласы бойынша ЖОО мен ООО тҥлектерінің 

еңбек нарығындағы сҧранысына талдау жасап оңтайландырылса; ШҚО қала 

жҽне аудан бюджетінен алдағы жылдарға жарнамалық ҿнімдерді дамытуға 

(бейнероликтер, баспа ҿнімдері), сонымен қатар туристік нысандарды танымал 

ету ҥшін іс-шаралар ҿткізуге қаржы қарастырылса дейміз. Ҽсіресе жарнамалық 

ҿнімдерді кҿбірек шығарып, туристік базаларды жандандырса, адамдардың бҧл 

туралы білімдері толығып, қызығушылықтары артып, туристердің қарым-

қатынастық қҧзырлықтары жоғарылап,саяхаттап келушілердің саны да кҿбейер 

ме еді. 

Ҿңірдегі саяхат орындарының, туристік жерлердің аталған проблемаларын 

басшылыққа ала отырып, лигвоелтанымдық материалдар, яғни сол жерлердің 

орналасуы мен ерекшеліктерін белгілейтін карталар, бейнероликтер, ҽртҥрлі 
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сызбалар, брошюра, шағын анықтамалық, электронды оқулықтар, т.б. жасалуда. 

Белгілі бір ҿңірді зерттеу барысында алынған ақпарттарға сҥйене отырып 

жасалған лингвоелтанымдық материалдар негізінде онда барушылардың қарым-

қатынастық қҧзырлықтарын қалыптастыру ҿте маңызды болып табылады. Осы 

тҧрғыда жоғарыда атап ҿтілген материалдардың берер пайдасы ҿте зор.  Яғни, 

қолда бар нақты деректер мен кҿмекші қҧралдар арқылы оны ҧғындыру 

мҧғалімге де тиімді жҽне білім алушының да танымы кеңейіп, белгілі 

материалдар арқылы жаңа білімді меңгеруі жылдам жҽне оңайырақ жҥзеге 

асырылады. 

Осы тҧрғыда мен университет ішінде тҿрт академиялық топ студенттері 

арасында «Лингвоелтанымдық оқу қҧралдарының қандай тҥрде болғанын 

қалайсың?» деген сауалнама жҥргіздім. Сауалнамаға 86 студент қатысты, соның 

ішінде 39 студент ҧялы телефон кҥнделікті қолданыста, ҥнемі жанымызда 

болғандықтан телефонға арнайы қосымша жасалып, барлық мҽліметтердің (фото, 

видео, сызбалар, анықтамалар) соның ішінде болғанын қалайтынын айтты. 31 

студент дискілерге жазылған электронды оқулықтарды қҧп кҿреді екен, ал 

қалған он алтысы шағын энциклопедия немесе кітап тҥрінде жарық кҿргені 

дҧрыс деп есептейді (1-сызба).  

 

 
1-сызба – Сауалнама нҽтижесі  

 

Табиғаты тҧнып тҧрған сҧлулығымен кҿзді арбайтын ҿзіміздің Шығыс 

ҿңіріндегі Кҥршім жҽне Ҧлан аудандарын алып қарайтын болсақ, кҿрген адамды 

тамсандырмай қоймайтын тарихы тылсым, кҿпшіліктің бірі білсе, бірі біле 

бермейтін кҿрікті жерлері ҿте кҿп. Шетелдік туристердің назарын ҿзіне аударған 

Марқакҿл, Маралды, Қиын-Керіш, Шекелмес, Мойнақ, Кҥршім, Ертіс алқабы, 

Ақбауыр, «Сібе моншақтары», т.б. жерлердің туристік картасын жасап, арнайы 

барып, бейнероликтер ҽзірлеп, шағын оқу-танымдық қҧралы ретінде  жинақтап 

шығарамыз деген жоспарда бар. Мҧндай материалдардың ҧтымды жақтары ҿте 

кҿп: 

• ҿлкетану жҽне басқа да сабақтарда мҧғалімдер ҥшін таптырмас оқу қҧралы 

бола алады; 

• аталған туристік орындардың кеңінен танымал болуы, оған 

қызығушылықтың артуы, сол арқылы кҿптің сҧранысына ие болуы барысында 

мемлекет тарапынан да сол орындарға кҿптеп кҿңіл бҿлінуі; 
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• кей назардан тыс қалып бара жатқан жерлердің қайта қалпына келтіріліп, 

мемлекеттің тікелей қорғауында болуы; 

• алыс-жақын аймақтардан келетін туристердің саны артуы нҽтижесінде ҿңір 

экономикасының дамуына ҥлес қосылуы. 

Қорыта келе айтарымыз, кҽсіби оқытушы педагогтің міндеті – оқушыны 

(студентті) ҿз бетімен білім алуға бағыттау, тҧлғалық қасиеттерін ҿз бетінше 

дамытуына жағдай жасап, кҿмек кҿрсету екені бҽрімізге белгілі. Жоғарыда 

аталған лингвоелтанымдық материалдардың жеткілікті болуы да белгілі бір 

салада мҧғалімнің бҧл міндетін жеңілдетіп, білім алушылардың қарым-

қатынастық қҧзырлықтарын қалыптастыруға ҥлкен септігін тигізере сҿзсіз. 
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І. КЕҢЕСБАЕВ ЖҼНЕ ҚАЗАҚ ТІЛ БІЛІМІНІҢ МҼСЕЛЕЛЕРІ  
 

Ісмет Кеңесбайҧлы Кеңесбаев - қазақ тіл білімінің қалыптасуына айрықша 
ҥлес қосқан алдыңғы толқын зерттеушілердің бірі.Ғалым 1944 жылы «Қазақ 
тіліндегі тиянақты сҿз тіркестері» атты докторлық диссертациясын қорғап, 
профессор атағыналды. Бҧл – фразеология саласы бойынша тҥркі ҽлеміндегі 
тҧңғыш айтулы еңбек болып саналды. 

Академик І. Кеңесбаев қазақ тіл білімінің жҽне тҥркітану меналтаистиканың 
алуан тҥрлі салалары бойынша қҧнды зерттеулержазды. Қазақ тілінің 
фонетикасы мен фонологиясы, қазақ ҽдебитілінің ҿзекті мҽселелері, ана 
тіліміздің грамматикалық қҧрылымымен лексика-фразеологиялық жҥйесі, 
қолданбалы тіл білімінің жай-кҥйі ғалым еңбектерінде егжей-тегжейлі сҿз болды. 

Зерттеуші фонеманы «кҿрнекі дыбыс» дей келе, оған мынадай анықтама 
береді: «сҿз мағынасы мен сҿз тҧлғасын ажыратуға себі бар тілдегі ең кішкентай 
дыбыстық единицаны фонема дейміз»[1]. 

Ғалым: «Тілдегі дыбыстардың артикуляциялық, акустикалық қасиеттерін 
физиологиялық фонетика (немесе антропофоника) тексереді. Физиологиялық 
фонетиканың осы объектісін лаборатория жолымен тҥрлі инструменттер, 
аппараттар арқылы эксперименталдық фонетика тексереді» дей келе 
эксперименталдық фонетиканың тіл білімінің жеке бір саласы емес, дыбыстарды 
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тексерудің тҽсілі екендігін жҽне «традициялықтіл ғылымында тілдегі дыбыс 
қҧбылыстарын фонетикалық тҧрғыдан тексеретін фонетиканың саласы – 
фонология делінеді» [1]деп фонологияға да анықтама береді. 

Зерттеуші қазақ тілі дыбыстарының қҧрамы мен тҥрлеріне тереңінен 
тоқталып, дауысты дыбыстарды «буын қҧрғыш», дауыссыз дыбыстарды «буын 
қҧра алмайтын дыбыс» деп атап, олар туралы келелі тҧжырымдар білдірген. 
Қазақ тілінің жалаң дауысты дыбыстарының санын 9 деп беріп, оларға а, е, ы, і, 
ә, о, ӛ, ұ, ү монофтонг дыбыстарды жҽне и, у дыбыстарын қосынды 
дауыстыларға, яғни дифтонгоидтарға жатқызады. Қазақ тілінің дыбыстық 
жҥйесін зерттеу барысында ғалым ҽр дыбысқа жеке-жеке тоқтала отырып, 
олардыбасқа тҥркі тілдерімен салыстыра отырып қарастырған. Мысалы, а 
фонемасының жуан дауысты дыбыстардың қай-қайсысының соңынан келе 
беретінін айта келе, ерін ҥндестігі кҥшті қырғыз, алтайлықтардың т.б. тҥркі 
тілдерінен қазақ тілінің айырмашылығы ерін дауыстыларының жуанынан соң а 
айқын естіліп, жиі кездесіп отыратындығын айтып тҿмендегідей мысалдармен 
дҽлелдейді: 

Қазақша                Қырғызша             Алтайлықша 
Қой-лар                ой-лар                     қой-лар 
Қоян-дар              коен-дор                 койо-н-дор 
Қол-дар                қол-дор                   қол-дор 
Жолдас-тар        жолдош-тор         дьолдош-тор 
Құлын-дар           құлұн-дор               кулун-дор 
Ғалым зерттеу еңбектерінде қазақ тілінің а фонемасы қырғыз тіліндегіден 

анық естілетінін, мҧның себебі – қырғыз тілінде а фонемасының корреляциясы, 
яғни сыңарының жоқ екенін, ал қазақ тілінде негізгі морфемада а фонемасы ә-
мен ауысып айтылатынын, жҽне мҧның фонемалық ҥлкен мҽні бар екендігі 
туралы айтады. Оған: ал-әл, сат-сәт, сан-сән-сәл, дал-дәл, нан-нән, тан-тән, ар-
әр, ай-әй мысалдарын келтіреді. 

І. Кеңесбаев: «Бірнеше буынды сҿздердің бір буыны қалған буындардан 
кҥшті айтылып, айқынырақ естіліп тҧрады: терезе, отын, ағаш. Сҿз ішіндегі 
арнаулы бір буынның оқшауланып кҥшті айтылуын екпін дейміз» - деген 
екпіннің анықтамасын бере отырып, қазақ тілінде екпіннің лебізді (немесе 
динамикалық), ҥнді (музыкалық немесе тоникалық) жҽне кейде квантитативті 
екпін тҥрлері кездесетіндігін айтады.  

Акцентті-фонемалық (дҽстҥрлі фонологиялық) теорияны қолдаушы 
ғалымдардың пікірінше, екпін сҿзді ажыратуда, сҿзді тануда, айқындауда 
басты қызмет атқарады. І.Кеңесбаев - тҥркі тілдері, соның ішінде қазақ тілінде 
екпін негізгі просодикалық қызметті атқаратынын айтып, оған жан-жақты 
зерттеулер жҥргізген   ғалым.   Екпін   мҽселесі   жҿнінде   жазылған орыс жҽне   
тҥркізерттеушілерінің О.Бетлингк, В.В.Радлов, П.М.Мелиоранский, Ф.Е.Корш, 
Б.Я.Владимирцов, Н.К.Дмитриев, М.Рясянен, Г.Педерсен, Г.Шараф т.б. -
еңбектерімен танысқан ол Ленинград фонологиялық мектебінің ілімін 
басшылыққа ала отырып қазақ тілінің акцентуация мҽселесін 1948 жылы «Қазақ 
тілінің екпін категориясы» атты мақаласымен тҧжырымдады [2, 24 б.].  

І.Кеңесбаев қазақ тілінің екпінін акцентті-фонемалық теория негізінде 
зерттеді. Сондықтан да еңбектерінде сҿз екпіні просодиялық доминант 
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ҧғымында кҿрсетіледі. Мҧндай пікір, ғылымикорытынды сол кездегі қазақ жҽне 
жалпы тҥркі тіл білімінде ҥлкен орын алған. Қазір, сингармофонологиялық 
теория қалыптасқан кезде, казақ (тҥркі) тілі екпіні сҿздің просодиялық 
доминантасы болады.  

Ғалым І.Кеңесбаев В.В.Радловтың сҿз ішіндегі дауысты дыбыстарды лебізді 
екпінге байланыстыра келіп: негізгі екпінге ие дауысты, кҿмекші екпінге ие 
дауысты екпін тҥспейтін дауысты деп ҥшке бҿлуін қҧптайды. Ол қазақ тіліндегі 
екпін басқа тҥркі тілдеріндегі екпін тҽрізді сҿздің кҿбіне, соңғы буынына 
тҥсетінін; екі не ҥш буынды сҿздің немесе кҿп буынды сҿздің бір буыны негізгі 
екпінге ие болатынын қалған буындарына ешқандай екпін тҥспейтінін айта келіп: 
«... кҿп буынды кемінде тҿрт буынды сҿзде негізгі екпіннен бҿлек кҿмекші екпін 
пайда болады. Негізгі екпін соңғы буынға тҥседі де, кҿмекші екпін негізгі тҥбірдің 
соңғы буынына тҥседі», - дейді. 

Мҽселен: [2,272 б.] 
о-рақ о-рақ-шы-лар 
о-рақ-шы-ла-ры-мыз 
о-рақ-шы-ла-ры-мыз-да 
о-рақ-шы-ла-ры-мыз-да-ғы  
о-рақ-шы-ла-ры-мыз-да-ғы-лар 
Яғни, ғалымның айтуынша, ҥш буынды сҿзде тек негізгі екпін болады да 

тҿрт не одан да кҿп буынды сҿзде негізгі екпінмен қатар кҿмекші екпін пайда 
болады. Кҿмекші тиянақты болып негізгі тҥбірдің соңғы буынында болса, негізгі 
екпін сҿзге жалғанған қосымшаларға байланысты екпін сҿздің соңғы буынына 
тҥседі. Ендеше, сҿздің буын саны негізгі екпінге критерий бола алмайды. Қазақ 
тіліндегі екпін сҿздің соңғы буынына тҥседі деген пікір жайында ғалым 
М.Раимбекова «Об ударении в казахском языке» атты еңбегінде: «Исследования 
длительности, интенсивности и высоты - тона как носителей ударения еще раз 
подтверждает выводы академика С.К.Кеңесбаева о том, что ударным в казахском 
языке является последний слог», - деп [3]І.Кеңесбаевтың пікірімен келіседі. 
І.Кеңесбаев кҿмекші екпін категориясын ҥзілді-кесілді шешілген мҽселе деуге 
болмайтынын, оны ҽрі қарай тереңірек зерттеу керектігін айтады. 

Ғалым І.Кеңесбаев қазақ тіліндегі екпіннің ҥнемі сҿздің соңында болмауы, 
яғни кейбір қосымшалар екпінді бойына тартатын қҧрал екенін ескертеді. 
Тҧлғасы бір, қызметі бҿлек қосымшаларды екпін арқылы ажыратуға болатынын 
айта келіп, тҿмендегіше тҥсініктеме береді: а) біздің оқушы-мыз(мҧндағы мыз - 
тҽуелдік жалғау), біз оқушы-мыз (мҧндағы мыз - жіктік жалғау); ҽ) ағашты 
жарма (мҧндағы -ма - болымсыз етістіктің жҧрнағы); тәтті жарма (мҧндағы 
ма - зат есімнің жҧрнағы); б) сен мынаны кӛрші (ші - волунатив мағынадағы 
етістік жҧрнағы) ол бізге кӛрші(ші - агентив мағынадағы зат есім жҧрнағы); в) 
сіздің қалыңыз (ыңыз - екінші жақ тҽуелдік жалғау), сіз қалыңыз (ыңыз - екінші 
жақ бҧйрық рай жҧрнағы); г) сіз баласыз (сыз - екінші жақ жіктік жалғау), ол кісі 
баласыз (сыз - болымсыз есімнің жҧрнағы); д) ол үйде (де - жатыс септіктің 
жалғау), үйде (де - шылау); е) атты кісі (ты - сын есім жҧрнағы),ол мылтық 
атты (мҧндағы ты - етістіктің ҿткен шақ қосымшасы); ж) біз осында 
қалалық(лық - қалау рай жҧрнағы), қалалық кеңес (лық - сын есім жҧрнағы) т.б. 



105 

 

І.Кеңесбаев сҿз ішінде екпіннің жылжымалы қасиетін: «ҧранды сҿздерде 
немесе басқаша тҥрлі мҽнерленіп айтылған (эмфаза, экспрессив тҥрде айтылған) 
сҿздердің екпіні бір буыннан екінші буынға кҿшіп отырады (Боранбай кітап 
оқыды деген сҿйлемдегі Боранбай сҿзінің дағдылы екпіні оның соңғы буынында 
тҧр). Ал вокатив сҿйлемде (мысалы, Боранбай, әй Боранбай!) екпін бас буынға 
кҿшіп кетеді. Тәуелсіздік жасасын! деген сҿйлемдегі «жасасын» сҿзі екпінінің 
дағдылы орны соңғы буыннан орта буынға ауысып тҧр»,- деп тҥсіндіреді [2]. 
Демек, бҧл жердегі екпіннің бір буыннан екінші буынға кҿшуінде мағына 
айқындауыштық не сҿз ажыратушылық қасиет жоқ, тек айтылу мҽнерін ғана 
ҿзгертеді. 

Сондай-ақ, ғалым орыс тілі арқылы тілімізге келген сҿздер акцентуациялық 
нормасын  сақтап айтылатынын кҿрсетеді.Республика, конференция, физика, 
коммуна, Москва, Саратов,Фрунзе, Куйбышев. 

Қорыта келе айтарымыз, І.Кеңесбаев жоғарыда аталған мҽселелерді қазақ 
тіл білімінің, жалпы тҥркітану ілімінің дыбыс жҥйесіне енгізіп, орнықтыру 
арқылы ғылым сахнасының тҿрінен ҿзіндік орнын алды. Оның тҧжырымдары, 
қағидалары кейінгі зерттеушілер тарапынан дамылып жетілдірілді. І.Кеңесбаев – 
қазақ тіл білімініңқалыптасып дамуына елеулі ҥлес қосқан ірі ғалымдардың бірі. 
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ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ ЫРҒАҚТЫ, СИНТАГМАТИКАЛЫҚ ЕКПІНДЕРДІҢ 

СҾЙЛЕМДЕГІ КҾРІНІСІ 

 

Жекелеген тілдерде жҽне олардың диалектісінде екпін біраз зерттеу 

жҧмыстарына негіз болған. Осы уақытқа дейін оқшауланған жҽне фразалық сҿз 

орамының қҧрамындағы кҥрделі сҿздердегі екпін градациясының мазмҧнын 

анықтауға қатысты бірқатар зерттеулер жҥргізілген.  

Сҿйлеу легі сегменттерге, яғни сҿйлеудің белгілі бір қысқа бҿліктерінің сан 

алуан ерекшеліктеріне байланысты. Нақтылай тҥссек, сҿйлеу легі тіл бірліктерін 

ҽр қырына: буынға, сҿз екпініне, акцентке, байланыстырып сҿйлеу бірлігі – 
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фразалық интонацияға қатысты болып келеді. Осыған орай, интонацияның сҿз 

екпіні жҽне буын акцентін қарастыратын саласы – акцентология, ал фразалық 

интонацияны зерттейтін саласы интонология деп аталады. Акценттелу типін 

реттеу барлық тілдерде дҽстҥрден тыс ҽдістерді пайдалануды қажет етеді. Тіл 

иеленушінің қалыпты ережеден ауытқи отырып екпінді орналастыруын, екпінді 

орналастырудағы ережелер жиынтығын акценттік база деп атаймыз. Акценттік 

базаны зерттеудің ең тиімді амалы, дыбыстар кешенінің акценттік базасын 

эксперимент арқылы зерттеу болып табылады.  

Сҿз ағымы кҿлемі мен мазмҧн толықтығы жағынан ҽркелкі болса да, ол 

ҿзінің қабылдануы барысында фонетикалық тҧрпаты жағынан тиянақталған 

жеке-жеке мағыналық бҿлшектер – ырғақты топтар мен синтагмаларға 

мҥшеленеді. Ырғақты топ дегеніміз ҿзінің соңғы буынына тҥскен ырғақты екпін 

негізінде біріккен сҿздердің ең кіші мағыналық тобы. Қазақ тіліндегі сҿздердің 

бҽрі бірдей сҿйлем ішінде дербес екпінге ие бола бермейді. Ол кейде ырғақты-

синтагмалық екпінмен алмаса отырып, ырғақты топ немесе синтагманың аяқ 

жағына қарай орналасады. Қазақ тілінде сҿйлемнің ырғақты топтарға бҿлінуі 

кҿбінесе олардың мазмҧнына байланысты болады.  

Сҿйлеу ағымындағы екпіннің кҿрінуі кҿп жағдайда тілге байланысты. 

Кейбір тілдерде екпінді буындар тым жоғары немесе тым тҿмен тонға ие, ол 

тондық немесе музыкалық екпін болуы мҥмкін. Кҿптеген тілдерде олар 

сҿйлемнің типіне қарай оны қоршаған буындарға қарағанда біршама жоғары 

немесе тҿмен тонда болуы мҥмкін. Сондай-ақ динамикалық (кҥшті), сапалық 

(дауыстылардың редукциясының болмауы) жҽне сандық яғни, дауыс 

ҧзақтығының ҿсуі тҥрінде болады. Сондай-ақ екпін бір сҿйлемдегі тҥрлі сҿзде 

тҥрлі дҽрежеде іске асады [1, 104 б.]. 

Қазақ тілінің ырғақты екпіні ҿзінің болмысы жағынан француз тіліндегі 

ырғақ екпініне жақын. Л.В.Щерба [2]ырғақты екпін мҽселесін француз тілінің 

материалы негізінде сипаттаса,  екі тілдің аталмыш екпін тҥрлерінің ҧқсастығын 

алғаш сҿз еткен А.Байтҧрсынов болды. Ол тілдерді «екпін буыны бірыңғай 

келетін тілдер жҽне екпін буыны бірыңғай келмейтін тілдер» деп бҿліп, екпіннің 

сҿйлем ішіндегі орнықты орны жоқ орыс тілімен салыстырғанда, қазақ тілінің 

сҿз соңына тҥсетін екпінімен ерекшеленетінін тілге тиек етіп, оны француз 

тілімен қоса бір топ қҧрамда қарастырады: «Орыс тілінде екпін буыны бір сҿздің 

басында келсе, екінші сҿздің ортасында, ҥшінші сҿздің аяғында келеді:...ол ҽр 

жерде кҿшкілеп жҥреді.... Қазақ тілінде екпін буыны сҿздің я аяғында, я аяғына 

таяу буын болып келеді. Екпін буыны аяғына келетін сҿздермен қазақ тілі 

француз тіліне ҧқсас» [3, 190 б.].  

Ырғақты екпін туралы Р.Сыздық «Сҿз сазы» еңбегінде: «Сҿйлеу актісінде 

айтылуы жағынан сҿздердің бір-біріне ететін ықпалы, дыбыстық ҿзгерістері бір 

деммен топтасқан сҿздердің аражігінде жҽне ҿн бойында пайда болады. 

Сондықтан, ең алдымен, «бір деммен топтасқан сҿздер» дегеніміз не? Яғни 

сҿздер қандай жағдайда бір деммен, бір ырғақпен, бір ритмикаға топтасып 

айтылатындығын біліп алған жҿн. Ҿзгерістер мен фонетикалық қҧбылулар 

белгілі бір тіл заңдылығымен ғана топтасатын сҿздердің аралығында пайда 
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болады. Қазақ тілінде сҿйлем ішіндегі сҿздер дауыс ырғағы жағынан ҽрқайсысы 

бҿлек-бҿлек айтыла бермейді, кҿбінесе екі-екіден немесе екі-ҥштен бір ырғақты 

топ қҧрап, бір екпінмен, бір деммен ҥндесіп, ҥйлесіп айтылады» - деп 

кҿрсетеді[4, 54 б.].  

Ҽдетте ырғақты топтар синтагмалармен ҥйлесіп отырады. Кейде бір 

синтагма бірнеше ырғақты топтардан тҧрады. Ырғақты топтар ырғақты екпінмен 

жіктеледі. Мҧндай жағдайларда жік аралығындағы негізгі тон жиілігі, ҥдемелілік 

пен ҧзақтықтың кенет ҿзгеруі байқалады. Сондықтан олардың арасында ҽрдайым 

кідіріс болуы міндетті емес. Ал бір ырғақты топ бір синтагманы қҧрса, онда 

міндетті тҥрде кідіріс орын алады. Екпін арқылы ажыратылатын топтардың 

ҽрқайсысының біртҧтастығы ырғақты-синтагмалық екпін арқылы жасалады.  

Синтагма ырғақты топпен салыстырғанда одан едҽуір жоғары деңгейдегі 

бірлік ретінде, сҿйлеу тілі қҧбылыстарының ерекшеліктерін анықтауға қатысады. 

Синтагма айтылған сҿз немесе мҽтіннің мҥшеленуі барысында дҥниеге келетін 

барлық тілдерге дерлік тҽн ҽмбебап мағыналық бірлік болып саналады. Ол ҿзі 

орналасқан сҿйлеу жағдаяты немесе контекске байланысты белгілі бір 

мағыналық тҧтастық ретінде сҿз, сҿз тіркесі, тіпті сҿйлемді де қамти алады. 

Семантика-интонациялық, синтаксистік бірліктер тҥріндегі синтагмалардың 

шекаралары синтагмалық екпін арқылы ажыратылады. Ырғақты мҥшеленудің 

шекті, ең ақырғы бҿлшегі ретінде, ол сҿз ағымының синтаксистік- 

стилистикалық жҽне лексика-фразеологиялық мҥшеленуінің нҽтижесі болып 

табылады. Сҿйлеуде синтагма шектері айтарлықтай қҧбылмалы, жылжымалы 

болып келіп, пунктуацияда кҿрініс тапса, кҿп жағдайларда тыныс белгілерінің 

орны синтагмалық жіктермен сҽйкес келе бермейді. Мҽтінді біртҧтас мағыналық 

бірлікте ҧстап тҧруда оның қҧрылымында кҿрініс табатын синтагмалар ҿздерінің 

қайталану жиілігімен қатар орналасу ретімен де ерекшеленеді. Ол сҿз 

барысының ең кіші бҿлшегі ретінде интонация қҧралдарының қызметі негізінде 

жҥзеге асады.  

Синтагманың интонациялық ҿрнектелуі мелодикалық, динамикалық, 

темпоральдық қҧралдар арқылы іске асады. Бірнеше ырғақты топ бір синтагма 

аясында біріккенде, алдағы ырғақты екпін кҥштерінің ҽлсіреуі нҽтижесінде 

синтагмалық екпіннің кҥшеюі байқалады.  

Сҿз ағымы мҥшеленуінің  кҥрделірек сипаты бір не бірнеше синтагмадан 

тҧратын сҿйлемдерде кҿрініс табады. Екпіннің ҽртҥрлілігі мен айтылымның 

белгілі бір интонациялық кескіні сҿздердің мағына жағынан осы тҽрізді 

фонетикалық бірлікке ҧйымдасуын қамтамасыз етеді. Кез келген аяқталған 

сҿйлемнің коммуникатвитік қызметі негізінде орын алған ҿзінің интонациялық 

орталығы болады, яғни ондағы синтагмалық екпін, біріншіден, айтылымның 

коммуникативтілігін айқындап кҿрсетсе, екіншіден, айтылымдарды бір-бірінен  

ажыратып, жіктеуші қызметін атқарады. Синтагмалық екпін бҥкіл айтылымды 

ҧйымдастыруда оның ең соңғы буынында орын алады. Мысалы: Қҧстар. Қҧстар 

келді. Қҧстар ерте келді. Қҧстар биыл ерте келді. Қҧстар биыл жылы жақтан ерте 

келді.    
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Осы мысалдан кҿргендей, бейтарап айтылған айтылымдарда синтагмалық 

екпін интонациялық ҿз қызметін атқара отырып, ондағы сҿз саны кҿбейген 

сайын оның соңына қарай ығыса береді.  

Қазақ тіліндегі басты-басты мына сҿз топтары ырғақтық кешенді жасай 

алады: 

1) Қос сҿздер (жҧп сҿздер): құрт-құмырысқа, қазан-табақ, бала-шаға, киім-

кешек, тері-терсек, баспа-бас, кӛзбе-кӛз, ата-ана (атана), ата-енесі (ате-енесі), 

ығын-жығын, азық-ауқат, т.б. Қос сҿздер ежелден келе жатқан тіліміздегі сҿз 

қҧрамының ҿзгеше бір тҥрі.Сондықтан қос сҿздердің бір ритмикалық топ 

болуында заңдылық та бар. 

2) Негізгі сҿздер мен энклитикалық (шылау) сҿздер: 

Сҽкенді кеше ғана кҿрдім. 

Мектепте кҥн сайын балалар болады. 

Бҥгін сабақ бола ма? 

Кеше ғана Омарды кҿрдің ғой. 

Қазақ тіліндегі шылау элементтерінде негізінде екпін болмайды. Шылау 

элементтері сҿздің морфологиялық дамуының  соңғы  жемісі. Бҥгінгі  

тіліміздегі  шылау сҿздер - ерте  бастағытолық    мағыналы   сҿздер. О бастағы 

толық мағыналы сҿзіміздің осындай шылаулық фазасына жетуіне синтаксис 

пен семантикалықкезеңдерден басқа фонетикалық жағдай да себепші болды. 

Ондай болса, қазақ тілінің морфологиялық қҧрылысын айқындайтын фактордың 

бірі - екпін. 

3) Кҥрделі сҿздер: 

а) кҿсемше не есімше кҿмекші етістіктер: оқып жүр, айтып отыр, келе 

жатыр, ауырып түр, келген екен, оқы-ған шығар, келген жоқ, келген емес т.б. 

ҽ) Есімдер мен есім сҿздер: кӛк ӛзек (кҿг ҿзек), боз отау (боз атау) т.б. 

б) Есімдер мен кҿмекші етістіктер: ақ екен (ағ екен), кӛк емес (кҿг емес), 

кӛп екен (кҿбекен) т.б. 

Ӛте, тым, ең ҥстеулері мен сын есімдер: ӛте үлкен, тым жақсы, ең 

тәтті, тым алыс, т.б. Мҧндай ритмикалық топтағы екпін бірінші сҿзге 

тҥседі.Анықтауыш пен анықталғыш сҿз тобы бір ырғақтық екпінге енеді: 

ғылыми мақала, кең жай, биік тау,жас қыз, ұзын бойлы келіншек  т.б. 

Сҿздердің бірі анықтауыш, бірі анықталғыш болыпкелгенде екі сҿздің жігі 

ашылмай, демнің бір ағысыменқабысып айтылады. Мҧнда анықтауыш пен 

анықталғыш синтагмасы бір ритмикалық сҿз тобын жасап тҧрады. Кідіріспен 

жіктеліп отыратын семантика бірлігіндегі сҿз тобы кҿбінесе ритмикалық топпен 

сҽйкес келеді. Қейде ҽлденеше ырғақтық сҿз тобы бір синтагмаға енуі мҥмкін. 

Ырғақтық екпін де синтаксистік қызметі бар фонетикалық категорияның бірі. 

4) Тура толықтауыш пен баяндауыш; хат жазды, кітап алды, ӛлең айтты, 

шашу шашты т.б.Мҧнда да сҿздердің семантикалық бірлігі - ырғақтық 

бірлігімен дҽл ҥйлесетінін байқаймыз. Ҽсіресе, тура толықтауыштағы табыс 

жалғауының кҿбіне тҥсіп қалуы (оның ҿзге сҿзбен синтаксистік қатынаста 

тҧрғандығынан) соңғы сҿзбен бір ырғақтық топта тҧрғандығынан болуы 

керек.Пысықтауыш пен баяндауыш: тез келдім, кеш айтты, енді кӛрді, бүгін 
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бар, тез оқы, т.б.Бастауыш пен баяндауыш (сҿйлем тек аз буынды бастауыш 

пен баяндауыштан тҧрғанда): ат шапты, той болды, мал келді (мал гелді) 

т.б.  

Біздің байқауымыз бойынша, қазақ тілінде ырғақтық топтағы сҿздердің 

саны кҿбіне екеуден аспайды да, ырғақтық екпін негізінде соңғы сҿздің соңғы 

буынына тҥсіп отырады (екпін тҥспейтін буындарды айтпағанда). Кҿлемді 

ырғақтық топта негізгі екпіннен басқа бірінші компонентте (сҿзде) кҿмекші 

екпін де туылады: қазақ халқы, еркін заман, ӛте жақсы, т.б. 

Жоғарыда біз мысал ретінде бір комплекс жасай алатын сҿз топтарының 

басты-бастыларын ғана санап ҿттік. Олай болса, қазақ фонетикасының бҧл 

мҽселесі ҽлі жете зерттеуді қажет етеді. 
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М.ҼУЕЗОВ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫНЫҢ ҚАЙНАРЛАРЫ ЖҼНЕ ҚАЗАҚ 

ПРОЗАСЫНДАҒЫ ЖАҢАШЫЛДЫҒЫ 

 

М.Ҽуезов шығармашылығының нҽр алған қайнар бҧлағы қанымен дарыған 

– халық ауыз ҽдебиеті оған ғалымдық жҽне жазушылық қызметінде ҿмір бойы 

таусылмайтын қазына байлық болды. Бҧл қазынаны ғҧлама ғалым кҿп іздеп, 

жан-жақты толықтырып, оны ҥнемі зерттеумен де ҧзақ жылдар бойы айналысты. 

Халқының бай ауыз ҽдебиетінің бар қҧнарын бойына сіңірген жазушы ҽңгіме, 

повестерінде, драмалық шығармалары мен «Абай жолы» роман-эпопеясында ҿте 

шебер қолданып, жаңа қасиет туғызып оқырманға кҿркем суреттеп жеткізді.         

Мҧхтар Ҽуезов шығармашылығының ең негізгі ҿзек еткен арнасы, рухани 

ҧстазы Абай тағлымында жатыр. Алып мҧхиттан сусындаған Мҧхтарға Абай 

тақырыбы оның ҿмірінің мағынасы мен мҽніне айналды. Бес жасынан атасы 

Ҽуездің Абай ҿлеңдерін жаттатып, санасына мҽңгілікке сіңіргені ақынға деген 

қҧрметінің алғашқы бастамасы еді. Жастайынан Абай мҧрасына қанығып, ақын 

шығармаларының қҧдіретін сезініп ҿсті. Бҧл жайды М.Ҽуезов былай деп еске 

алады: «Атамыз бізді ҿзінше оқытатын. Бҧл оның ҿзіне оңайырақ соққан болар. 

Ал шҽкірт байғҧстың кҿз жасы тимей-тимей кетуші еді. Аздап қара таныған соң 

ҿлеңдерінің бірінен соң бірін жаттадым. Ҿлеңдер бір тҥрлі тҥсініксіз. Ара-
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арасында: Пушкин, Лермонтов, Крылов, Татьяна мен Онегин тҽрізді бҧрын қҧлақ 

естімеген, оқшау, ҿзгеше есімдер ҧштасып қалады» [1, 4 б.].  

М.Ҽуезовтің жазушылық, публицистік шығармашылыққа қадам басқан 

уақыты жиырмасыншы жылдары  жер жаһанда ҥлкен тҿңкеріс болып жатқан 

аласапыран заманмен тҧспа-тҧс келеді. Елдегі болып жатқан саяси жағдайлар, 

кҥрделі кезеңнің аласапыранды кҥндері жазушының қаламгерлік қҧдіретінің 

бастау алған тҧсында саяси ҿсуіне ықпал еткені мҽлім. М.Ҽуезовтің саяси-

ҽлеуметтік кҿзқарасының қалыптасуына Алаш қозғалысының ықпалы зор болды. 

М.Ҽуезов Алашорда қозғалысының кҿшбасшылары болып саналған қазақ 

зиялыларымен тығыз байланыста жҧмыс істеді. Олар халқының ҧлттық 

мҥддесін, тҽуелсіздігін кҿздеген, рухани кҿсемі – «Қазақ» газетінің айналасына 

шоғырланды. Ояну дҽуіріндегі қазақ ҽдебиетінің ҿкілдері – Алаш арыстарымен 

Ҽуезов рухтас, ниеттес, серіктес болды. 

М.Ҽуезов шығармашылығының ҥлкен қайнары – Шығыс ҽдебиеті.  Мҧхтар 

Ҽуезовті алғаш Шығыс ҽдебиеті ҽлемімен таныстырған Абай ілімі, Абай танымы 

еді. Абай ҽлемін барша қазақ халқына, бҥкіл ҽлемге танытқан жазушы, ғалым 

Мҧхтар Ҽуезов ҧлы ақынның ҿмірі мен шығармаларын зерттеу барысында ҿзі 

Шығыс ҽдебиетімен жақын танысқан еді. Жазушы ҿз заманының ҽлемге ҽйгілі 

туындыларымен қатар, орта ғасырларда барша адамзат баласының асыл 

мҧрасына айналған Шығыс мҧсылман ҽдебиетін де жетік меңгерді. Ежелден 

ҽңгіме-жырдың, ҽн мен ҿнердің ортасы болған Абай ауылында ҥзбей айтылатын 

«Шахнама», «Мың бір тҥн», «Лҽйлі-Мҽжнҥн» сияқты асыл туындыларды бала 

кезінен естіп ҿсті. Шығыс ҽдебиетінен хабардар атасы Ҽуездің ҽңгімелері 

арқылы, данышпан Абай шығармалары арқылы, кейін студенттік жылдары 

Бартольд, Самойлович, Жирмунскийлерден тыңдаған дҽрістері арқылы шығыс 

ҽдебиетінің бар қҧнарын бойына сіңіріп, бал шырынымен қанықты. Абай 

мҧрасының қазына кҿздеріне ҥңіле отырып, оны зерттей жҥріп, ақын нҽр алған 

қайнарлардан Ҽуезов те еркін сусындады. 

М.Ҽуезовтің қол артқан келесі бір ҥлкен арнасы –Тҥркі халықтары ҽдебиеті. 

Тҥркі халықтары ҽдебиетінен алған ізгі нҽрі мен тигізген игі ҽсерлері оның 

шығармашылығында айрықша кҿз тартып, кҿңіл аудартады. 1922 жылы Ташкент 

табалдырығын аттап басқан кҥннен-ақ, тҥркі халықтары ҽдебиетіне айрықша мҽн 

беріп, Абай нҽр алған бҧлақтардың кҽусарынан сусындап, ҽдебиет ҽлеміне еркін кіре 

бастайды да, оны ҿмірінің соңғы сағаттарына дейін ҥздіксіз зерттеп, жазумен 

айналысқан. Соңдықтан Н.Тихонов: «Ол ҽріптестерін ҥйіріп ҽкететін тамаша 

ҽңгімешіл адам, ҽсіресе, азиялық ҽдебиеттер мҽселесінде ҥлкен білімдар, аса 

кҿрнекті ғалым еді», - деген сҿзінен М.Ҽуезовтің туысқан кҿрші халықтар ҽдебиетін 

жетік білетіндігін кҿруге болады [2, 8 б.].  

М.Ҽуезов шығармашылығының ҥлкен айдыны – орыс жҽне Батыс ҽдебиеті. 

«Мҧхтар Ҽуезов жастайынан-ақ қазақ халық ауыз ҽдебиеті ҥлгілерін, туған 

ҽдебиетінің таңдаулы туындыларын ҥзбей оқи жҥріп, орыс жҽне Батыс Еуропа 

ҽдебиетіне ҥлкен ықыласпен назар аударды. М.Ҽуезов – КСРО халықтары 

ҽдебиетінің майталман бiлгipi ретінде Мҽскеу университетінде профессорлық 

қызмет атқарған жазушы. Орыс, украина, белорус халықтары ҽдебиетін бip 
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жинақтап қарап, Балтық бойы халықтары ҽдебиетін тағы бip бҿлек алып 

байымдайды. Кавказ халықтары ҽдебиетіне де арнайы тоқталады», - деп 

профессор Ж.Дҽдебаев М.Ҽуезовтің бҥкіл дҥниежҥзі ҽдебиетіне қатысын 

кҿрсетеді [3, 60 б.].  

Мҧхтар Ҽуезов алғашқы туындысынан бастап, соңғы шығармасына дейін 

жазушылық шеберлігін ҥздіксіз арттырумен болған. Қырық жылдан астам 

шығармашылық жолында жазушы ҥшін, ҽсіресе, классикалық орыс ҽдебиетінің 

маңызы ерекше жоғары болған. 

М.Ҽуезов – ҿзіне дейінгі жҽне ҿз тҧсындағы ілгерішіл ҽдебиеттің озық 

ҥлгілерінен суреткерлік ҿнердің нeбip қҧпия сырларына қаныққан жазушы. 

Ҽрбір жазушы ҿзінің жазушылық шеберлігіне орай ҿзіндік ҥлес қоса алады. 

Десек те жаңалық атаулыны талантты жазушы ғана енгізеді. Ҽдебиетте М. 

Ҽуезовті ҧстаз тҧтып, одан ҥйренбеген каламгер жоқ шығар. Осы тҧрғыда қазақ 

прозасында да (60-80 жылдар прозасында) тарихи роман жанрында кҿрнекті 

туындылар дҥниеге келді. 

60-80 жылдардағы қазақ прозасы ҿзінің кҿркемдік деңгейін барлық қырынан 

жан-жақты кҿрсете алды. Сол кезеңдегі қоғамда болып жатқан саяси, ҽлеуметтік 

ҿзгеріс алдымен ҽдебиетте сҿз болды десек қателеспейміз. 

Дҽстҥрге сҥйену дегенді дҽстҥрге еліктеу, немесе дҽстҥрді қайталау деп 

ҧғатындар болады. Жҽне дҽстҥрдің ҽсерін қабылдап, одан ҥйрену жолын осы 

ретпен іздеу жиі кездеседі. Шынында дҽстҥрдің табиғи тҥрде жалғасуы кҿрінеу 

біреудің біреуге қызығып, еліктеп немесе оқталып, сҧқтанып дҽл сол сықылды 

етіп жазайыншы деген жалаң ниетімен жҥзеге аспаса керек. Бҧлай болған 

жағдайда заңды тҥрде жалғасуға, шынайы жаңашылдыққа жол жоқ. 

«Дҽстҥр жҽне оның жалғасу заңдылықтары бір ҽдебиет тарихы кҿлемінде 

де, бір аймақ тіпті ҽлем ҽдебиеті аясында да кҿрініс таба алады. Сондай-ақ тек 

жеке ҽдеби қҧбылыстар арсында ғана емес, тҥрлі кезеңдер, ол кезеңдердегі 

творчестволық ҽдістер мен тҽсіл, стильдер, бағыттар арасында да жалғастық бар» 

[4, 148-б]. 

«Сондықтан да 80-ші жылдардың орта шенінде басталған жаңа даму жолына 

тҥсуімізге ҽсер еткен жаңаша ойлау, қайта қҧру процестерін біршама тездеткен, 

оның қанат жайып, ҿрістеуіне, тарихи қажеттілігіне айналуына ат салысқан, аз 

туындыларымен ҥлес қосқан қазақ қаламгерлерінің дені осы 60-80 жылдар 

ҥлесіне тиеді» [5, 15-б]. 

Сол кездегі жазушыларға ҿзіндік ерен стилі мен кҿркем тілі арқылы ҽсер 

еткен, тарихи шығарма жанрында тың дҽстҥр бастаушысы болған ҧлы жазушы 

Мҧхтар Омарханҧлы Ҽуезов еді. 

М.Ҽуезовтің ҿз шығармаларына ҧлы тарихи тҧлғалар ҿмірін арқау етуі 

кезейсоқ емес. М.Ҽуезовтің жаңашылдығы – қазақтың бҧрыннан келе жатқан 

ҽдеби дҽстҥрін реализм ҽдісімен байыта тҥсуінде, тарихи тҧлғаны дҽуір 

ерекшелігіне сай суреттеуінде. Ол қолданған кҿркемдік ҽдістер кейінірек қазақ 

ҽдебиетінің 60-80 жылдарында тарихи роман жанрына қалам сілтеген 

жазушылар шығармаларынан ҿз кҿрінісін тапты. М.Ҽуезовтің кҿркемдік ҽдісі 

ҿткен ҽдеби кезеңнің тҽжірибесін кейінгіге икемдеді. Абай творчествосының 
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жаңашылдық табыстарының, Абай ҥлгісі мен ҿрнегінің кҥллі қазақ ҽдебиетінің 

одан кейінгі поэзия ҥшін таптырмас дҽстҥр болып қалғаны М.Ҽуезов 

творчествосының себепкер болуынан деуге болады. 

Ақындар Абаймен қатар проза шебері Ҽуезов шығармаларын да дҽстҥр 

тҧтады. Сондықтан дҽстҥр мен жаңашылдық проблемасының шешімін жеке 

қҧбылыстың шеңберінде қалдырмай жалпы ҽдебиет процесіне байланысты да 

алып қарауға болады. Осылай еткенде мҽселенің екі қыры (жалқы жағы мен 

жалпы жағы) қатар ашылары сҿзсіз. Жалқы жағы кімнен кім нені дҽстҥр тҧтты, 

жалпы жағы ҽдебиеттің жалпы даму процесінің коллективтік тҽжірибесін кім 

қалай игерді деген мҽселе. «Дҽстҥрде жаңашылдық сипат болу ҥшін ҽр шебер 

ҿзінің талантына, тҽжірибесіне қарай жаңалықты ҥлесін қосып, ҿзіндік ҿрнегін 

салады. Бірақ жаңалық атаулының бҽрі бірдей тҥпкі ҥлгінің жақсаруына шыға 

бермейді, жасуына да шығатыны болады. Сол себептен де дҽстҥр мен 

жаңашылдық проблемасының дҧрыс шешімі жаңашыл творчестволық ҽдістің 

талантты шеберінің ғана қолынан келмек» [4, 254-б]. 

Айталық, Ҽуезовті ҧстаз кҿріп, одан ҥйренбейтін қаламгер кемде кем 

шығар. Оның ішінде ҽсіресе, Д.Ҽбілев, Ҽ.Нҧрпейісов, С.Жҥнісов, І.Есенберлин 

т.б. Ал бірақ, қайсысы қай ретте қалай ҥйреніп, қандай нҽтиже шығарды. 

М.Ҽуезов дҽстҥрін қалай жалғастырды? Міне, мҽселе сонда. Ҽйткенмен ҽр автор 

ҿзіне дейінгі идея, тақырып, жанр жҿнінен, психологизм мен лиризм сықылды 

тҥрлі тҽсілдері жҿнінен тҽжірибеде қалыптасқан игі дҽстҥрді ҽр жағынан 

жалғастыруға жасаған жеке дара ҽрекеттері кҿрінеді. Ҽрқайсысы дҽстҥр 

деңгейіне жетпегенмен, ҿзіндік жеке дара қабілетін, талантын танытарлық таңба 

салған. Мҧның ҿзі жетістік – жаңашылдықтың бастамасы. 

«Дҽстҥрді жалғастырып ҥлкен жаңалық ашатын ірі талант иелерінің бҥкіл 

ҽдеби процеске дҥмпу жасап, белгілі жанр мен тақырыптың дамуына тҥрткі 

болып дем беруінде, сҿз жоқ, заңдылық бар екенін кҿреміз. Мҧны М.Ҽуезовтің 

ҽйгілі «Абай жолы» эпопеясының даңқымен, дҽстҥрімен қазақ ҽдебиетінде 

тарихи романдар тууына мықты дем бергенінен кҿруге болады» [6, 23-б]. 

Ҥлкен бҧлақтың бастауында, ҽдебиетіміздің мақтанышы, ҧлы жазушы 

Мҧхтар Ҽуезов тҧр. М.Ҽуезовтен оқымаған, оның туындыларын ҥлгі етпеген 

қазақ қаламгері аз болар. Ал, жазушының жалпы  Орта Азия мен қазақ еліне 

деген ҽдеби мектебін, кҿрнекті қырғыз жазушысы Шыңғыс Айтматов – А.С. 

Пушкиннің орыс ҽдебиетіне сіңірген еңбегі мен ҽсеріне теңеді. М.Ҽуезов 

романындағы шыншылдық, кең тыныстылық, табиғат суреттерінің адам 

характерін ашуға жҧмсалған параллелизмдерін 60-80 жылдардағы тарихи 

романдар қалыптастырған жазушылардың қаламдарынан кҿруге болады. 

Ҽдебиеттегі жалғастық - белгілі бір халықтың пайда болуы, қалыптасуы, 

дамуы тарихындағы жасалған ҿнер туындыларындағы сҧрыпталған кҿркемдік 

қҧндылықтардың ҿзара ҧштаса, жаңа тҥрлермен, белгілермен жаңғыра тҥлеуі, 

жаңарған келбетпен болашакка ҧласуы. Кҿркемдік жалғастық - ғасырлар бойы 

жасалған ҽдеби-фольклорлық, этнографиялық, мифологиялық дҥниетаным 

кеңістігіндегі дҽстҥрлер нышандарының да ҽдеби процестегі жеке тҧлғалардың 

мҧраларында болатынын танытатын эстетикалық ҧғым. Демек, ҽдеби бағыт - 
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алуан тҥрлі кҿркемдік ҽдістерден қҧрала жҥре ҽрекет ететін белсенді 

шығармашылық қҧбылыс. Бҧдан біз ҽдебиеттің дҽстҥрлі мҽдениетпен де 

ҧштасып жатқандығын байқаймыз. 
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М.ҼУЕЗОВТІҢ «АБАЙ ЖОЛЫ» РОМАН-ЭПОПЕЯСЫ –

 ҼЛЕМДІК ҼДЕБИЕТТІҢ ОЗЫҚ ТУЫНДЫСЫ 

  

«Абай жолы» роман-эпопеясында қазақ халқының ҧлттық мақтанышы, дана 

кемеңгері Абайдың ҿлмес-ҿшпес, жанды бейнесі суреттеледі. «Абай жолы» ҽлем 

ҽдебиеті тарихында ҧлы шығарма ретінде қабылданған. Ол ізгілік пен 

сҧлулықтың шарайнасындай, ақындық даналық пен нҽзік сыршылдықтың 

телегей теңізі іспетті. Суреткердің негізгі мақсаты – Абайдың ҿмір-тарихын 

ежіктеп кҿрсету емес, оның рухани кесек, бірегей тҧлғасын барша адамзатқа, 

ғаламзатқа ортақ ҿнердің жарық жҧлдызы екендігін таныту. Жазушы Абайдың 

кемеңгерлік, ақындық, қайраткерлік, адамгершілік болмысын жан-жақты терең 

аша білген», - деп ғалым С.Негимов «Абай жолы» эпопеясының қҧндылығын 

атап кҿрсетеді [1, 107 б.].  

«Абай жолы» – қазақ халқын ҽлемге танытқан ҧлы шығарма. Халқымыздың 

дана ойшылы, кемеңгер ҧлы, классик ақыны Абай Қҧнанбаевтың ақындық, 

гуманистік, демократтық, қайраткерлік тҧлғасын сомдай отырып, қазақ елінің 

жарты ғасырлық тарихын, ҿмір болмысын, тыныс-тіршілігін,  салт дҽстҥрін кең 

қҧлашпен суреттеп берген дҽуірлік туындысы. Мҧхтар Ҽуезовтің атын ҽлемге 

жайған, ҽлем ҽдебиетінде суреткерлік қолтаңбасын қалдырған бас кітабы. Роман-

эпопея мҽңгілік тақырыпты қозғаған ҽр заманда да ҿзекті болып келетін, сан 
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ғасырлар адам баласының сҥйіп оқи берер, рухани нҽр берер байлығы болып 

қалады.  

Ҿмір тҽжірибесі мен суреткерлік шеберлігі ҧштала келе Ҽуезовтің тарих 

тереңіне бойлай отырып, басты кейіпкер – Абай образы арқылы бҥкіл бір 

дҽуірдегі халықтың ҽлеуметтік, тарихи шындығын кҿрсететін кҿлемі жағынан ірі 

эпикалық туынды жазу идеясы туындайды. Бҧл идея жазушыға аяқ асты келген 

жоқ. Абай шығармашылығына деген оның қызығушылығы жиырмасыншы 

жылдардан пайда бола бастайды: ҧлы ойшыл-ақынның ҿмірі, шығармашылығы 

жайлы деректерді жинастырып, зерттеп, ол туралы мақалалар жазады; ақынның 

жеке ҿлеңдерін бастырады; ҿзі тапқан тың деректермен толықтыра Абай 

ҿмірбаянын жазады. 

Абайдың ҿміріне байланысты жазба деректердің аздығы жазушыға кҿп 

қиындық туғызады. Сол уақытта болған кҿптеген оқиғалармен М.Ҽуезов жас 

кезінен таныс болған. Эпопеяда ҿзі сомдап шығатын болашақ кейіпкерлерінің 

кейбіреулерімен кездеседі. Ақынның ҿміріне қатысты жазба материалдармен 

қоса, ауызша деректерді жинағанын М.Ҽуезов ҿзі жазған болатын. «Мен роман 

жазбақ болғаннан кейін, керекті материалды ҽртҥрлі жолмен ҿзім жинай 

бастадым. Абайдың жасы қазір жҥз онға жуықтады, - ҿзі маған кездескен жоқ. 

Сондықтан, мен оның балалық, жастық шағын, жігіт кезін кҿрсету ҥшін, Абайды 

кҿзбен кҿрген адамдардың аздаған естеліктеріне сҥйенуге мҽжбҥр болдым. Рас, 

ҿзімнің сол Абай шыққан жердің қазағы болғандығымның біраз пайдасы тиді: 

жасаңдау кезімде Абайды жақсы білетін адамдармен – кемпір-шалдармен 

кездескенім бар. Олардың кейбіреулері тіпті Абайдан бірнеше жас ҥлкен де 

адамдар еді...», - деп жазушы эпопеяға қалай материал жинағанын оқырманға 

тҥсіндіреді  [2, 109 б.]. 

М.Ҽуезов эпопеяға материал жинамақ болып  кіріскенде кҿп нҽрсені 

аңдамай ҿткізіп алғанын ҿкініп айтады. Абайды кҿрген-білген адамдардың кҿбі 

қартайып қалғандықтан, олардың жадынан кҿп нҽрселер шығып кеткені 

жазушыға қиындықтар туғызады. Абай ҿмірін биограф ретінде зерттеп жҥргенде, 

М.Ҽуезов ақын ҿлеңдерін кҿп адамның аузынан жазып алып, 40 пайызын ғана 

қалпына келтіргені туралы мҽлімет береді. Абай қайтыс боларынан сегіз жыл 

бҧрын ғана шҽкірттеріне ҿлеңдерін жинастыруды ескерткен. Сол жылдан бастап, 

ақын ҿлеңдерінің кҿбінің нақты жылы белгіленіп отырғанын М.Ҽуезов атап 

кҿрсетеді. Сондықтан «Абай жолы» роман-эпопеясын жазуда жазушыға Абай ҿз 

шығармашылығы арқылы кҿмекке келгенін мҽлімдейді. 

М.Ҽуезовтің ҿз мҽлімдеуіне қарағанда, «Абай жолы» эпопеясына қатысты 

материалдар тапшы болғандықтан, ақынның ҽдеби мҧрасы басты деректерінің 

бірі болып саналады. Абай дҽуірінің ҽлеуметтік шындығын терең де дҽл 

тҥсінуден туған ―Абай жолы‖ эпопеясының тарихи жағынан нақтылығына, оның 

кҿркемдік тҧрғыдан суреттелуіне ақынның ҿз шығармашылығы да едҽуір кҿмек 

болды. М.Ҽуезов Абай поэзиясын соншалықты терең тҥсініп, ақын жанының 

қыры мен сырын тану арқылы Абайдың бҥкіл болмыс-бітімін, тыныс-тіршілігін 

кҿзбен кҿрсетіп, қолмен ҧстата білді. Абай шығармалары сол дҽуірдің ҽлеуметтік 

қҧбылыстарын ашуға кҿмек беретін жазушы ҥшін табылмас дерек кҿздері болды. 
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―Ең анық деректер, - дейді М.Ҽуезов – Абай ҿлеңдерінің соңғы жылдарына 

жатады, бҧл кезде ол ҿзінің достарына ҿлеңдерін бір кітапқа тиянақтауға рҧқсат 

етті. Демек, маған ҿз шығармаларымен Абай кҿмекке келді, 1885 жылдан бастап 

оның шығармаларының  жылдары кҿрсетілген‖ [3, 400 б.]. «Абай жолы» 

эпопеясын жазарда ақын шығармашылығының кҿп кҿмекке жарағанын жазушы 

атап кҿрсетеді.     

Екінші бір пікірінде жазушы сол ойын онан да гҿрі нақтылай тҥседі: ―Екінші 

кітапта, - дейді  жазушы,- мен бірінші кітаптан  гҿрі Абайдың ҿлеңдеріне жиірек 

ҥңілдім жҽне бҧл заңды да ҿмірінің бҧл шағында Абай ҿзінің бҥкіл ойын, алған 

ҽсерлерін ҿз туындыларында қалдырып кеткен‖ [3, 403 б.]. Яғни, жазушы 

эпопеяның екінші кітабында Абай ҿлеңдерін кҿп келтіргенін ескертеді. 

Жазушының дерегі бойынша, жҧмыстың осы бҿлімінде «Абай жолы» роман-

эпопеясындағы ақын ҿлеңдері мен қарасҿздерінің қолданылуы мен оның жҥзеге 

асуы мҽселелеріне зер салып, арнайы зерттеп кҿрейік.   

«Абай жолы» роман-эпопеясындағы басты кейіпкер жҿнінде М.Ҽуезовтің ҿз 

сҿзінде былай делінген: ―...менің геройым – творчестволық тҧлға, демек, 

қоғамдық қҧбылыс есебінде кҿрінетін оның қолма-қол қимыл-ҽрекетінің 

нҽтижесі емес, творчестволық еңбегінің туындысы ғана. ...Геройымның сыртқы 

ҽрекетін ғана емес, ішкі творчестволық психологиясын, оның ҿмірді тікелей 

тҥйсінулерінің, сезіну-толқынуының нҽтижесінде кҿрінген шындық қҧбылыстың 

сырларын, тіпті ақын шығармасының тамыр тартқан тереңін аша кҿрсетуге кҿп 

кҥш жҧмсадым» [2, 107 б.].  

Автордың ҿзі атап кҿрсеткендей, алдымен ―Абай жолы‖ романы –халықтың 

кемеңгер ҧлы, ойшыл, ақиық ақыны Абай туралы шығарма. Сол себепті онда 

кҥрделі қоғамдық, саяси-ҽлеуметтік қҧбылыстармен қатар, Абай ақынның 

кескін-кейпі, кҥйініш-сҥйініші, кейбір ҿлеңдерінің дҥниеге келу тарихы, яғни, 

шығармашылық психологиясының қырлары кҿрініс табуы ҿте заңды.  

 «Абай жолы» эпопеясының жазылу тарихы туралы мақала жазуға 

М.Ҽуезовтің алдын ала даярланғанын оның ой-тҧжырымдарын қысқа-қысқа 

тезис ретінде қағазға тҥсіріп отырғанынан байқауға болады. Мҽселен «К беседе 

(о романе «Абай»), «К Выступлению о романе», «К лекции об «Абае» и «Пути 

Абая» деп аталатын қысқа жазылған шашпа пікірлерінен жазушының эпопеяда 

негізгі ҧстанған концепциясының ішінен «Психология творчество» деген 

мҽселені арнайы жеке алып қарастырғаны кҿрінеді. «Роман исторический, но о 

творческой личности», - деп жазушы арнайы сипаттама береді [4, 344 б.]. Бҧл 

жазбаларынан Абай шығармашылығын суреттеу арқылы М.Ҽуезовке ақынның 

ҿмір сҥрген дҽуір болмысын, тарихи ҿмір шындығын, қоршаған орта тҧрмысын 

кҿрсетуі тиіс екені кҿрінеді.    
М.Ҽуезовтің «Абай жолы» эпопеясының қалай жазылғаны туралы оқыған 

лекциясынан ҥлкен ҽсер алғанын айта келіп, ғалым Ш.Елеукенов жазушының 
сҿзін келтіреді: «Мені ҿмірбаяндық мағлҧматтардан гҿрі, содан ҿрілген 
творчестволық ой-ҿріс дамуы кҿбірек ынтық етеді», - деді. Яғни, ақын 
шығармаларының тууына себепті болған шындықты сезіну, тҥсіну тереңдігіне 
бойлау керек» [5, 174 б.].  
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 «Мҧхтар Ҽуезовтің романы, ең алдымен, поэзия сазына толы, сиқырлы сҧлу 
алыс жағалауға жетелейді. Ол алыс жағалау біз ҥшін кеңістік пен уақыт 
қойнауында, бірақ сол тылсым ҽлем бҧл кітапта біздің қазіргі болмысымызбен 
қандай қоян-қолтық жымдасқан, ҿйткені ол халықтың тағдыры басқалардан ала 
бҿтен ерекше болып саналмайды», - деп Андре Стиль «Абай жолы» эпопеясын 
оқығанда алған ҿзінің ҽсерін шабыттана жеткізеді [6, 42 б.]. Расында да эпопеяны 
оқып отырған оқырман ҿлеңмен ҿрілген поэзиялық шығарманы оқып отығандай 
ҽсерде болатыны анық.  

М.Ҽуезовтің ―Абай жолы‖ эпопеясында негізінен кҿтерілетін мҽселе –
Абайдың ақындығы мен даналығы. Бізге мҽлім тарихтағы Абай – ең алдымен 
ақын, ойшыл, философ, сазгер. Абайдың қоғамдық-гуманистік еңбегін оның 
ақындық қызметінен бҿліп алып қарауға болмайды. Ҿйткені Абайдың ―надан 
зҧлымға кектеніп, шиыршық атып толғанғанда‖, халқын прогресс пен ҿнер-
білімге ҥндегенде негізгі қҧрал еткені – поэзия, яғни ақынның ҿз тілімен 
айтқанда ―улы сия, ащы тіл‖. Сондықтан да ―Абай жолы‖ эпопеясында оның 
ақындығы жайындағы тақырыптың кҿрнекті орын алуы мейлінше табиғи ҽрі 
заңды.  

«Абай жолы» роман-эпопеясында Абайдың кемеңгер ақын болып 
қалыптасуы қалай жазылғанын академик-сыншы М.Қаратаев былай сипаттайды: 
«...Ҧлы ақынның кейбір ҿлеңдері мен ҽндерінің туу процесіндегі ҿнерпаздық 
актыларын, оның философиялық толғануларын сондай шеберлікпен қайта 
тірілткен. Абайдың ішкі дҥниесін суреттегенде Ҽуезов еш жерде де оның 
мейлінше нҽзік ақын жанының байлығын, сол жанның кереметтей сарындары 
мен қҧлпырған қҧбылыстарын кҿрсетуге сараңдық, іштарлық қылмайды» [7, 310 
б.].  

Абай поэзиясы эпопея ҥшін қҧнды дерек кҿздері болды. Бҧл мҽселе ғалым 
Е.В.Лизунованың ―Современный казахский роман‖ деген монографиясының 
―Поэзия Абая – главный документ романа эпопеи‖ деген бҿлімінде 
қарастырылады [8]. Аталмыш еңбекте эпопеяда кездесетін Абай  поэзиясын 
шығарма мҽтінімен салыстыра отырып, «Абай жолы» роман-эпопеясының 
басынан аяғына дейін Абайдың дҽуіріне қатысты оқиғаларды баяндауда, 
образдар жасауда ақын шығармашылығына сҥйенгенін кҿрсетіп береді. 

«Абай жолы» роман-эпопеясындағы ақын поэзиясы туралы академик 
З.Ахметовтің пікірінде нақты айтылған еді. Мҽселен: «Поэзия Абая служила 
опорой для глубокого постижения социальных и нравственных идеалов поэта, 
его эстетических взглядов, а также для понимания той социальной среды и 
исторических условий, в которой эта поэзия родилась» [9, 236 б.]. 

М.Ҽуезовтің "Абай жолы" роман-эпопеясы - қазақ деген халықтың ХІХ 
ғасырдағы ҿмірін, жалпы табиғи болмыс-бітімін, ҧлттық психологиясын, саяси 
ахуалын танытатын шығарма. "Абай жолы" роман-эпопеясы халыққа мазмҧн 
тыңдығымен, қазақ халқының жарты ғасырдан астам ҿміріндегі елеулі 
қҧбылыстардың терең сырын ашып беруімен қҧнды. Бҧл шығарма қазақ 
ҽдебиетіне кҿптеген жаңалық қосты. Солардың негізгілері қатарында 
шығарманың реализмі, қаһарманның мінез-қҧлқын, даралық келбетін нақтылы 
кҿрсету шеберлігін айтамыз. Ҽлеуметтік қҧбылыстарды адам характерінің 
ерекшелігімен тығыз байланыстыра кҿрсетеді. Осы ҿрнектерді мол да жҥйелі 
дҽстҥрге айналдырып, жазушы ҽдебиеттің дамуында тҧтас бір дҽуір тудырды.  
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ЗҼКИ АХМЕТОВ ЕҢБЕКТЕРІНДЕГІ АБАЙТАНУ МҼСЕЛЕЛЕРІ 

 

Абай мҧрасы – сан ҧрпақтың ой-дҥниесіне даналық дҽнін егіп, ақыл 

санасына ізгілік нҧрын сепкен рухани тағлымы мол қазына. Абай тағлымы – 

қанша ҧрпақтың нҽр алып, рухани азық еткен зерттеудің қайнар кҿзі. Бҧл 

тақырыпты қастерлеп, ғҧмыр бойы зерттеп, жас ҧрпаққа таныту мақсатында 

қаншама ғалымдар мен қалам қайраткерлері қажырлы еңбек етті. Сол 

ғалымдардың ішінде 1951 жылдан бері абайтану ғылымына салмақты ҥлес 

қосқан академик Зҽки Ахметовтің еңбегі зор. Келешек жас ҧрпаққа академик 

Зҽки Ахметовті Абай тағлымының дарынды мҧрагері ретінде танытып, артында 

қалдырған ғылыми мол мҧрасын зерттеуді қажет деп білеміз. 

Ғылымдағы жолын ҧлы Абайды зерттеуден бастап, ҿмірінің соңына дейін 

кемеңгер ақынмен рухани бірлікте ҿмір сҥрді. Жарты ғасыр ғҧмырын арнаған 

Абай тақырыбы – ғалымның жҥрегінің қызуы, жігерінің қуаты болды. Академик 

С.Қасқабасовтың сҿзіне ден қойсақ: «Сонау 1951 жылы жазылған «Лермонтов и 

Абай» атты еңбегінен басталған Абайға деген қҧштарлық 1995 жылы «Абайдың 

ақындық ҽлемі» атты монографияны дҥниеге ҽкелді. Сол жылы жарық кҿрген 

«Абай» энциклопедиясына да басты-басты мақалаларды Зҽки Ахметов жазды. 

Ҧзақ жылғы абайтануға арналған еңбегі ҥлкен абырой ҽперді, Зҽкең Мемлекеттік 

сыйлыққа ие болды», -  дейді [1, 5 б.]. 
Абай тағлымын бойына сіңіріп, санасында мҽңгі тербетіп, жанына қуат 

еткен З.Ахметов ғылыми-шығармашылық жолында ақын мҧрасы жайлы іргелі 
зерттеу еңбектер жазып, тҥйінді пікірлер айтып, теориялық негіз қалыптастырды. 
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Сол еңбектердің ішінде абайтану ғылымына зор ҥлес қосқан «Лермонтов и 
Абай» (1951), «Абайдың ақындық ҽлемі» (1995), «Поэзия шыңы – даналық» 
(2002) атты монографиялық еңбектері, кҿптеген ҧжымдық кітаптары мен 
сандаған мақалаларын атауға болады.  

З.Ахметов Абай шығармашылығын тҧтас қарастырып, толық ҽрі жан-жақты 
зерттеп жҧртшылыққа ҧлағат етті. Ақынның ҿлеңдері, қарасҿздері, поэмалары 
мен аудармаларына ғылыми сипаттама жасап, оқырманды Абайдың ақындық 
ҽлеміне қарай бойлатады. Абай шығармаларының қазақ ҽдебиеті мен мҽдениеті 
тарихында ҿзінше бҿлек, ҿрісі аса биік, мҥлде жаңа ой-пікір, кҿркем сезім ҽлемі 
екенін тҥсіндіреді. «Абайдың ақындық ҽлемі» атты еңбегінде З.Ахметов ақын 
лирикасын тақырып-тақырыпқа қарай бҿліп, ҿлеңдерінің ішкі мазмҧнына 
ҥңіледі. Соның ішінде Абайдың ақындық ҿнер мен ҽн-кҥй туралы толғаныстары 
жайын сҿз қылғанда, ғалымның озық ойлары мен зерделі талдаулары Абайдың 
эстетикалық танымын ашуда жаңа кҿзқарастардың қалыптасуына бағыт береді. 
Алдымен ҿлең деген ҧғымның Абай поэзиясында қандай мағынада 
қолданылатынын анықтай отырып, ғалым мына терминдерді ҧсынады: ӛлең, ӛлең 
сӛз, поэзиялық шығарма, ән ӛлең, күй, әуен. Абай поэзиясындағы ҿлең ҧғымының 
осындай мағынада қолданылғанын айтып, ҽрбіреуіне жеке-жеке талдаулар 
жасайды. Осы жҿнінде айтқан академиктің мына пікірі келешек зерттеушілерге 
ой салады: «Айрықша кҿңіл аударарлық жай – Абай ҿлең турасында айтқанда 
жазып шығарылып, оқылып айтылатын ҿлең сҿз бен ҽнге салып айтатын ҿлеңнің 
арасын бҿліп, шек қоймайды» [2, 156 б.]. З.Ахметовтің анықтауынша, Абайдың 
поэзиялық шығарма нағыз ҿмірлік қажеттіліктен туатын, ҥлкен мақсатқа 
жҧмсалатын сҿз деп қарағаны – есте ҧстайтын жайт. Абайдың ақындық ҿнер мен 
ҽн-кҥй туралы толғаныстарын талдау барысында, ғалымның ақын поэзиясының 
тағлымдық мҽніне ерекше назар аударып отырғаны байқалады.   

Абай поэзиясының қуаттылығын кҿрсету ҥшін ҿлеңдерінің тіл 
бейнелілігіне, ҿлең ҿрнектеріне теориялық талдау жасайды. Қарасҿздерінің 
тақырыптық, жанрлық ерекшеліктеріне, поэмаларының сыр-сипатына зерттеу 
жҥргізеді. Абай шығармаларын оқып тҥсіндіру мақсатында оқырмандарға 
қажетті деген негізгі мҽселелерді қамтып, жҥйелі ҽрі ҧғымды тілмен нақты 
беруге тырысады. З.Ахметовтің ҿз сҿзімен айтсақ: «Бҧл тҧрғыдан қарағанда 
Абай творчествосына оның танымдық, кҿркемдік мҽнін, негізгі тақырыптық 
арналарын, адамгершілік сарын-ҽуендерін айқындауға, талдап айтуға тірек 
боларлық біртҧтас концепциялық кҿзқарас қандай қажет болса, ҽр шығармаға 
тереңдеп ҥңіліп, ҿзіндік сипатын ҧғып-тҥсіне білу сондай қажет екені анық», - 
деген [2, 3 б.]. Ғалымның Абай шығармаларындағы ҽрбір сҿзге ҿте мҧқият қарап, 
ҽр шығармасына жіті кҿзбен ҥңіліп, ҿзіндік сипатына ерекше мҽн беруі – 
оқырманға ақын ҽлемінің тереңдігін тҥсіндіру еді. Яғни Абайдың сыршылдығын, 
суреткерлігін, ойшылдығын нақтылай тҥсіп, ақынның аса қуатты дарыны мен 
сан қырлылығын ашып кҿрсетеді. Автор Абайдың адамгершілік мҧраттарын 
жан-жақты толық сипаттап, оның шығармашылық мҧрасының танымдық, 
тағлымдық мҽнін жҥйелі ашып кҿрсетуді мақсат етеді.  

Абай поэзиясының шеберлік қырлары мен сыршылдық сипатын басты 
нысанаға алып зерттеуді кҿздейтін болсақ, З.Ахметовтің «Поэзия шыңы – 
даналық» атты еңбегіне жҥгінетініміз анық [3]. Себебі бҧл еңбекте автор Абайды 
керемет суреткер ақын жҽне сыршыл лириканың сирек кездесетін шебері, 
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сонымен бірге ойшыл ақын ретінде оқырманға танытып, Абайдың ақындық 
дарыны аса қуатты жҽне сан қырлы екенін дҽлелдеп, ғылыми теориялық 
талдауларды ҧсынады.   

Абай ҿлеңдеріндегі ақын тҧлғасы мен ақын бейнесіне ғылыми тҥсінік беріп, 
ақын бейнесінің ҽр ҿлеңде ҽр қырынан, ҽр тҥрлі кҿркемдік тҽсілдер арқылы 
нақтылы кҿрініс табатынын тҧжырымдайды. Ғалымның ҿлеңдегі лирикалық 
тҧлға, ақынның бейнесі жҽне оның поэзиядағы кҿркемдік кҿрінісі мҽселесіне 
берген анықтамасы ҽдебиет теориясынан бізді дҧрыс бағытқа бастайды. 
Лирикалық қаһарманның басты ерекшеліктеріне тҽн ҧстанымдарды бере отырып, 
лирикалық қаһарман деген ҧғым ақынның кҿптеген шығармаларында ой-сезім 
дҥниесінің, мақсат-мҧраттарының бірлікте тҧтастықта кҿрінетінін пайымдайды. 
Абай поэзиясындағы ақын тҧлғасын ашу ҥшін автор ҿлеңдегі лирикалық 
қаһарманның мінезіне, оның ішкі сыры мен кҿңіл кҥйіне, ой дҥниесіне кҿз 
жібере отырып, ақын тілінің бейнелілігі мен кҿркемдігіне, шеберлік қырларына 
толық талдау жасайды. Соның нҽтижесінде Абай лирикасының қҧдіретін 
оқырман жҥрегіне жеткізуді мақсат етеді. Сол мақсатына З.Ахметов жетті де. 
Себебі ҿзінің айтқан мынадай сҿзі бар: «Поэзиялық шығарманы ақынша сезініп, 
ақынша сҿйлеу бар. Ол ҥшін ҿнерпаздық қабілет, ҥлкен шабыт керек. Алған 
ҽсеріңді айтып жеткізетін ҽдемі тіл керек» [2, 4 б.]. З.Ахметов ҧлы Абайды 
зерттеу кезінде басшылыққа алатын ең негізгі қасиеттерді осылай ескертеді. Осы 
қасиеттерді ҿзі ҧстана отырып, З.Ахметов Абай ҿлеңдерін оқырманға, жалпы 
жҧртқа тҥсінікті жеткізіп, ақын поэзиясына қҧштар етті.  

Зҽки Ахметов ҿзінің кҿп жылғы ғылыми-шығармашылық қажырлы еңбек 
жолында Абай даналығын оқырман жҥрегіне жеткізіп, зерттеп жазумен қатар, 
Абай мҧрасын жас ҧрпаққа талмай оқытып, шҽкірттерінің санасына сіңіріп, ақын 
тағлымын ҥлгі етті жҽне сол сара жолды нҧсқады.     
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INNOVATIVE APPROACHES IN METHODS OF TEACHING  

OF FOREIGN LANGUAGES 

 

An integrated approach to learning a foreign language is a prerequisite for the 

formation and development of a versatile personality. The term "integration" we 

understand the concept of the state of connectedness (fusion) of the individual 

differentiated parts into a whole, as well as himself a pedagogical process leading to 
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this state. Explanatory dictionary of foreign words gives the following definition: 

integration - is an association of parts, components, is the side of the process associated 

with the merger into a single unit (14, 196).  

The idea of integration in education has its roots in the writings of the great 

J.A.Comenius, said: "Everything that is connected with each other, must be connected 

constantly and is distributed proportionally between the mind, memory and language. 

Thus, all they teach a person should not be fragmented and partial, but united and 

whole.  " Integration  has become one of the most important and promising areas of 

methodological formation of a new formation. 

Integration of learning - is the subordination of the common goal of education and 

training of similar parts and elements of content, methods and forms within the 

education system at a particular stage of education (15, 9). 

The scientific and pedagogical literature integrated courses are considered as a 

didactic tool to manage the integration of knowledge acquired by students during the 

formation of interdisciplinary skills. 

integration structure includes (12.73): 

 a) objects; 

 b) The communication (name items, between which a connection is established); 

c) connection direction (the communication link from one object to another).  

The process of integration is seen as mutual interpenetration and interrelation 

content of the various disciplines to guide the formation of a comprehensive, 

integrated, dialectically interconnected system of scientific notions about particular 

events, parties, the properties of the material world, or social life. 

 Integrated training contribute to the implementation of didactic principle of 

systematic training. In integrated education the formation of new knowledge and skills 

is carried out based on the existing experience in other activities, expanding the 

content, means and methods of training, the situation varies, there are possibilities of 

individualization. The inclusion of a variety of activities, integrated lessons, lessons in 

the educational process contributes to its effectiveness, because each of them in its 

activates trainee, prompts him to independence, promotes aptitudes in a particular 

subject area, including in mastering a foreign language, deepens and broadens interest 

in knowledge and learning in general. 

Using the integrated courses in the study of a foreign language leads to higher 

motivation to study general subjects and of the foreign language, the formation of 

readiness for professional work in the conditions of integration processes in the 

economic, social and political spheres of life. As for the foreign language in a variety 

of material of the integrated courses can create a base for the formation of 

pronunciation and intonation skills, vocabulary and grammar. 

The introduction of integrated courses in the practice of teaching foreign 

languages contributes to the communicative and cognitive motives that feed interest in 

mastering a foreign language. Leading there must be learning a foreign language as a 

means of communication, all aspects should be subordinate communicative purposes. 

There is a definite relationship between the communicative abilities and integration. 
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Integration is also the basis for the formation of communicative abilities and the result 

of the communicative abilities and the result of the implementation of communication. 

Integration Training - a process and the result is inextricably linked integrally in 

the process of learning a foreign language. Correct the establishment of 

interdisciplinary connections, their skillful use of the flexibility required for the 

formation of students' mind, to activate the process of learning and gain practical 

orientation. Training Integration provides the ability to link into a single system all the 

knowledge and skills obtained in various classes, as well as to obtain new knowledge 

in the implementation of these ties. An integrated approach allows to train in the real 

world communicative functions within the speech act, pointing out how it is used in 

everyday situations to express praise, apology, request information. Fragmentary 

knowledge does not contribute to an understanding of native speakers. Integrated 

programs, built on a broad literary, musical, art-information provide a 

multidimensional understanding of reality and the role of language as a cultural 

element. 

Methods of teaching foreign languages at different stages of development in 

different ways formulates his "order" of science, defining its content on the 

methodological, theoretical and practical levels. The problem is how to ensure robust 

and functionally flexible interdisciplinary communication disciplines different cycles 

in the educational process. Integrated courses in recent years have increasingly 

attracting the attention of researchers in the context of various content issues. Interest 

in them is natural and modern. It is this kind of interaction of educational disciplines is 

currently the main way to solve problems in the practice of foreign language teaching. 

It is obvious that, first of all, should be stated purpose of forming the integrated 

courses. Its presence allows you to clearly identify the content of teaching and the 

range of academic disciplines and fields of mainstreaming, ie that part of the learning 

process of the subject of the scientist, which ensures optimum material in the form and 

content of the complex on the functional use of integration to solve theoretical and 

practical problems, reflecting the problematic subject content. Formation of a strong 

system of knowledge and skills is almost impossible without purposeful interaction of 

disciplines. 

The problem affects the formation of the integrated courses and the question of 

educational-methodical maintenance. There is a need for a special study guides whose 

task is to ensure that learners complete knowledge of a particular integrated foreign 

language courses. 

In the course of these studies it is important to diversify the content and form of 

the activity of students, which includes fixed knowledge and methods that will ensure 

absorption of the specific use of knowledge. Diversify such activities are a variety of 

games, because during the game there is mental development, digestible content, a 

system of relevant skills (1.48). In addition to improving the effectiveness of training 

games promote display distinctly practical orientation of a foreign language. 

Speaking about the problem of formation of integrated education should consider 

the following: in order to prepare a lesson or course you need to put into focus three 
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aspects - the subject-substantive, linguistic and communicative (9.73). Failure to meet 

one of them makes it impossible to integrated education. 

1) Subject-content aspect is determined by the required level of informativeness. 

It is necessary to pre-select the amount of factual knowledge on the topic, which is 

needed for an unprepared speech trained on the basic questions of the theme. 

2) language. This aspect includes the selection of lexical units, necessary and 

sufficient for the expression of knowledge on a particular subject in English. 

3) The communicative. This aspect is realized through the targeted use of selected 

lexical units to solve communication problems, namely to provide information, express 

their opinions, etc. 

Unlike traditional programs, integrated language programs form polysystemic 

knowledge of the language. Such programs mono system mastery of foreign languages 

is not a goal but a means to the realization of external relationships and interactions 

with other mono system (20.36). 

As you know, traditionally the program documented objectives, learning content, 

sequence acquisition and requirements for proficiency in speech skills. In accordance 

with the program of purposeful function of the integrated course of learning a foreign 

language must, first of all, to reveal the goals that determined the modern order of 

society. In terms of in-depth study of the integrated course involves the study of a 

foreign language (9, 20): 

1) increase the motivation to learn a foreign language due to saturation of the 

course interesting information and the inclusion of students in practical matters with a 

foreign language; 

2) to make foreign-language knowledge, skills and abilities over virtually sights 

focused on specific fields of application; 

3) ensure the strength of the knowledge, skills and abilities based on the increase 

in the volume of speech practice, both in terms of reception (reading, listening) and 

production (speaking and writing); 

4) To promote greater flexibility by improving Zun combining mechanisms 

(including lexical and grammatical compatibility of linguistic material, its semantic 

variation, paraphrase); 

5) to significantly expand the scope of potential or receptive vocabulary and 

grammatical phenomena that trainees could understand their own reading and to some 

extent with the listening; 

6) expand the active vocabulary minimum and learning to use it purposefully to 

solve communication problems, namely, to inform and to request information, to 

express request, advice, opinion, evaluation, etc. in communication situations more 

typical for specific cases in the field of knowledge and practice; 

7) improve the skills of independent work of a foreign language. 

8) Create a schoolboy holistic view of the real world. The result of this integration 

- the child receives the knowledge of the world, reflecting the connectivity of certain 

parts of the world as a system. 

Course objectives determine the content that is in order to better manage the 

educational process can be related to the program with the underlying decision of the 
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communicative tasks, the new language material, voice products and the expected final 

result of the planned training. Integration - is to find a common subject knowledge 

convergence platform at the junction of the existing traditional subject knowledge 

children get more and more new ideas about the world, systematically adding and 

expanding them (moving in the knowledge spiral) (15,10). 

At the present stage of development of the theory and practice of teaching 

motivation question - one of the central problems in the educational process. 

Particularly relevant is it in teaching foreign speech. Despite the experience in the use 

of integrated courses in the study of the disciplines of the natural and human cycles, 

the problem still is not solved with respect to a foreign language. An analysis of the 

foreign language program has shown that there is no section that reflects the 

perspectives of other disciplines in the study of a foreign language. It should be noted 

that the possibility of using integrated classes as a means of creating the motivation of 

foreign language speech activity with proper familiarization with new material 

(phonetic, lexical and grammatical), training him in situations of speech 

communication, as well as modern control actions of all students can be great. These 

capabilities are already built into the specifics of the subject, the assimilation of which 

does not give a person the direct knowledge of the reality. It is a means of expression 

of an objective reality, property, patterns which are the subject of other sciences, so the 

foreign language as an academic subject "pointless" (9, 30). 

But being pointless, it has a lot of common things with other school subjects, it is 

as if " poly object" (9,30). It is this quality of a foreign language is the basis for the 

widespread use of reliance on other courses, and it makes the teachers to carry out 

intersubject coordination in the process of learning a foreign language. This may be the 

exact sciences and the humanities, aesthetic disciplines cycle, which in certain 

situations make the subject of verbal communication to communicate, reason for call. 

Construction of the integrated course or learning a foreign language lesson, meets the 

various interests of students, allows you to take into account their individual 

characteristics and inclinations, provides a variety of modes of students and their 

individual progress in a foreign language speech activity, ie, their level of training and 

learning, which will create a very favorable environment for the use of language as a 

means of communication. Given this, an integrated learning a foreign language can be 

considered one of the most effective means of motivation of the educational process in 

a foreign language and the implementation of practical, educational, developmental 

and educational purposes. 
Despite the different approaches to the definition of integrated learning, its main 

function is considered to be the implementation of the formation of comprehensively 
developed personality in accordance with the learning objectives laid down in the 
program. 

Under lingvo regional geography understood aspect of foreign language teaching 
methodology, which explores techniques familiarization with the new language 
learners for their culture. Sufficiently broad and consistent support to the facts of the 
target language culture of the country increases the educational and developmental role 
of integrated learning a foreign language, and with it the educational plan of the 
educational process. Foreign language to a certain extent in contact with all the other 
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school disciplines and paves the way for students to additional knowledge on the 
history, geography, literature and other subjects. 

In light of the above, we can conclude that the system of integrated learning a 
foreign language with the general scientific, professional and methodological 
orientation can be identified and described only on the basis of a comprehensive study 
with the participation of social scientists, educators, psychologists, linguists, 
methodologists and teachers of all teaching staff. Integrated courses in foreign 
language teaching was allowed to link together all the knowledge and skills obtained in 
various academic disciplines and are a source of motivation of the educational process 
in a foreign language. For the most efficient use of the integration of the teacher should 
be familiar with the content of teaching different subjects in the school cycle and to 
determine the extent of use of these other sciences in the study of a foreign language. 

Using the integrated courses - a complex process that requires a prior 
determination, at least at the functional level of the main forms of interdisciplinary 
links and content. There is no doubt, however, that despite the variety of 
interdisciplinary connections remain unchanged should the main thing - a clear 
definition of the main purpose of their formation for the given conditions 
(kindergarten, school, training institutes). 

Organization of communication at the integrated lessons in a foreign language 
contributes to the realization of foreign language learners and as a means of objective 
knowledge of reality around us, and as a means of communication. It also promotes 
self-sufficiency. Through the integration of learning a foreign language, students can 
engage in self-education and improvement of their speech skills. Teaching speech 
situations, used in the course of learning a foreign language can be used at different 
stages of education and contribute to the development of linguistic skills of teaching 
students. 

 
REFERENCES 

1. Артемов В.А. Психология обучения иностранным языкам. – М.: 
Просвещение, 1999. 

2. Бахталина Е.Ю. Об интегрированном обучении в детском саду. // 
Иностранный язык в школе. – 2000. - № 6, с. 44-47. 

3. Гомелева О.В. Межпредметные связи в формировании коммуникативных 
умений. // Иностранный язык в школе. – 1987. - № 3, с. 71-73. 

4. Загорня Л.П. Совершенствование содержательной стороны устной речи 
на основе системы учебных текстов на продвинутом этапе: Автореф.дис… 
канд.пед.наук. – М., 2005. 

5. Зеня Л.Я. О разработке интегрированного курса для углубленного 
изучения иностранного языка. // Иностранный язык в школе, 1991. - № 2, с. 38-
48. 

6. Зотеева И.Н. Использование межпредметных связей во внеклассной 
работе. // Иностранный язык в школе. – 1990. - № 3, с. 64-67. 

7. Максимова Э.А. Структура педагогического знания учителя иностранного 
языка: Автореф.дис… канд.пед.наук. – Л., 1983. 



125 

 

8. Максимова В.Н. Межпредметные связи в учебно-воспитательном 
процессе современной школы. – М.: Просвещение, 1987 [Учебное пособие по 
спецкурсу для пед. институтов]. 

9. Трофимова Г.С. Структура коммуникативной педагогической 
компетентности: методологический аспект. – Ижевск, Купол, 2000. 

 

UDC 811.111‘373 

МАТКАRIMOVA D.А. 

S. Amanzholov East Kazakhstan State University, Ust-Kamenogorsk,  

Kazakhstan 

 

LEXICAL SEMANTIC MEANING OF SPEECH ETIQUETTE 

 

It is common knowledge that cultural patterns, customs and ways of life are 

generally reflected in the language because language and culture are mutually 

interdependent and mutually influential. That is why if really want to master 

communicative competence you need to know the culturally acceptable ways of 

communicating in a language. To put it differently, you should have a good command 

of conversational ―maxims‖ or rules of speech etiquette that would enable you to 

interact successfully. 

The priority rule is the extensive use of certain words and phrases which  contain 

no information but show the speaker‘s attitude and the relationship to the other person. 

Very often text-books call them ―polite phrases‖ which is a bit misleading, because 

that can easily give you the idea that they are only used  when people are being 

especially polite. That is quite wrong. 

The fact is that English speaking people use these words all the time in normal 

situations. Remember: speaking English is not just giving information – it is showing 

how you feel as a person. 

Speech etiquette formulas are used to express different communicative values, 

and on this basis they can be divided into several semantic groups. Here are the words 

and phrases that are used more often. We will observe the use of these words and their 

meaning in different speech acts according to the Speech Act Theory. We have chosen 

these formulas due to their occurrence in people‘s everyday life. 

Greeting is a type of illocutive speech act in which human beings  intentionally 

make their presence known to each other, to show attention to, and to suggest a type of 

relationship or social status between individuals or groups of people coming in contact 

with each other. While greeting customs are highly culture- and situation-specific and 

may change within a culture depending on social status and relationship, they exist in 

all known human cultures. Greetings can be expressed both audibly and physically, 

and often involve a combination of the two. Moreover this is a sphere of use of 

different speech etiquette formulas.[1] 

The language of greeting in English depends mainly on the situation the speakers 

are in and the relationship they have with the people they are talking to. The following 

words and phrases are used more often  when starting the conversation, i.e. as greeting 

phrases. 
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 - Good morning! or Mornin' (Short form) 

This phrase is normally used  anytime from Midnight to Midday. 

- Good afternoon! Afternoon (Short form) 

After Midday until 5pm (Earliest time of sunset in England) 

- Good evening! Evening! (Short form) 

Anytime after 5pm until people have gone to sleep. (If a person has not slept you 

would still use evening until sunrise) 

All the three examples given above are used in official situations (business 

meetings, official receptions, and conferences) and represent an abbreviation of the 

now obsolete God give you a good day (afternoon, etc.), which dates from about 1200.  

 - Good morning/ afternoon/ evening, Mrs. Brown, I’m so pleased you could 

come. (slightly formal). 

“Good evening, Major. I began to wonder whether I was the only civilian in the 

place.” (Greene, G. The end of the Affair). 

“Morning, Manson,” he said pleasantly. “Why? What’s the matter? Are you ill?” 

(Christie, A. Hercule Poirot‘s Christmas) 

- How do you do? 

This phrase is the usual response to an introduction, but it is as well used a sort of 

greeting. And in reply the other person says: How do you do? Thus, How do you do is 

a general way of greeting people and requires the same formula in reply. It is not 

customary among people meeting each other every day ( at work, at school, university, 

etc. sometimes in order not to be affected it is slurred to ―How d‘y do?‖[2] 

In American English, it is, generally, used only the first time one meets another 

person, unless a very long time has gone by since the first meeting. A typical response 

might be "Fine, thank you, and you?" But since no one thinks of the literal meaning of 

the words, a "how do you do" is also an appropriate response.  

- Mr. Brown, let me introduce you to Mr. White. He’s an expert in finance. 

- How do you do? 

- How do you do? 

- Pleased to meet you. 

- So am I. 

It is used in everyday formal use: i.e. it is used when someone introduces you to 

someone else or when someone is introduced to you. 

 - Ann, may I introduce Paul? 

 - How do you do? 

 - Paul, this is Ann. 

 - Pleased to meet you. 

- Hello! (Hullo! Hallo!)  

A salutation or greeting in the English language that is usually used when people 

know each other. As is known ―Hello!‖ is comparatively recent in its general use, 

dating back to the invention of the telephone. They say Edison, always impatient with 

the waste of time or energy, settled on ―Hello!‖. 

―Hullo‖ is  a chiefly British variant of hello which was originally used as an 

exclamation to call attention, an expression of surprise, or a greeting. 
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“Oh, hullo, Father, I’ve been meaning to ring  you up for weeks, but I’ve been so 

hellishly busy” ( Wilson, A. Anglo-Saxon Attitudes) 

―Hallo‖ is used in an informal way, sometimes followed by the person‘s name. 

 - Hallo, Pete! 

 - Hallo, John! Delighted to see you. 

 - Hi!  

Is quite possible when meeting close friends. In fact ―Hi!‖ is abbreviation of 

―hiya‖ which in tern is corruption of ‗How are you?‖. While common enough as a 

casual, informal greeting, especially among young people, ―Hi‖ would certainly not be 

considered correct use in any formal situation. It is better to say ―Hello!‖. 

 - “Hi!” Seddons said. 

 - “Hullo!” Vivian pointed to her mouth and mumbled, “Excuse me.” 

It should be noted that words of greeting if addressed to some acquaintances are 

often followed by such expressions as: 

- Haven‘t seen you for ages! 

- It‘s good to see you again! 

- How nice to see you again! 

- I‘m glad we‘ve met! 

There are also lots of words and expressions that follow the greeting. In English 

they are as follows: 

- How are you? 

An informal greeting, not requiring a literal response.  

"How are you?" 

"Hi! So good to see you!" 

- How are the things? 

- How are you bearing up? 

- How are you getting on? 

- How are things? 

- How‘s life treating you? 

- How are you doing? 

- How‘s life? 

A casual greeting with a meaning similar to how are you? or nice to meet you. It 

is a bit informal question now used mainly by young people meaning, depending on 

situation and emphasis: "what are you doing", "how are you", "what is happening" or 

"what gives." It is sometimes used as an informal, casual greeting in itself. 

- How are you keeping? 

Another peculiarity of English greetings is that we may ask a person about his life 

and never get a real answer. Phrases like "How're you doing? How do you do? What's 

up?" are not questions any more. Somehow they turned into greeting cliché which 

require the same cliché in return.  

English speech etiquette is a set of special words and expressions that give a 

polite form to English speech, as well as the rules according to which these words and 

expressions are used in practice in various situations of communication.  
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Mastery use of speech etiquette is a sign of well-bred man. Britain and other 

English-speaking countries have not undergone the historic disasters, that befell 

Russia, and therefore English speech etiquette has a long and very reputable tradition - 

any deviation from the etiquette of the speech is perceived as a sign of bad manners 

and a cheap shot.  

The peculiarity of English speech etiquette is politeness and tactfulness. Thus, 

even if the English-speaking person does not agree with someone in something, he 

would never openly and in a rude form say it, and try to put it tactfully and politely. 

Politeness and rules of speech etiquette are assimilated and consumed by English-

speaking people in early childhood, almost mechanically. This brings to interpersonal 

sense of mutual respect, warmth, kindness. Conversely, failure to timely or adequately 

respond politely in a communication situation, can disrupt communications and 

adversely affect relations between the interlocutors.  

Another distinguishing feature of a specific English speech behavior is the 

absence of conflict. For example, the conversation is carried out to avoid 

disagreements and the more open clash of opinions. The English are always able to 

listen to the interlocutor, while not objecting to it, but it does not mean that they agree: 

- Perhaps, you are right, but, in my opinion, this skirt is too short. Request.  

Request 

There are many English expressions you can use when asking someone for things 

or to do something for you. 

The choice of the right expression to use depends on how difficult, unpleasant or 

urgent the task is and who you are, and who you are talking to. 

When talking to close friends or people you‘re on first-name terms with, you may 

use pseudo-statements: 

Hey, I need some change for the phone. 

Oh, dear, I haven’t got any change for the tram. 

I don’t seem to have any change on me. 

Tag-questions are also widely used: 

You haven’t got this book, have you? 

You can help him, can’t you? 

Another possibility is to use the please-form imperative: 

Please give me this book. 

Give me this book, please. 

―Please‖ in initial position makes a request more emphatic. It is important that the 

imperative with ―please‖ is not considered polite enough and may sound rude in 

particular situations. 

If English-speaking people want to be especially polite they generally avoid direct 

ways of asking for favours. Instead of saying ―I want you to tell me whether Mrs. 

Brown has booked her room‖ or ―I want to know exactly when Mrs. Brown booked her 

room‖ they quite often prefer to use more polite forms and put them in the past: 

 - I wanted to know exactly when Mrs. Brown booked her room/ 

 - I was wondering if Mr. Brown had left.[3] 
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Thus, English-speaking people use rather elaborate roundabout way of asking for 

things. The most important thing to remember about asking favours of people is how 

you ask and what intonation you use, rather than the actual words you use. When it 

seems likely that the person will refuse, the question can be phrased so that refusal 

doesn‘t cause embarrassment. Therefore preference should be given to so-called 

pseudo-interrogative forms such as: 

 - Could / Would / Will you turn on the telly / open the window / retape some 

music, please? 

 - I wonder if you could be here at nine o‘clock, please. 

 - Do / Would you mind coming earlier?  

All these etiquette phrases that we observed sometimes do not bring any 

important information for us. But they exist. Because language retains all the layers of 

goodwill, which we have destroyed in the relationship. 

One speech act that is a potential threat to an interlocutor‘s face is the request [5]. 

Politeness is connected with mitigating a direct form of asking for something and 

expressing an idea ―non-directly‖ which means one applying a different grammatical 

form in the sentence, in this case the form of a question, most often a modal one. If you 

want somebody to bring you a definite book you would sooner say ―Can you bring me 

the book?‖ rather than ―Bring the book‖. The two phrases are likely to leave quite a 

different impression on one and the same hearer, the former perceived naturally as a 

request to bring the book, the latter a command. Phrase #1 serves a good start for a 

probably successful minidialogue. Phrase #2 can make a native speaker doubt the 

interlocutor‘s intentions and make him or her think of the speaker as a rude person.  
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ҚАЗАҚ ТІЛІ МЕН АҒЫЛШЫН ТІЛІНДЕГІ ЭПИТЕТТЕРДІ 

САЛЫСТЫРМАЛЫ ЗЕРТТЕУ 

 

Қазіргі таңда ағылшын тілі мен қазақ тіліндегі эпитеттерді аудару 

барысында аудармашылар қиындықтарға тап болатыны сҿзсіз. Кҿркем ҽдеби 

шығарамалардағы эпитеттерді ағылшын тілінен қазақ тіліне тікелей аудару 

жолдары терең зерттеуді талап етеді. Қазіргі кезде ағылшын тілінен қазақ тіліне 

аударылған   кҿркем шығармалар ҿте аз, кҿбінесе бҧл ҽдеби шығармалар орыс 

тілі арқылы аударылады.  

Бҧл мақаланың мақсаты болып, ағылшын тілі мен қазақ тіліндегі 

стилистикалық қҧралдарды анықтап, зерттеу болып табылады. Ағылшын жҽне 

қазақ тілдеріндегі эпитеттердің жасалу жолдарын анықтау. 

Стилистика - тілдің ҽр тҥрлі кҿріктеу қҧралдарын, қайткен кҥнде тілдегі ҽрлі 

де сезімге қаныққан ,эмоционалды- экспрессивті, бейнелі сҿздерді, сҿз 

тіркестерін табу, сҿйлемдерді белгілі бір мақсатқа сай етіп, сҿз бен сҿз тіркестер 

орындарын дҧрыс қиюластырып, жатық қҧрылуын, амал-тҽсілдерін ҥйрететін тіл 

туралы ғылым. Функционалды стильдер мен стилистикалық қҧралдарды 

зерттеудің маңызы аударма ҥшін ҿте зор [1]. 

Эпитет – бҧл адамның жеке кҿз қарасы ретінде қҧралатын сапа, суреттелетін 

қҧбылысты ерекшелеуге негізделген стилистикалық қҧрал. Эпитет ҽрдайым 

жеке, оны эмоционалды бояуы, эмоционалды мҽнi болады. Эпитет арқылы 

айтқан сҿзге оқырмандар керекті ҽсер алады. [2] Эпитет гректің epіtheton – 

қосымша деген сҿзінен шыққан. Қҧбылыстың ерекшелігін, сыр-сипатын бейнелі 

тҥрде танытатын поэтикалық жҽне стилистикалық ҧғым, экспрессивті 

айқындаушы сҿз. Мысалы, қазақ поэзиясында ―алтын‖ сҿзі эпитет ретінде кҿп 

қолданылады. 

 Тҥсті (алтын кҥз); 

 қҧтты мекенді (алтын бесік – туған жер); 

 атақ-дҽрежені (алтын жаға); 

 қазына-байлықты (алтын сандық); 

 жаны таза, адамгершілігі мол кісіні (алтын адам, алтын кісі).  

Эпитет ең алдымен ҿмір қҧбылысын кҿрсететін кҿркем сҿздер саналады 

жҽне ҽдеби шығармаларда жиі кездеседі. Қазақ тілінде, я болмаса, ағылшын 

тіліндегі жазылған кҿркем шығармаларды жазушылар жай қолдана салмайды. Ҽр 

эпитеттің мҽтінге ҿзінің бір нҽрін беріп, белгілі бір мақсатпен қолданылады.  

Жазушының қолданған эпитеттері, суреттеген нҽрсесіне ҿзінің қатынасын 

кҿрсетеді. Ал ағылшын тілінен қазақ тіліне кҿркем шығармаларды аударуға 

тоқталатын болсақ, аудармашылар тура мағынада аудара алады. Мысал ҥшін 

бірнеше ҥзінділер келтірелік: 
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Сұр бҧлт тҥсі суық қаптайды аспан, 

Кҥз болып, дымқыл тҧман жерді 

басқан. 

(Абай) 

 

Бҧл келтірген ҥзіндідегі «Сҧр бҧлт» сҿзіндегі «сҧр» сҿзді эпитетке жатады. 

Ал бҧл тіркесті ағылшын тіліне дҽл солай «grey cloud» деп аударатын болсақ, бҧл 

- тіркестін мағынасын ашатыны сҿзсіз. Дегенменде, ағылшын тілінен қазақ 

тіліне, яки, қазақ тілінен ағылшын тіліне тура мағынада аударуға келмейтін 

эпитеттерде кездеседі. Мысалы, «a screwed-up smile» «She imagined that across 

these richly carved entrance ways , where the globed and crystalled lamps shone upon 

paneled doors set with stained and designed panes of glass, was neither care nor 

unsatisfied desire». «А screwed-up smile»  тіркесін «қисық кҥлкі» деп аударатын 

болсақ, бҧл мҽтіннің бояуын кетіреді. Сол себепті, аудармашылар эпитетерді 

аудару барысында мағынасына сай немесе ауыспалы мағынадағы сҿздерді 

қоладуға тиіс. Мысалы, «a screwed-up smile» тіркесін «мысқылдап кҥлу» деп 

аударса болады. «She imagined that across these richly carved entrance ways , where 

the globed and crystalled lamps shone upon paneled doors set with stained and 

designed panes of glass, was neither care nor unsatisfied desire.» бҧл мҽтіннен 

алынған ҥзіндіні аударып кҿрелік. «Ол осы бір салтанатты кіреберіс басталып 

кете баратын ҽйнектелген ағаш есіктерге жылы жарық шағылысқан ҥйлердің 

тҧрғындары қайғы мҧңсыз не ойласа соның барлығы ҿз ҿзінен орындалып 

жататын адамдар екендігіне зҽредейде шҥбҽ келтірген жоқ.» Аударма барысында 

біріншіден, сҿздердің орыны ауысады. Себебі, ағылшын тілінде бастауыш пен 

баяндауышытын «сҿз тҽртібі» бар. Ал қазақ тіліне ағылшын тілінен сҿйлем 

соңынан аударылады. Бҧл сҿйлемде автор сипаттау барысында 

кҿптегенэпитеттердің кҿмегіне жҥгінген яғни олар richly carved entrance ways, 

theglobed and crystalled lamps, paneled doors, stained and designed panes of 

glass,unsatisfied desirе эпитеттері қазақ тіліне былайша салтанатты 

кіреберіс,ҽйнектелген ағаш есіктерге жылы жарық шағылысқан ҥйлер 

депаударылған. Мҧндағы richly carved entrance ways, қазақ тіліне 

салтанаттыкіреберіс деп аударылған. Ағылшын тіліндегі richly деген эпитетті 

қазақ тіліне аударылмаған. Аудармашы бҧл сҿзді аударудың қажеті жоқ 

депесептеген. Себебі, сҿйлемнің мағынасы ашылды.  Ағылшын тіліндегі «paneled 

doors» сҿз тіркесі қазақ тіліне аударғанда «ҽйнектелген ағаш есіктерге» деп 

аударылған. Оған «ҽйнектелген» деген сын есімді қосқан. Кейбір сҿздер 

ҿздерінің негізгі мағынасын жоғалтып, басқа мағына беру мҥмкін. Мысалы, 

glorious sight тіркесінде эпитет ҿз пҽндiк - логикалық мағынасын жоғалтып, тек 

эмоционалды мағынасы қалып, масаттануды білдіреді. Ағылшын тiлiнде, 

сонымен қатар excuses, valuable connections, amiable lady, sweet smile, deep 

feelings жҽне т.б.  тіркестер жиi қолданылатын сҿз тiркес болып қалыптасады. 

Оларда эпитет функциясы біршама ҿзгередi. Бiрақ, автор бҧл кҿзқарасты білдіру 

ҥшін ҿзіндік, шығармашылық эпитеттерді қҧрастырмайды, ол тек жиі 

қолданыста болғандықтан тілдік қазынадағы бейнелеу қҧралдарының реквизит 
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ретіндегі тіркестерді, қолданады. Қазақ тілінде де дҽл солай жиі қолданыста 

болатын, жазушының қҧрастыруын талап етпейтін эпитеттер бар. Мысалы:  

жҧпар иіс, кҥміс шық, жҧмыр кҥш, сҧр жебе т.б. Батырлар жырында жебе деген 

сҿздің алдында кҿбінде екі эпитет жҥреді. Жебеге осы екеуі тҧрақталып, 

бекілген. Жебе деген сҿзді қолдансақ, не қызыл сырлы, не сҧр жебе деп келтіруге 

болады. 

Эпитет жазушының суреттеген қҧбылысымен белгілі жағдай, 

кезеңдерменбайланысты боп отырады. Жазылған ҽңгімелерде оқырманға 

қуаныш, шаттық, жігер туғызу ҥшін эпитет қолданылады. Бҥгінгі кҥнде 

ағылшыннҧсқаларының қазақ тіліне аудару баламалылығының мҽселелері 

менқағидалары талданып, зеріттеліп жатыр. Ағылышын тілінен 

аударылғанТеодор Драйзердің «Аяулы Керри» шығармасына назар аударсақ 

.«When Caroline boarded the afternoon train for Chicago , her total outfitconsisted of a 

small trunk, a cheap imitation alligator –skin satchel , a small lunch in paper box , and 

a yellow leather snap purse , containing her ticket , a scrap ofpaper with her sister‘s 

address in Van Buren Street , and four dollar in money. Чикагоға баратын кҥндізгі 

пойызға келіп отырған Каролина Мибердің қолындағы бар дҥниесі арзанқол 

жасанды тері шабадан, таңғы ауқат оралған қорапша мен ішіне Ван Бьюрен 

стритте тҧратын ҽпкесінің мекен жайы жазылған бір тілім қағаз, тҿрт доллар 

ақша салған сары тҥсті былғары ҽмияны болатын.» [3; 7] 

Бҧл мысалда қолданылған «a small trunk, a cheap imitation alligator –skin 

satchel, a small lunch in paper box, and a yellow leather snap purse» эпитеттері 

сақталды. Ағылшын тілінде берілген a small trunk, a cheap imitation alligator –skin 

satchel, a small lunch in paper box, and a yellow leather snap purse толығымен 

беріліп, қазақ тіліне аударылды. Бір ескере кететін жағдай, тілдегі барлық сын 

есім, барлық анықтайтын сҿздер кез келген жерде эпитет бола бермейді. Ҿйткені 

сын есім жай ғана ҿз мағынасында қолданылса, бір нҽрседен екінші нҽрсені 

айыру ҥшін ғана айтылса, ол эпитет болмайды. Эпитет болу ҥшін сол нҽрсені 

анықтай кҿрсетумен қатар, сол эпитеттің тигізетін ҽсері болуы керек. Мысалы: 

қара, қызыл, ақ, биік, аласа, толқынданған, ақшыл деген сҿздер бір жерде эпитет 

болса, екінші жерде эпитет болмайды. Бҧлар суреттеген нҽрсенің ҽсерін кҥшейту 

ҥшін, оқырман сол нҽрсенің суретін кҿз алдына елестету ҥшін қолданса, эпитет 

болады. Ал олай болмай, нҽрсенің жай қалпын, сынын білдіру ҥшін қолданса, 

эпитет емес, сын есім не анықтайтын сҿздер ғана болады. Ағылышын тілінен 

аударылған Теодор Драйзердің «Аяулы Керри» шығармасының тағы бір 

ҥзіндісіне тоқталсақ. «Once across the river and into the wholesale district she 

glanced about her for some likely door at which to apply. As she contemplated the 

wide windows and imposing signs, she became conscious of being gazed upon and 

understood for what she was a wage seeker. She had never done this thing before, and 

lacked courage. To avoid a certain indefinable shame she felt at being caught spying 

about for a position, she quickened her steps and assumed an air of indifference 

supposedly common to one upon an errand. Ҿзеннен ары ҿтіп, кҿтерме 

фирмалардың тҧсынан шыққан Керри жан-жағына аңлай қарап, қай есікке 

кірерін білмей біршама тҧрып қалды. Ҽйдік терезелер мен сҽнді жазба тақталарға 
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кҿз салып келе жатқан ол, ҿзіне жҧрт назар аударып қарап қалғанын да байқап 

қойды. Неге екені де белгілі: елдің бҽрі мҧның жҧмыс іздеп жҥргенін біліп тҧр! 

Бҧрын-соңды жҧмыс іздеп кҿргені осы емес пе, бойын белгісіз ҥрей билегендей 

болды. Енді ол ҿзінің не жаймен жҥргенін білдірмеуге тырысып, қҧдды жҧмысқа 

асығып кетіп бара жатқан адамға ҧқсап жылдамдата тҥскен.» [4] Аудармашы 

«wholesale district» тіркесін «кҿтерме фирмалар»  деп аударған. Аудармашының 

басты мақсаты сҿйлемнің мағынасын ашу. Ол бҧл ҥшін стилистикалық 

қҧралдарды қолданды. Сонмен қатар, «the wide windows and imposing signs» 

тіркесін аудару барысында, аудармашы «ҽйдік терезелер мен сҽнді жазба 

тақталар» деп,  тағы эпиеттердің кҿмегіне жҥгінгенің кҿреміз. Сол себепті, 

ағылшын тілінен қазақ тіліне немесе қазақ тілінен ағылшын тіліне кҿркем 

шығармаларды аудару барысында эпитеттер ҿте маңызды орын алатының 

байқауға болады. Қазақ тіліне аударған мҽтіндегі анықтап тҧрған сын есімдерді 

сҽл ҿзгеріске ҧшыратып, сҿйлемге нҽр беру ҥшін жҽне оқырманға керекті ҽсер 

беру ҥшін аудармашылар жай сҿздерді емес эпитеттерді қолдануы тиіс.  

Бҥгінгі таңда ағылшын тілінен қазақ тіліне аударылған кҿркем шығармалар 

ҿте аз. Ал, аударылған шығармалардың кҿбі орыс тілі арқылы аударылған. 

Ағылшын тілінен орыс тіліне аудару барысында мҽтін біраз ҿзгеріске ҧшырайды. 

Ол мҽтінді енді қазақ тіліне аударатын болсақ, тағы да біршама ҿзгеріске тҥседі. 

Сҿйтіп, ағылышын тілінен қазақ тіліне аударылған шығарманың мағынасы 

бҧрмаланып, бояуы кетеді. Сол себепті, кҿркем шығармаларды ағылшын тілінен 

қазақ тіліне аудару барысын терең зеріттеп, тҥрлі стилистикалық қҧралдарды 

пайдалана отырып, ҽдеби қазынамызды байыту керекпіз. 
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ЖАЗУШЫ ЛЕКСИКОГРАФИЯСЫНЫҢ НОРМАТИВТІ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Ҽлем халықтары мҽдениетіндегі авторы белгілі ҽдеби туындыларды зерттеу 

ісі ерте дҽуірлерден бері жалғасып келеді. Соның ішінде сҿздіктің қҧрылымы 

мҽселесі де оңай шаруа емес. Ең алдымен  сҿздерді анықтамалықтың корпусында 

орналастыру тҽртібін айқындап алу қажет. Жалпы тілдік лексикография болсын, 

жеке жазушы лексикографиясы болсын, материалды алфавит бойынша беру 

дҽстҥрі басым. Бҧл жағдайда лексиканың бір бҿлігі, мысалы,  жалқы есімдер мен 

кҿмекші сҿздер қосымшада беріледі.  Сондай-ақ  жазушы тілінің сҿздігін тҥзудің 
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бҧлардан басқа да тақырыптық, идеологиялық, аралас тҽсілдері бар. Бірақ олар  

тҽжірибеде ҿте сирек қолданылады. 

Жалпы лексикографияда сҿзтізбенің толымдылығы мҽселесін шешу қиын 

болса, ал жазушы лексикографиясында  ол біржақты шешіледі:  глоссарийді 

есептемегенде, жазушы  тілінің сҿздігі  кҿркем мҽтіндегі  барлық лексикалық 

бірліктерді, оның ішінде кҿнерген сҿздерді, жеке сҿз қолданыстарын, 

терминдерді, жаргондарды, вулгаризмдерді тегіс қамтиды. Оған қоса, жазушы 

сҿздігіне жазушы қолданған символдар, цифрлар, тіпті кҿрнекі материалдар, 

фотокҿшірмелер, гравюралар, суреттер енуі мҥмкін. 

 Жазушы тілінің сҿздігіне сҿздік бірліктерді алу кезінде ҽдетте нормативті 

жҽне бейнормативті тілдік материал іріктелмейді.  Лексика толығымен тіркеледі, 

оған  жалпы тілдік қорға кіретін материалдар, нормаға жатпайтын тілдік 

деректер, оккозионализмдер енеді.  Л.В. Шербаның терминологиясы бойынша, 

мҧндай «теріс тілдік материал»  ҧлттық тіл лексикографиясының сипаттау 

нысаны бола алмайды, бірақ оны  жазушы тілі сҿздігінде тіркеу мен ҿңдеудің 

қҧндылығы сҿзсіз. Сҿйтіп, мҧндай сҿздіктерде  норма мҽселесі туындамайды.  

Ал сҿздіктердің басқа типтерінде ол сҿзтізбенің  қанықтығы мен тҥсіндірмесінің 

сипатына тҥбегейлі ықпал ететін орталық мҽселе болып табылады.  

  Қазір ғалымдар ақпараттық  сҿздіктер арасындағы ең маңыздысы - жазушы 

сҿздігі деген ортақ пікірге келді: «Ҽдеби ескерткіштің сҿздігі мен классик 

жазушының толық сҿздігі ғана ғылыми қҧнды болып табылады, олар  кез келген  

сҧранысқа жауап бере алады, кез келген  зерттеу немесе анықтамалық 

қажеттілікті қанағаттандыра алады» [1]. Жазушы шығармаларының толық 

тҥсіндірме сҿздігі «жҥйелі,  дҽуірге сай, қҧжаттық тҧрғыдан сенімді дерек кҿзі»  

болып табылады. Алайда, аталмыш сҿздіктерде жҥйелі жҽне жҥйесіз 

грамматикалық тҧлғаларды  бейнелеу мҽселесі даулы болып табылады. 

Жазушыда жекелеген жҧрнақтар мен жалғаулардың ерекше қолданымы 

кездеседі. Оларды сҿздікте қандай тҥрде тіркеу қажеттігін анықтап алу қажет.   

Осы кҥнге дейін сҿзтізбеге жалқы есімдерді кіргізу-кіргізбеу мҽселесі 

шешілмей келеді.  Оның себебі, кҿптеген лингвистер  жалқы есімдерге  мағына 

бермейтін сҿздер ретінде қарайды да,  сҿзтізбе корпусына олардың тек 

бейонимденіп жалпы есім қатарына ҿткендерін немесе  фразеологизмдер 

қҧрамында  қолданылатындарын ғана енгізеді. Бҧған қарсы пікірді ҧстанушылар  

олардың таза атаулық  қызметінен басқа сигнификаттық қызметінің бар екенін, 

яғни лексикалық мағынаға ие екенін кҿрсетеді.   Кей ғалымдар,  мысалы, О. 

Есперсен  жалқы есімнің мағынасын анықтауда контекстің мҽні зор екеніне 

сенімді. Осы кҿзқарасты қолдай отырып, тілдегі жалқы есімнің лексикалық 

мағынасы – заттар тобының қатарында жалпылық ҧғымға ие, ал сҿйлеуде  жалқы 

есімнің осы мағынасы  нақты мазмҧнға ие болады деп есептейміз.  Осыдан  

жазушы сҿздігінің сҿзтізбесінде   жалқы есімдерді жалпы есімдермен бір қатарда 

тіркеу қажет  деген тҧжырым жасауға болады: «Ҿйткені  жалқы есімдер сҿйлеуде 

қолданыла отырып, ешбір мағынаға ие  болмауы мҥмкін емес,  сондықтан 

оларды да сҿз деп тануымыз қажет, оларды сҿздіктен шығарып тастауға негіз 

жоқ». Кеңестік жазушы лексикографиясында  жалқы есімдерге қатысты пікірлер 



135 

 

ҽрқилы болды. Мҽселен,  Пушкин тілі сҿздігінде тек мифологиялық жалқы 

есімдер ғана берілген. Алайда, М. Горький трилогиясы бойынша жалқы есімдер 

сҿздігі жасалған.   

Сҿзтізбе жасау мҽселесі кҿп жағдайда сҿздерді тіркеумен шектеледі,  бірақ  

бҧл  іс мҽселені тҥбегейлі шешіп бере алмайды. Ҿйткені кҿптеген сҿздердің 

бірнеше мағынасы бар. Сҿздік мақалада  сҿздің мағынасын тҥсіндіру аса 

маңызды мҽселе болып табылады. Себебі бҧл жағдайда лексикалық бірліктің 

тілдік жҥйедегі орны, оның басқа сҿздерден айырмашылығы айқындалады. Бҧл 

жазушы сҿздігі ҥшін ҿте-мҿте маңызды.  Егер мҧнда сҿздік бірліктің шығармада 

кездесетін барлық мағынасы кҿрсетілмесе, сҿзтізбені толық деуге болмайды. 

Сҿздік мақаланың қҧрылымына қарамастан, оның басты мақсаты – жазушы 

сҿзқолданысына семантикалық анықтама жасау болып табылады.  Басты 

қиыншылықтың ҿзі осыдан туындайды, ҿйткені  сҿздік мақаланың нақтылаушы 

сипаты бар. Жазушы сҿздігінде кҿптеген сҿзқолданыстардың аралық  

семантикалық негізін емес,  ҽрбір поэтикалық қолданысты, ҽрбір азатжолдағы  

мҽн-мағынаны аша алатын бірден-бір семантикалық анықтама табу қажет.  

Сҿзді семантикалық ҿңдеу кезінде сҿздің грамматикалық жҽне 

стилистикалық сипаттамасымен, оның мағынасын тҥсіндірумен байланысты  

кҿптеген сҧрақтар туындайды. Бҧл сҧрақтар кҿптеген отандық тілшілердің 

еңбектерінде толық ашылған. 

Сҿздіктің ғылыми қҧндылығы оның  академиялық типке жатқызылуына, 

«бірбҥтін тілдік сана-сезімді бейнелеуіне» немесе нормативті болуына ғана 

байланысты деуге болмайды. Сҿздіктің ғылыми қҧндылығы, бір жағынан, оның 

ғылыми метатілінің жақсы болуына, екінші жағынан, ондағы ғылыми білімнің 

деңгейіне, яғни сҿздікте ғылым дамуының соңғы кезеңіндегі алдыңғы қатарлы 

ақпардың мҥмкіндігінше толық қамтылуына да байланысты болады. Ғылыми 

білім деңгейі жоғары сҿздіктер озық ғылыми туындылардың қатарына кіреді. 

Мҧндай сҿздіктер оқырманның білігін кҿтереді, оны алға жетелейді. 

Л.В.Щерба ҿзінің «академиялық сҿздік-анықтамалық сҿздік» антитезасы 

бойынша анықтамалық сҿздіктердің қатарына ҧлт тілінің тҥрлі дҽуірлердегі 

сҿйленімін қамтитын‚ тарихи принципке қҧрылған тҥсіндірме сҿздіктерін‚ 

жалпыға бірдей энциклопедиялық сҿздіктерді‚ пҽнаралық техникалық 

сҿздіктерді жҽне жазушы тілінің сҿздігін енгізеді. Бҧлардың анықтамалық типті 

сҿздіктер екендігін дҽлелдейді. Негізгі ҧстанымдық тҧрғыдан автордың 

тҧжырымдарымен келісе отырып, оның еңбегінде аталған жіктемелердің 

шарттылығы туралы, сҿздіктердің типтері арасындағы айырмашылықтарды 

айқындаудың қиыншылықтары туралы да жазғандығын ескеру қажет. 

Сондықтан сҿздіктің ғылымилығы туралы бҥгінгі кҿзқарастар тҧрғысынан, 

мҽселен, энциклопедиялық сҿздікті, жазушы тілі сҿздігін ғылыми сҿздік ретінде 

тану дау тудырмайды.  

Авторлық сҿздіктердің кҿпшілігі – жалпы ҽдеби тілден ақпарат беретін 

сҿздіктер, ҿйткені жазушының тілдік жҥйесі белгілі бір дҽуірдің ҽдеби тілін 

бейнелейді, сондай-ақ  жалпы ҽдеби тілдің семантикалық-стилистикалық жҽне 

басқа да мҥмкіндіктерін  іске асыруға мҥмкіндік береді. Бҧл мҽселемен кҿптеген 
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ғалымдар айналысқан. Мысалы, Л.С. Ковтун былай дейді: «Жалпы халықтық тіл 

жеке сҿйлеу тілі арқылы  кҿрініс  табады. Сондықтан  неғҧрлым типтік 

жағдайдың ҿзінде ерекшелікті кҿрсететін сҽттер болады. Сондай  ерекшені  тани 

білу мен сипаттай білу -  жазушы сҿздігінің мақсаты» [2, 13]. Осы ойды дамыта 

отырып,  О.И. Рак мынаған кҿңіл аудартады: «жазушының сҿз қолданысын  

байқауға қажетті лексика неғҧрлым кең ҽрі бейтарап болса, зерттеушінің жазушы 

тілінде жеке жҽне жалпыхалықтық, узуальды немесе окказиональдық қолданыс 

туралы  тҧжырымдары соғҧрлым объективті (шынайы) болады. [3, 11]. 

Ҽр тҥрлі тарихи дҽуірдегі жалпы мен жекенің арақатынасы туралы Р.А. 

Будаговтың  сипаттамасын да  еске алу қажет.  Оның пікірінше,  Орта 

ғасырларда «жазушы тіліндегі  ерекшелік ҽлсіз кҿрінді» [4, 6], сондықтан  ҽдеби 

тіл менен  сол кезеңдегі кҿркем шығарма тілін ажырату, олардың арасын бҿлу 

оңай емес.   

Кеңес ҥкіметі кезеңіндегі ең танымал, ең беделді жазушы саналатын 

М.Горькийдің былай деп жазған сҿзі кеңінен танымал: «Тілді ҽдеби жҽне 

халықтық деп бҿлу шеберлер ҿңдеуінен ҿткен тіл мен «шикі» тіл дегенді ғана 

білдіреді» [5, 491]. Бҧл ескертуде ҽдеби тілдің жалпыхалықтық тілмен 

байланысы дҧрыс кҿрсетілген, бірақ ҽдеби тіл ҧғымының ҿзі біржақты 

тҥсіндірілген. Бҧл жердегі жазушының «шеберлер» деп отырғаны, ҽрине, ірі 

жазушылар. Бірақ  мҧндай жағдайда  ҽдеби тіл кҿркем ҽдебиет тілімен тең 

дҽрежеге қойылады. Оның ҥстіне ҽдеби тіл ҧғымы мен кҿркем ҽдебиет тілі 

ҧғымы - сҽйкес келетін, бірақ тең келмейтін ҧғымдар емес. Ҽдеби тіл – оның  

нормасын игергендердің бҽрінің  игілігі. Жазушы тілі де сондай  нормаларға 

негізделеді, онсыз оны бҧқара халық тҥсінбеген болар еді. Бірақ, жазушы тілінде 

кҿптеген жекеліктердің болатыны да анық. Бірақ жазушы тіліндегі жекелік 

дегенді қалай тҥсіну керек? Егер жаңа дҽуірдің кҿркем ҽдебиетінде  «жекелік» 

бастама қандай  кҥйде болса да  ірі жазушылар тілінде кҿрініс табатын болса, 

Орта ғасырлар ҽдебиетінде жағдай мҥлде басқаша болды. Ол кезеңде сҿйлемдер 

жай ғана бірінен соң бірі қатар қҧрады.  Олардың арасындағы қатынас бірінен 

соң бірінің қатар келуі арқылы ғана берілді.  Автор болып жатқан оқиғаны 

бақылап, оның біріншісін, одан соң екіншісін, ҥшіншісін  хабарлай отырып, 

тыңдаушы мен оқырманға сипатталып отырған оқиғалардың арасындағы 

қатынасты ҿзі толықтырып, жҥйелеп отырды. Ол кезеңдерде жазылған 

ескерткіштер тіліндегі сипатталып отырған оқиғаны автор қандай  тілдік 

стильмен  бейнелейтінін  айту қиын – жазбаша ма, ауызша ма? Мҧнда ең дҧрысы  

- ауызекі сҿйлеу формасының басымдығын анықтау ғана.  Бірақ ол кезде  ауызекі 

сҿйлеу тілінің ҿзіне ғана тҽн ерекше грамматикалық формалары да анықталмаған 

еді. Сондықтан бҧл жағдайларда ҿзінің  жекелік стильдік ерекшеліктерін 

сараптап, дамытып ҥлгермеген тілдің синкретті стилі басым кҿрінеді деуге 

болады.  

Ортағасырлық кҿркем ҽдебиет тіліндегі жекелік табиғаты туралы жазған 

авторлар (Будагов Р.А., Щерба Л.В., т.б.)  кҿркем шығарма тіліндегі жекелік пен 

жалпылық норманың арақатынасы ҽр тҥрлі тарихи дҽуірде ҽр тҥрлі болады деген 



137 

 

ой айтады. Әдеби тіл мен кӛркем әдебиет тілі  арасындағы айырмашылық пен  

жақындық ҽр дҽуірде  бірдей болған жоқ. Аталған ғалымдардың пікірі бойынша, 

орта ғасырларда кҿркем ҽдебиет тілі жалпы ҽдеби тілге басқа дҽуірлерге 

қарағанда ҿте жақын болған.  Мҧнда бір шығармада кҿрсетілген қҧбылыс 

екіншісіне де тҽн, екіншісінде де қайталанатын типтік қҧбылыс деуге болады. 

Орта ғасырларда  олардың  бір біріне ҿте жақын болғандығынан  жазушы 

тіліндегі «жекелік» бастаманың ол кезде ҽлсіз ғана кҿрініс беретіндігін 

байқатады.  

Егер батысеуропа тілдерінің (француз, испан, итальян, т.б.) жалпы тарихына 

қатысты еңбектерге кҿз салар болсақ,  жаңа  заман дҽуіріне дейін, яғни ХҤІ ғ.-ға 

дейін,  ҽдеби тілдің тарихы ең алдымен  кҿркем ҽдебиеттің ескерткіштері 

бойынша,  сосын айтарлықтай аз дҽрежеде – ресми, ғылыми жҽне заңнамалық 

ескерткіштер тілі  бойынша сипатталады. Демек, кҿркем ҽдебиет тілі сол 

дҽуірдің ҿзінде ҽдеби тілдің сипатын танытқан. Еуропа мҽдениетінде орта 

ғасырлар кезеңі ҥшін бҧл ҽділетті шешім. Алайда, қайта ҿрлеу дҽуірінен бастап 

ҽдеби тілге қатысты жағдай еуропа елдерінде баяу ҿзгере бастайды. Мҽселен, 

Францияда  кҿркем ҽдебиет тілі ХҤ ғасырдың ҿзінде (Франсуа  Вийон) жаңа 

сапаға ие бола бастайды. Ол келесі ғасырда дами тҥседі (Ронсар, Рабле).  

Итальяда ҽдеби процесс сҽл басқашалау жҥреді: ҧлы жазушылар тілінің 

«ҿрлеуінен» (Данте, Боккаччо, Петрарка) кейін оның қҧлдырауы болды, ал  ХІХ 

ғасырда,  елде болған жалпыҧлттық бірігу тҧсында жаңадан  кҿтерілу жағдайы 

орын алды. Испанияда  испан ҽдебиетінің «алтын ғасыры»  – ХҤІ ғ. мен ХҤІІ 

ғасырдың басы болса, Румынияда  ХІХ ғ., Ресейде  ХҤІІ ғ. аяғы мен ХІХ ғ. басы 

болды.  Г.О.Винокур былай деп жазды: «Орыс тілінің тарихы ХІХ жҽне ХХ ғғ. 

ҥшін  -  жалпыорыстық ҧлттық тіл мен кҿркем ҽдебиет тілінің  жеке-жеке тарихы 

[6, 159]. Жалпыорыстық ҧлттық тіл  деп мҧнда ҽдеби тілдің айтылып 

отырғандығы анық. Ҽдеби тіл мен  кҿркем ҽдебиет тілі арасындағы 

айырмашылық айрықша кҿрсетілмегенімен, ой дҧрыс  берілген.  

Осы жерде ҧлы Абайға қатысты мҽселе шығады. Оны біз қазақ ҽдеби тілінің 

негізін салушы дейміз. Осы қаншалықты дҧрыс болады. Дегенмен де, 

жалпыҧлттық ҽдеби тіл мен кҿркем ҽдебиет тілі жҽне жалпыҧлттық ҽдеби тіл мен 

жеке жазушының кҿркем ҽдеби тілі ҧғымдарының арасындағы 

айырмашылықтарды ескермесе болмайды. Мҽселенің кҥрделілігі,  жаңа заман 

дҽуірінде, кҿркем ҽдебиет тілі ірі жазушылардың шығармашылығы арқылы  

кҿрініс тауып отырған кезеңде, ҽдеби тілді  ҧлы жазушылардың тілін зерттемей 

жеке қарастыру қиын болатындығымен байланысты еді.  Осы мҽселенің айқын 

кҿріне бастағаны сонша, ол ҽдеби тілге қатыстының бҽрін қамтып жатты. 

Мысалы, ҿз дҽуірі ҥшін жаңашыл болып саналатын  В.В. Виноградовтың 

кітабының ҿзінен осы идеяның басымдығы айқын байқалады [7]. Аталған 

еңбекте ХІХ ғ. дейінгі материалдарда жалпыҽдеби тілдік мҽселелер 

қарастырылатын болса, ХІХ ғ. басынан беріде  ҽдеби тіл ҧлы жазушылардың 

тіліне (Пушкин, Лермонтов, Гоголь, т.б.)  негізделеді.   
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Шын мҽнінде,   жаңа нормалар мен ҽдеби тілдің жаңа мҥмкіндіктерін 

жасауға ат салыса отырып,  Пушкин  ҿзінің тілін (жазушы тілін) жасайды. Бҧл 

жеке тілдің  ҿзіндік ерекшелігінің айқын болғандығы сонша,  зерттеушілер  сол 

дҽуірдегі жалпы ҽдеби тілді еріксіз Пушкин  тілімен теңестіруге бейім тҧрады.  

Содан барып  ҽдеби тіл менен кҿркем ҽдебиет тілін  араластыру қаупі туады. 

Осындай жағдайдың қазақ ҽдеби тіліне қатысты да орын алғандығы баршаға аян. 

XIX ғасырдағы қазақ ҽдеби тілін ҧлы Абай мен Ыбырай тілдеріне балаушылық 

болды.  

Бҧл ең оңай жол еді. Алайда, мҧның қауіптілігін, қате жол екендігін, орыс 

ҽдеби тілі мҽселелері бойынша ірі еңбектер жазған мамандар дҧрыс айқындайды. 

Олардың пікірі бойынша, мҧндай қауіп  жазу тілі ерекше қарқын алып, бір жеке 

тҧлғаның орнына екіншісі келген сайын жеке жазушы тілі мҽселелері туады,  

сонымен қоса осы жазушылардың  тіліне сҥйену қаупі туады. Сҿйтіп,  ҽдеби тіл 

менен жазушы тілі  араласып кетеді. Екеуін ажыратудың  қиындығы – бҧл 

дҽуірдегі жазушылардың  ҽдеби тіл нормасын қалыптастыруға белсене қатысып 

қана қоймай,  оны одан ҽрі дамытуға да ерекше ықпал етуімен байланысты еді.     

Демек, ҽр тҥрлі дҽуірдегі жҽне  ҽр тҥрлі тілдегі  ҽдеби тіл мен кҿркем 

ҽдебиет тілінің арақатынасын ажырату мҽселесі  бірдей шешілмеуі тиіс. Орта 

ғасырлар ҥшін, кей елдерде  одан да кейін, ХІХ ғасырға дейін  бҧндай 

ажыратудың маңызы болмады – себебі  кҿркем ҽдебиет тілінің жеке бояуы ҽлсіз 

болды. Жаңа дҽуір ҥшін ҽдеби тіл мен кҿркем ҽдебиет тілін ажырату мҽселесі 

қиын мҽселеге айналды,  олардың айырмашылығын ашумен қатар ҿзара 

байланысын, ҿзара кірігуін кҿрсету қажеттігі туындады. Осы мҽселені айқын 

етуде, анық шешуде жазушы тілі сҿздіктерінің маңызы ерекше екендігі анық. 

Жазушы сҿздіктері негізінде жҥргізілетін зерттемелер олардың тіліндегі 

жалпылық пен жалқылықтың, жалпыҽдеби қолданым мен жеке қолданымның 

аражігін ашуға тиіспіз. 
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ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ ТЕРМИН ЖҼНЕ ТЕРМИНОЛОГИЯ 

 

Тіл -  қоғам ҿміріндегі қҧбылыстарға, ҿзгерістерге сай жаңару, жандану 

тҽрізді тҥрлі даму процесін бастан ҿткізетін тірі организм іспетті. Ҽсіресе, 

ғылыми техникалық прогрестің барынша қарқынды даму сатысына кҿшкен 

бҥгінгі таңда тіліміздің терминологиялық жҥйесінде кҥн сайын жаңа тҥсінік, 

ҧғым арқалаған сҿздер туындап отырады. Бҧндай сҿздер баспасҿз, радио, 

теледидар тілінен, ҽр алуан ғылым салаларының сараланған терминологиялық 

жҥйесінен байқалады. Яғни ҿмірдің ҿзіндегідей тілде де даму процесі ҥздіксіз 

жҥріп жатады. 

Жаңадан жасалған терминдер «тағдыры» не болмақ? Олар қолданысқа ене 

ме, жоқ ҽлде тасада қалып қоя ма? Тіліміздің терминологиялық лексика 

қабатының дамуына қосқан ҥлесі бар ма? Қоғамдағы терминдердің қызметі 

қандай? секілді сҧрақтар жаңадан кҿрініс тауып отырған термин тҿңірегінде 

ҥнемі туындап отырады. Олардың ҽрқайсысы қоғам тарапынан қолдауды, тілдік 

тҧрғыдан жҥйелеуді, саралауды қажет етеді. Сондықтан да термин жасау, 

қалыптастыру, терминологияны жҥйелеу, реттеу жҧмыстарын дҧрыс жолға қою, 

жалпы ғылыми-техникалық терминологияның даму бағытын белгілеу – бҥгінгі 

кҥннің кезек кҥттірмейтін ҿзекті мҽселелері болып табылады. 

Алдымен, термин дегеніміз не деген сҧраққа жауап беретін болсақ, термин 

(лат.terminus - шек, шеті, шекарасы деген мағынада) - ғылыми ҧғымға нақты 

анықтама беретін, оның мағыналық шегін дҽл кҿрсететін сҿздер [1,241]. 

Негізінде, тілдегі қандай да бір сҿз болсын кҿп мағыналы болып келеді де, соған 

сҽйкес оның мағыналық айқындылығы болмай, жылжымалы 6олады. Ал ғылыми 

ой-пікірді дҽл білдіру ҥшін сҿздің мағынасы тҧрақты,айқын болу қажет. 

Сондықтан сҿздің мағыналық шегін дҽл белгілеп, сҿзді сол нақтылы бір 

мағынада ғана алып қолдану арқылы жасалады.  

Мысалы, ҽдебиетттану ғылымында қолданылатын кӛркемӛнер, кӛркем бейне 

(образ), мазмұн, идея мен түрі лирика, эпос, драма, ӛлең құрылысы, әдеби 

процесс, кӛркемдік әдіс, жанр дегендер міне, осындай терминдер қатарына 

жатады.  

Терминдердің қолданылу аясы нақты, жалпыға тҥсінікті, сапалы болу ҥшін 

оның мағынасы мейлінше нақтылы болуы шарт жҽне ғылыми терминология 

қҧрамындағы басқа ҧғымдармен тығыз байланыста, қолдануга ыңғайлы болуы 

керек. Ҽдебиеттану ғылымына тҽн терминдердің ҿзі зерттейтін 

ғылымдардағыдай немесе логика, философия сияқты қоғамдық 

ғылымдардағыдай ҽбден жҥйете тҥскен, толық қальптасқан сипатта кездесе 

бермейді, яғни, термин деген ҧғымның талабына сҽйкес келе бермейді. Бҧл ҥрдіс 
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ҽр ғылымның пҽніне, зерттейтін обьектісіне де, қалыптасқан зерттеу тҽсілдеріне 

де байланысты болса керек. Ал ғылыми мағынасы ҽлі толық айқындалмаған 

"жартылай" терминдердің кҿп болуы зерттеу жҧмысын қиындата тҥседі.  

Ғылыми терминдер жҥйелі тҥрде қалыптасса, ҽрі термин терең мағыналы 

болып, ҽдеби қҧбылыстың сипатын нақтылы, дҽл кҿрсетсе ғана зерттеу 

еңбектердің теориялық дҽрежесін биіктетуге жол ашылады. Терминдік жҥйенің 

дамуы ғылыми танымның ҿрісін кеңейте тҥспек. Аристотельдің «Риторика», 

«Поэтика», Буалоның «Поэзия ҿнері» жазылған кезден бастап, метафора, стиль, 

т.б.ҧғымдарды дҽл айқындап, нақтылай тҥсу мақсатындағы талпыныстар да міне, 

осыны дҽлелдейді. Ал кейінгі кезде ҽдебиеттанудың кейбір саласында, мысалы, 

поэтика, ҿлең қҧрылысын зерттеуде негізгі терминдерді бір мағыналы, тҧрақты 

қолдану терең талдауға, жаңа қорытындылар жасауға кҿмегін тигізді. Қазіргі 

ғылымда терминологиялық қҧрылымның жҥйелене тҥсуі, жалпы философиялық 

терминдер, оның ҽдебиеттану саласы лингвистика, соңғы уақытта математика, 

семиотика терминдері есебімен толыға тҥскені байқалады. Бҧл ҽсіресе 

жазушылардың тіліне, фольклортануға арналған еңбектерден айқын аңғарылады. 

Қазақ ҽдебиеттану ғылымында да терминдерді қалыптастыруда бірталай 

жетістіктер баршылық. Ҽсіресе қазақ поэзиясына, сҿз ҿнеріне тҽн ҧлттық 

сипаттағы ҽдеби қҧбылыстарды, соның ішінде, жырау, жыршы секілді 

ҧғымдарды ауыз ҽдебиетінде кең ҿріс алған суырыпсалма ҿнеріне, ҿлең-жырды, 

дастанды термелеп айту дҽстҥріне қатысты ҧғымдарды, айтыс, шешендік сҿздер, 

ҿлең, қара сҿз, жыр, толғау сияқты сан алуан жанрлық тҥрлерді сипаттайтын 

ҧғым-терминдерді орнықтыруға айтарлықтай назар аударылып келеді. Бҧл 

салада айрықша бағалы еңбек сіңірген Ахмет Байтҧрсынҧлы болды. Оның 1926 

жылы "Ҽдебиет танытқыш" атты кітабында халық поэзиясына, ҽдебиетіне 

қатысты кҿптеген терминдер алғаш жҥйеге тҥсірілді. Оның бірталайы 

ҽдебиеттану ғылымында орнығып, қолданылып келеді. Ал кейбір кезде мҽн 

берілмей, не еленбей қалғандарын жаңадан қарап, орнымен қолдану - 

келешектегі міндет. Соңғы кездерде қазақ тіліндегі терминдер ҽдебиеттануда 

ғылыми ойдың дамуына байланысты одан ҽрі дамып, толыға тҥсті. Алайда бҧл 

салада атқарылатын істер аз емес. Ғылыми ҧғымдардың қазақ тілінде мағынасын 

терең ашып жеткізетін жҽне ҿзі жатық, қҧлаққа жағымды, кҿпшілік жақсы 

қабылдайтын терминдерді ҽлі де кҿптеп қалыптастыру қажеттігі бҥгін ҿмір 

талабынан туып отыр [2, 39].
 

Қазіргі терминологиядағы шешімін таппай жҥрген мҽселенің бірі 

халықаралық деп аталатын терминдерді ҧлт тіліне аудару, жазу, қабылдау 

тҽртібінің белгіленбеуі. 

Сондай-ақ кҿптеген терминдердің терминология комиссиясы бекіткен 

қазақша баламалары  бола тҧра тҧрақты қолданылмай немесе бҧрынғысынша 

шет тілдеріндегі нҧсқалары жарыса қолданылып жатады.  

Мысалы: мәртебе (статус), сынып (класс), мәтін (текст), әлеует 

(потенциал). 
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Сонымен қатар соңғы жылдары бір ғана термин тҥрліше аударылып, ҽр 

сҿздікте, ҽр тҥрлі деңгейдегі оқулықтар мен ғылыми еңбектерде тҥрліше 

қолданылып жҥр.  

Мҽселен, тҿменде берілген терминдер сондай бірізділіктің жоқтығын 

дҽлелдейді: спонсор – демеуші, мияткер, қолдаушы; ткань – ұлпа, тін; клетка – 

жасуша, торша т.б.  

Олардың ішінде терминкомның ресми бекіткеніне қарамастан, бірізді 

қолданылмай жҥргендері де бар. Осы мҽселелерді арнайы зерттеп, тиісті 

қорытынды шығарудың терминология ҥшін маңызы зор. 

Терминтану ғылымы жақсы дамып, терминонологиялық лексикасы дҧрыс 

жҥйеленген тілдерде ғылым мен техниканың ҽрбір саласының ҿзіне тҽн 

терминжасам ҥлгілері, сол саланың ерекшелігін кҿрсететін элементтері 

қалыптасқан [3,17]. Біздің тілімізде де ондай қызметтерді атқара алатын сҿздер 

тобы мен қосымшалар жетерлік. 

Терминологиялық лексикада кездесетін ондай олқылықтардың басты 

себептері: термин жасаушының терминге қойылатын талаптарды білмеуінен,  

тілдің ішкі мҥмкіншілігін дҧрыс пайдалана алмауынан, ҧғымдар жҥйесінің 

ҿзіндік ерекшелігін ескермеуден, тҽжірибесіздіктен, яки жауапкершілікті 

сезінбеуден.  

А. Байтҧрсынов айтқандай, тілді жҧмсай білу, сҿзден сҿз жасап шығару  

екінің бірінің қолынан келе бермейді. 
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They are defined as a common to all the languages the nomination mechanisms, 

that is, the means of the language fixation and fixation of the concepts. Strictly 

speaking, the semantic universals must be literal, one-sided and have only a plane of 

content, meaning without the form, because this is the specific of conceptual and 

semantic universals.  
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This is not suitable for the lexical semantic universals, because they have a plane 

of expression, and a plane of content, that is, they are bilaterally. Polysemy is universal 

lexical semantic category, because it is in all the languages and in all the languages any 

word tends to contain a lot of meanings.  

Synonymy is also the lexical semantic universals, as denoted tends to have a lot of 

names, designations. This is also occur in all the languages. This is the essence of 

asymmetric dualism of the linguistic sign. 

Lexical semantic universals have two plans, they are bilateral and there are 

universal nature intralanguage relations and dependencies between their plane of  

expression and plane of content, so they are actually linguistic universals and cannot be 

identified with the conceptual and semantic universals. In line with this, they do not 

manifest the universality of the laws of human thought, and universal principles of 

organization, fixing, organizing, storing, encoding of the information in the language 

[1, 27].  

Such encoding and an organization of the information can take place only if the 

lexical semantic universals fix substantial and regular relations between linguistic 

form, plane of   expression and plane of content of the linguistic sign. By the way, 

typological linguistics never engaged by a value, but only by the mechanisms of its 

manifestation.  

Otherwise, it was a question of a conceptual-semantic universals, which contain 

the information of the general laws of human thought, and not about the patterns and 

trends that are common to all the languages, and stem from the nature of human 

language.  

The linguistic of universals and typological linguistics considered first form of the 

language, linguistic signs and the relationship between form and content of the 

linguistic sign. Moreover, as pointed out by M.M. Gukhman, appeal only to the 

conceptual-semantic universals, to plane of content of the language characters, to their 

depth structure and the neglect of the surface structure of the language signs destroys 

their typological markedness.  

At the level of deep structure disappears typological specificity, and analysis of 

linguistic facts is replaced by analysis of extralinguistic reality [2, 95]. Indeed, the 

content of the linguistic signs - is intellectually-reflective content, and the content of 

thought is material, extralinguistic world, the reality, surrounding human. 

The notion of linguistic form is broad, it includes a form of signs and internal 

secondary nomination (sekundaere Nomination). The first feature of the lexical 

semantic universals - is fixing up the relations between the plane of expression and the 

plane of content of linguistic signs.  

The second characteristic feature - it is a great significance of linguistic signs of 

secondary nomination as the objects of studying general linguistic regularities. Here 

could be opened the mechanisms of the linguistic nomination. The marks of the 

secondary nomination includes all imagery (metaphorically and metonymically) 

redefining words and phrases, that is, phraseological units (secondary shaped 

nomination), as well as non-redefining secondary education of all the types: complex, 

derived words and set phrases of non-phraseological character.  
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Each reinterpreted sign of secondary shaped nomination is itself a dialectical 

unity of semantically transformed values and internal form. Here, the main task is to 

attempt the disclosing those laws, which reflect the inherent characteristic of all the 

languages of the relations between two sides of the linguistic image. It is also 

necessary to identify what material of the language is used for the semantic 

transformation, which semes are in basis of semantic transformation, how are  formed 

connotations in the language, how these processes are random and regular (this 

includes, for example, modeling in phraseology).  

The basis for this kind of research laid the S. Ullmann by his theory of metaphor 

[2, 69]. This direction of linguistics universals area bordered by the conceptual and 

semantic universals. At the core of the language technology of semantic 

transformations are not only intra-but also logical and psychological laws.  

In the system of the signs of secondary, image nomination are especially effective 

phraseological units. Phraseological system is more compact and transparent than the 

lexical system of the language, and is accordingly a fertile material for a variety of 

research efforts, as well as for verification the hypotheses on the lexical semantic 

universals.  

The third feature of the lexical semantic universals is that study not separate 

language units (words and set phrases), but the total regular correlation (language 

patterns). The regular correlation can have, as you know, on the one hand, universal 

character and, on the other hand, applies only to one specific language or group of 

languages.  

Linguistic universals task in this area is to take stock of all the universal regularity 

and make them an integral part of the general linguistic methodological, that is, 

research tools. Universal lexical semantic categories can be described as a preparatory 

basis, the preparatory material for the development of the general theory of lexical 

semantics. General regularities in the area of lexical semantics should be studied not 

only in synchrony, but in this aspect of the language as diachrony.  

For example, a study of the various types of changes in the value will reveal 

interesting diachronic universals. The regular correlation is none other than the general 

regularities in the relations between different systems, levels, units, classes of various 

types of units. 

 For this reason, they are the subject of linguistic universals, by definition. In 

addition, this corresponds to the set, as expressed above thesis about the importance of 

the implications for research-universal structural and typological nature, as regular and 

appropriate relations between the separate linguistic phenomena are expressed and 

manifested, as a rule, in the form of implications or bilateral implications.  

General regularities in the theory of universal lexical semantics is need to explore 

more specifically because the language universals manifest themselves only at a certain 

level of analysis. The more abstract, more common communities  analyzed 

phenomena, the greater part, the presence of universals, and vice versa: the specificity 

of each national language appears in the analysis of language-specific facts [3,78]. This 

suggests that the study of universals in individual language units hardly reasonable.   
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The research of the lexical semantic universals cannot be in nature micro 

linguistic and macro linguistic. The search of the equivalent phraseological units in 

different languages with identical shaped base and an inner form that is identical to a 

phrase properly provide information only about the individual matches in the specific 

languages. German: ins Gras beissen - English: bit the dust - French: mordne la 

poussiere. In all the languages there are a similar phraseological image, similar internal 

form and may be generally hypothesized that a universal inner form of phraseological 

units, universal phrasebook image of phraseological units in different languages. But in 

the Russian language there is no phraseological unit with an inner form, with such a 

phraseological image. This means that it is not phraseological universal on level of 

phraseological images. One man, a linguist is not able to attract and comparatively 

study phraseological units of all the languages, which means that it cannot and should 

not make such hypotheses. Such hypotheses are not based on the common lexical or 

common linguistic regularities. Moreover, the facts of absolute equivalence (or near-

absolute), formal and semantic equivalence of individual phraseological units in 

different languages-quite a rarity.  

They are due, as a rule, to the genetic relatedness and areal proximity, direct and 

indirect loans, tracing, universal laws of thinking, cognitive operations.  

From this it follows that the inherent to all the languages regular correlations 

between linguistic meaning and linguistic form or between the plane of expression and 

plane of content of the linguistic sign are the subject of a universal theory of lexical 

semantics. Here, the preferred language material research is one bit of linguistic signs - 

a unit of the secondary nomination. Thus, the lexical semantic universals can be 

identified as common to all the languages of the inherent mechanisms of the  language 

nomination, securing regular, legitimate relations and the relationships between form 

and the meaning of nominative units. This and other regulations on the correction, 

regularities, regular relations, relationships, dependencies, implications, universals 

fully apply to intralanguage phraseological universals [1, 19].    

Phraseological universals can be subdivided into two types:  

a) lexical phrasal (synonymy and polysemy, which has both lexical and 

phraseological system) b) proper phraseological universals, inherent immanently only 

to phraseological system. Given the conceptual universals phraseological universals 

are divided into three classes: 

1. due to extra-linguistic way (conceptual, intellectual, cognitive and 

reflective) phraseological universals; 

2. lexical phraseological universals; 

3. phraseological universals 

  The study of each class of universals, phraseological universals require its own 

methods for studying. The study due to extra-linguistic image of phraseological 

universals is a part of the broader problem of the relationship between the language 

and the thinking, the solution of which requires not only the purely linguistic, but also 

logical, psychological research methods. 

 The effective method will be onomasiological research. Onomasiological 

approach in researching phraseological semantics covers a broad research area, 
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referred as phraseological onomasiology. It explores the many different issues: the 

specific language division of the universe by means of phraseological means of the 

language, an inventory of those areas of the objective world, which nominative 

mastered by phraseology. Gvozdarev said about ―ideographical description of 

phraseology‖ [2, 10].  

     The so-called "content categories", which receive their expression in 

phraseology are caused by phraseological universals. They include the general 

thinking, logical categories such as space, time, quality, quantity, process, and less 

abstract concepts up to the specific human actions, emotions, qualities. It's all the 

"content category" due to intrinsic mechanisms of linguistic reflection of objective 

reality [3, 17]. In other words, it is the conceptual oppositions, which need their 

linguistic means of expression, they are looking for, they want to find, and find them, 

otherwise they will not objectified. 

 The inventory of content categories definitely has universal character, because 

the categories are based on the laws of reflection of the world by human. 

 E.M.Soloduho, who deals with this problem in connection with the analysis of 

borrowed phraseology confrontation, comes to the conclusion that the concepts, which 

are expressed by phraseology of different languages, in most cases, are universal [3, 

51]. 

The purpose of the research in this area is not only the proof of the universality of 

the main content categories, which can be expressed by means of phraseological units, 

but the establishment of certain regular qualitative and quantitative preferences of 

choosing by phraseology the variety of  categories.  

The literature indicates that phraseological nomination uneven nominative 

mastering the basic referential sphere of the language. "As a means of nomination of 

certain objects, phenomena (that is, their correlation with its referent) phraseological 

units are very unevenly distributed across the diversity of the real world. In contrast to 

the language, which covers nominative all the areas of the world, phraseological units, 

make up, on the one hand, the dense collections, grouping of a set of similar in 

semantics phraseological units, and on the other hand, large referential spheres, for 

nominative designation of which are not used phraseological units.  

Between these two extremes is found a whole range of different interest of 

phraseology in nomination of various referential spheres of the objective world.  

The role of phraseology there is high, where it is necessary to nominate such  

phenomena which require the maximum participation of the inner world of the psyche, 

feelings and emotions of people, their experiences, subjective assessment, figurative 

and expressive manifestations of his mental state. According to the opinion of A.D. 

Reichstein, participation of phraseological units in the nomination of the phenomena of 

the world is determined by one factor, which can be defined as the degree of subjective 

importance of the objective reality of phenomena [2, 16].  

Many scholars emphasize the dominant role of negative evaluation and the 

speaker's attitude to the subject, the phenomena of the real world as a meaningful 

category, expressed by phraseological units.  
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С. Аманжолов атындағы ШҚМУ магистранты, Ҿскемен қ., Қазақстан 

 

КАФЕДРА ҦСТАЗДАРЫ Б.Н. БИЯРОВ ПЕН А.Ҽ. ҼЛІМХАННЫҢ 

ОНОМАСТИКА САЛАСЫНДАҒЫ ЕҢБЕКТЕРІНЕ ШОЛУ  

 

Тіл – адамзат қажеттілігінен туындаған қарым-қатынас қҧралы ғана емес, 

халықтың генеологиялық, тарихи дамуының, дҥниетанымы мен мҽдени 

байлығының кҿрінісі. Жазушы Ғабит Мҥсіреповтың сҿздерімен айтсақ, «қай 

халықтың болса да қоғамдық ҿсу ҿркендеу жолында кҿтеріле алған биігі мҽңгілік 

болып ана тілінде сақталып отырады» [1, 2 б.]. Сондықтан бҥгінгі қазақ тілі –

бҥгінгі Қазақстан мемлекетінің жай  - кҥйінің бейнесі екені анық. Қазақ тілінің 

мемлекеттік дҽрежеге кҿтеріліп, қоғамдық - ҽлеуметтік қызмет атқару жолында 

кҿптеген іргелі мҽселелерді шешу қажеттігі туындады. Осындай мҽселелердің 

бір шеті – ономастика мҽселелеріне келіп тірелгенін білеміз. 

Қазақ ономастикасы соңғы 30-40 жылдары бойында ғана зерттеле бастаған 

жас сала. 1950-1960 жылдар топонимдер мен антропонимдер диссертациялық 

тақырып ретінде зерттеле бастаған кезде ономастиканың басқа бҿлімдері 

жҿнінде, ҽлі ашылып ештеңе айтылмаған еді. Тҽуелсіз ел болып, қазақ тіл білімі 

қарыштап дамуымен байланысты ономастиканы зерттеу мҽселесі де жолға 

қойыла бастады. Осыған байланысты қазақ ономастикасын тіл ғылымының бір 

саласы ретінде зерттей бастады. Ономастиканы лингвистикалық, 

этнолингвистикалық, тарихи-этнологиялық, тҧрғыдан талдап зерттеудің маңызы 

орасан зор екені ғылымда толық дҽлелденді. Ономастика материалдарында 

тарихи лексиканың, грамматикалық кҿне формалардың, халық тарихының, бір ел 

мен екінші елдің тарихи қарым-қатысын, мҽдени байланысын кҿрсететін ҽртҥрлі 

материалдар сақталған. Қазақ ономастикасына арналған ғылыми еңбектер саны 

жағынан да, сапасы жағынан да ҿсіп одақтық дҽрежедегі зерттеулерге жетіп 

қалды деп айтуға болады [2].  

Тҥркі ономастикасын зерттеуде белгілі тҥркітанушы, лингвист, этнограф, 

тарихшы, фольклоршы Махмуд Қашғаридың «Диуани лҧғат ит – тҥрік» (тҥрік 

тілдерінің сҿздігі) еңбегін  негізге алуға болады. Жазба ескерткіші тҥркілердің ХІ 

ғасырдағы топонимдері, антропонимдері, этнонимдері бойынша ерекше 

маңызды ақпарат береді. Ғалым бҧл кҥндері Шығыс Қазақстан аумағында 
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орналасқан Алтай, Ертіс сынды макротопонимдердің шығу тҿркіні туралы 

жазған. М. Қашғаридың [1] еңбегінде тҥркі тілдес руларға қарасты аймақтағы 

кҿптеген географиялық нысандар атаулары, кҿне тҥркілік есімдер, тҥркі 

руларының атаулары келтірілген.  

Т. Жанҧзақ пен Қ. Рысбергеннің [3] еңбектеріне сҥйене отырып Г. 

Б.Мҽдиева [2] қазақ ономастикасының қалыптасуы мен дамуының ҥш кезеңін 

шартты тҥрде былай сипаттайды. 

- бірінші кезең – 1949-1970-ші жылдар. Бҧл кезеңде Қазақстандық 

ономастикалық мектеп қалыптасты; 

- екінші кезең – 1970-1995 жылдар арасы. Бҧл кезеңде аймақтық 

топонимиялық зерттеулер дами тҥсті; 

- ҥшінші кезең – 1995- кҥні бҥгінгі дейінгі аралықты қамтиды. Бҧл кезеңде 

аймақтық топонимиялық зерттеулер ҿз жалғасын тапты. 

Қазақ ономастикасының даму тарихындағы ҥшінші кезеңде Шығыс 

Қазақстанның ономастикасы қарастырыла бастады. Шығыс Қазақстан 

гидронимдер жҥйесі [2] Алтай - Шығыс Қазақстан ҿңірінің оронимдері мен 

топонимдерінің этнолингвистикалық сипаты мен ҿңірдің аңыз - ҽпсаналары 

қазақ-моңғол топонимдерінің байланысы [4] қарастырылған кандидаттық 

диссертациялар дҥниеге келді. 

Ф.Р. Ахметжанова мен А.Ҽ. Ҽлімханның авторлығымен жарық кҿрген 

«Қазақ шығысының жер – су атаулары» атты еңбекте Кҥршім, Зайсан, Марқакҿл, 

Тарбағатай аудандарындағы топонимдердің қҧрылысы мен мағынасы, тілдік 

қабаттары туралы жазылып, аталған аудандардың топонимдік жҥйесіне талдау 

жасалды [5]. 

Бияров Бердібек Нҧралдаҧлының «Ҿр Алтайдың жер – су аттары» атты 

монографиясы [6] Шығыс Қазақстанның оронимдерін қарастыруға бағытталған. 

Монография 3 бҿлімнен тҧрады. 1-бҿлімде «Ҿлке оронимдерінің тарихи -

лингвистикалық сипаты», 2-бҿлімде «Ҿлке оронимдерінің лексика - 

семантикалық жҽне этнолингвистикалық сипаты», 3-бҿлімінде «Ҿлке 

оронимдерінің қҧрылымдық жҥйесі» толық талданған. Монографияда қосымша 

ретінде «Оңтҥстік Алтай оронимдерінің алфавиттік сҿздігі» деген айдармен 

оронимдердің (тау аттары) тізімі берілген. Шығыс Қазақстанның Оңтҥстік 

ҿңіріндегі тау аттарын ғылыми тҧрғыдан зерттеу барысында автор олардың 

тілдік, экстралингвистикалық, этномҽдени сырларын ашып талдаған. 

Ҽлімхан Айгҥл Ҽсетқызы «Шығыс Қазақстанның Оңтҥстік аймағы 

топонимдерінің тілдік жҽне этномҽдени негіздері» [7] атты зерттеу еңбегінде 

Шығыс Қазақстанның оңтҥстік аймағындағы жер – су аттары тарихи – 

лингвистикалық тҧрғыдан қарастырылып, ҧлттық мҽдениетпен сабақтас тілдік 

бірліктер ретінде дҽлелденеді. 

Б.Бияров, А.Ҽлімхан, Б.Келгембаева, Г.Қҧсмановалардың  авторлығымен 

жарық кҿрген «Шығыс Қазақстан топонимиясы» [8] атты зерттеу еңбегі аймақ 

топонимиясы туралы ресми мҽліметтермен қатар, жер – су атауларын зерттеу 

бағытындағы материалдар топтамасы ретінде жарыққа шықты. 
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Сонымен қатар зерттеу аумағында орналасқан жер – су аттарының шығу 

тҿркіндері туралы мҽліметтерді қамтыған Г.Мҽдиева, О.Сапашев, А.Ҽлімхан, 

Б.Бияров, А.Смаиловалардың «Топонимическое пространство Восточного 

Казахстана» [9] деп аталатын еңбегін атап кҿрсетуге болады. 

Шығыс қазақстан аймағының ономастика саласының дамуына ҥлкен ҥлес 

қосқан ғалымдар, С.Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік 

университеті қазақ тілі мен ҽдебиеті кафедарасының оқытушылары А.Ҽлімхан 

мен Б.Бияровтың зерттеулеріне тереңірек тоқала кетсек.  

Бияров Бердібек Нҧралдаҧлы «Ҿр Алтай» оронимдерін зерттеу еңбегінде 

қазіргі кезде Оңтҥстік Алтай оронимдерінің қҧрамындағы кірме атаулардың 

қомақты бір бҿлігін орыс тілінен енген топонимдер қҧрайтындығын айта келе, 

бҧл атаулардың монғол тілінен енген топонимдерден мынадай бірнеше 

ерекшеліктерін кҿрсетеді: 

1) Орыс қабаты монғол қабатынан соң қалыптаса бастаған. А. Принтцаның 

анықтауы бойынша XVIII ғасырдың бірінші жартысынан бастап ене бастады. 

Бҧның ҿзі олардың жергілікті атаулармен қоян-қолтық араласып кетпей, 

топонимдік жҥйеде бҿлектеніп тҧруына себепші болып отыр. Егер біз Оңтҥстік 

Алтай топонимиясындағы монғол қабатының негізін, ену кезеңін анықтау 

процесінде терең тілдік талдау жҥргізіп, диахронды ҽдісті пайдаланып, кҿптеген 

тарихи еңбектер мен сҿздіктерге сҥйенер болсақ, орыс тілінен енген 

топонимдерді анықтап, топтастыруда мҧндай терең талдау жасау міндетті емес. 

Олардың кірмелігі айқын кҿрініп тҧрады. 
2) Оңтҥстік Алтай оронимдері қҧрамындағы орыс тілінен енген атаулардың 

ену кезеңін де белгілеу оңай. Себебі кірме топонимдердің басым кҿпшілігі 
белгілі бір кезеңдегі тарихи оқиғалардан деректер беріп, негізінен символдық 
топонимдерден тҧрады. Оның тҥпкі себебі – жалпы славян топонимиясына тҽн 
жер бедерін дҽл беруден гҿрі, антротопоним, саяси атауларды кҿп қолданатын 
ерекшелігінде жатса керек. 

3) Орыс тілді топонимдердің жалпы жҥйеге ҥйлеспей тҧруының тағы бір 
себебі – олардың ҥндіевропалық тілдер типіне жатуында. Соған қарамастан қазақ 
тілі лексикасына ертерек енген славян сҿздері кҥшті фонетикалық ҿзгерістерге 
тҥсіп, сіңіп кеткені белгілі. Мысалы: бҿкебай, бҿтелке, доға, кҽмпит, кҿшір, 
қамыт, пҧт, т.б. Зерттеуші мҧндай ҿзгеріс орыс тілді топонимдерге де тҽн екенін 
жҽне сол себепті  Оңтҥстік Алтай оронимдері қҧрамындағы орыс қабатын ҥшке 
бҿліп қарауға болатындығын айтып, мысалдар келтіреді [6]: 

а) фонетикалық ҿзгеріске тҥскен орыс тілді оронимдер; 
ҽ) транскрипциялық ҿзгеріске ҧшырамаған орыс тілді оронимдер; 
б) екі тілден біріккен оронимдер. 
Мысалы: Алакҿше жазығы, саз – Ҥлкен Нарын ауд., «Лягушья» атауының 

ҿзгерген тҥрі. 
Арбат (Ҥлкен Арбат, Кішкене Арбат), жол бойындағы қақпа тастар. 

Москвадағы Арбат қақпасына ҧқсатудан туған ороним. Арбат сҿзінің ҿзі араб, 
рабат сҿзінен пайда болып, Москвадағы саудагерлер тоқтайтын «керуен сарай» 
мағынасына кҿшкені белгілі [6]. 

Бекет, қыстау – Катонқарағай ауд. «Пикет – 1. Небольшой сторожевой 
отряд, пост» [6]. Бҧл бекет Қатонқарағай-Қошағаш арба жолында пайда болып 
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қызмет істегенін Р.Закржевский ҿз жолжазбасында кҿрсеткен. Бҧдан басқа 
Бекетбазар, е.м. (самар ауд.), Березовый бекет, е.м. (Ҥлкен Нарын ауд.) 
ойконимдері бар. 

Елан, шабындық – Қатонқарағай ауд. Мҧнда Бірінші Елан, Екінші Елан 
деген жерлер бар. «Ялан/еланъ (древнерусс.) ровное безлесное место; луг, 
окруженный лесом и открытый ветром и солнцу». Э.В. Севортян кҿне тҥрк. 
Алаң/йалаң орыс тіліне (еланъ) ауысқан дейді [6]. 

Бітірішке, ҿзенше; шабындық - Катонқарағай ауданы. Ағынды ҿзеншеге 
берілген Быструшка гидронимінің жіңішке дауыстыларға ауысып ҿзгерген тҥрі. 
Қатар келген екі қатаң дауыссыздың (ет) алдыңғысы элизияға ҧшыраған. 

Емпіртбаз, мал бекеті – Катонқарағай ауданы. Орысша нҧсқасы Импортбаза. 
Кеңес дҽуірінде 20 жыл бойы жазғы уақытта Монголиядан Семейдің ет 
комбинатына мал айдайтын. Отар-отар қой, ешкі, табын-табын саулық, жылқы, 
кейде тҥйе Қатонқарағай ауданы арқылы ҿткенде, осындай тынығатын бекеттері 
болған. «Скотимпорт» деп аталатын осындай бекеттерді жергілікті тҧрғындар 
«Емпіртбаз» деп атайды. 

Жақып, шабындық – Катонқарағай ауданы. Якуб деген қарашекпен (орыс 
шаруасы) тҧрған хутор. Тҥбі араб тілінен шыққан есіммен байланысты 
антротопоним. 

Ал Ҽлімхан Айгҥл Ҽсетқызы «Ҽдеби ономастика: ҿзектілігі мен маңызы» 
атты мақаласында [10] - ҽдеби ономастика соңғы уақытта жан-жақты 
қарастырыла бастаған маңызды сала ретінде кҿрініс тауып отырғанын, кҿркем 
шығармалардағы ҽдеби ономастикон - ҿзіндік сипаты бар лексикалық категория 
ретінде авторлардың стилін, кҿзқарасын, шығармашылық ҧстанымдарын 
айғақтайтынын, ҽрі туындының мазмҧны мен идеясын ашуға ықпал ететіндігін 
айтады. 

Қорытындылай келе, кафедрамыздың тіл білімінің ономастика саласын 
зерттеуші ғалымдары еліміздегі жер-су, қала, ҿңір, елді мекен аттарының бағзы 
атаулары мен тарихы, олардың қайсысы қашан, қандай себеппен ҿзгертілгені 
туралы зерттеу жҧмысын жалғастырып, екі тілде академиялық анықтама 
шығарса бҥгінгі жҽне болашақ ҧрпақ ҥшін рухани азық болатыны анық.  
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ҼОЖ 811. 512. 122 

ОРАЗАЛИН С.Қ. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Ҿскемен қ., Қазақстан 

 

С. АМАНЖОЛОВ МҦРАСЫ – БҤГІНГІ ҒЫЛЫМИ ЗЕРТТЕУЛЕР НЕГІЗІ 

 

Қазақ тілінің дамуына ҿлшеусіз ҥлес қосқан ғҧлама ғалым С.Аманжолов- 

қазақ тіл білімі топырағындағы ҥш ірі тҧлғаның бірі. Алайда, іштей болса да 

мойындайтын ащы шындық - ҽлі кҥнге дейін кҿпшілігіміз ғалымның диалектіге, 

тіл тарихына жҽне мектеп оқушыларына арналған еңбектерінен ҽрі асырып, 

терең теориялық жҽне ҽдістемелік зерттеу мҽселелерін айта алмай келеміз. Бҧл 

ғалымның қалдырған еңбектері ҽлі кҥнге дейін толық зерттеуге тҥскен жоқ деген 

ойға жетелейді. Сондай – ақ, ой тоқтатарлық тағы бір мҽселе - 

С.А.Аманжоловтың тек ғылыми – педагогикалық жҧмыстармен ғана емес, 

қоғамдық іс – шаралармен, қызметтермен де айналысуы. Халқымыздың басынан 

ҿткен қиын – қыстау кезеңдегі ел ішін жайлаған сауатсыздық пен ҽділетсіздік 

мҽселелерін шешуде ғалым еңбегі елеулі. Бҧл арада оның ҿзге ғалым 

ағартушылармен де терезесі тең деуге болады. Сондықтан С.А.Аманжоловтың 

халқына қалдырған қҧндылығы зор ғылыми еңбектеріне зерделі зерттеулер 

жасау – бҥгінгі таңдағы тіл білімінде басты міндеттердің бірі. Осы мақсатта 

профессор С.А.Аманжоловтың ғылыми мҧрасына терең тоқталып, жоғары оқу 

орындарынан білім алып жатқан болашақ филолог мамандарға ғалым 

еңбектерінің бағалылығын таныту ҥшін  «С.Аманжоловтың ғылыми мҧрасы 

жҽне қазақ тіл білімі» атты оқу - ҽдістемелік қҧралын даярлап, жарыққа 

шығаруды жоспарлап отырмыз.Бҧл  кезек кҥттірмес мҽселе екені 

даусыз.Себебі,ҧстаздарды былай қойғанның ҿзінде университетті бітірген, 

немесе,оқып жҥрген тҥлектердің ҿздері Аманжоловтың ғылыми мҧрасына 

ҥңілгені былай тҧрсын,оның ҿмірбаянынбілмей қалып жатады. Сҽрсен 

Аманжолҧлы 1903 жылы Шығыс Қазақстан облысы Ҧлан ауданыдағы Егінсу 

деген жерде дҥниеге келеді. Ҿз еңбегімен кҥн кҿріп, кедей шаруа болған ҽкесі 

Аманжолдан болашақ ғалым он бір жасқа келгенде айырылған. Ҽке ҿлімі бала 

Сҽрсенге қатты батады, оның балалық шағымен ерте қоштасып, ҿзінше қарекет 

етуіне себеп болады. Ауыл қарттарынан аңыз-ҽңгімелерді, ертегілерді кҿп 

тыңдап, зейініне тҧтқан Сҽрсен Аманжолов оқуға қатты қҧмарланады.  

1916 жылы Қатонқарағайдағы орыс-қазақ мектебін бітіргенін Сҽрсен аға 

Ҿскемен қаласындағы қалалық реалдық училищеге тҥседі. Алайда тҧрмыстың 

ауыр тауқыметін кҿріп, оқуға қаражаты болмағандықтан Сҽрсен ағаның 

училищемен қош айтысып, жалшы болып жҧмыс істеуіне тура келеді. Бірақ ол 
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кісінің оқуға деген ықыласы, зейіні мҧқалмай, оқу сҽулесіне қолым жетсе деген 

арманы ҽркез санасынан кетпесе керек. С. Аманжолов – тҧңғыш рет жасалған 

қазақ тілі бағдарламасының авторы. Бҧл бағдарлама 1938 жылы жарыққа шықты.  

1939-1957 жылдары жоғары оқу орындарына арнап қазақ тілі 

диалектологиясының бағдарламасын жасады. Профессор С.Е. Малов С. 

Аманжоловтың қазақ тіл біліміне, қазақ тілінің орфографиясына сіңірген 

еңбегіне зор баға берді. 

 

 
 

Сурет 1 – М. Ҽуезов пен С. Аманжолов Студенттер арасында 

 

Аманжолов кҿрнекті тюрколог, қазақ тіл ғылымының терминологиясына 

ҥлкен мҽн берді. Ғалым орфографияға, тҥсіндірме сҿздіктер жасау ісіне зор кҿңіл 

бҿлді. 1940 ж. орфографиялық сҿздігі жарық кҿрді. 1944-45 жж. «Қызыл Армия 

ҥгітшісінің блокнотында» аудармашы, ҽрі редактор қызметін атқарды. Бір ойды 

осы жерде айтпас болмайды. «Алғашқы сҿз шыққан кезде,сҿйлем осы кҥндегідей 

бірнеше сҿзден қҧралмаған.Ҽр сҿз, ҽр дыбыс бір- бір сҿйлемнің қызметін атқара 

алатын болған. »дейді де, ол кезде сҿздер ҿте аз болған екен деп қорытады.Осы 

бір ,пікір қазіргі тіл білімінде де маңызды. 

- профессор С.А.Аманжоловтың ғылыми мҧрасына жалпы шолу жасай 

келіп, оның зерттелуіне жҽне еңбектерінің тіл ғылымында алатын орнына 

тоқталу; 



152 

 

- ғалымның тіл білімі саласындағы негізгі еңбектерін тҿмендегідей 

салаларға бҿліп қарастыру:Бҧл енді ертеден бері ғалымдарымыз айтып жҥрген 

пікір.Алайда, қазір қайталап, ізденушілердің есіне салсақ артық болмайды деп 

ойлаймын. «Тіл мҽселесі ойлаусыз шешілмейді, қарастырылмайды»деген пікірді 

де сол кезде Аманжолов айтқан екен.(Қазақ ҽдеби тілі синтаксисінің қысқаша 

курсы  22-бет). 

1. Тіл тарихы мен диалектология.Тҥркология. 

2. Қазіргі қазақ тілі 

3.  Мектептерге арналған қазақ тілі оқулықтары мен  бағдарламалары. 

Осыдан ҽрі - ғалым қаламынан жарық кҿрген еңбектерінің тізімімен 

таныстыру, - профессордың ҿмірі жҽне ғылыми мҧрасына қажетті қҧжаттар 

тізімін   жасау; - С.Аманжоловтың ғылыми мҧрасымен танысуға пайдаланатын 

негізгі  ҽдебиеттер тізімін қалыптастыру; - С.Аманжоловтың еңбектері 

жайындағы ғалымдар пікірлерін жинастыру; - ғалымның ҿткен ҿмірінен сыр 

шертетін фотосуреттер жинақтау; 

- С.Аманжоловтың ҿмірі мен ғылыми мҧрасы туралы студенттер білімін 

кҿтеруге арналған тестік бақылау сҧрақтарын қҧрастыру. - профессор 

С.А.Аманжоловтың ғылыми мҧрасына жалпы шолу жасай келіп, оның 

зерттелуіне жҽне еңбектерінің тіл ғылымында алатын орнына тоқталу; Алға 

қойылған мақсат есімі зор қҧрметке ие, биік тҧлға, профессор 

С.Аманжолҧлының ғылыми мҧрасын кең таныстыру.Осы арада айта кететін бір 

мҽселе-2003 жылы аманжоловтану бағытында 200 ге жуық қҧжат университет 

кітапханасына тапсырылғанын айтқымыз келеді.Осы жерде бір айта кететін ой 

бар. Сҽрсен  Аманжолов тек ғылыми жҧмыс емес, шығармашылықпен де 

айналысқан екен.Мыс: Архив материалдарын қарағанда оның  «Кҥрең ат» т 

б.ҿлеңдері кездесті. Оған қоса ғалым сол кезде қазақ елінің ҽнҧранын жазуға 

талпынған екен.Соның шимай варианты кездесті. 

Сҽрсен Аманжолҧлының ғылымға деген талантын Орта Азия мемлекеттік 

университетінің  академиктері мен профессорлары ерте байқаған. Академик 

В.В.Бардольд, профессор С.Е.Малов сияқты ірі ғалымдардан дҽріс алып, ҿзінің 

алғашқы еңбектерін де сол кезде бастаған. 1940 жылы Сҽрсен Аманжоловтың  

жоғары мектептерге арналған «Қазақ тілі ғылыми синтаксисінің қысқаша курсы» 

оқу қҧралы басылып шықты. 

X. Басымов, Қ . Жҧбанов, С. Жиенбаев сияқты  ғалымдарымен қатар ол 

қазақ тілі, грамматикасының жеке  мҽселелерін зерттеуге атсалысқаны мҽлім. 

Қазақ диалектологиясы ҥшін маман кадрлар дайындау ісінде де аз жҧмыс 

істелген жоқ. Сҽрсен Аманжолов қазақ диалектологиясындағы теориялық мҽні 

бар ҿзекті мҽселелердің мысалы, қазақ тілінің ҿз ішінен диалект, говорларға 

бҿлінетіндігі, қазақтың ҧлттық ҽдеби тілінің диалектілік негізі, диалектілердің 

бҧрынғы ру - тайпа тілдеріне қатысы, қазіргі диалектілік ерекшеліктердің  

сипаты жҽне территориялық жағынан жіктелуі т.б. қай- қайсысын болсын  алғаш 

рет ғылыми зерттеуге, даулы мҽселелерді шешуге батыл қадам жасады. Сҽрсен 

Аманжоловтың   ғылыми мҧрасында қазақ тілінің диалектологиясы туралы 

еңбектері басты орын алады. Оның 1959 жылы шыққан «Вопросы диалектологии 
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и истории казахского языка» атты кҥрделі еңбегі автордың диалектология мен 

тіл тарихы саласында кҿп жылдар бойы жҥргізген зерттеу жҧмысының нҽтижесі 

еді. Бҧл еңбек тек қазақ тіл білімінде ғана емес, жалпы тҥркология бойынша 

қоғамдық ғылымдағы кҿрнекті табыстардың бірі ретінде танылды. Еңбекте қазақ 

тілі тарихы  мен диалектология мҽселелері бір - бірімен тығыз байланысты 

берілген. Қазақ тіліндегі диалектілердің пайда болуы, қалыптасуы, қазіргі қалпы, 

ҿзгерістері қазақ тілінің жалпы даму процесі тҧрғысынан зерттелген. Қазақ 

тілінің тарихы оның қҧрамына енген диалектілердің де тарихы ретінде 

баяндалған.     

 

Сурет 2 – С.Аманжолов жолдастарымен. 1956 жыл 

Сҽрсен Аманжолҧлы Аманжолов ҧйысмдастыру-басшылық жҧмыстарын 

атқара жҥріп, негізінен ғылыми еңбектер, оқулықтар жазу ісімен шҧғылданды. 

Сондықтан оның ғылыми-педогогтік еңбектері дер кезінде бағаланған. Сол 

еңбектерді бағалаудың нҽтижестінде 1938 жылы СССР оқу Министрлігінің 

жанындағы Жоғарғы Аттестациялық комиссия (ВАК) Сҽрсен Аманжолҧлы 

Аманжоловқа доцент атағымен қоса, ғылыми жҧмысын қорғамай-ақ  филология 

ғылымының кандидаты дҽрежесін берді. 

С.Аманжолов – қазақ тіл білімі топырағындағы ҥш ірі тҧлғаның бірі. 

Алайда, іштей болса да мойындайтын ащы шындық - ҽлі кҥнге дейін 
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кҿпшілігіміз ғалымның диалектіге, тіл тарихына жҽне мектеп оқушыларына 

арналған еңбектерінен ҽрі асырып, терең теориялық жҽне ҽдістемелік зерттеу 

мҽселелерін айта алмай келеміз. Бҧл ғалымның қалдырған еңбектері ҽлі кҥнге 

дейін толық зерттеуге тҥскен жоқ деген ойға жетелейді. Сондай – ақ, ой 

тоқтатарлық тағы бір мҽселе - С.А.Аманжоловтың тек ғылыми – педагогикалық 

жҧмыстармен ғана емес, қоғамдық іс – шаралармен, қызметтермен де 

айналысуы. Халқымыздың басынан ҿткен қиын – қыстау кезеңдегі ел ішін 

жайлаған сауатсыздық пен ҽділетсіздік мҽселелерін шешуде ғалым еңбегі елеулі. 

Бҧл арада оның ҿзге ғалым ағартушылармен де терезесі тең деуге болады. 

Сондықтан С.А.Аманжоловтың халқына қалдырған қҧндылығы зор ғылыми 

еңбектеріне зерделі зерттеулер жасау – бҥгінгі таңдағы тіл білімінде басты 

міндеттердің бірі.  

Халқы сҥйген кҿрнекті ғалым, қажымаған ҧстаз-педагог, Қазақ ССР ғылым 

академиясының қореспондент – мҥшесі, филология ғылымның  докторы, 

професор Сҽрсен Аманжоловтың  қалдырған енбектері мен аянбай атқарған 

қызметі қазақ халқының мҽдени жҽне ғылыми қазынасына қосылған зор ҥлес 

болып табылады. 
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ЗКАТУ имени Жангир хана, г. Уральск, Казахстан 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА И РИСКИ ВНЕДРЕНИЯ ТРЕХЪЯЗЫЧНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 

Не каждое государство может заявить, что большинство ее граждан владеет 

двумя языками. На данном этапе Казахстан является двуязычной страной – 

преимущественная часть граждан владеет как казахским языком – 

государственный язык Республики Казахстан, так и русским языком – язык 
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межнационального общения. Мы видим насколько данные знания дают нам 

преимущество, помогают развиваться и идти вперед уверенными шагами.                                           

Современная языковая ситуация в Казахстане позволяет говорить о 

триединстве языков как о существенном факторе укрепления общественного 

согласия. Многообразие культур и языков, их равное сосуществование являются 

безусловным достоянием нашей страны, а проводимая языковая политика как 

обеспечивает соблюдение языковых прав всех этносов, так и предоставляет 

свободный выбор языка для общения, получения образования, реализации 

творческих потребностей. «Триединство языков» — изучение казахского языка 

как государственного, русского — как языка межнационального общения и 

английского — как языка успешной интеграции в глобальную экономику.               

В нашей республике совмещено, казалось бы, несовместимое: приняты 

меры по укреплению роли казахского языка и равноправное положение языка 

русского. И разгадка этой загадки проста: меры по усилению роли казахского 

языка не носят принудительного характера. 

Теперь Казахстан должен перейти на новый этап развития языковой 

системы  - трехъязычие. На сегодняшний день Казахстан идет стремительными 

шагами от двуязычия к трехъязычию (казахский, русский, английский). И это 

также вполне естественно. И русский и английский язык являются не только 

средствами общения, но оптимальными каналами получения мировых знаний. 

Но в трехъязычии, как и в двуязычии, главное - давать возможность учиться, ни 

к чему не принуждая, и это основа решения языковой проблемы в Казахстане. 

Сам президент нашей страны Нурсултан Абишевич Назарбаев отметил 

необходимость качественного «рывка» в изучении английского языка, который 

способен открыть для каждого казахстанца новые безграничные возможности в 

жизни [4]. 

Поддержка многоязычного подхода в образовании – важный фактор 

качественного образования. За годы независимости языковая ситуация в стране 

претерпела кардинальные изменения. Вырос статус и имидж казахского языка. 

За период с 1999 по 2015 годы численность обучающихся в университетах с 

казахским языком обучения увеличилась в 2,1 раза (рисунок 1). 

Сегодня 1,5 млрд людей в мире говорят на английском языке. Только в 2015 

году было издано 82 тысячи книг научной литературы на английском. Практика 

глобализации обосновывает необходимость изучения английского языка. 

На территории государства созданы все условия для изучения языков. 

Созданы и учреждены международные стипендии для обучения граждан в 

престижных мировых вузах, при городских акиматах имеются центры по 

изучению языков, услуги которых предоставляются на бесплатной основе. На 

данном этапе каждый из граждан нашей страны должен осознать всю 

приоритетность и роль данных программ - для будущего самих себя, и страны в 

целом. Начиная с себя, каждый из нас сделает огромный шаг по изучению 

языков для всего общества.     

Международные исследования подтверждают наличие положительной связи 

между уровнем владения английским языком и валовым национальным доходом 
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на душу населения (ВНД). Двуязычная языковая политика страны способствует 

высокому уровню ВНД на душу населения. Например, уровень владения 

английским языком в Нидерландах равен 68,98. ВНД по паритету покупательной 

способности в этой стране составляет 47 660$. В Казахстане ВНД по паритету 

покупательной способности составляет 21 580$ при уровне владения английским 

языком 42,97. В рейтинге IMD Казахстан в текущем году занимает 32 место 

среди 61 страны. Вызывает тревогу ситуация по индикатору «Владение 

английским языком» («EnglishProficiency»). В прошлом году Казахстан занял 

всего 52 позицию из 61 возможной. 

 

 
 

Рисунок 1 - Динамика студентов, обучающихся на казахском языке 

 

Аналогичные данные предоставляет Индекс владения английским языком 

крупнейшего рейтинга EducationFirstEPI. Согласно данному рейтингу, Казахстан 

занимает 54 позицию среди 63 стран. Особенно низок уровень владения 

английским языком среди старшего поколения. Несмотря на общий низкий 

уровень владения английским языком, за последние 7 лет показатель был 

улучшен в 1,4 раза. Большая часть владеющих английским языком приходится 

на возрастную группу 18-34 года [3]. 

При внедрении трехъязычного образования помимо положительных 

моментов, мы также можем столкнуться и с отрицательными моментами данной 

программы. Хотелось бы выделить, по моему мнению, 3 наиболее опасных 

риска, которые могут возникнуть при введении данной системы: 

Динамика студентов, обучающихся на казахском языке 
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1) международные эксперты отмечают, что при неверном проведении 

политики полиязычия возможна фольклоризация языка – когда родной язык не 

интегрируется во все сферы жизни, превращается в язык разговорной речи, 

коротких фраз, пословиц и поговорок. 

2) смешение языков. Люди, обладающие двумя или более языками, порой 

их невольно смешивают. Затем это становится привычным делом. В Китае 

введен штраф на смешение языков на ТВ и радио. Вряд ли в нашей стране нужны 

подобные кардинальные меры, но определенное отношение к этому выработать 

надо. 

3) преобладание экономической целесообразности над стремлением 

сохранения и развития государственного языка. Соседство с сильными по 

ресурсообеспеченности языками в любом государстве требует поддержки 

государственного языка. При этом больше всего необходимо обратить внимание 

на такие сферы, как IT, кино, современная проза и ТВ [1]. 

На примере своего университета – Западно-Казахстанского аграрно- 

технического университета имени Жангир хана -  могу отметить, что здесь 

система полиязычного образования внедрена, и на данный момент 

распространена на каждом факультете. В качестве пилотного проекта 

трехъязычная система обучения была внедрена на факультете «Экономики и 

бизнеса». Система показала, что изучение предметов на разных языках, 

способствует качественному росту знания языков среди студентов, так как 

студентам было необходимо изучать специальные дисциплины на различных 

языках.  

Также данная система обучения оказала положительное воздействие на 

студентов уже и после окончания университета – в связи с тем, что обучаясь на 

различных языках, данные специалисты стали более конкурентоспособными на 

рынке труда. Работодатели и компании заинтересованы в специалистах не только 

владеющих своими профессиями, но и в тех работниках, которые могут донести 

свои мысли на трех языках, что повышает конкурентоспособность самих 

компаний и позволяет им справляться с трудностями изменяющегося рынка. 

На данный момент система трехъязычного образования внедрена на каждом 

факультете университета, студенты практически всех специальностей изучают 

предметы на трех языках.  

В Плане нации «100 конкретных шагов» 79-ый шаг определен как 

поэтапный переход на английский язык обучения в старшей школе и вузах. 

Главная цель – повышение конкурентоспособности кадров и рост экспортного 

потенциала образовательного сектора.  

На  сегодняшний  день,  знание  нескольких  языков  является  необходимым  

навыком  и  требованием  современности.  Такой  феномен  объясняется  

усилением  глобализации,  развитием  международных  отношений.  В  

Республике  Казахстан  при  приеме  на  работу,  одним  из  главных  требований,  

выдвигаемых  к  кандидатам  является  знание  нескольких  языков.  Приоритет,  

конечно  же,  отдается  казахскому  языку,  как  государственному  языку,  

русскому  языку,  как  языку  межнационального  общения  и  английскому  
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языку,  как  международному  языку.  Хороший  специалист,  помимо  

специальных  знаний,  должен  владеть  тремя  вышеперечисленными  языками,  

поскольку  от  этого  будет  зависеть  его  карьерный  рост  и  положение  среди  

коллег. Это означает, что реализация принципа триединства языков в нашей 

стране будет подниматься на качественно новый уровень [2].       

Прежде всего, надо целенаправленно готовить квалифицированный 

кадровый резерв, внедрить единую систему полиязычного образования и 

разработать научно-методические рекомендации по широкому внедрению 

полиязычного образования в школах и вузах.                                                                                         

В ведущих школах и вузах страны накоплен позитивный опыт, все меры 

должны соответствовать принципам идеологии Государственной программы 

развития языков в РК на 2011-2020 годы. Повышение востребованности 

государственного языка, престижа его употребления, сохранение 

функционирования русского языка в коммуникативно-языковом пространстве, 

изучение английского и других языков, развитие интеллектуального потенциала 

страны на основе ее приобщения к ценностям языка и культуры – все эти 

направления приоритетны. Реализация культурного проекта триединства языков 

будет ключевым элементом формирования интеллектуального потенциала 

нации. 

Для  казахстанцев  идея  триединства  языков  особенно  важна,  поскольку  

сформулирована  была  Главой  государства  как  ответ  на  вызов  времени,  как  

решение  насущной  жизненной  потребности  общества,  активно  

интегрирующегося  в  глобальный  мир.  Интеграция  Казахстана  в  мировое  

сообщество  зависит  сегодня  от  осознания  и  реализации  простой  истины:  

мир  открыт  тому,  кто  сможет  овладеть  новыми  знаниями  через  овладение  

доминирующими  языками.  Благодаря  инициативе  Президента  наше  

государство  приступило  к  реализации  концепции  полиязычия  в  образовании,  

потому  что  именно  полиязычие  послужит  укреплению  

конкурентоспособности  Казахстана  и  усилению  межэтнического  согласия. 
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TRANSFORMATION THEORY OF TRANSLATION 

 

At the initial stages in the 60th years of the development the phraseology was 

limited, mainly, to research of semantic complete, figurative and expressional 

idiomatic phrases and semantic equivalent to the word. However, the principle of 

equivalence of phraseological units to the word has existed in the theory of 

phraseology not for long, has been subjected to the critical analysis declared as 

insolvent. It has caused expansion of borders of phraseology, but as its object mainly, 

after all still figuratively expressional idiomatic expressions were considered. The 

central problems of phraseology of this period are semantic integrity, an idiomaticness, 

untranslatability, reproducibility of phraseological units, etc. Along with these in the 

center of attention of phraseology of this time there are such problems as a derivational 

basis, derivational mechanisms and ways, semantic processes in formation of 

phraseological units on the basis of free and variable phrases. In process of the 

development borders of phraseology continue to extend in the sense that as its object 

considered also not figurative steady terminological phrases, and also steady 

educations with structure and communicative importance of sentences. So, for 

example, V. V. Vinogradov under concept of phraseological unities brings not only 

semantic indecomposable, motivated connections of words with structure of phrases, 

but also sentences, carrying to them many phrase stamps, a cliche of different literary 

styles, literary quotes, popular expressions, national sayings, proverbs and sayings.  

A.I. Smrinitsky considers proverbs, sayings, aphorisms and other types of 

communicative and significant connections of words as language units as they are used 

in finished form as means of expressional expression of thought. With emergence of 

the point of view of M. M. Kopylenko and Z. D. Popova regarding research of its 

phraseology were moved apart and as a result in linguistics there were in general four 

points of view on phraseology and object of its studying. The first usually calls 

itsnarrow understanding according to which as language material of research appear by 

phraseology, mainly, phraseological unions and unities. The broad understanding of 

phraseology appears in a sense as overcoming of the principle of equivalence of 

phraseological units to the word. The expanded treatment of a subject of phraseology 

provides studying of all types of steady phrases of both non-predicative, and 

predicative type and in not dependence on that, are figurative, idiomaticness they or 

not. And excessively expanded interpretation of phraseology are shown in M.M. 

Kopylenko and Z.D. Popova's phraseological concept when practically any 

combination of two and more lexemes is considered as a phrase combination. 

The phraseology is engaged, as we know, only in steady phrases. And syntax 

analyzes, systematizes and describes syntactic structures, means of syntactic links, 

syntactic relations in the offer and between offers, types of such syntactic structures 

and means of communication in free offers. In them speaker can choose any syntactic 
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structures of the non-predicative and predicative phrases suitable for a situation and 

nature of thought which are available in orders in this or that language and can change, 

transform them by rules of morphology, syntax of offers of this language and the 

communicative intentions. In other words, It creates these syntactic structures, 

morphological forms, offers, communicative types of offers, itself fills them with 

language material, that is words, connections of words. Concerning phraseology units 

it looks differently. They are ready, steady, and in all these objects of syntax, 

morphology and lexicon of free offers; them it is necessary such ready as they are in 

language only to choose and reproduce as they are in this language predetermination. 

But at the same time, they aren't absolutely stable and changeable. And on how many 

they find also those, and other properties, it is possible to establish and describe only 

on the basis of carrying out the special analysis. 

Phraseology can be loosely defined as the study of conventional phrases. Some 

scholars regard all conventional expressions as lexical units, although the fact that 

many such expressions are variable to some degree, and have their own special 

grammar, semantic, syntactic present‘s problems for this view. The view of language 

that emerges from this work is one in which no strict distinction can be made between 

semantic and syntactic patterns.  

Considering the purpose of speaker in speech acts the basic role is occupied not 

the morphological form of a predicate, but a speech situation. The potential of the 

speech acts formed by means of the form of conditional can be found out by the 

definition of context types. In speech acts the special role is allocated also to the 

extralinguistic act. These are role relations of communicants, features, socially-

psychological relations. Proceeding from the communicative purposes of the speech 

act, we can argue on an estimation of the interlocutor about his national consciousness, 

national outlook.  

If the motivation is carried out in concept, and the concept proceeds in judgment, 

the judgment is published through the sentence. If the word is a material form of 

concept the sentence a material forms of opinion. If conducts to interrelation of 

language and thinking. The applied variants connected with restriction of a human 

idea, are the motivational display which, in turn, is connected with the functional and 

pragmatically nature of language norm.  

Semantic of modality is based on estimation. The grammatical nucleus is based 

on an estimation of semantics of modality in the form of conditional. Semantic 

meanings are formal meaning as they are encoded in the language of texts, that is, 

when it is used in an appropriate context to achieve particular aims. Pragmatic meaning 

is not an alternative to semantic meaning, but complementary to it. 

In language the phraseology distinguishes two fundamental categories from all 

variety and a variety of steady phrases: phraseme and steady phrases. The fact that they 

have structure verbal, substantive is characteristic of the first, the adverbial, the 

adjectival of phrases also function as components of offers, statements. The second are 

characterized by the fact that are independent structurally and communicatively 

complete offers, communicative units. By the way, under certain conditions some 

phraseme can become steady phrases, and a certain part of steady phrases, being 
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allocated from them phrasemes, compare, to let out a red rooster – he has let out a red 

rooster – a red rooster. 

The steady phrase differs not only from phraseme, but also from free offers as 

possesses the only them inherent signs. The most general of them consists that if in 

free offers belongs to language the syntactic structures which are their cornerstone, 

morphological forms of words and words, rules and means of a syntactic and semantic 

link, compatibility as they are created not by the person, and they are ready in 

language, they are ordered by language system, the language itself. The person 

depending on the communicative intentions is free in the choice of certain means in 

free offers, and also is free in this sense from any changes of syntactic structure, 

morphological forms, words, means syntactic communications and the relations, in the 

choice of words, etc. Steady phrases, including proverbs, sayings, popular expressions, 

etc. except all above-named moments of the offer inherent in language system imposed 

to speaking find out in all these aspects such high stability that leave telling few 

opportunities of those changes which he affords in free offers. Therefore such phrases 

also qualify structurally, grammatical, lexically and communicatively stable 

predicative formations of language belonging in it quality to language, language 

system i.e. ready in such quality and shown by language speaking to the choice, use in 

the speech, in communication in such ready look. That is why about phraseological 

units speak not as about the language educations made in the speech and reproduced. 

There are many legends of stability of phraseological units. So, N. M. Elyanova 

has offered the following determination of stability: ―Under steady character of pair 

phraseological units we mean such stability of connection of two morphologically 

same words with the union or a pretext which is created as a result such combinations 

of words aren't created in the course of the speech, and are reproduced in it in finished 

form‖. 

―We meet a huge number of the expressions relating, certainly, to language; these 

are those quite ready sayings in which the custom prohibits to change something even 

in case it is possible, having thought, to distinguish in them significant parts. Such 

turns can't be improvised; they are transferred ready by tradition‖. 

I. O. Espersen adheres to the same point of view, which in his works emphasized 

that free expressions every time are created in the speech on a certain sample, and 

steady verbal groups at a certain stage of language aren't created again, and used in 

finished form. 

In native grammar there are a lot of works in which the English steady phrases are 

investigated from the point of view of their stability and idiomaticness , structural-

semantic features and functioning in texts . 

The original concept of stability of phraseological unit was put forward by V. L. 

Arkhangelsky. He considers phraseological unit as special structure in which the 

relations between elements are inexplicable in terms of syntax. Its stability, according 

to the author, is a consequence of the structural organization. 

The analysis of phraseological structures by method of detection of dependences 

between their elements allows the author to conclude that stability of structure of 

phraseological unit would be more precisely call a constancy . ―The term ―stability‖ 
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isn't exact. It would be correct to speak about a constancy of phraseological units. ―The 

concept of stability means, first, steady‖ a ratio between phraseological units as 

meaning or the denotation and meant, and, secondly, a steady ratio between value of 

phraseological units (designatum) and a stable combination of the signs expressing this 

value‖. 

Approaching to the structure of phraseological unit from the point of view of the 

relation in permanent and variable members of a combination,V. L. Arkhangelsky 

concludes that ―stability of phraseological units is based on set of restrictions (in the 

choice of variables), not peculiar to its free equivalent‖. 

V. L. Arkhangelsky considers wrong situation that stability and an idiomaticness 

are absolutely independent properties of combinations. Actually the idiomaticness is a 

special case of stability of phraseological units. All idiomatic combinations are steady 

not only in a contents form, but also in an expression form. Stability of phraseological 

units is checked at all four levels: semantic, morphological, syntactic and lexical. 

Authors have presented the following definitions of the steady phrase: The steady 

phrase is a phrase which convertibility in comparison with the common-language 

standard is limited comprehensively (both grammatical structure and lexical structure) 

or in any one aspect (only grammatical system or only lexical structure), on the scale 

of all offer or its kernel, is absolute (the unique form) or relatively (a preferable form 

of the phrase) [7, 15 p.]. 

Steady phrases are the phraseological units organized on the existing or existing 

models of offers. They have the constant lexical structure limited to strictly certain 

number of the known lexemes. 

Authors carry proverbs, sayings and familiar expressions to steady phrases. 

 V. L. Arkhangelsky includes in this group also walking bible sayings, 

phraseological templates of different styles, interjectional steady phrases. 

Essential distinction between separate types of comprehensively steady phrases is 

existence or absence in their content of additional sense of the "quotation" i.e. which 

isn't expressed in an obvious form of the reference to authority of any source to which 

goes back and with which this phrase is associated in the modern speech. The 

considerable part of the steady phrases expressing the general sense includes such 

implicit reference to authority of popular wisdom. These are proverbs. 

The authority of the famous literary work (the author of work) or a certain system 

of views political, philosophical, etc. forms additional sense of the special category of 

the steady phrases expressing as the general, and private sense. These are winged 

words. 

Finally, the big group of steady phrases with private sense usually in general have 

no additional sense of "quoting". These are sayings  . 

The original paremiological theory "The theory of a cliche" the outstanding 

specialist in folklore G. L. Permyakov has gained wide recognition in domestic and 

world science. It has caused revision of traditional ideas of specialists in folklore of 

proverbs and sayings, has planned a certain way of development of a structural 

paremiology. 
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To use all richness of proverbs and sayings, it is necessary to keep this wealth in 

national memory. And for this purpose, first of all, it is necessary to bring them into 

harmonous system. Otherwise they won't become general property and won't play in 

cultural life of his carriers the huge part assigned to them in activization of all levels of 

language. The problem of their semantic classification is facilitated by the fact that 

proverbs and sayings at all their variety possess a certain systemacity and in respect of 

semantic contents. The need of such systematization was indicated by the scientist-

paremiologist G. L. Permyakov considering that a question of scientific classification 

of proverbs and sayings – "a radical question of modern phraseology without which 

solution this science can't develop". 

Previously, the following types of classifications have been used: alphabetic 

classification, classification by basic words, monographic classification, genetic 

classification, thematic classification.  

Each of these classifications has the advantages and disadvantages. The analysis 

of all classification types given above which is carried out by G. L. Permyakov has 

shown that all of them possess one common fault – inclusion in classification of casual 

signs, not the connected or almost not connected with the nature proverbial sayings. 

Deep penetration into the studied material has led to discovery of sign character 

of proverbs and sayings. G. L. Permyakov has established that proverbs and sayings – 

no other than signs of certain situations or certain relations between things. From here 

he has drawn a conclusion on need to develop classification of situations. The language 

and logiсal-semiotics classification offered them at the first investigation phases (on 

types of the situations modeled in proverbial sayings) has also formed the basis of the 

collection "Chosen Proverbs and Sayings of the People of the East". 

Further studying of proverbs and sayings has helped G. L. Permyakov to 

understand their place among other language and folklore cliches, to understand their 

external and internal structure more deeply. 

G. L. Permyakov defines proverbs and sayings, on the one hand, as the language 

phenomena, steady combinations, in many respects similar to set phrases. On the other 

hand, it is some logical units expressing this or that judgment. With the third, it is the 

art miniatures in a bright stamping form generalizing the facts of the reality . 

Proverbs and sayings differ on grammatical completeness of the statement, on 

morphological types of phrases, on constructive types of offers, on their syntactic and 

communicative types, on character of "actual division", (i.e. on distribution of logical 

accents) and to some other signs, and also on their various combination. 

The only thing that unites so diverse texts in one language category, is the known 

constancy of their shape. All of them are steady combinations of words, or as linguists 

speak, represent a cliche. Steady, or cliched, are considered not only proverbs and 

sayings. Set phrases (the "sworn enemy" type, compound terms (it seems "railroad"), 

office combinations ("nevertheless" and" to that similar"), at last, various literary, 

newspaper and colloquial cliches (like "so to speak"," today", etc.) are steady too. 

As we see, the theory of a cliche in many respects crosses with the theory of 

phraseology, and therefore don't contradict each other at all, and show specifics of the 

language organization and functioning of uniform category of language units in a bit 
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different concept and terminology – the set phrases inherent in this or that language 

which shouldn't be made speaking most and which it can use in the speech. 
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PHRASEOLOGICAL UNITS IN THE SEMANTIC FIELD OF «FEAR- 

BRAVERY» AND  PHRASEOLOGICAL THEORY OF UNIVERSALS 

 

    Phraseological theory of universals must answer the question, which conceptual 

areas often act as a base, derivational base of phraseological units and in which 

conditions they are universally. Here we used to say about the co-called associative 

spheres, the spheres of real notions [1, 150].  

The linguistic images are grouped, usually around the names of human body parts 

(somatism). Many phraseologists say about the universality of physical phraseological 

units and stated in many studies in general, private and comparative phraseology.  

Phraseological units and somatisms in the component composition, take 

absolutely and relatively (15 - 25% of the idiomatic case) first place in numerical terms 

[1, 1999, 104]. The universality of somatic phraseological units is explained, clearly, 

by the influence of extralinguistic, external factors associated with the universality of 

certain phenomena in the language [1, 222].  

    Similar thoughts were voiced by Alexander Mackay, pointing the productivity 

of  such phraseological fields as death - death or thievery / theft - theft, theft [5,427]. 

Most strongly phraseology represented leading conceptual, ideographic area in 

different phrasebook detect certainly an attraction of subjectively negative judgmental 

[1, 41]. 

    Such leading concepts and conceptual areas are extensively and intensively 

presented by phraseology: Zurechtweisung – to scold, to reprimand:  jdm.  eine Zigarre 
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verpassen, den  Zahn ziehen, jmdm. aufs Dach steigen, jmdn. aus den Lumpen 

schuetteln; Verruecktheit - intellectual limitations, stupidity, imbecility: nicht alle 

Tassen im Schrank haben, einen Vogel/Klapps haben, von allen guten Geistern 

verlassen sein, vom wilden Affen gebissen sein. 

Also represented such terms like refuse, to refuse: j-m einen Abfuhr erteilen, j-m 

kalte Schulter zeigen, j-m den Buckel runterrutschen/raufsteigen sollen/koennen, j-m 

Mondschein begegnen sollen/ koennen. 

Phraseology active conceptual concepts are: alcohol and being under the alcohol 

condition, state of wonder and surprise, embarrassing condition, reverse, big trouble 

and annoyance attack, boasting, fear.  

Even such a concept would have seemed like a leading information 

conceptualized largely by phraseology and it presented many subjectively estimated 

negative, the connotation negative phraseological units. J-m etw. auf die Nase binden, 

j-m den Star stechen, aus der Schule plaudern, etw. an die grosse Glocke haengen. 

The first set of problems is non-linguistically, that is gnosiologically depended, or 

co-called conceptual phraseological universals base on the concept of the universality 

of the concept, traditionally represented by phraseological units. The second set of 

problems, relating to this area, is connected with the fundamental universality of the 

concepts, which are fundamental in phraseological rethinking that is the universality of 

phraseological [1, 42].  

In phraseological units, the lexical images are grouped around the names of 

clothing, articles of clothing, the nature, types and kinds of human behavior, different 

types and kinds of life situations, known species of animals, plant life and different 

types of modes of production, professional human activity. Chernyshevа indicates that 

the current level of the development and the state of the theory of phraseology, certain 

universals can be observed in the semantic motivation of certain groups of 

phraseological units. It is connected, above all, the somatisms, phraseological units and 

other phraseological groups in which the seme composition of component base of 

phraseological units program the development of the whole phraseological series, 

classes, groups, categories and ranks [3, 163]. 

During the comparing of the basic universal trends in associative areas and in the 

largest-referential areas, in which there are a lot of phraseological units, is revealed one 

specific pattern, namely, that both of fields - associative sphere and large-referential 

sphere which semantically oriented to person. 

 A.D. Reichstein denote this pattern as a "double-anthropocentrism" in 

phraseological system [2, 92]. The problem of "associative areas" or shaped bases of 

phraseological units is isomorphic, similar to the problem of the inner form of 

phraseological units, which on its turn is connected with a phraseological modeling. 

But both of these issues are not identical, because the first can be solved on the 

associations level, that is, on the conceptual level and the second on the level of 

linguistic meanings in their relations and interactions with the linguistic form.  

It should be pointed out, that the phenomenon of the formation of phraseological 

units on the specific models is based, on the one hand, on the psychological constancy 

of verbally attached graphic associations and on the other hand, on the intralinguistic 
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appropriateness of  the creation of linguistic units on the basis of productive 

derivational models. [1, 43]. During the study of the technics of linguistic semantic 

transformation (this includes the phraseological modeling) it is advisable to proceed 

from linguistic signs. This is necessary to uncover the patterns of formative context, 

the plane of expression of phraseological units with its immanent intrinsic value based 

on a phrase or by internal form. It is the intralinguistic systematic communication. The 

problem of  image foundation is connected with associative patterns of associative 

thinking, which are manifested in the language, because the basis of the language of 

the image, as known, are extralinguistic associative connections and relations. 

Solodukho indicates that image parallel in different languages are conditioned, 

first of all by the action of the universal external extralinguistic stimuli [3, 92]. It is 

obvious that there are strong relations between the external and internal system of 

phraseological universals In practice, it is not always easy to distinguish them from 

each other, because their differences are relative and conditional. The difference 

between them depends on what and which and how formulated the research objectives: 

is the main aim to study the mechanisms of language nomination or associative 

conceptual framework.  

The ultimate aim of linguistic researches is that, wherever where it is possible to 

identify the deep-extralinguistic mechanisms that led to a certain linguistic 

phenomenon. 

 Thus, Lakoff points out that the universal laws, wherever possible, should be 

explained in extralinguistic terms [3, 2004]. In the extralinguistic caused 

phraseological universals can be postulated the diachronic patterns. This is universal 

mental operations, which predetermine the direction of rethinking (eg, from the 

concrete to the abstract.) It follows, that extralinguistically caused phraseological 

universals are based, on the one hand, on the universality of basic significative-

referential areas and, on the other hand, on the basic human nature of mental 

operations, universal laws of human thought in phraseological rethinking. 

 Let us dwell briefly on the lexical-phraseological universals. Their study involves 

the extensive use of all the methods that have been developed in lexicology. It should 

dominate semasiological approach, although in some cases the use of onomasiological 

methods is also appropriate and effective. For this study, and the research direction is 

important the fact, that the vocabulary and phraseology are not separated from each 

other, but instead form a single lexical-phraseological system, they are closely 

connected to each other and find common patterns, trends and penetrating to each other 

language processes. Over the years, in all the republics appeared a lot of dissertations 

that come out of this principle. According to this principle tokens and phraseological 

units are studied, not isolated from each other,  but as the elements of a single system 

of the language means [1,  45].  

The sphere of the lexical-phraseological universals are inherent in the vocabulary 

and phraseology common semantic categories as polysemy, homonymy, synonymy, 

antonymy. It is the linguistic categories, but not the phraseological phenomena. Their 

study on phraseological material is necessary not only to prove their universality, but 

also to identify non-trivial quantitative features of phraseology in the compare with the 
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vocabulary. The literature has repeatedly pointed out that developed polysemy in the 

lexicon is much stronger than in the phraseology [2, 227]. 

Here we can notice an interesting implicative pattern, namely the following order: 

the "bigger" idiom semantics, the less gravity, his propensity to polysemy. But not vice 

versa, that is, the semantic complexity as a semantic fact does not lead to polysemy.  

Synonymy is presented in phraseology is much stronger than in the lexicon, including 

the presence and development in the phraseology of yards long almost absolute 

phraseological synonyms. For example: alles ueber einen Leisten schlagen, alles ueber 

einen Kamm scheren, alles in einen Topf werfen - alles gleich behandeln und dabei 

wichtige Unterschiede nicht beachten. Absolute synonymes are rare exclusion, than 

regularity[2,  74].  

As a working criterion for determining the degree of semantic complexity is the 

idiom of form and content of phraseological units. The universality of "wide 

meaningful" and semantically denotative complex phraseological units, particular 

phraseological units is quite obvious, although in the literature on the phraseology 

there is no direct indications. "Wide" and narrow, specialized values were identified as 

two types of universal linguistic meanings by Ullman (3, 20). Wide meaningful 

indefinite and definite and narrow meaningful phraseological units form two poles of 

wide diversity in the semantic plane of the phraseological units scale. Most of 

phraseological units are lie between these two extremes, tending first to one and then to 

another pole [1, 49].  

Between the form of phraseological units and its semantics there is a definite 

trend, the attraction to correlation, which in any case cannot be understood as a 

relations, the correlation ratio of 1:1. 

The above regularity between phraseological units with the complex semantics, 

and their form is not strong, that is why here there are all the kinds of exceptions and 

deviations, because the degree of semantic complexity of phraseological units is 

caused by extralinguistic factors. A lot of phraseological units with the structure of a 

sentence have the elementary semantics.  

The following set phrases express the semantics of emotions (surprise, 

indignation, anger, joy, horror, fear) in the complete exclusion of denotative-

significative and categorical semes. And conversely this idiom, in structural relation 

which is consist of two words components das schwarze Schaf has a rather 

complicated denotative-signifying semantics, complex value of a phrase - a member of 

the family, who, with his thoughts, ideas, character, behavior, profession does not fit 

the family, as it falls out of the traditions, the concepts about the family. 

For example, there is phraseological motivation on the base of support component 

of phraseological unit, the so-called global motivation. In this case, the global 

motivation does not exclude "the constituent 'motivation, and is formed on its basis. As 

an example, of the constituent caused motivation can be called phraseological units 

with physical word components. 

The global or situational motivation of phraseological units can be in 

phraseological units like: die Kirche im Dorf lassen - nicht uebertreiben, in 

vernuenftigen Grenzen bleiben. Here, the current phraseological notion motivated by 
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the entire situation, but not the individual notions of the supporting components, that is 

by the meaning of all the derivational base of phraseological units. That whole 

situation and the whole sense of derivational bases of phraseological units are 

subjected to rethinking, and as the result is formed the phraseological notion. The main 

thing here is that in a global sense of motivation of phraseological units, phraseological 

current value appears on the basis of rethinking of the whole situation, denoted by the 

derivational base of phraseological units. Direct, literal meaning of derivative 

component of phraseological units‘ base is not reflected in the value of phraseological 

units. Only the situational meaning and derivation base of phraseological units, which 

are arisen and deformed by direct meaning of individual word components, the 

components of the surface structure of the plane of expression of phraseological units 

correspond with the actual value of a phrase. In this area, you can set an interesting 

implication: if completely idiomatic, figurative reinterpreted idiom is motivated by 

direct references of set components, the word components of derivation base of 

phraseological units, it is characterized, as a rule, by a global, that is common 

situational motivation, but not vice versa. All the universal laws that are related with 

motivation, or are on the border or crossing between their intralingual, systematically 

conditioned and conceptual-semantic universals, as they discover the associative 

psychological substrate.  
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САРЫШОВА К.С. 

Қорқыт Ата атындағы ҚМУ, Қызылорда қ., Қазақстан 

 

КЕЙІПКЕР БЕЙНЕСІН БЕРУДЕГІ ПОРТРЕТТІҢ ҚЫЗМЕТІ 

(Ҽ. Кекілбаев шығармалары бойынша) 

 

Кҿркем шығарма тілі – қыры да, сыры да мол дҥние. Ҽрбір қалам 

қайраткерінің, табиғи талантын, дҥниетанымын, қабілетін, білім дҽрежесін былай 

қойғанда, сҿз ҿнерінде ҿзіндік қолтаңбасы, сҿз қолданыс тҽсілі, сҿз саптау мҽнері 

бар. Кҿркем сҿздің жан дҥниемізге рухани нҽр беріп, ҽсерлі де ҽсем сезім 

ҧялататын сиқырлы сыры оның эстетикалық қызметіне байланысты. Сҿз 

қолданыстың сан алуан тҽсілдері мен шынайы шеберліктің ҿнегесін біз, міне, 

осы тҧста айқын кҿреміз. Басқаша айтқанда, ҽрбір жазушының ҽр қырынан 
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кҿрінер, ҿзгеден дараланар ҿзіндік сҿз ҿнері, топ жарған таланты сарапқа 

салынар кезі тілдің осы қызметіне байланысты.  

Сҿз қолданыс ҿнері ҽрбір жазушының творчестволық шеберханасында 

туып, дамып, шыңдалып, ҿз ерекшелігімен ҽдебиет ҥрдісінен орын алып 

отыратыны даусыз. Жазушы шеберлігінің, суреткер дарынының бір сыналар 

тҧсы – кейіпкер бейнесін жасауы. Шынында да кейіпкердің бҥкіл жан дҥниесін, 

мінез-қҧлқын кҿркем сҿз арқылы суреттеу – жазушы ҥшін ҥлкен сын. Олай 

болса, біз де сол кейіпкер бейнесін берудегі портреттің қызметіне тоқталмақпыз. 

Бейнелеу ҿнеріндегі портрет ҿзгермейді де, қозғалмайды, қашан кҿрсең де 

бір қалыпта тҧрады. Ал сҿз ҿнеріндегі портрет – керісінше, бір қалыпта тҧрып 

қалмайтын, ҿзгеретін, қозғалатын жанды келбет, тірі кескін. Кейіпкердің мінез-

бітімін, характерін толық ашып кҿрсету ҥшін оның портретін дҿп басып 

мҥсіндеудің де ҥлкен мҽні бар. Сондықтан кейіпкердің характерін ҽр тҥрлі 

жағдайда, кҥрес, тартыс ҥстінде, оның басқа адамдармен қарым-қатынасы, ҿзінің 

ҽрекет, қимылдары, істеген істері арқылы айқындай отырып, жазушы портреттік 

сипаттауға кҿшеді. 

Тап осындай шебер суреттелген портретке заманымыздың заңғар 

жазушысы, сыншысы, қоғам жҽне мемлекет қайраткері  Ҽ. Кекілбаевтың 

шығармалары да бай.  

Жазушы шығармалары тек мазмҧны жағынан ғана емес лингвомҽдени 

бірліктерді, яғни фразеологиялық қорды, мақал-мҽтелдерді, мҽдени-ҧлттық 

лексиканы, ҧлттық теңеулерді қолдануымен де ерекшеленеді. 

Ғалымдар кҿркем ҽдебиеттегі портретті екіге бҿледі: ситуациялық жҽне 

жалпы портрет. Жалпы портретте кҿркем бейненің ҿзіне тҽн ҥнемі болып 

тҧратын сипат белгілері суреттелсе, ситуациялық портрет кейіпкердің бір сҽттік 

эмоциялық кейпін береді. 

Жазушы атақты Ҽйтеке бидің портретін былай суреттейді: Жиыннан 

қайтқан ұлы дүрмектің алдында тұрқы есік пен тӛрдей шұбалған шабдар 

жорғаның үстінде шалқая ыңылдап, екі иығына екі кісі мінгендей апай тӛс 

алпамса кісі келе жатты («Аңыздың ақыры», 294-б.).  

Кейіпкердің сыртқы болмысының ерекше екенін кҿрсетуге арналған бҧл 

портрет – жалпы портретке жатады. 

Патшайым келеді: оның миығына бір сондай сүйкімді, сондай сұсты, 

сондай тәкаппар күлкі іліккен албыраған алқызыл еріндері мен кӛкірегіңді шоқ 

боп қаритын нәркес кӛздері келеді, шыны аяғыңды беріп жатып, кӛзінің 

астымен қарап қымсына күлгені келеді. Ӛзінің сонда ішінен қатты қысылғаны, 

артынан бірнеше күн бойы басы қатып кӛп ойланғаны келеді («Аңыздың ақыры, 

245-б.). 

 Тағы да осы кейіпкері Патшайым портретіне мысал: Шиедей ерінін 

қымқыра тістеп, қымсына жол берген кер миық Патшайымның гүл-гүл 

жайнаған жүзіне кӛзі аңдаусыз түсіп кетіп еді, әдемі келіншектің бұлтиған 

бетінде жылт ете қалған бір жұмбақ күлкіні аңдап үлгерді. Қоштап күлгені де, 

мошқап күлгені де белгісіз (250-б.). 
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Ҽ.Кекілбаев шығармаларында мҧндай кейіпкердің нақты бір жағдай 

кезіндегі тҥр-сипатын, бет ҽлпетіндегі ҿзгерістерін бейнелейтін ситуациялық 

портреттерге қарағанда жалпы портреттер кҿп қолданылған. 

Портрет жасаудағы жазушының амал-тҽсілі ҽр тҥрлі. Кейіпкер портреті 

авторлық баяндауда да, кейіпкер тілінде де беріледі. Кейде бір кейіпкердің 

портреті екінші бір кейіпкердің кҿзімен беріледі. Кейіпкер портретінің диалог 

арқылы берілуі де кездеседі. 

Мысалы, «Аңыздың ақыры» романында пысық келіншектің портретін ҥйге 

келген мейманның ойы арқылы сипаттап беру де бар: 

...Ауыл кӛшкенде, елден бұрын жӛнелтуге жан салатын. Ауыл қонғанда, 

елден бұрын үйін тігуге жан салатын. Ауыл кӛшкенде, текемет қоршаған кӛш 

бастар түйеге бұрын мінген келіншек, ауыл қонғанда түндікті айқара ашып 

тастап, кӛк сылаң түтінді бұрын шығарған келіншек бозбаланың кӛзіне іліккен 

бүлдіршін бойжеткендей екі беті албырап, екі кӛзі шарадай жанып, гүл-гүл 

жайнап құлпырып шыға келер-ді (267-б.).   

 Шығарма қаһармандарын бір-бірінің кҿзімен кҿрсету, ҿзге кейіпкерлердің 

іс-ҽрекетін, мінез сипатын авторлық позициясымен сҽйкес бас кейіпкердің ой-

сезімі арқылы бейнелеу – психологизмнің ҧтымды тҽсілдерінің бірі. 

Кінәмшіл сығырақ кӛздер сай-сүйектерін сырқыратып қосақтаулы 

әйелдерді тағы бір сүзіп шықты. Бұл жолы кӛздері қаралай зәрелері ұшып, 

қолды-аяққа тұра алмай тұрған мұңлықтардың бет-ауыздарына  телміргені. 

Жанарларына, еріндеріне, бір қызарып, бір бозарып тұрған екі беттеріне 

сүліктей қадалып, айрылар емес. Кӛздері қисықтар, мұрындары ерсі үлкендер 

мен ерсі тәмпіштер, жайын ауыз, секпіл беттер, қалқан құлақ, шот маңдайлар, 

жырық ерін, жалақ беттер ұзын саптан аласталып, алға шығарылды (276-б.). 

 Мҧнда тҧтқынға тҥскен ҽйелдерді жау ішінен шыққан сҧрыптаушылардың 

кҿзімен портретін жасауы деп тҥсінеміз. Ҥрейленіп тҧрған тҧтқын ҽйелдердің 

сырт келбеті, қорқынышы, шарасыздығы мен ҧсқынсыздығы портретте берілген 

сипаттаулардан танылады. Жазушы шеберлігі арқасында берілген портрет 

кейіпкерлердің  кейпін кҿз алдымызға елестетіп қана қоймайды, оның тҧтастай 

бейнесін,  сипатын жасап береді. 

Қызметші әйел беті бүлк етер емес, дастарханды реттеп болды да, басын 

иіп, тағзым еткен күйі жұп-жұмыр бӛксесіне сарғыш шытыра кӛйлектің 

етегін бүлк-бүлк тепкілетіп, тек әйел ғана ойлап табатын әзәзіл жүріспен 

есікке жылысты («Аңыздың ақыры», 29-б.). 

Бҧл портретте кейіпкердің сыртқы сҧлулығы жай ғана жазыла салмаған, 

оның ішкі жан дҥниесі де соған сай ашылады. Автордың кҿзімен қарасақ, 

қызметші ҽйел бір жағынан ештеңеден ҧялмайтын, батылдау; екіншіден, 

бойында ҽдемілік те бар; ҥшіншіден, жҥрісінің ҿзі ерекше екендігін айқын 

кҿрсете білген.  

Автордың ҽйел затының портерін жасауда ерекшеленіп тҧрған тіркесі - 

әзәзіл жүріс. Сонымен қатар мҧны автор тек ҽйел затына ғана тҽн дейді. Жалпы 

қолданыста маң-маң жүрісті, сылқым жүрісті, жорғалай жүру деген сияқты 

жиі кездестіре аламыз. Ал жазушының айтайын дегені не? «Қазақ тілінің 
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тҥсіндірме сҿздігінде»: Әзәзіл. 1.шайтан, ібіліс тәрізді қаскӛй рух. 2 ауыспалы 

мағынада: азғырушы, алдамшы [14, 83] деп тҥсінік беріледі. Ҽбіш Кекілбаев 

ҽйел затына тҽн алдамшы жҥрісті айтса керек. 

Жазушы тек ҽйел кейіпкерлердің ғана осындай аса жағымды санала 

бермейтін портретін беріп қоймай, ер адамдардың да портретін жасайды: Иә, иә... 

Әлгіндей жымсиған монтаны күлкіні әлдебір қуқыл мұрт пен қуқыл сақалдың 

арасындағы суға салып жаншыған бүркіттің жеміндей қан-сӛлінен айырылып 

әбден бозарып кеткен жұп-жұқа  қаймыжық ерінге ілініп тұрғанын талай рет  

кӛрген секілді. Апырау, сол кімнің мұрты еді, кімнің сақалы еді? Тоқта...тоқта. 

Қуқыл мұрт дейді? Тоқта...Қу самай...Шұнақ құлақ...Келте мұрын...Қысық 

кӛз...Қиғаш қабақ...Қытыңқы ерін...Сида сақал...Қияқ мұрт...Ұзын мойын 

(«Аңыздың ақыры», 252-б.). 

Дҽл осы шығармадағы Мҽті қарияның да портреті ерекше берілген: 

Алпамсадай кісі бұтындағы жарғақ шалбардың балағын тізесінен жоғары 

шиыршықтап түріп қойыпты. Малдасын құрып отырғанда екі жіліншігінің дәл 

қыр арқасына біткен қалың түк құлынның жалындай жалбырап кӛрінеді. 

Еңгезердей денесі буылтық-буылтық. Еңгезердей дене жұдырықтай ӛдіршек 

арқылы үлкен басқа барып жалғасқан.  Қалған бас сүйектен дӛңкиіп бӛлініп 

шыққан ай маңдай. Қалақтай ат жақ. Шықшыттығы да мынау бет деп 

аталатын ұлан-асыр кеңістікке жымпиып жатып қалғылары келмегендей екі 

жақтан ереуілдей бой кӛтеріп, соқиып-соқиып шығып тұр. Дегенмен, мырза 

Құдай осынау мол пішілген кісіге де есебін тауып қытыңқылдық жасап 

бағыпты. Шықшыт сүйектің тасасында бұғып жатқан шұнақ құлақты ешкім 

кӛре қоймастай. Дәл мына шарадай бетке анау келте танаудың да тап онша 

жарасып тұрғаны шамалы. Бірақ осы ұлан-асыр мол дүниені бет-бетіне 

шашыратып жібермей, бас-аяғын жиып ұстап тұрған әлде бір сиқыр күш бар. 

Ол - алақандай ала кӛз сияқты» (261-б.). 

 Байқағанымыздай, автор бір ғана Мҽді ақсақалдың сырт келбетінің ерекше 

екендігін осы портрет арқылы нақтылап беріп тҧрғандай. Теңеулері де ерекше, 

мҽселен: 

 арқасына біткен қалың түк құлынның жалындай жалбырап кӛрінеді; 

 еңгезердей дене; 

 жұдырықтай ӛдіршек; 

 қалақтай ат жақ; 

 шарадай бет; 

 алақандай ала кӛз. 

Жазушы кейіпкерлерінің белгілі бір оқиғаға қатысты алған ҽсерлерін сырт 

кейпінен, эмоциясынан да кҿрсетіп отырған: 

Әйтекенің ӛңі аппақ шүберектей болып кетті. 

Онсыз да қара сұр Есет қанын ішіне тартып қалш-қалш етеді.  

Бӛгенбайдың шара табақ беті қағынған талақтай қабарытып алыпты 

(«Аңыздың ақыры», 302-б.). 

Немесе: 
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Әсіресе, мана орыс солдатына қамшы кӛтерген қылыш мұрт, қара сұр 

қазақ – Сүйіндік батыр ӛрттей боп күреңітіп апты («Үркер», 12-б.). 

Жазушы бір кейіпкер арқылы  екінші кейіпкерге баға беріп, оның портерін, 

мінез-қҧлқын, оған берген бағасын немесе кҿзқарасын кҿрсетеді: Домаланған 

етженді жігіт дене бітіміне қарамастан қашан да құрақ ұшып, ұршықтай 

үйіріліп тұратын. Айтқанды екі етпейтін. Дер кезінде сақадай сай қып әзірлеп 

қоятын («Елең-алаң», 71-б.).  Бҧл – Кириловтың хатшысына қатысты кҿңілі 

толғандағы ойы ҽрі бағасы, ҽрі разылық кейпі. 

Біз осылайша мысалдарды талдай келе, мынадай тҧжырымдар жасағымыз 

келеді:  

- кейіпкер портретінде берілген кҿркем суреттеулердің оқырман кҿңіліне 

эмоциялы-экспрессивті ҽсері болады. Бҧл – жазушы қолданысындағы 

талғампаздықпен жҧмсалған бейнелеу қҧралдарының, кҿркем суреттеулердің 

портретте қисынын тауып орнымен жҧмсалуына да байланысты. 

- Ҽ.Кекілбаев шығармаларында қолданылған бірін-бірі қайталамайтын, бір-

біріне ҧқсай бермейтін ҽрбір портрет кейіпкердің сыртқы пішінін, бет ажарын 

жан-жақты, тҽптіштеп суреттеумен қоса, нақты детальдар, кҿркем штрихтер 

арқылы оның басқа қырларын да – мінез-қҧлқын, адамдық сипатын, кҿңіл-кҥйін, 

ішкі жан дҥниесін ашып бере алады.  

- Ҽр кейіпкердің ҿзіндік ерекше белгілері мен айырықша қасиет, ҽдеттері 

шеберлікпен ашылып, кейіпкер бейнесін оқырманға мейлінше тҥсінікті етіп 

бейнелейді. Сондықтан жазушы шығармаларындағы кейіпкер бейнесін берудегі 

ең негізгі ҽдістердің бірі портрет деуге ҽбден болады. 

Қорыта келе, Ҽбіш Кекілбаев – қазақ ҽдебиетіне сҥбелі ҥлес қосқан 

жазушылардың бірі. Оның халық тарихын, болмыс-бітімін бейнелі тҥрде 

суреттеген шығармалары ҽдеби – сыни тҧрғыдан зерделеніп жҥрсе де, тілдік, 

жазушының стилі жағынан аз зерттелгені белгілі жайт.  Сол себепті заңғар 

қаламгердің шығармаларын тілдік тҧрғыда зерттеу келер кҥндердің еншісінде 

екенін баса айтқымыз келеді.  

 

ҼОЖ 811.512.122: 37.09 

САДЫКОВА С.Т., ИБРАЕВА М.К.  

С. Аманжолов атынағы ШҚМУ, Ҿскемен қ., Қазақстан 

 

КҼСІБИ ҚАЗАҚ ТІЛІ САБАҒЫНДА ЕТІСТІКТЕРДІ 

МЕҢГЕРТУ ЖОЛДАРЫ 

 

Қазіргі таңда ЖОО-да студенттерді мамандыққа баулып оқыту ҽдістеме 

саласында маңызды бағыттар қатарынан саналады. Себебі қазақ тілі ең алдымен 

ҽлеуметтік кҽсіби қарым-қатынас тілі болғанда ғана, оның мемлекеттік мҽні мен 

қызметі еселене тҥсетіні анық. Осыған орай республика кҿлемінде оқу-

ҽдістемелік кешендер, компьютерлік бағдарламалар шығарылып, оқу ҥрдісіне 

енгізілуде. Ондағы басты мақсат – тілдік қатынасты жҥзеге асыру. Тілдік 
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қатынасты жҥзеге асыру  барысында сҿйлесім ҽрекетінің – оқылым, тыңдалым, 

жазылым, айтылым барлық тҥрлері қамтылады. 

Сҿйлесім ҽрекетін жҥзеге асырудағы аса қажетті материалдардың бірі – 

етістік, етістіктің шақтары. Етістіктің шақтарын басқа ҧлт ҿкілдеріне оқытуда 

профессор Н.Оралбаева мҧғалімнің назарына тҿмендегідей мҽселелерді 

ҧсынады: 

-шақтың мағынасы; 

-шақтың жасалу жолы; 

-жіктік жалғау; 

-болымды жҽне болымсыз тҥрі [1]. 

Сонымен қатар автор етістіктің меңгерілуі оңай емес, кҥрделі шаруа 

екендігін ескертеді. Расында да ҽлі кҥнге дейін, ҿкінішке орай, мектеп 

қабырғасында 11 жыл оқып, университетке тҥскен бірінші курс студенттері 

етістіктің қарапайым (барды, барады, бара жатыр) шақтарын айыра 

алмайтындығын тҽжірибе кҿрсетіп отыр. Тіпті ҿткен шақтың бҧрынғы, ежелгі, ал 

келер шақтың болжалды, мақсатты тҥрлерін айтпағанның ҿзінде. Ал кҥрделі нақ 

осы шақтағы кҿмекші етістіктерді қолдануда студенттердің (тҧр, жатыр, жҥр, 

отыр) сҿздерін қате жҧмсауы жиі ҧшырасады. Мысалы: Жаңбыр жауып жҥр. 

Балалар жҥгіріп жатыр. т.с.с. Бҧл жерде А.Бектҧров, Ш.Бектҧровтың оқу 

қҧралындағы етістіктің шақтары туралы ережелері кҿмекке келеді. Аталған оқу 

қҧралында етістіктің кҥрделі шағына (кҿмекші етістік орнында жҥретін отыр, 

жатыр, жүр,жатыр)  жақсы мҽліметтер беріледі жҽне олар студенттердің 

кҿмекші сҿздерді дҧрыс жҧмсауларына жҽрдем жасайды. Сонымен қатар, 

аталған авторлардың 2004 жылы қайта басылып шыққан «Казахский язык для 

всех» атты оқу қҧралы қҧнды еңбектерге жататындығын атаған дҧрыс. Мҧнда 

тілші ғалымдар етістіктің кҥрделі тҥрлері, соның ішінде сал, шық, бер, т.б. 

кҿмекші етістіктердің қолданыстарына ерекше кҿңіл бҿліп, оларды жҧмсаудағы 

мағынасын тҥсіндіруге назар аударған. Мысалы, айта сал, сөйлей бер, жуып 

шық жҽне т. б. Оларды меңгертуге қатысты кҥнделікті тіршілікте пайдалану 

мақсатын кҿздейтін кҿптеген жаттығулар берілген. Алайда, басқа оқу қҧралдар 

мен ҽдістемелік нҧсқауларда басқа ҧлт ҿкілдеріне кҿмекші етістіктерді ҥйрету 

жайында ешбір мҽліметтер я болмаса, тҥсініктемелер берілмеген. Ал  дҽл қазіргі 

таңда ЖОО-ның студенттеріне кҿмекші етістіктерді кеңінен пайдалана білуді 

ҥйрету қажет болып отыр. Егер бҧдан   10-15 жыл бҧрын тіл ҥйретуде ең қажетті 

ҥйрететін алғашқы грамматикалық материалдар жіктік, тҽуелдік, кҿптік жалғау 

десе, ендігі жерде етістік жҽне тек жай емес, сонымен қатар кҥрделі етістіктерді 

меңгерту аса маңызды екендігін  заман талабы кҿрсетіп отыр. Басқа ҧлт ҿкілдері 

етістіктердің шақтарын практикада қолдануда, ҽсіресе, кҥрделі тҥрде (кҿмекші 

етістіктерді) аса қиналады. Мысалы, А.Бектҧрова, Ш. Бектҧровтың 

оқулықтарында кейбір кҿмекші етістіктерге назар аударылған. Мысалы, бару, 

келу, апару, әкелу етістіктері нақ осы шақта –а-е-й жҧрнақтары арқылы 

жасалып, тек жатыр кҿмекші етістігімен тіркеседі дейді [2]. Ал бҧл жерде 

студенттер  бар-ып, кел-іп, тыңда-п жатыр атты кҥрделі етістіктерді жасайды 

да, бҧлай неге айтуға болмай ма деген сауалдар қойып, олардың мағыналық 
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айырмашылықтарын тҥсіндіруді талап етеді. Етістіктің шақтарын айыра білу, 

оны тілдік қатынаста дҧрыс пайдалана алу  адам ойының дҽл, анық жеткізуін 

қамтамасыз етеді. Сонымен қатар, етістікке тікелей қатысы бар есімше, кҿсемше, 

етістіктің рай категориясы, сол сияқты етіс тҧлғаларын оқытып ҥйретудің 

маңызы зор. Осы ретте болашақ химиктердің кҽсіби лексикасын ДБІ 

(дидактикалық бірліктерді ірілендіру) технологиясы арқылы етістікті игерту 

барысында олардың шақтарын (осы, келер, ҿткен) бір мезгілде ҥйрету 

ҧсынылады. Етістіктің шақтарын ҥйреткенде, ең алдымен, іріктеліп алынған 

кҽсіби лексикалық минимумдағы қажетті етістіктер теріп алынып, бір бағанаға 

жазылады: 

АРАЛАСТЫРУ      

ЖЫЛЫТУ 

ҚЫЗДЫРУ  

ҚАЙНАТУ 

ЖЕЛПУ      

СУЫТУ 

ТҦНДЫРУ 

ҚҦЮ 

ЖАСАУ 

БАЙҚАУ       

ЖАҒУ    

Одан кейін тіл ҥйренушілерге берілген қимыл сҿздерінің   У—тҧйық рай 

жҧрнағын алып тастап, оған етістіктің кез келген шағының жҧрнақтарын   

жалғап, керекті етістікті жасауға болатындығын тҿмендегі кесте арқылы 

тҥсіндірген  қолайлы: 

 

6-кесте – Етістіктің шақтары 

               Е     Т     І    С   Т    І      К          Ашық рай 

 

(Кеше) не 

істеді? ӛткен 

шақ 

    (Бҥгін) (қазір) 

не істеп 

жатыр? 

осы шақ 

 

  (Ертең) 

Не істейді? 

келер шақ 

                                        ауыспалы 

-а-е-й- 

Жедел   бҧрынғы  ежелгі      жай         кҥрделі         мақсатты    болжалды 

 

- ды-ді    -ыпты-   -ған        отыр    негізгі етістік+   -мақ-мек        -ар     

- ты-ті   -іпті;       -ген        жатыр    -ып-іп-п          -пақ-пек        -ер 

             -пты       -қан         тҧр          -а-е-  +          -бақ-бек         -р- 

             -пті         -кен         жҥр    (отыр, жатыр) 

         (тұр, жүр) 

 

 



175 

 

Жоғарыда кҿрсетілген тірек кесте қазақ тілі сабағында студенттердің 

санасында ҽбден бекігенінше тақтада ҥнемі ілулі тҧрғаны дҧрыс. Оны тіл 

ҥйренушілердің ҽрқайсысы дҽптеріне кҿшіріп алғаны абзал. Ҥй тапсырмасын 

орындау болсын немесе сабақ ҥстінде студенттердің алдында тірек кестенің 

жатуы грамматикалық материалды саналы жҽне сапалы тҥрде меңгеруге жол 

ашады. Бҧл жерде ДБІ технологиясының оздыра оқыту негізіне сҥйене отырып, 

жҥзеге асырылатындығын байқауға болады. Себебі, берілген кестеден 

студенттер нақ осы шақпен қатар ӛткен, келер шақтар жҿнінде жҽне олардың 

бірнеше тҥрлерге бҿлінетіндігін алдын-ала болжап, біліп отырады. Ең алғашында 

қимылдың нақ осы, ҿткен, келер шақтарын меңгерткен соң, қалғандарын  да 

тҥрлендіруге болады. Бҧл ретте тіл ҥйренушілерге кеше, бҥгін, ертең сҿздерінің 

етістіктердің шақ тҥрлерін ажыратуға қолайлы жағдай туғызатындығын 

ескерткен жҿн. Мысалы:                                          

кеше тҽжірибе жасадым.  

 

МЕН                    қазір  тҽжірибе жасап жатырмын. 

 

ертең  тҽжірибе   жасаймын 

 

Етістіктің шақтарын ҽбден меңгергеннен кейін, тірек кестені алып тастауға 

болады.  

Тілдік қатынасты жҥзеге асыруда етістіктің рай категориясын қолдана 

білудің мҽні зор. Адам сҿйлегенде немесе жазғанда белгілі бір жағдайды 

хабарлап қана қоймай, соған қатысты ҿзінің кҿзқарасын, ой-пікірін, кҿңіл-кҥйін 

қоса білдіреді. Бҧл ретте айтылатын хабардың дҽлдігі, шындығы, анықтығы, 

кҥдіктілігі, мҥмкіндігі, ҿкініш, реніш, қуаныш сияқты басқа да кҿптеген тҧстары 

анық аңғарылады. Тіл ҥйренушілердің мҧндай қҧбылыстарды жеткізе білуі 

етістіктің рай категориясын меңгеруін талап етеді. Етістіктің райы мазмҧн 

жағынан да, форма жағынан да ҿте бай категория. Рай категориясын білмейінше, 

қазақша дҧрыс сҿйлеу, ой-пікірін жеткізе білуі мҥмкін емес. Сол себепті райды 

оқытуға ерекше кҿңіл бҿлу қажет. «Рай тҧлғасында тҧрған етістік баяндауыш 

қызметін атқара келіп, сҿйлемдегі сҿздерді бір-бірімен байланыстырып, ойды 

толық жеткізуге мҥмкіндік береді» [3]. 

Болашақ мамандарға тілді коммуникативтік тҧрғыдан ҥйреткенде райдың 

ҥш тҥрі, ашық райды айтпағанда:  

1. Бҧйрық 

2. Қалау 

3. Шартты 

Басқа ҧлт ҿкілдеріне ашық райды оқыту айтарлықтай қиыншылық  

келтірмейді. Оны жоғарыдағы кестеде кҿрсетілгендей, бірден атап ҿту қажет. 

Себебі,  ашық рай қимылдың объективті дҥниелерде белгілі уақытында (осы, 

ҿткен, келер) жасалғанын я болмаса, жасалмағандығын білдіреді. Бҧйрық рай 

туралы айтқанда, жоғарыда аталған тҧйық етістіктерінің –У- жҧрнағын алып 

тастағандағы тҥбір – бҧйрық етістігінің ІІ жағына омоним екендігін жол-жҿнекей 
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тҥсіндіріп кетсе, уақыт ҥнемделеді. Ал шартты райды тілде пайдалануда оның 

негізінде қҧрмалас сабақтастың бағыныңқы сыңарында кездесетіндігін мҽлімдеу 

– студенттердің тағы бір жаңа білім ақпарын алудың кҿзі болып табылады. 

Мысалы:  Егер тығынды жаппаса, сҧйықтық тҿгіледі. 

Тіл ҥйренуде бастауыш пен баяндауыштың алатын орны ерекше. Ҿйткені 

жалпы тіршілік, ҿмір ҽрқашан ҥзіліссіз қозғалыста болады, адам ҿмірі де ҽр 

уақытта қимыл, ҽрекеттерге негізделеді. Сол себепті етістікті ҥйрету алғашқы 

кезден-ақ меңгертілгені дҧрыс. Бҧл ретте етістіктің барлық категориялары сҿз 

табы ретінде емес, грамматикалық материал тҥрінде сҿйлеу ҥшін тиімді жағынан 

сҧрыпталып, ДБІ технологиясы арқылы практикалық жолмен игертіледі. Сол 

сияқты сҿйлемдегі баяндауыштың орын тҽртібіне де аса кҿңіл бҿлінеді. Себебі, 

баяндауыш кҿп жағдайда етістіктен жасалатыны белгілі қҧбылыс. Сонымен 

қатар жалпы сҿйлемдегі сҿздердің орын тҽртібіне де назар аударылып, нақты 

мысалдармен тҥсіндіріледі: 

 

1-кесте – Етістік пен есімше бойынша грамматикалық бірліктерді ірілендіру 

ҥлгісі 

 
Бҧрынғы кезде темірден соғылатын 

заттарды ҧсталар кҿрік пеште 

қыздыратын. 

Қыздыратын тҥтікті лаборант дайындап 

қойды. 

 

Ҿткен жылы олар  тҽжірибені аптасына екі 

рет жасайтын. 

Жасайтын тҽжірибе туралы ҽңгімелестік. 

 

Ҧсынылған кесте тіл ҥйренушілерге біртектес, ҿзара байланысты бірліктерді 

бір мезгілде оқып, білуіне жҽрдем береді. Бҧл кесте: 

1. Етістіктің ауыспалы мҽнінде қолданылуын; 

2. Есімшенің етістікке ҧқсастығын аңғаруын; 

3. Сол жақтағы бағанадағы етістіктер баяндауыш , ал оң жақтағы – 

есімшенің анықтауыш қызметін атқаруын; 

4. Қойылатын сҧрақтардың айырмашылығы – не істейтін? жҽне қандай? 

сҧрақтарын бір мезгілде меңгертуге мҥмкіндік береді. 

Етістікпен тікелей байланысты ҿзара ҧқсас білімді (кҿсемшені)                                       

тҿмендегідей тҥсіндіруге болады: 

 

2-кесте –  Етістіктің нақ осы шағы жҽне кҿсемшенің келер шағы 

 
Етістің нақ осы шағы Кӛсемше (келер шақ) 

Студент тҥтікті қыздырып жатыр Студент тҥтікті қыздырғалы жатыр 

 

Берілген сҿйлемдердегі етістіктердің кҿмекші сҿдерінің сырт тҧлғасы 

жатыр біркелкі болғанымен тҥрлі реңктегі мағынаға иеленетінін кҿрсетеді. 
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3-кесте – Сҧраулы шылау мен етістіктің болымсыз тҥрі бойынша 

грамматикалық бірліктерді ірілендіру ҥлгісі 

 
Сҧраулы шылау  -ма-ме; -ба 

 -па-пе 

-бе;- па- пе  Етістіктің болымсыз тҥрі 

Асан  лаулаған отқа жақын отырма? Жанып тҧрған спирт шамына жақын отырма. 

 

Бҧл кестеден Сҧраулы шылау мен Етістіктің болымсыз қосымшаларының  

ҿзара ҧқсастығы мен айырмашылығын танып білуге мҥмкіндік береді. Оларды 

сҿйлеу тілінде дҧрыс қолдануға себін тигізеді. 

Тілдік қарым-қатынасты жҥзеге асыруда етістіктен туындаған етіс сҿзді 

ҥйренудің орны ерекше. Етістердің басқа категориялардан ҿзгешеленіп                              

тҧратын қасиеттері бар. Мысалы: жуды—жуылды; қыздырды –қыздырылды, 

тығындады-тығындалды. Орыс аудиторясында етіс сҿздерді ҥйрену біршама 

қиындықтар туғызады. Себебі, етістіктің қаншама шақтарымен араласып кетіп, 

ойды дҽл  тҥсінуді қиындатады. Сондықтан да етіс сҿздерді етістіктермен 

байланыста ДБІ технологиясы арқылы ҧсыну – студенттердің етісті меңгеруін 

жеңілдетеді. Тілдік қатынаста етісті орнымен пайдалануға ҥйретеді. Оларды 

былайша берген қолайлы: 

 

4-кесте –  Ырықты жҽне ырықсыз етістер бойынша грамматикалық 

бірліктерді ірілендіру ҥлгісі 

 

Студенттер тҽжірибеден соң, 

ыдыстарды жуды. 

Тҽжірибе нҽтижесін дҽптерге жазды. 

Тҥтіктегі затты спирт шамымен 

қыздырды. 
Улы заттың бҿтелкесін тығынмен 

тығындады. 

Тҽжірибеден соң,  ыдыстар жуылды. 

Тҽжірибе нҽтижесі дҽптерге 

жазылды. 

Тҥтіктегі зат спирт шамымен 

қыздырылды. 
Улы заттың бҿтелкесі тығынмен 

тығындалды. 

  

ЖОО-да орыс тілді аудиторияда мемлекеттік тілді окытудың басты мақсаты 

студенттерді қазақша сҿйлеуге ҥйретумен қатар, ҿз ойын басқаға жеткізе білу 

дағдыларын қалыптастыру болып табылады. Сонымен қатар, студенттердің 

болашақ мамандықтарына байланысты кҽсіби сҿздерді меңгерту аса маңызды. 

Осы міндеттерді жоғарыда кҿрсетілген кестелер арқылы оқытса, игерілетін 

лексика-грамматикалық материалдар тіл ҥйренушілердің жадында жинақы 

қабылданып, саналы тҥрде меңгертіледі демекпіз.   
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ҼОЖ 811.512.122: 37.09                      
САДЫҚОВА С.Т., ҚЫРЫҚБАЕВА Б.А. 
С. Аманжолов атынағы ШҚМУ, Ҿскемен қ., Қазақстан 
 

ҾЗГЕ ҦЛТ ҾКІЛДЕРІНЕ КҼСІБИ ҚАЗАҚ ТІЛІН ОҚЫТУ ТУРАЛЫ 
 
ЖОО-да орыс тілді аудиторияда мемлекеттік тілді окытудың басты мақсаты 

студенттерді қазақша сҿйлеуге ҥйретумен қатар, ҿз ойын басқаға жеткізе білу 
дағдыларын қалыптастыру, кҽсіби лексикамен қаруландыру болып табылады.  

Қазіргі кезде мемлекеттік тілді оқытуда тіл ҥйретудің халықаралық 
стандарты бойынша белгіленген алты деңгейдің А1, А2, В1, В2 бҿлімдері 
қамтылған.   В1,В2 деңгейлеріне арналған сабақтарда жоғары оқу орындарына 
арналған қазақ тілінің типтік оқу бағдарламасына сҽйкес ҽр саланы қамтитын 
ҿзекті лексикалық тақырыптар(елтану, табиғат, денсаулық, экология, қоғамдағы 
ҿзгерістер, білім беру,жастар т.б.) топтастырылған, олар тіл ҥйренушіні ҿз пікірін 
айтуға, пікір-таласқа қатыса білуге ҥйретеді.  

Қазақ тілі курсының типтік бағдарламасында (жоғары оқу орындары 
мамандықтарына арналған)  Қазақ тілі курсының барлық деңгейінен ҿткен тіл 
ҥйренуші  мамандық тілі деңгейі бойынша тҿмендегідей біліктілерді   игеруі 
қажет делінген: 

1. Ресми-іскери, іскери-кєсіби кездесу этикетіне сай сҽлемдесу, алғыс 
білдіру, сҧхбаттасу, келісу, келіспеу, талап ету, таңдану; 

2. Серіктесіне ҿтінішпен, кешіріммен, ресми қҧтықтаумен, кҿмек ҧсыныспен 
келу; кешірім сҧрау жҽне кешіру, мамандығы бойынша ақпарат сҧрау жҽне 
ақпаратқа жазба тҥрде жауап беру (формальды емес қатынас, серіктестер 
арасындағы дҽрежелі қарым-қатынас); 

3. Белгілі бір мамандық аясында ҽлеуметтік, кҽсіби байланыстар туралы 
сҿйлесу. Кез  келген ортада ҿзінің пікірін еркін айту, еліміздегі ҽлеуметтік 
жағдай, бҧқаралық ақпарат қҧралдары туралы кҿзқарасын жеткізе білу; 

4. Мамандығы бойынша айтылған тҧжырымдарға ҿз пікірін білдіре отырып, 
серіктесінен жауап қайтара алу; серіктесін сҿйлеу ҽрекетіне тарту; 

5. Жеке тҧлғалармен кҽсіби байланыс кезінде телефон, теледидар, радио 
арқылы қабылдаған ақпараттардың негізгі тҥйінін ҧға алу; сҿз болған мєселенің 
негізгі  мазмҧнын тҥсініп, ой тҥю, қорытынды жасай білу. Мамандығы бойынша 
ғылыми еңбектерді оқып тҥсіну жҽне хабарлама, баяндама, мақала жаза білу. 
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Ғалым Ф.Ш.Оразбаеваның ғылыми еңбегінде: «Адамдардың бір-бірімен 
қандай мақсатпен, қалай сҿйлесуіне байланысты тілдесім тҥрліше болады, ресми, 
бейресми, қалыптасқан тілдесім жҽне т.б. Кҽсіби тілдесім – тіл ҥйренушілерге 
белгілі бір мамандықтың саласына байланысты сҿйлесу ҥлгілерін, мамандыққа 
қатысты сҿздерді, тілдік қолданысты ҥйрету»,-деп кҿрсеткен [1].Мысалы, 
Физика мамандығына қатысты мынадайлексикалық минимумдер меңгертілуі 
тиіс: Рентген сәулесі, жарық кӛздері, жылу және ӛмір, энергия және тіршілік, 
физика ғылымының даму жолдары физика ғылымының тарихы,  атақты физик 
ғалымдар т.б. 

Физикамамандығы бойынша орыс бҿлімі студенттеріне  қазақ тілі 
грамматикасымен танысып, ауызекі сҿйлеуге, сауатты жазуға қадам жасаған 
кезден бастап-ақ, кҽсіби лексика меңгертілуі тиіс.  

Жалпы басқа ҧлт ҿкілдеріне тіл ҥйретудегі тҥрлі ҽдіс-тҽсілдер ішінде 
мҽтінмен жҧмыстың атқаратын рҿлі зор екендігі баршаға мҽлім. Сондықтан 
алғашқы кезеңде мамандыққа байланысты мҽтінді таңдағанда студенттердің 
білім деңгейлерін ескере отырып, кҿлемі шағын, мазмҧны онша кҥрделі 
мҽтіндерді іріктеліп алынғаны дҧрыс. Кҿп жағдайда мҽтіндер ҽңгіме, проза 
тҥрінде алынады. Алайда, ақындардың ҿлеңдері арқылы тіл дамыту назардан тыс 
қалып қояды. Сондықтан физика мамандығына қатысты кҽсіби лексиканы оқыту 
барысындамҽтін ретінде белгілі қазақтың ақындарының ҿлең шумақтарын алып, 
сабақта пайдаланудың да маңызы зор. Мысалы«Аспан ҽлеміндегі қҧбылыстар 
қҧпиясына» қатысты тҿмендегідей мысалдарды келтіруге болады. Бҧл білім 
алушының тіл байлығының дамуына, ана тілді студенттерінің ҿздеріне ҿлең 
ҧйқастарын қҧрастырып ҥйренуіне бағыт береді. 

 

Найзағай  Қар 
Бҧлтты аспанның жҥзінде  Қыста аспан тҥнеріп, 

Найзағай неге ойнайды?  Қар жауады себелеп. 

Байқап тҧрсам тҥбінде,  Себебін біз де білелік, 

Жаңбыр жаумай қоймайды.  Сҧрақ қойдық «неге» деп? 

 

Жаңбыр Тҥтін 
Кҿк аспанның тҿрінде  Отынды жаздай қҧраған, 

Бҧлттар жҥзіп барады.  Пешке неге тығады? 

Кҥн кҥркірі тегін бе?  Ҥйлердегі мҧржадан, 

Жаңбыр неге жауады?  Тҥтін қалай шығады? 

 

Жел  Ультрадыбыс 
Жылдың тҿрт мезгілінде де,  Тҥнде табар қорегін 

Мазасыз жел соғады.  Жарқанат қалай кҿреді? 

Ҽлде бҧл ҿздігінен бе,  Соқтықпай тҥнде ешкімге, 

Себебі неден болады?  Еркін ҧша береді? 
 
Берілген мҽтін бойынша сҿздіктің кҿмегімен физикалық атаулардың  орыс 

тіліндегі баламасын тауып, оны оқып, жаттап, жадыда сақтауға болады. Сонымен 
қатар сҿз тіркестерін, сҿйлем қҧрау; сҧхбат қҧрастыру жҧмыстарын 
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ҧйымдастыруға мҥмкіндік туғызады. Келесі сабақта ҽдістеменің бірізділік 
негізінде аталған мҽтін кеңейтіліп, келесі тақырыппен сабақтастырылып ҽрі 
қарай дамытылады. 

 

Қайнау  Дыбыс 

Отта тҧрған шҽйнекте,   Дыбыс қалай шығады?  

Су неліктен қайнайды?  Домбыраны тартқанда.  

Бҧрқ-сарқ етіп тездете  Бҧралса дҧрыс қҧлағы,   
«Қайнадым» деп тасиды?  Шырқалмай ҽуен жатқан ба! 

 

-дей отырып, сҧрақтарға жауап алынады, оқушыларды ойлауға, ізденуге 

талпындырады. Студенттер табиғат қҧбылыстарын қҧлшына, қызыға, тҥсіне 

отырып, сабаққа араласады.  

«Таудағы нӛсер» ӛлеңі  
Алысты, 

Сонау аспанда, 

Жай тҥсіп жатыр тастарға, 

Жарқ етті алды кҿзімнің, 

Ҿртене жаздап басылдым 

Отым ба, ҽлде ҿзімнің?! 

Оты ма, ҽлде жасының?! 

Тҿбемнен сорғалап, 

Сҿндірді нҿсер, басты ҽрең. 

 «Нҧр жауып тҧрған кӛктемде»  
Ҿлеңдегі «жаңбыр», «бҧлт», «жел» сҿздеріне байланысты сҧрақтар: 

1. Бҧлт қалай тҥзіледі? Қандай бҧлт тҥрлерін білесіңдер? 

2. Жаңбыр қалай пайда болады? 

3. Конвекция қҧбылысына байланысты желдің қандай тҥрлерін білесіңдер? 

4. Кемпірқосақ деген не? 

5. Ол қалай пайда болады? 

Тал басына шық тҧрып, кҥннің нҧры, 

Мың бояумен тоғайды кҿркемдеген. 

Қарасаздың шыбығын жел тербеген,  

Жел тербеген шыбықты мен тербегем. 

Ойласамшы сол шыбық терек болып, 

Ҿзегімді бір кезде ҿртер деген. 

Қарсы алдымда терек тҧр жел тербеген, 

Осы бір ҿлең жолдарынан біз «шық», «кҥн сҽулесі», «тербеген» деген 

сҿздерді кездестіреміз. 

Кейбір физикалық атауларды химия пҽнімен байланыстырып, (пҽнаралық 

байланысты жҥзеге асыруға болады) олардың физикалық қасиеттерімен қатар 

химиялық қасиеттерін сипаттауға ҽбден болады.  Мҽселен, жоғарыда 

аталған«Сҧйықтықтар мен газдар механикасы»  химиялық элементтерінің бірі 

«Оттегі» жҿнінде: Оттегі Менделеевтің периодтық жүйесіндегі сегізінші 

элемент. Ол табиғатта ең кӛп тараған зат. Оттегі тұрмыста кездесетін 
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кӛптеген заттардың құрамында болады. Оттегінің су құрамындағы мӛлшері 

88,89%; жер қыртысындағы мӛлшері 49,3%; ӛсімдік құрамында 40%; адам 

денесінде 65% болады.Келтірілген мҽтіннен студенттер кҽсіби атаулармен қатар 

грамматикаға да қатысты материалдарды жан-жақты талдауға мҥмкіндік алады.  

Оттегі жайындағы мынадай шағын мҽлімет тҥрі тіл ҥйренушілерді 

ойландыра тҥседі:  Оттегі – түссіз, дәмсіз, иіссіз газ. Ол сұйық күйге де, қар 

сияқты массаға да айналады. Сұйық оттегінің түсі кӛкшілдеу, оны бірыдыстан 

екінші ыдысқа құюға болады. Бҧл мҽтін сын есімнің жасалу жолын кҿрсетуде, 

сын есімнің шырайын тҥсіндіруде кҿмегін тигізеді. 

Мамандық атауларын меңгертуде студенттердің ҿз бетімен жҧмыстарының 

пайдасы зор. Мысалы, жоғарыда айтылған «Оттегі» тақырыбына қатысты 

Менделеевтің кестесін кҿрнекілік қҧрал ретінде пайдаланып, мынадай    сҧрақ-

жауап тҥрлерін жҥргізу тиімді: 

1. Оттегінің формуласы қандай? 

2. Оттегі нешінші топта, нешінші қатарда орналасқан? 

3. Оттегінің реттік нҿмірі, молекулалық салмағы қанша? 

4. Оттегі неше валентті? Жҽне т.б. 

Бҧл жерде химия терминдерімен қатар грамматикалық бірліктерді 

қайталауға мҥмкіндік мол. 

Тіл ҥйретуде қажетті сҿздер мен сҿздік қҧрамды игеру, лексикалық 

материалдарды оқыту барысында сҿздік минимумды ескеру назарға алынады. 

Себебі, сҿздік қҧрамда алғашқы ҥйренген сҿздермен кейіннен оқытылған атаулар 

бірін-бірі толықтырып, сҿздік қҧрамда қолданылып жҥрсе ғана сҿйлесім пайда 

болатындығы ҽдістемеде белгілі. Сондықтан да кҽсіби атауларды жалаң 

жаттатқызбай, сҿйлем ішінде пайдалану мақсаты кҿзделеді. Мысалы: «жҥйе» 

сҿзі: жҥйелі, жҥйелілік, кесте жҥйесі, жҥйке жҥйесі, жылу жҥйесі, оқу жҥйесі, 

электр жҥйесі т.с.с. Кҽсіби лексиканы меңгертуде, студенттердің сҿйлеу тілін 

ҧстартуда мақал-мҽтелдерді, жаңылтпаш, жҧмбақ тҥрлерін таңдап, оларды 

сҧрыптап, сабақтың тақырыбымен сабақтастырудың мҽні зор. Мҽселен,   

«Темірді қызған кезде соқ», «Темір сырын отта танытар, адам сырын жоқта 

танытар», «Қолда барда алтынның қадірі жоқ», «Аз сҿз – алтын, кҿп сҿз – 

кҿмір», «Қойдың сҥті – қорғасын», «Шашуға кҥміс ақша шашты, шашуына 

қанша кҥміс ақша шашты», «Судан шығады, судан қорқады» (тҧз), «Дуалы – 

ағаштан, едені – темірден» (елеуіш), «Бір қҧс бар, ҥлпілдеген жҥні жҧмсақ, 

Тҧяғы бейне болат алмас пышақ, Тҧмсығы имек, кҿрмейді кҥндіз кҿзі, Шарықтап 

кҿкті кезіп, тҥнде ҧшад» (ҥкі), «Жез қораның ішінде темір қҧлын кісінейді» 

(қоңырау)  жҽне т.б. 

Басқа ҧлт ҿкілдеріне  мамандыққа қатысты атауларды оқытуда мынадай 

жағдайлар: 

- студенттердің білім деңгейлерін ескеру; 

-  қолданылатын мҽтіннің кҿлемі шағын, кҥрделі емес болуы; 

- жеңілден ауырға қарай оқытуды ҧстану; 

- сҿздік минимумді анықтап алу; 
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- сабақ дҧрыс жоспарланып, мақсаттары айқын қойылып, жҧмыс тҥрлерінің 

арасында байланыстылық пен жҥйелілік, бірізділік болуы шарт деген негізгі 

тҧжырымдар назарға алынады. Сонымен қатар мамандыққа қатысты 

тақырыптарды меңгерту барысында жазылым тҥрлері: диктант, шығарма жазу, 

ҿз бетімен жҧмыс істеу сияқты тапсырмалардың пайдасы зор. Мысалы, физика 

ғылымы саласындағы ірі тҧлғалардың ҿмірбаянына, еңбек жолына шолу жасап, 

баяндама даярлау. Болашақ мамандығына байланысты шығарма жазу, ҽңгіме 

қҧрастыру тҽрізді жҧмыс тҥрлері студенттердің ой-ҿрісінің дамуына, сҿздік 

қорларының баюына зор ықпал жасайды. Ал ізденушілік, қызығушылықтарын 

арттыру мақсатында тҥрлі сҿзжҧмбақтарды ҿздері ойластырып келу, мақал-

мҽтелдерді, жаңылтпаштарды теріп жазу сияқты тапсырмаларды кҿптеп орындау 

маңызды болып табылады.                      

Кҽсіби қазақ тілі сабақтарында тиімді нҽтижеге жету ҥшін оқытушыға да, 

студентке де жҧмыс істеудің оңтайлы ҽрекеттерін таңдап алудың маңызы зор. 

Мҧндай ҽрекеттерді интербелсенді оқыту арқылы жҥзеге асыруға болады. 

Интербелсенді оқыту - оқытушы мен студенттің ҿзара ҽрекет жасауы арқылы 

білім игеруді ҧйымдастыру,яғни, ҽрекет арқылы оқыту.Студент кҽсіби қазақ 

тілін ҿзіндік ҽрекеттер арқылы ғана тиімді тҥрде меңгере алады. Атап айтқанда, 

мынадай ҽрекеттер арқылы жҥзеге асыруға болады: рҿлдік, іскерлік жҽне блиц 

оқу ойындары; пікірталастар, кейс-стади, презентациялар, сҧхбат, сауалнама.  

Кҽсіби қазақ тілі пҽні  студенттің болашақ мамандығы саласында барынша 

табысты болуын қамтамасыз етуді кҿздейді. Бҧл мақсат та интербелсенді оқыту 

арқылы жҥзеге асады. Ол ҥшін студент кҽсіби қазақ тілі сабақтарында жҧптық, 

топтық жҧмыстар; жеке жҽне бірлескен зерттеу жҧмыстары; ақпарат кҿздерімен 

жҧмыс жасау (кітап, Интернет, қҧжаттар, мҧражай, т.б.); шығармашылық 

жҧмыстар сияқты жҧмыс тҥрлерін орындай алады. Қай пҽн болмасын заманауи 

оқытудың негізгі мақсаты – студентті ҿз бетімен жҧмыс істеу  жҽне дербестікке 

баулу. Мҧнда берілген ақпаратты белсенді ҽрекеттер арқылы жан-жақты 

қарастырып зерттеуі талап етіледі. Студентті кез келген мҽселеге байланысты 

ҿзіндік ой-пікір,  сыни ойлау дағдысын қалыптастыруға ынталандыру кҿзделеді. 

Ҽр студенттің – жеке тҧлға. Қазіргі заманғы оқытудың мҽні сабақ барысында 

берілген жауаптар дҧрыс немесе бҧрыс деген тҧрғыдан бағаланбайды, себебі 

мҧнда айтылған ҽрбір ой қҧнды. Мҧндай атмосферада жҧмыс істеген студент, 

ҽрине жігерлілік те таныта алады. Кҽсіби қазақ тілін оқыту интербелсенді 

оқытуға негізделгендіктен, ондағы бағалау ерекшеліктері де осы ҥрдіспен тығыз 

байланысты.  

Кҽсіби қазақ тілі пҽнінде мынадай білім мен біліктіліктер бағалануға тиіс: 

студенттің белсенді ҽрекеттерді қаншалықты меңгергендігі, проблеманы танып, 

оны шешудің жолдарын айқындауы, ҿзіндік ой-пікірін қалыптастыруы, ойының 

дҽлдігі мен нақтылығы, ҿз кҿзқарасын дҽлелдеп, қорғай білуі. Ал енді осындай 

білік-дағдыларды бағалау ҥшін жазбаша жҧмыс ҥлгілері (шығарма, эссе), 

портфолио, тестілеу, интервью, сауалнама, ҿзін-ҿзі бағалау, есеп беру сияқты 

тҽсілдерді қолданған жҿн. Бағалаудың мҧндай тҽсілдері, бір жағынан, студенттің 

оқу барысында қандай жетістіктерге жеткендігін кҿрсетсе, екінші жағынан, оны 
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одан ҽрі жігерлендіріп, ынталандыра тҥседі. Бағалаудан келіп нҽтиже деген 

мҽселе туындайды. Яғни, қандай нҽтиже бағалануы керек,студент ҥшін кҽсіби 

қазақ тілі курсы қандай нҽтижемен аяқталуға тиіс? 

- қазіргі мол ақпараттар толқынынан ҿзіне қажеттісін таңдап алып, оны 

ҿмірде қолдана білу; 

- кез келген жағдайда ҿз бетінше шешім қабылдай білу; 

- проблеманытанып, оны шешудіңжолдарынайқындау; 

- ҿзіндіккҿзқарасынтанытабілу, оныдҽлелдеп, қорғайбілу; 

-ҿзінің алған білімі мен білік-дағдыларын, сҿздік қорын ҥнемі дамытып 

отырып, оларды автоматты тҥрге дейін жеткізіп, шынайы жағдаятта қолдана 

білу. 
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МАҚАЛ-МҼТЕЛ – ҚАЗАҚ АУЫЗ ҼДЕБИЕТІНІҢ МОЛ ҚАЗЫНАСЫ 

 

Біздің халқымыз жер бетіндегі ауыз ҽдебиеті ҿте жоғары деңгейде дамыған 

халықтардың біріне жатады. Оның себебі ҧлтымыздың басым бҿлігі 

отырықшылықтан гҿрі, кҿшпенділікпен ҿмір сҥріп, араб тҥбегіндегі халықтар 

секілді мал шаруашылығымен айналысқан. Сондықтан ҿз ҿмірлеріндегі орын 

алған жағдайлармен кейінгі ҧрпақты жазу-сызудан гҿрі, аңыз ҽңгімелер, жыр-

дастандар мен мақал-мҽтелдер арқылы хабардар етіп отырған. Қазақ халқының 

мақал-мҽтелдері сонау ықылым заманнан бергі басынан ҿткен ҽртҥрлі оқиғалар 

мен тҧрмыс-тіршіліктерін, салт-дҽстҥрін жҽне сол жағдайларға байланысты 

тҥйген ойларын білдіретін бірден-бір ақпарат кҿзі десек артық айтқандық болмас 

еді. Былай айтқанда, елдің тарихын бейнелейтін деректер жиынтығының бір 

бҿлімі.  
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«Сан ғасырлар бойы халықтың ҿзімен бірге жасасып, екшеліп, ҧрпақтан-

ҧрпаққа мҧра боп қалып  жатқан ауыз ҽдебиетінің бай саласының бірі – қазақтың 

мақал-мҽтелдері» [1, 3б.]. Қазақ мақал-мҽтелдеріне ҥңіле қараған сайын, оның 

қоғамның барлық саласын қамтитындығын аңғарасың. Мақал-мҽтелдердің басқа 

мҽдениет қорынан ерекшелігі кҿлемі жағынан қысқа, мазмҧн жағынан 

тереңдігінде ғана емес, кҿңілге ерекше қонымды, ҧтымдылығында жҽне барлық 

халыққа бірдей орнықтылығында. Сондықтан да ҽр адам кҥнделікті ҿмірінің 

керекті жағдайында қандай мақалды болсын ҿзінің тҿл қаруындай қолданады. 

Орнын тауып жҧмсаған сайын «сҿз тапқанға қолқа жоқ» - деп ерекше бір лҽззат 

алады.  

«Халық шығармаларының басқа тҥрлері сияқты мақал мен мҽтелдерді де 

ҽуел баста жеке адамдар шығарады, оны біреуден біреу естіп жаттап 

жаңғыртады, ҿңдейді, ҿзгертеді. Сҿйтіп, олар бірте-бірте жалпы мҧраға, халық 

шығармасына айналады. Демек, мақал-мҽтелді халықтың ҿмірден жасаған 

қорытындысы, ақыл-ой тҥйін деуге болады. Мақал мен мҽтелдердің ҿміршеңдігі, 

ҧмытылмай ҧзақ жасайтындығы – тілінің кҿркемдігі мен мазмҧнының 

тереңдігінде, аз сҿзбен кҿп мағына беретіндігінде, жаттауға, жадында сақтап, 

керек кезінде еске тҥсіруге қолайлы екендігінде» [2, 112б.]. Біздер осыдан мақал-

мҽтел халық ҿміріндегі алуан тҥрлі оқиғаларды, қарым-қатынастарды қысқа, 

тҧжырымды тілмен жеткізетіндігін, айтылмақ ойды ажарлап айқындайтындығын 

тҥсіне аламыз. Сондықтан халық оны «жҥздің кҿркі -  сақал, сҿздің кҿркі – 

мақал» деп бағалаған. Ал ғалым Жҽрдем Кейкін: «Мақал мен мҽтел ҿміршең 

поэтикалық жанр, қазақ халқының рухани қазынасы, философиялық пайым 

тҥйіні. Ҧмытылмай ҧрпақтан ҧрпаққа жаттала тараған ҿнеге, ҥлгі, ҿсиет 

сҿздердің киелі тҥзілімі. Адам пікірінің дҽнекері, аталы сҿздің мҽуесі, дҽмі, 

тҧздығы. Шешендікті қадір тҧтқан ҽрбір қазақ жҥйелі сҿзге қонақ берген жҽне 

осы ҥрдісте ҧрпағын тҽрбиелеген» [3, 3б.] деп тамаша пікір қалдырған.  

«Мақал-мҽтелдер қоғам ҿміріндегі ҽлеуметтік қҧбылыстарды, адам мінезін, 

табиғат пен тіршілік сырын, оның қайшылығын таныта отырып, адамға терең 

ғибрат берген. Мақал осындай қҧбылыстарға берілген баға, ойдың тобықтай 

тҥйіні ғана емес, ҿзінше бір ереже» [4, 65б.]. 

Мақал мен мҽтел халықтың ҿзі қолдан жасап алған заңы, тҧрмыста 

кездескен ҽртҥрлі жағдайларды тҥсіндіретін оқу қҧралы іспетті. Мақал-

мҽтелдерде кҿбінесе, ортақ ой, жалпы ереже, анықталған қағидалар айтылады, 

тҧлғасы жағынан тілге жеңіл, қҧлаққа жағымды дыбысқа, ҧйқасқа қҧрылады, 

мағынасына лайық кҿркем тілмен, ҿлеңмен жасалады. Мақал-мҽтел халық 

шығармасының ең шағын тҥрі, інжу-маржаны. ―Арпа бидай ас екен, алтын кҥміс 

тас екен‖ деген секілді, ҽрбір мақал кҿркем сҿзбен кҿмкерілген дербес, мағыналы  

шығарма.   

 «Қазақ мақал-мҽтелдері ертегі, аңыз-ҽңгіме, батырлық, ғашықтық жырлар, 

қара ҿлеңдер секілді халық шығармаларымен қатар жасап келе жатқан кҿне 

жанр. Олай дейтініміз, V – XIV ғасырлардан сақталған сирек жазба деректерде 

де мақал-мҽтелдерді кездестіруге болады. Мҽселен, Орхон жазуларында: ―Жырақ 

болса, жаман сыйлық берер, жақын болса, жақсы сыйлық берер‖, ―Бастыны 
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еңкейткен, тізеліні бҥктірген‖ (Кҥлтегіннен), ―Жҧқаны таптау оңай, жіңішкені 

ҥзу оңай‖, ―Ҿлімнен ҧят кҥшті‖ (Тоныкҿктен) деген мақал-мҽтелдерді 

ҧштастырамыз. Ал Махмҧт Қашқаридың «Диуани луғат ат-тҥрік»  сҿздігінен: 

―Ҧлық болсаң, кішік бол, халық ҥшін бҽлік бол‖, ―Кісі аласы ішінде, жылқы 

аласы сыртында‖, ―Тай ат болса – ат тынар, ҧл ер болса – ата тынар‖ дейтін 

мақалдарды, ал «Қҧтадғу білік» дастанынан: ―Біліп сҿйлеген білікке саналар, 

білімсіз сҿз ҿз басын жояр‖, ―Ауыздан бірде от, бірде су шығар, бірі жанса, бірі 

сҿндірер‖ дейтін мақал-мҽтелдерді оқимыз» [2, 114б.].  Алайда, ертедегі 

қҧлпытастарда, сирек кітаптарда жазылып қалған бірен-сараны болмаса, қазақ 

мақалдары мен мҽтелдері, негізінде, ауызша айтылып, халық жадында сақталған. 

Оларды жинап, жазып қағаз бетіне тҥсіру, баспасҿз арқылы жариялау XIX 

ғасырдың екінші жартысынан басталды.  

«Қазақтың мақал-мҽтелдерін алғаш қағаз бетіне тҥсірген ғалым Шоқан 

Уҽлиханов. Ш.Уҽлиханов пен Березин архивтерінде ХІХ ғасырдың елуінші 

жылдарында ел аузынан жазып алынған екі жҥзден аса мақал-мҽтел сақталған. 

Солардың ішінде кҥні бҥгінге дейін қҧнын жоймаған: ―Тоймасқа берме, толмасқа 

қҧйма‘, ―Ақыл – дария, кҿңіл – дҥлдҥл‖, ―Тотықҧс бойын кҿріп зарланады, аяғын 

кҿріп қорланады‖ деген секілді ондаған белгілі мақал бар. Сол уақыттан бері 

қазақ мақал-мҽтелдері ҽртҥрлі жинақтарда, хрестоматияларда жарияланып 

келеді»[2, 114б.]. Қазақ ауыз ҽдебиетінің нҧсқалары, соның ішінде мақал-

мҽтелдер жарияланған революцияға дейінгі ҽдебиетте Ыбырай Алтынсариннің 

Орынборда 1806 жылы шыққан, 1879 жылы толықтырылып қайта басылған 

хрестоматиясының алатын орны ерекше. Хрестоматияда қазақ мақал-

мҽтелдерінің ең таңдаулылары жарияланған жҽне адам туралы, ҽйел, бала, ата-

ана мен туыстар, оқу-білім, еңбек, қайырымдылық пен қайырымсыздық, байлық 

пен кедейлік, достық пен денсаулық, адам мінездері жҽне сондай-ақ тҿрт-тҥлік 

мал деп бірнеше тақырыптарға бҿліп, жҥйелеп тҥзілген. ‗Ҽлі қараңғы, бірақ 

аздырғыш элементтердің ешқайсысына азбаған жҽне пайдалы нҽрсенің бҽрін 

қабылдауға қабілетті туған еліне шама келгенше пайдалы ҥлес қосу – біздің 

ҽрқайсысымыздың борышымыз‖ деп ҿзі айтқандай ҧлы ҧстаз тек оқу-ағарту ісіне 

емес, сонымен қатар халық мҧрасын іріктеп-сҧрыптап, реттеп жариялауға да 

ҥлкен ҥлес қосты.  
«Ауыз ҽдебиетінің басқа тҥрлеріне қарағанда, мақалдың ҿзіне тҽн 

ерекшеліктері мен ҿзгешеліктері бар. Ең алдымен, ҽдебиеттік жағынан алғанда, 
мақал ҥлкен толғау, образ арқылы берілген логикалық ой қорытындысы болып 
келеді. Ол адам ҿмірінде, тҧрмыс-тіршілікте, қоғамдық жағдайларда кездесетін 
ҽртҥрлі қҧбылыстарға, тарихи мҽні бар оқиғаларға берілген даналық баға,  
тҧжырымды тҥйін есебінде қолданылады. М.Горькийдің ―Мақал мен мҽтел 
еңбекші халықтың тарихын, ҽлеуметтік барлық ҿмір тҽжірибелерін ҥлгілі, қысқа 
тҥрде айтып береді‖, - деуі осыдан. Қандай мақалды алсақ та, оның шығуына 
ҥлкен оқиға, мҽнді ҽңгіме себеп болған. Мақал соларға берілген баға, жасалған 
қорытынды, яғни ―тоқсан ауыз сҿздің тобықтай тҥйіні‖ есебінде жҥреді. Халық 
аз сҿзге кҿп мағына сыйдыра отырып, ҿзінің ҿмірінде кҿргендерін, бастан 
кешірген кезеңдерін, алған тҽжірибелерін мақал арқылы айтып береді. Бҧл 
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жағынан алғанда, кҿптеген мақалдар ақыл-ҿсиет, нақыл сҿз есебінде қызмет 
атқарады»[5, 79,80б.]. 

Қазақ халқы баласы алты жастан атқа қонған, ҿз елін сҥйген, халқына 
қорған бола алатын ер мінезді ҧрпақ тҽрбиелеуді ҿзіне ҥлкен мақсаттардың бірі 
етіп қойған, ел арасындағы талай даулардың тҥйінін бір сҿзбен шешкен небір 
даналарды дҥниеге келтірген ҧлы ҧлттардың бірі. Ҧлдарын адалдық пен ерлікке 
баулып, қыздарын арлы, намысты, ибалы етіп ҿсіруге, ҧрпағының қалай 
болғанда да адамдық қалыптан ауытқымай ҿмір сҥрулері ҥшін бағдар кҿрсететін 
ҧлтымыздың мақал-мҽтелдерін ауыз ҽдебиетіндегі шамшырақтардың біріне 
теңеуге болар еді. Мысалы, ―Кішілік пен кісілік - ҧлылықтың белгісі‖ [6, 113б.] 
деу арқылы ҽрқашан кішіпейіл, ҥлкенге қҧрмет, кішіге ізет кҿрсетумен, орынды 
жерінде жомарттық қылу арқылы адамдық қасиеттің биік шыңы ҧлылыққа 
жетуге болатынын уағыздаса, ―Шын ер жеңсе тасымас - жеңілсе жасымас‖ [7, 
103б.] деп Алланың берген сыйына шҥкіршілік етіп, сынақ ретінде берілген 
кейбір уақытша қиындықтарға сабырлы болуға шақырады. ―Қызға қырық ҥйден 
тыйым‖ деумен қыз баласын абыройлы ана болып ҿсуге ҥгіттейді жҽне де сол 
қоғамдағы орын алған ҽртҥрлі жағдайларға, келеңді-келеңсіз жайттарға ҿз 
бағасын беріп отырған таразы, тҿреші қызметін атқарып, ақиқатын ақтаратын, 
адамдық кҿзқараспен дҧрыс-бҧрыстығын айқындайтын бір қҧрал есебінде 
қабылдасақ та болады. ―Ерді жаяулық емес - қаяулық аздырады‖ [7, 103б.]  деген 
сҿзімен адамды материалдық тапшылықтан да кҿңіл тереңдігінің уайымы 
қҧртатынын меңзейді. Сонымен қатар, халқымыздың мақал-мҽтелдері ҿмірдегі 
барлық тақырыптарды қамтиды. Солардың ішінде ең кҥрделі бір саласы адам 
баласының еңбек ету жайларына арналған. Адал еңбекті ардақтаған халық кҽсіп 
ет, жҧмыс істе дегенде, ең алдымен, мал бағуды ҧсынады. Оның себебі қазақ 
халқының ертедегі тҧрмыс-тіршілігі, кҥн кҿрісі тҿрт-тҥлік малға байланысты 
болғандығынан. Ҿмір бойы мал бағып тіршілік еткен, оның сырын жақсы білген 
халық ҽрбір тҥліктің қандай қасиеті барлығын, адам ҿмірінде қандай орын алып, 
қандай қызмет атқаратындығын мақал арқылы да кҿрсетіп отырады. «Тҥстік 
ҿмірің болса, кештік мал жина» дей отырып, сол малдарының қасиетін, қызметін 
айтады. «Жылқы -  малдың патшасы, тҥйе – малдың қасқасы», «Тҥйе жисаң - 
нардан жи, сиыр жисаң -  тарғылдан жи», «Мал бақсаң, қойдан бақ, май кетпейді 
шарадан» деп бағалайды, тҿрт-тҥліктің тҧрмыс тіршілікте алатын орны қандай 
екендігін атайды.  

«Халық ҿзінің мақалдары арқылы мал бағу, мал басын ҿсіру жҿнінде 
ғасырлар бойы жинаған, жҥзеге асырған тҽжірибесін айтып береді. «Тҥлік тҿлден 
ҿседі» дей отырып, сол тҥліктерді ҿсіру ҥшін қажырлы еңбек керектігін 
ескертеді. ―Жатқанға жан жуымас, жалқауға мал жуымас‖, ―Ат шаппайды, бап 
шабады‖, ―Мал жисаң, қонысын тап‖, ―Бақпасаң мал кетеді‖ деп ақыл айтады. 
Адал еңбекті сҥйген халық, мал басын ҿсіру ҥшін аянбай жҧмыс істе, ерінбей 
еңбек ет, сонда ғана мал қҧралады дейді. Ал еңбек етпей, ҧрлық немесе барымта 
жолымен мал жинап баюды кҿздеушілікті халық қатты сынға алады, шенейді. 
Ҧрлық пен барымта халыққа жат екендігін, ол адамды тақырға 
отырғызатындығын, бҧлардан безу керектігін айтып, «Ақ жҥрген адам азбас» деп 
қорытады жҽне «Ҧрыға мал қҧтаймас», ―Барымтамен бас кетер», 
«Жортуылшының басы жолда қалады» деп сипаттайды»[5, 81б.]. 
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Тҿрт-тҥлік жайында шығарылған халық мақалдарының бҽрі де мал басының 
адам ҥшін аса қымбат, қадірлі екендігін айта отырып, бҧлардың ішінен жылқы 
мен тҥйені ерекше бағалайды. Тҥліктің басқа тҥрлеріне қарағанда, тҥйе мен 
жылқы кҿшпелі жағдайдағы шаруа адамы ҥшін зор қызмет атқарды, шҿлдесе - 
сусыны, кисе – киімі, жесе – асы болды. Екіншіден, тҥйе мен жылқы алыс жолға 
тҿзімді, ҽрі мықты кҿлік есебінде шаруа адамына кҿп пайдасын тигізеді. 
Халқымыз тҥйе малын  тҿрт тҥліктің пірі санаған. "Тҥйеге мінген қазақ, тҿрт 
ауыз ҿлең біледі" деген мақал осының дҽлелі болса керек-ті. Мал 
шаруашылығымен айналысқан қазақ халқы тҿрт тҥліктің ҿз ҿмірлеріндегі алатын 
орнын тамаша жеткізеді. Мысалы, ―Ат айналып қазығын табар, ер айналып елін 
табар‖, ―Адам сҿйлескенше, жылқы кісінескенше‖ деп жылқы малының мінез-
қҧлқын аша отырып, оның тіршіліктегі орны ҿз ҿмірлерімен тығыз байланыста 
екенін анықтап тҧрғанын кҿрсетеді. Жылқы малының сҥтін ішіп, етін азық 
қылып, ҿзін кҿлік есебінде пайдаланған қазақ халқы оны тҿрт тҥліктің ішіндегі 
ең қасиеттісіне балаған. Мҧнымен қатар, халықтың ел қорғау ісінде жылқы малы 
елеулі орын алды, басқыншы жауға қарсы аттанған батырларға сенімді серік, 
жауынгер жолдас болды. ―Ер қанаты -  ат‖ атанды. Сондықтан да адам 
баласының мақсат-мҧратына жету жолында жылқының алатын орны зор екенін 
―Таяқ тайға жеткізер, тай қҧнанға жеткізер, қҧнан атқа жеткізер, ат мҧратқа 
жеткізер‖ деп суреттеген.  Жалпы қазақ жҧртшылығына кҿшпелілік тҽн 
болғандықтан, бҽлкім, тҧрмыс-тіршілігін, салт-дҽстҥрін осы қасиетті тҿрт-
тҥлігімен байланыстырып отырған.  

―Қазақ тілі тҥркі тілдерінің ішіндегі ең таза, ҽрі бай тілге жатады. Қазақтар - 
шешен ҽрі ҽдемі сҿйлеудің ҥлкен шебері... қазақтардың халық ҽдебиеті аса бай 
ҽрі жан-жақты‖ [6, 72б.] деп орыс ғалымы П.М.Мелиоранский қазақ тілінің, 
қазақ халық ҽдебиетінің бай екендігін алға тартқанын халқымыздың мақал-
мҽтелдерінің белгілі бір жағдайларға байланысты берілген бағасы шынайы да 
қысқа жҽне ауқымды мағынаны қамтитын тілінің ҿткірлігімен де дҽлелдеп 
тҧрғандай.  Сайып келгенде, мақал-мҽтелдің сҿз ҿнерінде алатын орны ерекше. 
Мақал-мҽтел – бейнелі сҿз, тапқырлық, даналық тҧжырым. Мақал-мҽтел – кҿлемі 
қысқа, тілі ҧста, қҧрылысы тҧрақты сҿйлем. Сондықтан да ол жаттауға, есте 
сақтауға, керекті кезінде қынаптан қылыш суырғандай жаңғыртуға, пайдалануға 
оңай, оңтайлы. Мақал-мҽтел халықтың сан ғасырлық кҿрген-білгенінен, бастан 
кешкенінен қорытқан ақыл-ойының жиынтығы, анықтамасы. Табиғатта, ҿмірде 
ҥнемі қайталап тҧратын оқиғалармен, қҧбылыстармен байланысты туған, 
айтылған тоқсан ауыз сҿздің тобықтай тҥйіні.  

Сҿйтіп, мақал-мҽтел – қазақ ауыз ҽдебиетінің мол қазынасы, кҿлемі ең 
шағын халық шығармасы, қазақ халқының тҧрмысын, кҽсібін, салтын, ой-
парасаты мен дҥниеге кҿзқарасын кҿрсететін поэтикалық жанр деп білеміз.  
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СЕМЕЙ ҾҢІРІ ТАРИХИ-МҼДЕНИ НЫСАНДАРЫНЫҢ ТУРИСТІК 

КЛАСТЕРЛЕРДІ ДАМЫТУДАҒЫ РҾЛІ 

 

Қазақстанның халықаралық туризмге енуінің ҿзіндік болашағы бары белгілі. 

Біздің негізгі ҽлеуетті нарықтарымыз - Ресей, Қытай, Европа, Таяу Шығыс 

елдері. Ресей мен Қытайдың ҿзі ғана республикамызды 150 миллионнан астам 

туристермен қамтамасыз ете алады. Бҥгінде Қазақстан 52 елмен визасыз режимге 

кҿшу жҿнінде келісімдер жасап, «ЭКСПО-2017»-ні ҿткізуге дайындық 

барысында басқа да кҿптеген елдермен виза режимін қарапайымдандыру 

жҧмыстарын жҥргізуде. 

Солай бола тҧра Қазақстан туризмінің бҥгінгі даму қарқыны бар ҽлеуетті 

толық пайдалануға мҥмкіндік бермей отыр. Ҽлемде біз жайлы туристік 

мақсатпен баруға тҧратын ел ретінде ҽлі ҿте аз біледі. Қазақстан елінің бірнеше 

халықаралық жҽрмеңкелерге қатысу да кҥтілген нҽтижеге қол жеткізуге 

мҥмкіндік бермей отырғандығы белгілі. Оның бірден бір себебі, туристік 

саланың дамуының тҿмен деңгейі елдің туристер ҥшін жағымды имиджін 

қалыптастыру мҽселесіне қатысты ғылыми зерттеулердің жҽне Қазақстанда 

туризм саласындағы белсенді ПР-кампаниялар мен имидждік жобалар жасау 

мҽселесі бойынша кешенді жҽне жҥйелі талдаулар жҥргізетін ғылыми-зерттеу 

қҧрылымының жоқтығыментікелей байланысты деп білеміз. Сонымен қатар, 

елімізде қалалар мен аймақтардың туристік имиджін кҿтерумен шҧғылданатын 

мықты мемлекеттік-жекеменшік ҧйымдар да жоқтың қасы. Ғалымдардың 

зерттеуінше, «қазіргі туркомпаниялардың 80 пайызынан астамы 

қазақстандықтардың шет елдерде демалуын ҧйымдастырумен шҧғылданады, 

демек, олар шетелдік турҿнімдерді сату-сатып алумен айналысады».Осыдан 

келіп, республиканың қазіргі туристік нарығындағы жағдай маркетингті 

қолдануды, жаңа тҧтынушының басты ерекшеліктерін зерттеуді, туристік 

қызметтерді қолданушының уҽждемесі мен мінез-қҧлық ерекшеліктерін 

айқындауды талап етеді. Сол себепті туристерге арналған экспресс-жолсілтеуші 

ақпараттық ҿнімдерді дайындаудың маңыздылығы ҿз-ҿзінен айқындалады. 

Шығыс Қазақстан облысының мҽдени-танымдық туризмді дамыту ҥшін 

ҥлкен ҽлеуеттік мҥмкіндіктері бар. ШҚО-ның тек қазақстандық қана емес, 

сонымен қатар ҽлемдік туристік нарықта ҽлеуетті бҽсекеге қабілеттілігін кҿрсете 
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алатын айырықша табиғи-географиялық, климаттық, бальнеологиялық, мҽдени-

тарихи ресурстары бар, жҽне туристік саласының дамуына байланысты Алматы 

мен Астана қалаларынан кейін 3-орынды иеленеді.  

Шығыс Қазақстан облысы 1932 жылы қҧрылып,1997 жылдың 3 мамырында 

Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен оған Семей облысының 

аймағы қосылды. Жалпы облыс аймағы 283,3 мың ш.км созылып, жоғарғы Ертіс 

алабында орналасқан, онтҥстікте Қытай жҽне Алматы облысымен, солтҥстік 

шығыста Ресеймен, батыста Қарағанды жҽне Павлодар облыстарымен 

шекараласады жҽне Қазақстан Республикасының облыстары арасында аумағы 

бойынша ҥшінші орынды еншілейді. Облыс орталығы Ҿскемен қаласы 1720 

жылы қҧрылып, Кенді Алтай тауында орналасқан. Облыс алуан тҥрлі табиғи 

жағдайларымен ерекшеленеді, табиғаты да таңқалдырар алуан-тҥрлі. Мҧнда 

таулы бедердің кҥрделігімен жҽне бірқатар жалпы климаттық тҽртіп 

қҧбылыстарымен, сондай-ақ кҿптеген таулы жоталардың ауа ағысының 

таралуына ҽсерімен байланысты климаттың, ҿсімдіктің жҽне топырақтың 

вертикальдік аймақтығы кҿрінеді. Дала, шҿлді жҽне таулы тайга ландшафттар: 

батыста - Ертіс маңы жҽне Сарыарқаның жазықтары, шығыста - Алтай деп 

аталатын таулы ҿлке. Сонымен қатар, Шығыс Қазақстан жануарлар жҽне 

ҿсімдіктер ҽлемінің тҥр-тҥріне бай. Облыста республикамыздың орман 

байлығының 90%-ы жинақталған десе де болады.Аймақтың табиғатын сақтап 

қалу ҥшін қорғалатын аумақтар мен қорықтық орындар торабы қҧрылған. Бҧл 

Марқакҿл, Батыс Алтай, Алакҿл қорықтары, 8 жануартану мен ҿсімдіктану 

қорықшалары, 6 табиғат ескерткіштері жҽне Қатон-Қарағай ҧлттық табиғи 

саябағы[1]. 

Қазақстан Республикасының туристік саласын дамыту Тҧжырымында 

«Шығыс Қазақстан кластері «Табиғат таңғажайыптары ҽлемі» жҽне экологиялық 

туризмді дамыту орталығы ретінде» белгіленетіні жайлы айтылған. Ол 

кластерлерге ШҚО-ның солтҥстік жҽне шығыс бҿліктері енді. Кластердің 

орталығы болып туристік қызығушылық тудыратын 8 басты жер енгізілді. Олар: 

1) «Берел» мемлекеттік тарихи-мҽдени қорық-мҧражайының нысандары; 2) 

Бҧқтырма су қоймасы;3) Ертіс ҿзені мен Жайсан кҿлі;4) Катон-Қарағай 

мемлекеттік ҧлттық табиғи паркі;5) Қалжыр ҿткелі;6) Риддер-Анатау жҽне 

Иванов таулары;7) Алакҿл кҿлі;8) Семей қаласы. 

Семей – тарихы тереңнен бастау алатын, сҽулетті ескерткіштерімен 

ерекшеленетін қала. Қала тҧрғындары қойнауы қҧнды деректерге толы туған 

қаласының тарихын жҽне тарихи-мҽдени ескерткіштерін қастерлеп қҧрметтейді, 

аялап сақтайды.  Семей тарихына ҥңілсек, қатпарлы жылдар қойнауына, ҽртҥрлі 

дҽуірлер тҧңғиығына кіреміз. 1776 жылы салынған Ямышев қақпасының ҥлкен 

аркалары, шатырлы тҿбесі, карнизінің тҥрі қарапайым суретімен жҽне 

қабырғаларының екі метр қалыңдығымен, он метр тереңдігімен таң қалдырады. 

Осы қақпаның қҧлпы тарихи-ҿлкетану мҧражайында сақтаулы. Қала қамалының 

қақпасы ҿткен тарихымыздың белгісіндей ескерткіші болса, ХVIII-XIX ғасырлар 

арасында салынған тҿрт мешіт, екі шіркеу, ҽйелдер шіркеуі жҽне часовня қазіргі 

заманға сай жаңа мазмҧнда жҧмыс істеп, қаламыздың тарихи келбетін кҿрік 
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беруде. Солардың ішінде, губернатордың бҧрынғы ҥйі (қазіргі тарихи-ҿлкетану 

мҧражайы), екі мҧнаралы жҽне бір мҧнаралы мешіт, Тыныбай мешіті, Қытай 

Консулдығы (қазіргі «Бинар» қонақ ҥйі), ерлер гимназиясы (қазіргі Қазақ 

инновациялық-гуманитарлық заң университеті) орналасқан ғимараттар ҿткеннен 

қалған тарихи орындар[1]. 

Туристік кешен - ол бҥгінгі кҥні экономиканың бірден-бір болашағы болып 

табылады. Туризм - танымдық жҽне емдік қызметтер атқарады. Семей ҿңірі де 

осындай қызметтерімен табиғи-мҽдени мҧраларға бай. Семей ҿңірінен 

танымдық, ғылыми жҽне этникалық туризмге арналған объектілерді тамашалауға 

болады. Ҿңірге келуші туристердің қызығушылығын тудыратын негізінен сҽулет 

жҽне тарихи ескерткіштер болып табылады. Атап айтар болсақ: Абайдың білім 

алған ҥйі, Ахмет Ризаның медресесі, Ямышев қақпасы, Ф.М. Достоевскийдің 

ҽдеби-мемориалдық мҧражайы, тарихи-ҿлкетану мҧражайының ғимараты 

(губернатор ҥйі), бір мҧнаралы мешіт, екі мҧнаралы мешіт, Абайдың 

Республикалық ҽдеби-мемориалдық мҧражайы, Абай атындағы театр ғимараты, 

Тыныбай Каукенов мешіті жҽне Воскресенский қорғаны, 90 метрлік пилонымен 

Ертіс ҿзені арқылы ҿтетін аспалы кҿпірдің орасан зор силуэті жҽне «Сильнее 

смерти» Семей ядролық полигонының қҧрбандарына ескерткіш Монументі. 

Бҥгінде жоғарыда аталған сҽулет жҽне тарихи ескерткіштері Семейдің қазіргі 

заманғы символдарына айналып отыр. 

Сонымен бірге Семей қаласынан тыс жерлерге экскурсиялық бағыттар 

ҽзірленіп жҽне олар қазіргі уақытта жҧмыс жасауда.Саяхат бағыттары қазақтың 

ҧлттық мҽдениетінің тҥп тамырын ашады, қазақ ҽдебиетінің ғҧламасы – 

Абайдың, атақты философ Шҽкҽрімнің, біздің заманымыздағы ҧлы жазушы 

Мҧхтар Ҽуезовтың ҿмірлері мен шығармашылықтары жайлы айтылады, мҧнда 

тіпті Еуразиялық континенттің географиялық кіндігін білдіретін символикалық 

белгісін кҿруге болады, аты аңызға айналған Аттила мен Шыңғысханның 

батысқа жҥріп ҿткен жерлерін, «Абай-Шҽкҽрім» мемориалдық кешенін, одан ҽрі 

екі ғашық «Еңлік-Кебек» ақ мҽр-мҽр тастан жасалған қазіргі заманғы 

ескерткішін, Бҿрлі ауылында М.О. Ҽуезовтың ҽдеби-мемориалдық 

мҧражайынтамашалауға болады[2]. 

Семей қаласының туристік фирмалары демалыс жҽне емдеу бойынша 

қызметтерді Ертіс бойындағы «Строитель» профилакториінде, «Боровлянка» 

қарағайлы орманда, Шҥлбі жағалауындағы Шҥлбі су қоймасында, сондай-ақ 

Алакҿл кҿлінде демалысты ҿткізуді ҧйымдастыра алады. Туристердіңамфитеатр 

кешенінде этнографиялық ҧжымдардың тамылжыта салған ҽнін тыңдап, 

қазақтың киіз ҥйінде отырып ҽртҥрлі ҧлттық тағамдардан дҽм татуға да, 

сҽйгҥліктермен серуендеп, дала кемесі тҥйемен қыдырып, ҧлттық киімдерді киіп 

суретке тҥсуге де, ҧлттық аңшылық ҿнермен танысып, қазақ ҧлтының атты спорт 

ойындарына қатысып, ҿз бақтарын сынауларына да мҥмкіндіктері бар. 

Бҧл бағыттардың қҧрамдас бҿлігі  болып Абайдың асыл жарлары Ділдҽ мен 

Ҽйгерім мазарлары, Мҧхтар Ҽуезовтың ата – анасының мазарлары,достық пен 

мҽдениеттер қауышуының символына арналған «Гете – Лермонтов – Абай» 

мемориалды кешені де туристер ҥшін қызықты болары сҿзсіз. Табиғаттың 
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ерекше ілтипатымен жасалған «Қоңыр ҽулие» ҥңгірінен жҽне адам ескерткішінен 

тҧрады. Мҧнда ҽлі кҥнге дейін толық зерттеліп болмаған жер асты кҿлі бар. 

Семей қаласына жақын орналасқан кеңестік ядролық сынақ полигонының 

орыны «Қырғи қабақ соғыстың» суық ызғарын еске тҥсіреді. Бҧл маршрутта 

туристер ядролық сынақ қҧрбандарына арналған ескерткішпен, анатомиялық, 

тарихи-ҿлкетану мҧражайларымен ғана танысып қоймай, ядролық сынақтардың 

жер – анаға салған ҥлкен жарасы «атом кҿлін» де кҿре алады. Семей туризм 

бизнесінің орталығы ретінде де ҿзіне жҧртшылықты тартады. Туристер ҥшін, 

алдын ала келісіммен кҽсіпкерлік бҿлімі қаланың іскер қауымымен кездесуді 

ҧйымдастырады, соның ішінде кҿмір, алтын, молибден жҽне басқа да пайдалы 

қазбаларды шығаратын ірі ҿнеркҽсіптік кҽсіпорындармен, цемент, кірпіш, 

шифер, кабель-желі ҿнімін ҿндіретін, тігін, тон жҽне былғары ҿнімін шығаратын, 

аяқ-киім, жҥн, ҧн, қҧрама жем, консервілерді жҽне азық-тҥліктің кең тҥр-тҥрін 

ҿндіретін кҽсіпорындарымен таныстырады. 

Семей ҿңірінде конгрестік туризм ҥшін барлық жағдайлар жасалған. 

Іскерлік кездесулерге де, конференцияларға, симпозиумдерге арналған ҽртҥрлі 

залдар қандай да болсын талапқа сай. Семейді қазіргі кезде ҽйгілі халықаралық, 

республикалық спорт сайыстарын ҿткізу ҥшін жиі таңдайды.Туристерге қала 

театрлары, кҿптеген мейрамханалар, кафе, тҥнгі клубтар, бильярд салондары, 

сауналар, қазіргі заманғы аквапарк, дамыған сауда орталықтары бар 

ықыластарымен қызмет етеді. 

Осының барлығы туристердің кҿңілінде Семей ҿңірінің бейнесін жарқын да, 

сымбатты тҥрде сақтауға кҿмектесетіні сҿзсіз. 

Сонымен, Шығыс Қазақстан облысы Семей ҿңірініңмҽдени-танымдық 

туризмін дамыту – еліміздің рухани байлығы, егемендігіміздің дҽлелді дерегі, 

ҧлтымыздың мақтанышы десек артық айтқандық емес. 
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ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ ЖАЙ СҾЙЛЕМНІҢ ҚҦРЫЛЫМДЫҚ-

КОММУНИКАТИВТІК ТҤРЛЕРІНІҢ ИНТОНАЦИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

   

Кез келген тілдің фонетикалық жҥйесі оның сегменттік бҿлшектерінің, яғни 

сҿздердің дыбыстарынан ғана тҧрмайды, ол тілдің кҥрделі суперсегменттік 
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просодикалық деңгейін, яғни сҿйлемдердің, мҽтіннің жалпы интонациялық 

сипатын да қамтиды. 

Интонация термині латынның intonare «қатты сҿйлеу» деген сҿзінен пайда 

болғанымен, бҧл терминнің қазіргі мағынасы ҽрі кҥрделі, ҽрі сан қырлы. Ҽуен 

(мелодика), пауза, қарқын (темп), интенсивтілік, ырғақ (ритм), екпін, тембр 

интонацияның  компоненттері  болып табылады. Интонация мен сҿйлеу 

дыбыстарының қайсысы бҧрын пайда болғаны жайында ҽрқилы деректер бар. 

Интонация мен сҿйлеу дыбыстарының адамдардың бір - бірімен қатынас 

жасауында рҿлі ерекше.  Интонация дыбыстан бҧрын пайда болған деп 

есептеледі. Бҧған дҽлел ретінде дамуы жоғары саналатын ҥйірлі хайуанаттардың 

ҿзара қатынастарында олардың дауыс интонациясының қҧбылуының мҽні зор 

екені айтылады. Олар сол интонация ҿзгерістерінаңдап, ҿзара қатынастарына, 

тіршіліктеріне сигнал қабылдайды.  

Демек, сҿйлеу тілінің пайда болуынан кҿп бҧрын ҥйірлі хайуанаттардың 

қарым - қатынасына қызмет еткен интонация еді деп топшалауға болады.  

Интонация адамдардың қарым - қатынасындағы ең алғашқы қҧрал екендігін 

онтогенез кҿрсеткіштері де дҽлелдей тҥседі. Мысалы, бесіктегі сҽби.Сҽбилер ең 

алдымен уілдеуден бастап қана қоймай, сҿз мағынасын ҧға бастайды, соған сай 

ҽрекет жасайды. Оған біреу қатты сҿйлесе, иегін кемсеңдетіп жылай бастайды 

да, ал енді біреу жағымды дауыспен «агу»,  «кіш - кіш», десе де сол сияқты 

анасының еркелеткен сҿздерінің мағынасын ҧқпаса да кҿздерін жаутаңдатып, езу 

тартып кҥледі.Яғни, интонация тонының (тональность)  сҿйлеу сҿзінде де, 

адамдардың қарым - қатынасында да ҥлкен орын алатыны бҽрімізге мҽлім. Бір 

сҿздің айтылу интонациясына қарап ол сҿздің қандай сезіммен айтылып 

тҧрғанын білу қиын емес.Сондықтан, интонацияның сҿйлеуден, сҿзден бҧрын 

пайда болғанын мойындай отырып, оның кейінгі сҿйлеу тіліндегі мҽнінің зор 

екенін де баса айту керек. 

Интонацияны зерттеу тарихы ертеден, кҿне замандардан басталады. 

Байырғы замандадарда  интонацияның ерекшеліктеріне мҽн берген зертеушілер 

оны сахна ҿнерімен, шешендер сҿзімен жҽне тақпақ айтушылардың ҿнерімен, 

байланысты қарастырған.  Интонацияның логикалық жҽне эмоциялық 

қасиеттерін зерттеудегі ең кҿне деректер ежелгі Греция мен Римде кездеседі. 

Онда сҿйлеу тіліндегі ҽуен, пауза, қарқын, ырғақ туралы алғашқы тҥсініктер 

берілген. Сҿйлеу тіліндегі интонацияны дҧрыс қолдану жайында айтарлықтай 

пікірлерді М.В.Ломоносовтың «Краткое руководство к риторике» деген 

еңбегінде кездестіреміз. Онда шешендер ҿз сҿздерін қандай интонациямен жҽне 

қандай дауыспен айтулары керектігі жҿнінде ғана емес, сонымен қатар оны 

қандай мҽнерде, оған қандай кҿрік беріп айтуы керектігі жҿнінде де тҥсінік 

беріледі. Сонымен қоса, қазіргі қазақ тілінің интонациясы жайлы зерттеген                    

Зейнеп Мҥсілімқызы Базарбаева. 

Профессор З.М. Базарбаева  қазақ тілінің интонациялық жҥйесін  зерттей 

келе, сҧраулы сҿйлемнің тҿмендегідей интонациялық ерекшеліктерін атап 

кҿрсетеді: 
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Сҧраулы сҿйлемдер оған қойылатын сҧрақтардың мазмҧнына қарай ҽртҥрлі 

болада: ашық сҧрақ (тура сҧрақ), кҥмҽнді сҧрақ, қарсы сҧрақ, риторикалық сҧрақ. 

Сҧраулы сҿйлемдердің тҥр-тҥрлерінің интонациялық ерекшеліктері олардың 

мазмҧнымен жҽне жасалу ҽдістерімен тығыз байланысты. Енді ғалым атап 

кҿрсеткен сҧрақтың тҥрлеріне жеке-жеке талдау жасасақ: 

1) Ашық сұрақ. Кҿбінесе біреудің я бірдеменің жайынан хабар алу ҥшін, я 

оның бар-жоқтығын білу ҥшін диалогтарда қолданылады. Мҧндайда сҿйлеуші 

тыңдаушыдан жауап кҥтеді: Тамақтарыңды іштіңдер ме? – Мен тоқпын (Б. 

Нҧржекенов). Атың кім? – Қайырғали  (Ғ.Мҥсірепов). Астықтың ҿнімі қалай? – 

Жаман емес (Қазақ ҽдебиеті). Кім болып істейсің? – Ревизормын? (Т.Ҽлімқҧлов) 

2)  Күмәнді сұрақ.  Белгісіз, кҥмҽнді жағдайды анықтау ҥшін қойылады. 

Мҧндай ҽрі сҧраулы, ҽрі кҥмҽнді сҿйлемдердің баяндауыштарының қҧрамында – 

ма/ме, ба/бе сияқты шылаулармен қатар екен, шығар, ау, ҽ деген шылаулар 

болады. Сол жаққа мен де барсам ба екен? Мына мың болғыр бой бермей кетер 

ме екен? (Ғ.Сланов). Мҥмкін, біздің тексіздігіміз де осыдан басталған шығар? 

(Анатілі). 

3) Қарсы сұрақ. Кейде сҧраулы сҿйлемдерге тура жауап берілмей, сҧраққа 

сҧрақ тҥрінде қолданылған жауап қарсы сҧрақты білдіреді. Біздің ауылға 

барасың ғой, қызым? – Бармағанда қайтем? (Ҽ.Сҽрсенбаев). Сен балаң болуын 

тілейсің бе ? – Баланың керегі не? Біреуге ҿлтірткізу ҥшін бе?(М.Жҧмабаев) 

4) Риторикалық сұрақ. Кейбір сҧраулы сҿйлемдер жауап кҥту мақсатымен 

айтылмай, бірдеңенің жайын хабарлау мақсатымен де айтылады. Риторикалық 

сҧраулы сҿйлемдер кҿркем ҽдебиетте жиі қолданылады. Жыраулар 

толғауларынан берілген тҿмендегі мысалдарға назар аударсақ: 

Аңдысып жҥрген кҿп дҧшпан, 

Еліңе жау бор келеді 

Қҧлың кеп сені ҿлтірер 

Осыны Асан біледі 

Мҧны неге білмейсің? 

 

Осыны кҿрдім тҥсімде, 

Біл десе де білмейсің. 

Ей, Жҽнібек ойласаң... 

Қилы - қилы заман болмай ма? 

Суда жҥрген ақ шортан, 

Қарағай басын шалмай ма? 

Мҧны неге білмейсің 

Айтқан тілді алмасаң 

Енді мені кҿрмейсің. (Асан қайғы) 

Кҥлдір-кҥлдір кісінетіп, 

Кҥренді мінер ме екеміз?! 

Кҥдеріден бау тағып, 

Ақ кіреуке киер ме екеміз?! 

Жағасы алтын, жеңі жез, 
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Шығыршығы торғай кҿз 

Сауыт киер ме екеміз?!(Ақтамберді жырау) 

Экспериментті зерттеулерге сҥйене отырып (-ма/-ме, -ба/-бе, -па/-

пе)шылаулары арқылы жасалған ашық сҧраулы сҿйлемдердің интонациясын 

қарасақ, негізгі тонның сол шылауы жалғанып, мағыналық ҿзек болып тҧрған 

баяндауышқа дейін кҿтерілуімен қатар оның тон жиілігі мен интенсивтілігінің де 

біршама молаятыны байқалады. Мысалы; 

Ор қояндай жҥгінтіп, 

Аш кҥзендей бҥгілтіп, 

Жолбарыстай шҧбарды 

Тандап мінер ме екеміз?! 

Сол шҧбарға мінген соң, 

Қоңыраулы найза қолға алып, 

Қоңыр салқын тҿске алып, 

Қол тҿңкерер ме екеміз?! 

Шумақтың басы мен соңына қарағанда, оның ортасындағы сҿз 

буындарының айтылу қарқыны жылдамырақ болып тҧр. Берілген 

мысалдағыТандап мінер ме екеміз?!Қол тӛңкерер ме екеміз?! -ма/-ме 

шылаулары арқылы жасалып тҧрған сҧраулы сҿйлемдер интонацияның негізгі 

тон жиілігінің орташа регистрінде орта интенсивтілікпен айтылып тҧр. 

Сҧрау есімдіктері арқылы жасалған сҧраулы сҿйлемнің интонациясы сол 

есімдіктердің сҿйлемдегі орнына қарай қҧбылады. Сҧрау есімдігі сҿйлемнің 

басында тҧрған жағдайда, ол сҿйлемде екі мағыналық кезек байқалады. Оның 

біріншісі логикалық акценттелген сҧрау есімдігінде болса, екіншісі синтагманың 

аяғында екпін тҥскен сҿзден кҿрінеді. Мысалы; 

Бҧлан да бҧлан, бҧлан сан, 

Бҧланның санын оқ тесер, 

Бҧландап жҥрген жігіттің 

Жомарт қолын не кесер? 

Келтірілген ҿлең шумағындағы негізгі логикалық мазмҧнға ие болатын 

сҧрау есімдігі сҿйлемніңаяғына таяу болғандықтан, бҧл сҿйлемнің ҽуені 

мағыналық ҿзектегі соңғы буынға дейін кҿтеріліп барып, шҧғыл тҿмендейді. Сол 

себепті бҧл сҿйлем кең тоналды диапазонмен жоғары тоналды регистрде 

айтылады. 

Кҥмҽнді сҧрақтардың интонациясы баяу қарқынға жҽне шамалы 

интенсивтілікке ие болады. Мысалы; 

Кҥлдiр де кҥлдiр кiсiнетiп, 

Кҥреңдi мiнер ме екенбіз, 

Кҥдерiден бау тағып, 

Ақ кiреуке киер ме екенбіз? 

Жағасы алтын, жеңi жез, 

Шығыршығы торғай кҿз 

Сауыт киер ме екенбіз? 

Ор қояндай жҥгiнтiп, 
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Аш кҥзендей бҥгiлтiп, 

Жолбарыстай шҧбарды 

Таңдап мiнер ме екенбіз?(Ақтамберді жырау) 

Берілген мысалдағы: Ақ кiреуке киер ме екенбіз?Сауыт киер ме екенбіз? 

Таңдап мiнер ме екенбіз?сҿйлемдерінің тоналды диапазоны едҽуір болып келіп, 

орташа регистрде айтылып тҧр.Ал сҿйлемнің интенсивтілігі тонмен бірге ҿзгеріп 

ҿзара пропорциялы болады. 

Қарсы сҧрақтың тоналды ырғағы аяғына дейін кҿтеріліп келеді де, соңғы 

сҿздің ақырғы буыны ой екпінімен белгіленеді. Мысалы; 

Ертеңгікҥнболғанда, 

Еліңкеңесқҧрғанда, 

Айналыпақылтабарға 

Есіктегіебесін, 

Сонда, ханым, не десін?! 

Мен жоқболсам, Есім хан, 

Иттҥрткінікҿресің. 

Жиембетқайдадегенде, 

Не депжауапбересің?..(Жиембет жырау) 

Келтірілген мысалдағы: Сонда, ханым, не десін?!Не деп жауап 

бересің?..деген қарсы сҧрақтар жылдам қарқынмен айтылып тҧр. Бҧл жердегі 

қарсы сҧрақтың тоналдылығы аяғына дейін кҿтеріліп келеді де, ақырғы буыны 

ой екпінімен бірден тҿмендейді.  

Тобылғы сапты қамшы алып, 

Тҧмар мойын ат мiнiп, 

Қоныс та қарар ма екенбіз! 

Ел жазылып жайлауда 

Жақсылар кеңес қҧрғанда 

Мҧртымыз ҿрге шаншылып, 

Бҧрын да сҿйлер ме екенбіз! 

Мысалда келтірілген сҧраулы сҿйлемнің тоналды ырғағы аяғына дейін 

кҿтеріліп, соңғы сҿздің ақырғы буынының екпіні тҿмендеген.  

Берілген мысалдарға қарап, сҧраулы сҿйлемдер сҧраулы шылаулар арқылы 

жҽне сҧраулы есімдіктер арқылы жасалатын ҥлкен екі топқа бҿлінеді. Сҧраулы 

шылаулар мен сҧраулы есімдіктер сҿйлемдердің предикативтік (мағыналық) 

ҿзегіне айналады. Олардың интонациялық ерекшеліктері сҧраулы шылаулы 

сҿздер мен сҧраулы есімдіктердің функциясы мен орнына байланысты.  

Сҧраулы сҿйлемдердің жоғарыда кҿрсетілген екі тҥрінің ең негізгі 

ерекшелігі - максимальды тонының ҽрқашан интонацияның мағыналық ҿзегінен 

кҿрінуі болатындығы жайлы З.М. Базарбаева  «Қазіргі қазақ тілі 

интонациясының негіздері» атты еңбегінде жан-жақты баяндайды.  

Қорыта келе айтарымыз, жоғарыда баяндалған сҿйлемдердің интонациясы 

қазақ тіліндегі сҧраулы интонацияның екі инварианты болып табылады. Сҧраулы 

шылаулар арқылы жасалған сҿйлемдер мағынасы мен қҧрылымына қарай жалпы 
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сҧрақ интонемасына жатады. Ал сҧраулы есімдіктер арқылы жасалған сҿйлемдер 

арнаулы сҧрақ  интонемасына ие болады. 
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 Central universals of different languages‘ phraseological systems are set phrases 

of the language. They are the object of study of such science as phraseology. The 

objects of study of this science are universal features and properties of phraseological 

units and phraseological systems of different languages. They are studied from the 

standpoint of two disciplines of universals‘ linguistics, typological linguistics, on the 

one hand and comparative phraseology, on the other. The characteristic of modern 

universals‘ linguistics is that it does not appear as a separate science, but together and 

in concert with the typological linguistics. Since the general features and 

characteristics of different languages make it possible for the generalization‘s second 

stage of such features for the language of a large area, as well as a limited group of 

languages, so this is the reason why the problem of language universals correlates and 

crosses with the problem of language typology. There are three types of language 

universals in the system of this nonidentical science: a) linguistic universals; b) 

linguistic universals-implications. Only with this types of universals we can deeper and 

more comprehensively reflect and convey the essential, that is, universal and 

typological, characteristic features of human languages, because only on the basis of a 

set of absolute and relative universals (universals-implications) we can derive the 

general principles, the principles of the device, universal features and patterns of 

human languages. Universals-implications are more hypothetical than empirical 

universals. [2, 16] 

 As on the whole language level the phraseology system consists of two types of 

defining universals: 

a) Conceptual- semantic or extralinguistic; 

b) Systemic and structural caused and interlinguistic.  
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The first ones are defined as the mechanisms of language category common to all 

languages, that is, as means of language capturing and concepts‘ consolidation. They 

manifest the laws of human thinking. The latter reflect the universal principles of 

language organization of consolidation, concepts‘ storing and information about the 

world, that is, they contain information about the patterns and trends that are common 

to all languages in the concepts‘ consolidation arising from the sign and semiotic 

nature of human language. [1, 42] 

The first ones reflect the deep structures of language content, the latter – the 

surface structure, the form of linguistic signs. The notion of linguistic form is treated 

extensively in linguistics, because it includes an internal form of secondary 

nomination‘s linguistic signs and the whole sound and language nature. Here 

mechanisms and patterns of language category can be revealed more brightly. 

Phraseological units are a special language type of secondary nomination means 

characterized as multicomponent, separately formed and by the structure of certain 

phrase of figurative-holistic indecompoundable semantics. In linguistics it is accepted 

to distinguish the language means of primary, secondary and tertiary category. [3, 44] 

The first type is basically stated, extralinguistically motivated word, the second is 

linguistically motivated word, and the third is phraseological unit, which is 

situationally motivated by phrase. Lexical and phraseological categories differ in the 

extent of its versatility, the first is omnivorous and versatile, and the second shows the 

limitations and selectivity in this function.  

 For structural-typological study of phraseological systems of different languages 

distinction between two types of universals is essential: lexical-phraseological and 

proper phraseological. In the first case dominates semasiological approach in 

linguistics with elements of onomasiological principle of language learning. From the 

position of lexical-phraseological universals in language and in its nominative system 

there is an important fact, that vocabulary and phraseology are not separated, but are 

related to each other and interact with each other, mutually dependent. They are one 

single species of nominative system of linguistic resources generalized category. To 

the sphere of lexical-phraseological universals such general semasiological categories 

as polysemy, synonymy, antonymy and homonymy are related, which are inherent in 

the vocabulary and phraseology. However, they are language categories and 

phenomena, but not only lexical and phraseological. They are able to show on their 

core some differences between the vocabulary and phraseology. For the lexical-

semantic universals language and semantic motivation of the word, phraseological 

units, vocabulary and phraseology units should be classified. In the system of 

phraseological units we distinguish their component and global motivation. Some types 

of derivational bases may be universal in phraseological systems of different 

languages, for example, somatisms, nekrotisms, zoonisms and associative relationship 

of certain component types as derivational bases of phraseological units with certain 

aspects of reality. [2,33] Types of derivational bases and their phraseological 

conceptualization may cause different new phraseological universals-implications.  

 All universal manifestations and patterns related with motivation are closely 

connected and meet with their own linguistic and conceptual-semantic universals, 
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because they discover the associative-psychological substrate. On the one hand we 

speak about linguistic facts, about the relationship between internal form and actual 

phraseological meaning. On the other hand in the base of motion and motivation lay 

the mechanisms processes of cognitive-semantic order, image-associative operation of 

consciousness, memory, perception and recollection, that is, they are logical-semantic 

mechanisms, operations of phrase building and this kind of phrase building laws. 

Proper phraseological universals are completely different type than the lexical-

phraseological universals. They have to do only with phraseological system and 

phraseological units. Their establishment has its stages and approaches. .[1,43] 

On the first stage it is necessary to distinguish three groups of phraseological 

universals: 1) specified in extra-linguistic way; 2) lexical-phraseological; 3) proper 

phraseological. These problems should be solved in in two phases, involving: a) the 

delimitation of intersystem language phraseological universals from extralinguistic; b) 

the delimitation of proper phraseological universals from lexical-phraseological. We 

say about two options: a) the parameters of lexical-semantic universals; b) the 

parameters of proper phraseological universals.  

Regularity in phraseology and phraseological universals manifest themselves very 

clearly and systematically in phraseological models and phraseology simulation.  

 Phraseological units of one language, as a rule, have correspondence similar in 

somewhat with phraseological units in another language. With a glance of extent of 

structural-typological proximity of matched phraseological units different types of 

structural-typological correspondences and affinity are allocated: 

 1) Interlanguage phraseological equivalents of various types;  

2) Interlanguage phraseological-semantic correspondences of different types. 

Determining role in interlanguage phraseological equivalents and phraseological-

semantic correspondences is played by the concept of phraseological image, 

representation and relationship between them and actual value of a phrase. There is no 

1:1 correlation in different languages. In addition, the actual phraseological value is 

rarely predictable fully with all their pragmatic and semantic nuances.  

 Like any other images phraseological images associated with organism‘s reflex 

processes, the human memory, perception and reflection of the world, the knowledge 

and associative nature of human psyche. Besides, they largely determine the world‘s 

phraseological picture, which has its own characteristics of reflection and 

representation of the world and differs significantly from the lexical world picture. 

[4,63]  

 Different nations are able to equally divide, reflect and see the world. For this 

there are a variety of reasons, among which should be noted, first of all the unity and 

similarity of the real world, lifestyle, needs and desires of the people, the identity of 

their biology, physiology, psychology and of course ascending of modern languages 

phraseological units to the general image-semantic prototype. The fact of similarity of 

phraseological units in different languages on various aspects of their linguistic nature, 

development and operation makes the study‘s comparative structural-typological 

principles necessary and relevant.  
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 Comparative structural-typological study of different languages phraseological 

systems shows two patterns:  

a) The existence of thought unity and mental operations in both processes of 

conceptualizing the world and phraseology building, that is, phraseological derivation; 

 b) Selectivity and national characteristics in the two types of cognitive and 

linguistic human activities. 
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TEACHING ACADEMIC READING  

UNIVERSITY INTERMEDIATE STUDENTS 

         

The ability to read is considered one of the most important skills that learners of 

English as a Second Language (ESL) and English as a Foreign Language (EFL) need 

to acquire. It should be noted that for the most part reading instruction in the ESL and 

EFL lessons tends to focus on text processing, on the reader's understanding of the 

language of the text. To help learners cope with texts they may encounter in a setting, 

reading skills and strategies they are first taught on the basis of simple texts and then 

practiced on authentic reading material.  

The actuality of teaching students to read critically and from the point of view of 

academic Reading is based on the fact that nowadays our country tends to accept 

education standards of more developed countries. And the most specific feature of the 

educational system is the transition to credit system. It means that students must 

possess the abilities to work individually. Teachers should aim to develop learners‘ 

skills of this type of working from the very beginning. The practical purpose that is 

raised at educational institutions is the foundation of practical knowledge of a foreign 

language itself and the four general skills in particular.  But, for getting the 

communicative competence that is expected to develop the ability to master a foreign 



200 

 

language, the most important period from this point of view is the intermediate level. 

In this period learners have the formed skills that must be developed and consolidated. 

The efficiency of consolidation of the skills is based on the intensity and seriousness of 

their mental processes – the most important components of the cognitive activity. 

Thus, the physiologists that investigated this very period (L.S. Vigodsky, A.I. 

Bozhovich, V.A. Krutecky, N.S. Leites, A.V. Mydric, E.A. Shymin, A.V. Zakharova 

and others) underlined the fact of increase of intellectual forces of learners and the 

substantial changes in the style of their mental processes that gets more active, 

independent and creative character. The problem of organization of teaching reading 

from the critical point of view the following methodologists covered in foreign 

research works:  R.R. Jordan, G.M. Blue, G. Kalb, C. Nuttall, C.M. Johns [1]. 

Reading for academic purposes is a multifaceted subject. However, there is one 

fundamental aspect which can be the starting point for other consideration. When 

students read, it is for a purpose. Clearly, students can have different purposes in their 

reading; these will include: - to understand ideas or theories, etc., - to discover author‘s 

viewpoints; - to seek evidence for their own point of view (and to quote) all of which 

may be needed for writing their essays, etc., - to obtain information for some purpose 

or because we are curious about some topic; - to obtain instructions on how to perform 

some task for our work or daily life; - to keep in touch with friends by correspondence 

or to understand business letters; - to know when or where something will take place or 

what is available; - to know what is happening or has happened (as reported in 

newspapers, magazines, reports); - for enjoyment or excitement [2]. 

  Reading efficiency means approaching every reading task with a clear purpose 

and with the flexibility to adjust reading strategy to the purpose at hand. The strategies 

used for reading can be listed as follows: surveying, scanning, skimming, intensive 

reading and phrase reading. Having studied the approaches to skimming, scanning, 

surveying, and phrase reading, we worked out a set of reading exercises to develop 

academic reading in intermediate learners and tried them in practice. 

The subjects of the study were learners of two groups of Intermediate level of 

English proficiency. These students took a four-hour per week yearlong course. The 

research design consisted of two groups: the first one is experimental, the second one is 

control. The whole group is divided into two subgroups; each of them has its own 

teacher of English and its own classroom. The research was made on the whole group. 

The groups were randomly selected. The decision regarding division into groups was 

based on the availability of the work with all learners. The number of learners in each 

group was 12.  

Before the beginning of the experiment the first group (experimental) was called 

before lessons and was given the information about academic reading and the 

strategies and skills that can be used while reading. The experimenter explained the 

difference between reading and academic reading and gave the learners instructions 

about how to read from the critical point of view. The second (control) group didn‘t 

hear these instructions and didn‘t know the essence of skills for academic reading.  

The material was selected for the procedures taking part in the experiment. It 

contained a number of texts grouped into topics; each topic consisted of 6-8 texts of 
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varying length. All of the texts were taken as live links to the topics that had been 

discussed before. The purpose of the live links was to provide the students with the 

opportunity to further pursue their reading practice via the authentic links of the texts. 

Each text in all the topics was supplemented by worksheets focusing on close reading 

skills, global reading skills and critical literacy skills.  

The experimental groups studied according to the following study/lesson plan:  

During the first 10-15 minutes of class time, the students of both groups were 

asked to open the given text and read the item. The rest of the class time was devoted 

to individualized reading with students working independently on the topic and text. 

Each student could determine his/her own pace of progress. At the beginning of the 

course, they were asked to read each unit and its accompanying texts in order to choose 

a unit for focused reading. Students had the option of reading all the texts in the unit 

and then carry out assignment and read all the texts and complete the corresponding 

worksheets. The students were told that the purpose of the worksheets was to guide 

them through the reading process and to assist them in focusing on the ideas and 

information relevant to the topic of the unit.  

The physical setting of the control groups was the classroom. Each lesson began 

with 10-15 minutes of reading through the texts without any discussions of current 

information. After the initial reading the students were given a text to read and were 

asked to do the assignments on the accompanying worksheet. Frontal instruction was 

provided for teaching and demonstrating as well as for overcoming reading problems, 

such as text structure, language, and questions on the worksheet.  Also learners were 

given sheets of paper in order to make notes while reading and write down all possible 

problems and questions. 

Both quantitative and qualitative findings of the present experiment indicate that 

the usage of appropriate strategies [3] and skills of reading for academic purposes 

contributes to the development of EFL critical literacy skills and strategies more than 

the conventional environment of teaching English as a second language.  

Differences in the application of close reading skills, global reading skills, and 

critical reading skills to the advantage of specialized groups were found at the 

Intermediate level of English proficiency of two groups. 

The analysis of the work that was run to identify differences between Group 1 

(experimental) that was given the instructions about strategies and skills of academic 

reading and Group 2 (control) that read as the rest of learners revealed significant 

differences in the application of the following global reading skills: skimming of long 

texts in order to find the main ideas of the text; skimming and scanning for getting 

main idea of the passages for answering true/false; getting more detailed information 

for problem solving; skimming to identify the writer's conclusions and the problematic 

of the passage. 

One of the results of our experimental work can be shown with the sample task 1. 

Both groups were given the same task to read through the short texts A-H and answer 6 

questions that were given further. The task was to find the appropriate paragraph of the 

text to each statement.  Each student of each group was given the list with the text and 
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the list with the chart for answers. The time for each task wasn‘t limited but it was 

measured. The results of the first part of the experiment are in the next chart: 

 
Variables Group 1 (experimental) Group 2 (control) 

Number of errors 4 5 

Time for whole work with the task 12 min 21 min 

Time for reading 6 min 13 min 

Time for answering the questions 6 min 8 min 

Time for answering one question 1 min 2.3 min 

                        

Table 2. Work with sample task 1 

 

According to the data from Table 2 it is possible to say that reading (skimming) 

the text for finding the main ideas of each paragraph of the group 1 was made for 

shorter period of time whereas Group 2 needed twice as mush time in comparison with 

Group 1. As a summary for the first part of the experiment it can be said that skimming 

for getting main idea is more advantageous from the point of view of time that is spent 

on reading. But at the same time the number of errors in two groups shows us that 

looking through information doesn‘t lead to misunderstanding the most important 

items and getting the gist of the text, because the number of mistakes was practically 

equal in two groups. To be more exact Group 2 had more mistakes in comparison with 

Group 1 that was given the instructions about critical reading and about skimming as 

one of the most important strategy of reading for academic reading. 

On the whole, qualitative data are based on the subjects' progress reports based on 

the learners‘ answers and teacher's observation of the group that explained the essence 

of academic reading  and its difference from conventional one.  

In the end of experiment all the data of learners productivity was carried out and 

shown into diagram 1.  

 

 
                               

Diagram 1.  Data of learners productivity 
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In order to show the absence of negative influence of strategies and skills of 

academic reading, the number of mistakes of both two groups (control and 
experimental) were systemized and shown graphically in the diagram 2. 

  Groups 1 and 2, the students' progress reports referred to each student's reading 
behavior in the classroom. The students reported the answers to different questions 
during each class session, on reading problems they encountered, from where they 
received assistance and what they managed to accomplish in terms of quantity by the 
end of the lesson. As the course progressed, students of both groups reported an 
increasing awareness of their reading abilities, such as identifying reading problems, 
more self-confidence, i.e., less reliance on teacher's help. The teacher's observations 
indicated that students invested time, beyond the allotted class time period, in fulfilling 
the course requirements. They began to work before the beginning of class and 
remained to complete their work beyond the end of class. Furthermore, students 
preferred to avoid distractions, such as conversations with groupmates, to accomplish 
their reading assignments.  

 

 
Diagram 2.  Total accuracy of the results of the experiment 

 
The teacher's results of observation revealed the following observations regarding 

the students' classroom reading behavior. As in any conventional teaching 
environment, the teacher controlled the classroom activities, that is, the teacher 
planned what the students should read, located the students' reading problems, and 
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Variables Group 1 Group 2 

Time for whole work with the task (min) 47 min 71 min 

Time for reading (min) 21 min 36 min 

Time for answering the questions (min) 24 min 32 min 

Time for answering one question (min) 5 min  9.3 min 
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decided what kind of help to extend and to whom. The results of the experiment shows 
the gradual increase in the amount of reading accomplished in class, in the students' 
ability to work individually, and the decrease in their need to resort to the teacher for 
help.  

The progress reports in the experimental group as well as the same ones in the 
control group showed that the relation between the students' self-perception of reading 
aptitude and progress in the course was different at the two levels of proficiency of 
academic reading, regardless of the course format. At the higher level of proficiency in 
academic reading, the progress reports indicated noticeable improvement: as the course 
progressed, the students' behavior showed increasing independence and more 
significant results in comparison with Group 2. 

The research findings indicate that the reading environment when learners are 
able to use different strategies and skills of academic reading may contribute to the 
development of EFL critical literacy skills more than the conventional reading 
environment. This development may be due to the fact that all the assignments call for 
independence in reading and decision making. Using individual texts from the content 
unit as a source of background information, students must read through a number of 
different passages of material in search of the information requested. This selection 
process is based on the application of global reading skills, on the ability to make use 
of relevant background knowledge, to focus on major content, to critically evaluate 
that content, to draw and test inferences. In other words, it suggests that critical reading 
skills may play an important role in the development of independent reading ability.  

On the basis of the experimental data we developed the following 
recommendations for motivation the students: 1. Using content goals for reading 
instruction expands students‘ interest and motivation. Interested students focus on 
gaining meaning, building knowledge, and understanding deeply, rather than on 
learning skills or gaining rewards. For example, when the fifth graders received 
content-learning goals for reading, they increased their reading comprehension more 
than when they received performance goals of scoring well on tests. 2. Affording 
students choices in the classroom is a well supported motivational practice. 3. 
Properties of texts increase interest. When a topic is rated as interesting, when the 
format is appealing to students, and when materials are relevant to students‘ purposes 
in knowledge-development activities, interest and motivation increase. 4. Social goals 
or cooperative-learning structures in reading activities improve students‘ motivation 
and achievement. 5. Teacher involvement, which refers to students‘ perception that the 
teacher understands them and cares about their progress, is associated with intrinsic 
motivation for academic activities. 6. Extrinsic rewards and praise include such 
activities as reading or working for recognition in reading. Extrinsic rewards for 
reading are controversial, and, under some circumstances, undermine intrinsic 
motivation, which energizes long-term reading activities. 7. Emphasizing mastery 
goals in the classroom is a practice supported by most motivation theorists. When 
students read for mastery, they seek to: a. gain knowledge from text, b. understand 
stories fully, c.grasp the essence of literary texts, such as legends or poetry. When 
teachers emphasize such goals, students internalize them and become more self-
determining learners, which increases their achievement in the long term. 

The experimental investigation on the basis of proposed methodological 
recommendations shows us that their application allows teachers to increase the 
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productivity of teaching learners of intermediate level of language proficiency. 
Moreover, during the experiment we proved that the consecutive realization of 
orientation at academic reading proficiency and content materials of texts for work 
have positive and motivating influence on the learners. And as the result of these issues 
can be increase of intrinsic motivation for the process of mastering English as a foreign 
language. We can say with confidence that the experiment with use of academic 
reading was generally successful and it is appropriate and effective educational 
activity. 
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COMPARATIVE PHRASEOLOGICAL UNITS IN ENGLISH LANGUAGE 
 
Phraseological units are a special language type of secondary nomination means 

characterized as multicomponent, separately formed and by the structure of certain 
phrase of figurative-holistic indecompoundable semantics. In linguistics it is accepted 
to distinguish the language means of primary, secondary and tertiary category. The 
first type is basically stated, extralinguistically motivated word, the second is 
linguistically motivated word, and the third is phraseological unit, which is 
situationally motivated by phrase. Lexical and phraseological categories differ in the 
extent of its versatility, the first is omnivorous and versatile, and the second shows the 
limitations and selectivity in this function.  

 For structural-typological study of phraseological systems of different languages 
distinction between two types of universals is essential: lexical-phraseological and 
proper phraseological. In the first case dominates semasiological approach in 
linguistics with elements of onomasiological principle of language learning. From the 
position of lexical-phraseological universals in language and in its nominative system 
there is an important fact, that vocabulary and phraseology are not separated, but are 
related to each other and interact with each other, mutually dependent. They are one 
single species of nominative system of linguistic resources generalized category. To 
the sphere of lexical-phraseological universals such general semasiological categories 
as polysemy, synonymy, antonymy and homonymy are related, which are inherent in 
the vocabulary and phraseology. However, they are language categories and 
phenomena, but not only lexical and phraseological. They are able to show on their 
core some differences between the vocabulary and phraseology. For the lexical-
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semantic universals language and semantic motivation of the word, phraseological 
units, vocabulary and phraseology units should be classified. In the system of 
phraseological units we distinguish their component and global motivation. Some types 
of derivational bases may be universal in phraseological systems of different 
languages, for example, somatisms, nekrotisms, zoonisms and associative relationship 
of certain component types as derivational bases of phraseological units with certain 
aspects of reality. Types of derivational bases and their phraseological 
conceptualization may cause different new phraseological universals-implications.  

 All universal manifestations and patterns related with motivation are closely 
connected and meet with their own linguistic and conceptual-semantic universals, 
because they discover the associative-psychological substrate. On the one hand we 
speak about linguistic facts, about the relationship between internal form and actual 
phraseological meaning. On the other hand in the base of motion and motivation lay 
the mechanisms processes of cognitive-semantic order, image-associative operation of 
consciousness, memory, perception and recollection, that is, they are logical-semantic 
mechanisms, operations of phrase building and this kind of phrase building laws. 
Proper phraseological universals are completely different type than the lexical-
phraseological universals. They have to do only with phraseological system and 
phraseological units. Their establishment has its stages and approaches.  

On the first stage it is necessary to distinguish three groups of phraseological 
universals: 1) specified in extra-linguistic way; 2) lexical-phraseological; 3) proper 
phraseological. These problems should be solved in in two phases, involving: a) the 
delimitation of intersystem language phraseological universals from extralinguistic; b) 
the delimitation of proper phraseological universals from lexical-phraseological. We 
say about two options: a) the parameters of lexical-semantic universals; b) the 
parameters of proper phraseological universals.  

Regularity in phraseology and phraseological universals manifest themselves very 
clearly and systematically in phraseological models and phraseology simulation.  

Phraseological units of one language, as a rule, have correspondence similar in 
somewhat with phraseological units in another language. With a glance of extent of 
structural-typological proximity of matched phraseological units different types of 
structural-typological correspondences and affinity are allocated: 

1) Interlanguage phraseological equivalents of various types;  
2) Interlanguage phraseological-semantic correspondences of different types. 

Determining role in interlanguage phraseological equivalents and phraseological-
semantic correspondences is played by the concept of phraseological image, 
representation and relationship between them and actual value of a phrase. There is no 
1:1 correlation in different languages. In addition, the actual phraseological value is 
rarely predictable fully with all their pragmatic and semantic nuances.  

 Like any other images phraseological images associated with organism‘s reflex 
processes, the human memory, perception and reflection of the world, the knowledge 
and associative nature of human psyche. Besides, they largely determine the world‘s 
phraseological picture, which has its own characteristics of reflection and 
representation of the world and differs significantly from the lexical world picture.  

Phraseological fund and phraseological composition of any language form 
independent level, independent and important language system in structural and 
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functional approach. It is, generally known, to be very close to the lexical system, and 
for the reason that the words and phraseological units are the only in the language of 
education, by which language provides a generalized nomination and reflects the main 
distinguishing feature of the human mind - its categorical nature. 

Different nations are able to equally divide, reflect and see the world. For this 
there are a variety of reasons, among which should be noted, first of all the unity and 
similarity of the real world, lifestyle, needs and desires of the people, the identity of 
their biology, physiology, psychology and of course ascending of modern languages 
phraseological units to the general image-semantic prototype. The fact of similarity of 
phraseological units in different languages on various aspects of their linguistic nature, 
development and operation makes the study‘s comparative structural-typological 
principles necessary and relevant.  

 Comparative structural-typological study of different languages phraseological 
systems shows two patterns:  

a) The existence of thought unity and mental operations in both processes of 
conceptualizing the world and phraseology building, that is, phraseological derivation; 

 b) Selectivity and national characteristics in the two types of cognitive and 
linguistic human activities. 
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ВНЕДРЕНИЕ ПОЛИЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:  

ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Современные исследования показывают, что распространение многоязычия 

в мире — закономерный процесс, обусловленный коренными изменениями в 

экономике, политике, культуре и образовании.  Целенаправленное, системное 

осмысление феномена многоязычного образования началось относительно 

недавно, если не считать поиски эффективных методов преподавания иностран-

ных языков. Действительно, усилия исследователей до сих пор были 
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сосредоточены в основном на проблемах двуязычного образования. Процессы, 

связанные с освоением третьего языка и, тем более, ещѐ большего количества 

языков, наименее изучены и стали объектом исследования лишь только в 

последнее время — в связи с планами Европейской комиссии узаконить 

трехъязычное образование. 

Согласно концепции ЮНЕСКО понятие «многоязычное образование» 

предполагает использование в образовании, по меньшей мере, трех языков: 

родного,  национального и международного языка. Применение этих языков 

является «важным фактором  качества образования» [1]. 

Языковая политика и принцип многоязычия стали приоритетными 

вопросами при создании Европейского союза. В 1995 г. Европейская комиссия 

опубликовала официальный доклад о вопросах образования, в котором была 

поставлена цель трѐхъязычия всех европейских граждан. Комиссия подчеркнула 

важность многоязычных навыков общения в условиях единого рынка в 

информационном веке [2,3].  

Проблемы полиязычия, образования и культуры ежегодно рассматриваются 

на заседаниях Комиссии Европейского Сообщества с 2007 г. Более того, 

Еврокомиссия выделяет гранты для проведения исследований по полиязычию с 

применением средств электронного обучения  [4]. 

В Казахстане идея триединства языков впервые озвучена Н. Назарбаевым 

ещѐ в 2004 г. В октябре 2006 г. на ХІІ сессии Ассамблеи народа Казахстана 

Президент вновь отметил, что знание, как минимум, трех языков важно для 

будущего наших детей. А уже в 2007 г. в Послании народу Казахстана «Новый 

Казахстан в новом мире» Н. Назарбаев предложил начать поэтапную реализацию 

культурного проекта «Триединство языков», согласно которому необходимо 

развитие трех языков: казахского как государственного, русского как языка 

межнационального общения и английского как языка успешной интеграции в 

глобальную экономику [5]: «Казахстан должен восприниматься во всем мире как 

высокообразованная страна, население которой пользуется тремя языками» [6]. 

Именно с этого момента и начинается отсчѐт новой языковой политики 

Казахстана. Полиязычное образование было закреплено следующими 

законодательными актами: Конституция Республики Казахстан, Закон 

Республики Казахстан «О языках», Закон «Об образовании», Государственная 

программа функционирования языков в Республике Казахстан на 2001-2010 гг., 

Концепция развития иноязычного образования Республики Казахстан и другими, 

которые и составили его правовую основу. Перечисленными выше документами 

определены роль и место полиязычного обучения, принципы создания 

современной эффективной системы управления полиязычным образованием. 

Сегодня уже можно говорить о завершении работы по институциональному 

обеспечению реализации Государственной программы развития образования 

Республики Казахстан на 2011-2020 гг., базовыми компетенциями которой 

являются трѐхъязычие, евразийская поликультурность, коммуникативность и 

технократичность [7]. Госпрограмма развития языков осуществляется в три 

этапа. На первом этапе (2011-2013 гг.), проведен комплекс мер, направленных на 
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усовершенствование нормативно-правовой и методологической базы 

дальнейшего функционирования и развития языков. В рамках второго этапа 

(2014-2016 гг.) планируется реализация комплекса практических мер по вне-

дрению новых технологий и методов в области изучения и применения 

государственного языка, а также сохранения языкового многообразия. На 

третьем этапе (2017-2020 гг.) будет осуществлено закрепление результата через 

системный мониторинг степени востребованности государственного языка во 

всех сферах общественной жизни, качества его надлежащего применения и 

уровня владения при дальнейшем сохранении позиций других языков. По итогам 

реализации программы доля взрослого населения, владеющего государственным 

языком, составит к 2014 г. 20%, к 2017 г. — составит 80%, к 2020 г. — 95%. Доля 

казахстанцев, владеющих русским языком, к 2020 г. составит не менее 90%. Доля 

населения республики, владеющего английским языком: 2014 г. — равна 10%, 

2017 г. — 15%, 2020 г. — 20%. Доля населения, владеющего тремя языками 

(государственным, русским и английским), к 2014 г. 10%, к 2017 г. — 12%, к 

2020 г. — до 15%. 

Данная Концепция, рассматривая полиязычное образование как 

действенный инструмент подготовки молодого поколения к жизнедеятельности в 

условиях взаимосвязанного и взаимозависимого мира, ориентирует на 

углубленное изучение государственного казахского языка в гармоничном взаи-

модействии с обучением русскому и английскому. Особое внимание уделено 

профессионально ориентированному обучению языкам с целью подготовки 

специалистов, свободно владеющих тремя языками, что соответствует Закону о 

языках Республики Казахстан [8] и, несомненно, повысит кон-

курентоспособность специалистов. 

Имеется определенный опыт осуществления полиязычного образования 

вНазарбаев Интеллектуальных школах, в которых с учетом анализа 

современного международного опыта разрабатывается и внедряется модель 

трехъязычного обучения, основанная на уровневой системе изучения языков. 

Данная модель строится на том, чтобы учащиеся могли полноценно освоить 

устную и письменную речь на казахском, русском и английском языках. При 

этом должны учитываться не только правила введения в учебный процесс 

второго и третьего языков, но и возможности интерактивных методов 

погружения в иноязычную среду. 

С одной стороны, сегодня, когда перед системой образование ставится 

задача внедрения новейших методик уже дошкольной подготовки и раннего 

трехъязычия, в 32 вузах с 1 сентября 2012 г. внедрена подготовка более 5,5 

тысячи студентов спецотделений, что позволит в ближайшее время получить не 

только конкурентоспособных полиязычных специалистов, но и осуществить 

массовое внедрение полиязычия на всех этапах образования «дошкольное 

образование — школа — вуз — дошкольное образование». Это сделает процесс 

полиязычного образования непрерывным. 

В зависимости от языка обучения во всех школах, начиная со второго (а для 

казахского языка — с первого) класса, вводится изучение русского или 
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казахского языка. И начиная с 2013 г. вводится изучение английского языка с 1 

класса. Предполагается, что уже через 5 лет эти школьники должны будут 

изучать на английском языке все дисциплины школьного компонента. Кроме 

того, в настоящее время в Казахстане функционирует более 30 школ с обучением 

на трех языках.  

Следует отметить, что введение полиязычного обучения вызвало ряд 

проблем. Необходимость знания нескольких языков в современном мире и 

востребованность обществом поликультурной личности очевидны и сами по себе 

являются мотивацией в обучении. Однако профессиональная ориентация 

школьников предполагает их трехъязычную подготовку по базовым предметам 

будущей специальности. Так, будущие химики-технологи со школьной скамьи 

должны овладеть тремя языками в рамках определенного тематического 

минимума по дисциплине «Химия», будущие экономисты должны овладевать 

знаниями по экономике, экономической теории на трех языках и т.д. Однако Ка-

захстан, по сравнению с европейскими странами, из-за своего географического 

положения не имеет условий для естественного развития массового полиязычия 

со знанием активно функционирующего мирового языка. Следовательно, в 

условиях среднего образования необходимо организовать учебный процесс 

таким образом, чтобы выпускники имели достаточный уровень полиязычной 

компетенции для последующего непрерывного повышения речевой и 

коммуникативной компетенции на трех языках. Это требует специального 

проектирования процесса обучения неязыковым дисциплинам, которое 

способствовало бы без увеличения часов в учебном плане добиваться как 

выполнения стандарта по освоению содержания учебной дисциплины, так и 

овладения тремя языками в рамках выбранной изучаемой дисциплины. Данная 

проблема до сих пор не решена в учебных заведениях Казахстана. 

Однако есть и успешные решения указанных выше проблем по внедрению 

полиязычного образования, о чем свидетельствует диагностика будущих 

выпускников. Языковое развитие происходит в условиях качественного усиления 

процесса как языкового, так и культурного взаимодействия. К примеру, знание 

языков знакомит с культурным наследием народов изучаемых языков, 

происходит переосмысливание собственной индивидуальности, основанной на 

общности человеческих ценностей. Внедрение такой модели обучения и 

воспитания в казахстанской школе позволяет формировать всесторонне 

гармонично развитую личность, способную свободно ориентироваться в 

международном пространстве, владеющую казахским, английским и русским 

языками на достаточно хорошем уровне. Практика показывает, что большинство 

абитуриентов связывает выбор своей будущей профессии со знанием 

английского языка, считает знание иностранного языка необходимым для полу-

чения престижной работы и продвижения по служебной лестнице в будущем и 

полагает, что владение несколькими языками поможет им укрепить социальный 

статус и занять достойную позицию в современном многоязычном обществе, 

иначе говоря, быть коммуникативно-адаптированными в любой среде. Все эти 

факторы свидетельствуют о совместном функционировании казахского, русского 
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и английского языков в едином коммуникативном и социокультурном 

пространстве. 

С другой стороны, возникают трудности психологического и лингво-

педагогического характера, связанные с индивидуальными особенностями 

личности учащихся, их умением переключаться с одного языка на другой, 

уровнем обученности и объемом знаний в области языков. 

Во всей системе требований к условиям и ресурсному обеспечению 

реализации программ в полиязычном образовании основными являются 

требования к кадровым ресурсам. Стоит подчеркнуть, что подготовка 

англоязычных педагогических кадров для среднего, технического и 

профессионального, высшего образования стала возможной в рамках 

международной стипендии Президента РК «Болашақ». На современном этапе 

реализации стипендии акцент делается на магистерские и докторские программы 

обучения, а также подготовку специалистов технического и медицинского 

профиля, являющихся наиболее востребованными для нашей страны. Кроме 

того, в настоящее время стипендиаты имеют возможность обучения в 630 

ведущих вузах 32 стран мира. 

Как известно, полиязычное образование неразрывно связано с выполнением 

основных параметров Болонского процесса, корреляцией и унификацией 

учебных планов с Европейскими стандартами образования. Основным 

механизмом практической реализации при этом должен явиться принцип 

«двойного вхождения знаний»: языковое образование через изучение собственно 

языковых дисциплин и преподавание отдельных, к примеру, математических и 

естественнонаучных дисциплин на иностранном языке, социогуманитарных 

дисциплин на казахском или русском языках [13]. 

Обучение на трѐх языках и, как следствие, владение ими практически в со-

вершенстве будут способствовать академической мобильности обучаемых, их 

умению свободно ориентироваться в международном пространстве, в культуре и 

в традициях разных народов. 

Итак, языковая политика Казахстана выдвигает «разумную трансформацию 

языковой культурына основе равноправного использования трех языков: 

государственного, межнационального и международного общения» и позволяет 

нам осуществлять постепенное вхождение в мобильный мега-культурный 

мир. [9]. 
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3-секция. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ-

ҚҦҚЫҚТЫҚ КЕҢІСТІГІ ДАМУЫНЫҢ ҚАЗІРГІ МӘСЕЛЕЛЕРІ,  

БЕТАЛЫСЫ МЕН БАСЫМДЫҚТАРЫ 

Секция 3. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ТЕНДЕНЦИИ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЙ СФЕРЫ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

УДК 339.924 

БИГАБАТОВА М.М. 

КазНУ имени аль-Фараби, г. Алматы, Казахстан 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЕВРАЗИЙСКОЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

 
Трудно найти в мире хотя бы одну страну, имеющую довольно высокий 

уровень экономического развития и не стремящуюся укрепить свои позиции на 
мировом рынке путем объединения своих ресурсов и возможностей с ресурсами 
и возможностями экономических партнеров. Страны взаимодействуют исходя из 
своих политических, экономических, геополитических или геоэкономических 
интересов. 

Для Казахстана явным приоритетом в создании формальных 
интеграционных объединений были страны постсоветского пространства. 
Благодаря исторической и культурной близости, уровню экономического 
развития, технологического уклада и структурными особенностями экономик, 
между странами существуют множественные экономические и хозяйственные 
связи. 

Евразийская интеграция является относительно молодым процессом 
объединения стран бывшего СССР, однако при этом далеко не первой такой 
попыткой. Ей предшествовали, например, Содружество независимых государств, 
ГУАМ и тд. Очевидный прогресс на этом направлении наметился во время 
современного мирового экономического и финансового кризиса, когда в 2010 г. 
начал функционировать Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана, в 
рамках которого с 2012 г. начался переход на новую стадию интеграции – 
Единое экономическое пространство.  

В случае успешной реализации стратегии интеграционного сотрудничества 
интегрирующиеся страны получают прямой и косвенный дополнительный 
эффект в областях экономического развития, вовлеченных в интеграционные 
процессы, обеспечивают дополнительный рост экономики государств-членов, а 
также ускорение достижения национальных стратегических целей. 

В таблице 1 приведены результаты товарооборот Казахстана в разрезе 
стран. В последние несколько лет статистические данные не оправдывали 
позитивных ожиданий скорого восстановления экономики стран ЕАБР – как в 
прошлом, так и в 2014 г. неблагоприятные внешние факторы, прежде всего 
снижение цен на нефть, негативно сказывались на динамике экономического 
роста стран участниц. Решения стран ОПЕК по не снижению объемов добычи 
нефти на фоне роста добычи сланцевой нефти в США произошло падение 
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мировой цены на нефть марки Brent со $115 за баррель в конце июня 2014 года 
до $40-45 за баррель в 3 квартале 2016-го, что значительно повлияло на доходы 
страны. 

На макроэкономическое развитие Казахстана, помимо ухудшения внешних 
факторов экономического роста (падение цен на нефть), ожидаемое и значимое 
влияние будут оказывать изменения в российской экономике. В рамках ЕАЭС 
Россия является крупнейшим торговым партнером Казахстана: по данным 2015 
года, на Россию приходилось 19.7% всего товарооборота.  

 
Таблица 1 – Товарооборот Казахстана в разрезе стран 

  2014 г. 2015 г. 

Наименование 

континента, страны 

и группы стран 

Товарооборот Товарооборот 

всего 

удельный вес 

страны в 

общем объеме 

товарооборота, 

% 

всего 

удельный вес 

страны в общем 

объеме товаро-

оборота, % 

Всего 

в том числе: 

120 755 

337,9 

100,0 76 523 530,8 100,0 

Страны СНГ 28 599 545,9 23,7 20 970 333,2 27,4 

Страны ЕАЭС 22 095 595,9 18,3 16 323 915,6 21,3 

Армения 8 212,2 0,0 4 972,0 0,0 

Беларусь 835 132,0 0,7 541 521,4 0,7 

Кыргызстан 1 056 018,0 0,9 700 566,5 0,9 

Россия 20 196 233,7 16,7 15 076 855,7 19,7 

Страны вне ЕАЭС 6 503 950,0 5,4 4 646 417,6 6,1 

Азербайджан 252 066,8 0,2 125 521,3 0,2 

Молдова 93 611,8 0,1 89 500,7 0,1 

Таджикистан 699 865,6 0,6 583 711,2 0,8 

Туркмения 475 044,3 0,4 178 248,5 0,2 

Украина 2 881 751,6 2,4 2 001 484,7 2,6 

Узбекистан 2 101 609,9 1,7 1 667 951,2 2,2 

Остальные страны 

мира 92 155 792,0 76,3 55 553 197,6 72,6 

Европа 58 170 069,2 48,2 34 215 009,9 44,7 

  Страны ЕС 53 065 538,9 43,9 31 325 035,8 40,9 

Франция 5 775 725,7 4,8 3 351 854,1 4,4 

Италия 17 089 099,4 14,2 9 310 715,8 12,2 

Нидерланды 9 032 913,1 7,5 5 293 173,1 6,9 

  Страны вне ЕС 5 104 530,3 4,2 2 889 974,1 3,8 

Швейцария 4 721 463,0 3,9 2 788 418,0 3,6 

Азия 29 664 934,1 24,6 18 234 982,0 23,8 

Китай 17 156 639,5 14,2 10 567 950,9 13,8 

Америка 3 886 092,0 3,2 2 811 636,9 3,7 

Африка 335 889,7 0,3 215 574,8 0,3 

Австралия и 

Океания 98 807,0 0,1 75 993,9 0,1 
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Во внешнеторговом взаимодействии на страны ЕС традиционно приходится 

около половины товарооборота Казахстана. При этом следует отметить 

существенную разницу между показателями по экспорту и импорту в пользу 

первого в 4-ех кратном размере. Кроме того, можно говорить о наметившейся во 

время современного мирового экономического кризиса тенденции некоторого 

снижения доли ЕС во внешней торговле Казахстана. Структура торговли с 

Европейским союзом в целом воспроизводит структуру внешней торговли 

Казахстана. В товарах экспорта преобладают энергоносители,  в импортных 

товарах свою очередь доминирует машиностроительная продукция. Лидерами 

среди стран ЕС во взаимодействии с Казахстаном являются Италия, Нидерланды 

и Франция. Удельный вес этих стран за 2015 год составил 12,2%, 6,9% и 4,4% 

соответственно. 

Страны СНГ занимают вторую по значимости позицию среди торговых 

партнеров Казахстана. Лидером по взаимодействию с Казахстаном среди этих 

стран является Россия, который, по итогам 2015 г., по объемам товарооборота 

занимал первое место среди всех стран-торговых партнеров России. По 

сравнению с 2014 годом удельный вес России вырос на 3%. Существенным 

отличием от стран ЕС является отрицательное сальдо в торговле: экспорт – 4,5 

млрд. долларов, импорт – 10,5 млрд. долларов. 

В среднем примерно три четверти товарооборота со странами СНГ 

составляет товарооборот Казахстана с членами ЕЭАС.  

 

Таблица 2 – Результаты внешне торгового оборота Казахстана 2010-2016 
 

 

      

 

млн. долларов США 

  Таможенный Союз ЕЭАС 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

2015 

(январь -

август) 

2016 

(январь 

-

август) 

Внешнеторгов

ый оборот 

91 397,

5 

121 241,

7 

132 807,

2 

133 506,

0 

120 755,

3 

76 

523,50 
53 303,50 

38 

406,60 

в процентах к 

предыдущему 

году 

127,6 132,7 109,5 100,5 90,4 63,4 - 72,10 

экспорт 
60 270,

8 

84 

335,90 
86 448,8 84 700,4 79 459,8 

45 955,

8 
32 177,50 

22 

982,10 

в процентах к 

предыдущему 

году 

139,5 139,9 102,5 98 93,8 57,8 - 71,40 

импорт 
31 126,

7 
36 905,8 46 358,4 48 805,6 41 295,5 

30 567,

7 
21 126,00 

15 

424,50 

в процентах к 

предыдущему 

году 

109,6 118,6 125,6 105,3 84,6 74 - 73,00 

 

В таблице 2 приводятся результаты внешне торгового оборота страны за 

последние 6 лет, включая периоды, когда Казахстан был в Таможенном союзе, и 
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с начала 2015 года, когда Казахстан вступил в новый экономический союз. В 

течение переходного периода 2010 - 2014 гг. экспортный сектор расширился 

более чем на 32%, импортный сектор увеличился более чем на 31%.  

Внешнеторговый оборот Республики Казахстан за 8 месяцев 2016 года 

составил 38,4 млрд. долларов, что на 37,8% ниже, чем в аналогичном периоде 

прошлого года. Экспорт Казахстана сократился на 28,6% до 22,9 млрд. долларов, 

а импорт на 27% и составил 15,4 млрд. долларов США. Сальдо торгового 

баланса (чистый экспорт) за 8 месяцев 2016 года составляет 7,5 млрд.  долларов 

США, что на 32% ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года (11 млрд. 

долларов США). 

Профессор Т. Исаченко (2015 г.) описывает следующие этапы эволюции 

интеграционных процессов: 

1) Этап «институциональной интеграции». 

Определенная стабилизация социально-экономического положения в 

некоторых постсоветских странах в начале 2000-х гг. позволила им принять 

фундаментальные решения в отношении развития евразийской интеграции. В 

этот период было учреждено ЕврАзЭС, первоначальными членами которого 

стали Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Этот этап 

интеграционного взаимодействия характеризовался также усилением 

субрегионального сотрудничества: к началу 2000-х гг. практически все страны 

подписали двусторонние соглашения о свободной торговле между собой, 

закрепившие предоставление режима наибольшего благоприятствования в 

торговле и экономическом сотрудничестве. Серьезным испытанием для 

объединения стало присоединение Кыргызстана к ВТО в 2001 г., что в 

значительной степени обусловило пересмотр многих подходов к перспективам 

развития евразийской интеграции, без отказа от идеи в целом. Более того, в 2003 

г. президенты Беларуси, Казахстана, России и Украины, исходя из концепции 

разноскоростной интеграции, заключили Соглашение о формировании Единого 

экономического пространства как институциональной основы стабильного и 

эффективного экономического развития государств и повышения уровня жизни 

их населения. 

В 2010 г. рабочая группа стран СНГ приступила к работе над Договором о 

зоне свободной торговли. Данное решение представляло собой компромисс для 

государств, не готовых присоединиться к Таможенному союзу, перспективы 

которого были крайне неопределенными. 

В то же время наличие существенного числа правовых документов 

свидетельствовало, с одной стороны, о стремлении стран максимально 

унифицировать правовую базу регулирования внешнеторговой деятельности, а с 

другой стороны, – об отсутствии целостной концепции и последовательности в 

этом процессе, что характерно для опыта ЕС и явно затрудняет процессы 

реальной интеграции. 

2) Этап «реальной интеграции». 

Финансово-экономический кризис обусловил необходимость поиска новых 

путей обеспечения устойчивого развития, в том числе посредством 
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региональных интеграционных процессов. В июне 2009 г. были определены 

этапы и сроки формирования единой таможенной территории ТС. Наличие 

определенного прогресса в интеграционном сотрудничестве теперь уже трех 

стран не означало отсутствие трудностей. Между участниками ТС и по сей день 

существуют существенные различия в экономическом потенциале и структуре 

экономик. 
Впоследствии на базе ТС государства перешли к формированию Единого 

экономического пространства (ЕЭП), предусматривающего свободу движения 
товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов. В ноябре 2011 г. президенты 
Беларуси, Казахстана и России подписали Декларацию о евразийской 
экономической интеграции и определили 1 января 2012 г. датой начала 
функционирования ЕЭП. Развитие ТС и ЕЭП стало основой для создания ЕАЭС. 

Оценивая интеграционные процессы, следует отметить, что ни одно 
соглашение так и не стало реальным вкладом в формирование единой торговой 
политики и обеспечение конкурентоспособных позиций как всего блока, так и 
его отдельных участников. Одна из проблем связана с тем, что практически во 
всех документах основное внимание было сосредоточено на поверхностном, 
бюрократическом оформлении, а не на реальном углублении  сотрудничества. В 
отличие от ЕС, где инициатива развития сотрудничества шла от 
предпринимательской сферы и бизнеса, соглашения в рамках СНГ представляли 
интересы политической элиты без учета потребностей игроков рынка. 

3) Перспективы интеграции. 
В качестве итога интеграции на постсоветском пространстве планируется 

учреждение Евразийского союза (ЕАС), одним из этапов которого является 
создание с 2015 г. ЕАЭС. Сама по себе идея вполне понятна и обоснована, 
однако, принимая во внимание темпы и объективные условия формирования 
тесного блока стран евразийского региона и особенности его расширения, 
следует учитывать все потенциальные риски и трудности. Глубокая интеграция 
должна представлять собой не просто объединение усилий в целях 
противостояния Западу или в качестве альтернативы рынкам, ограниченным 
санкциями и контрсанкциями, а более эффективным инструментом интеграции 
стран региона в международное экономическое сотрудничество и обеспечение 
устойчивого развития. 

Эффективность внешней торговой политики определяется уровнем развития 
бизнес климата, способностью отечественных предприятий становиться 
конкурентоспособными и доводить свою продукцию на зарубежные рынки, 
степенью либерализации торговли. Согласно докладу «Ведение бизнеса» 
опубликованным Всемирным банком и Международной финансовой 
корпорацией Казахстан, поднявшись на 12 позиций, занял 41 место в рейтинге 
комфортности и ведения бизнеса в 2016. Казахстан смог опередить такие страны 
постсоветского пространства как Беларусь (44-е место), Россия (51-е место), 
Молдова (52-е место), Азербайджан (63-е место), Кыргызстан (67-е место), 
Украина (83-е место) и Таджикистан (132-е место). 

Эта модель предполагает начало интеграционных процессов в области 
экономического взаимодействия с постепенным переходом к полноценному 
межгосударственному сотрудничеству во всех остальных областях. Очевидно, 
что объединение потенциалов государств Содружества, экономических, 
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интеллектуальных, энергетических, транспортных, пространственных, 
стратегических, людских ресурсов, слияние рынков в перспективе 
общеевразийской модернизации, безусловно, станет выгодным для всех 
участников этого процесса. 

Успешное развитие экономической интеграции решающим образом зависит 
от наличия у стран-участниц высокоразвитого промышленного потенциала, 
создающего почву для интенсивного внутриотраслевого обмена. Если же 
хозяйственные связи ограничиваются межотраслевым обменом, то они, как 
правило, оказываются весьма уязвимыми к колебаниям политической и 
экономической конъюнктуры. 

Уровень промышленной специализации и кооперации между 
предприятиями стран ЕАЭС заметно ниже, чем в ЕС, НАФТА и даже в АСЕАН. 
Эксперты отмечают минимальное развитие секторальной составляющей 
евразийской интеграции, слабые связи между субъектами хозяйственно-
экономической деятельности ее государств участников (Буторина, 2015). 
Схожесть экспортных потенциалов России, Казахстана и Беларуси, их общая 
высокая потребность в импорте высокотехнологичных товаров — 
дополнительный вызов для стратегов. 
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METHODICAL BASES OF ASSESSMENT OF AGRICULTURAL  

LAND USE 

 

 Problem setting. Taking into account that land property is geographically 

determined and legislated in Ukraine, it has certain restrictions: farming on land  by its 

owners and leaseholders should be carried out forming sustainable land use and 

increasing responsibility levels for rational land use. 

Despite  positive results obtained in the process of modern transformation of land 

relations, the economic potential of Ukraine and, in particular, of Lugansk region 

hasn‘t created favorable conditions for effective and rational land use, for improving 

soil fertility, and for population living standards growth. In this way, ecological and 

economic assessment of modern use is of practical value from the point of view of 

providing steady rational land use development. 

http://www.ictsd.org/bridges-news/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B
http://www.stat.gov.kz/
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Latest researches analysis. Value of land as a main means of agricultural 

production in a particular economic infrastructure, is primarily determined by its 

fertility, i.e. capability to provide plants with nutrients for their growth and 

development. Problems of efficient use of soil fertility were shown by K. Marx when 

developing differential rent issues, he wrote that "although soil fertility is an objective 

soil property, economically it means relation to the current level of chemical and 

mechanical agricultural means and in this way it changes depending on this 

development level. " And next: "with the development of Sciences and agronomy land 

fertility changes since the means with the help of which soil elements become suitable 

for immediate use change‖. Hence, Marx made a well-known conclusion that "fertility 

is not to the same extent natural soil property as it may seem: it is closely connected 

with modern social relations" [6]. Therefore, soil fertility level depends not only on the 

properties obtained from the previous stages of the use of nature. Established as a 

result of human activities in specific historical conditions agricultural land fertility as a 

complex integral natural and productive soil characteristics depends on the level of 

society's productive forces and its productive relations. The Marx‘ understanding of the 

main point of interaction between nature and society is a methodological basis of 

ecological and economic assessment of agricultural land. 

Article purposes. It is difficult to argue about the role of soil fertility in providing 

effective agriculture. However, nowadays, land property in Ukraine is approved and 

legislated in the process of formation sustainable and rational land use. Thus, the 

purpose of the article is to determine the level of ecological and economic efficiency of 

natural resources use in modern land relations. 

Article body. Determination of ecological and economic efficiency is a complex 

and multilateral problem requiring researches in various fields of science. The basis of 

its solution is the use of a complex procedure combining economic, ecological and 

agronomic indices. Ecological and economic efficiency of agricultural land use shows 

production results in relation to the used natural energy potential of natural resources 

and to the unrenewable energy including human intervention consequences 

elimination. At the same time ecological and economic efficiency indices should show 

complex and integral nature of the interrelation and interdependence of economic and 

ecological processes on the principle of feedback. 

Finding out ecological and economic land use efficiency for calculations to be 

exact we adopt the following definitions: 

1. Economic efficiency of agricultural production is defined as the maximum 

output increase at the lowest labor and resources costs per land lot using suitable crop 

growing technologies. Integral index of economic function of soil is its biological 

productivity (yield) which is mainly determined not so much by its humus content but 

by the use of agro-technical, agro-chemical and other types of reclamation. 

2. Ecological efficiency of land use means the formation of "human - 

agroecosystem" interrelations on the basis of objective ecological laws determining 

natural processes. Required condition is soil fertility maintenance and increase. 

Traditionally, the object of improving of soil quality is fertility, which in turn is 

divided into: natural, artificial, potential and effective. Integral index characterizing 
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ecological soil functions is its humus content which determines the water-physical 

(porosity, water permeability), physicochemical (chemical composition, etc.) and 

biological properties. The general qualitative condition of land lot is determined by 

quality index point. 

3. The aim of ecological-economic index is to assess the state and changes in the 

results of economic activity carried out during human production activities and 

anthropogenic environmental changes.  

In this case, the above indicator provides an estimate of land use in terms of land 

lease, to balance the economic interests of land users and environmental requirements 

on the part of landowners. 

So, on the basis of the above, as an indicator for assessing ecological and 

economic efficiency of use of agricultural lands in Lugansk region we propose the 

following formula: 

 

С = ( B * С point + Ac.) * Cc., 

                                                              C ef 

where С - evaluation of the ecological-economic efficiency of use of land, 

RUB./he; 

B - estimation of land quality points; 

С point accounting price of points, RUB.; 

C ef - normative effectiveness coefficient of capital investments; 

Ac. - the value of fixed assets for production purposes per 1 he of agricultural 

land, RUB.; 

Cc. -   the coefficient of priority of agriculture as an industry. 

Accounting price of quality score (C point) is determined based on cropping 

patterns, type and kind of crop rotation on the basis of a real regional market 

conditions of pricing. 

 

C point =  ∑ Yi * PVi * Pp., 

                    100 * B  

where    C point - accounting price of points, RUB. 

Yi - the yield capacity of crop, kg/he; 

PVi - the unit weight of crop in the cropping pattern (crop rotation), % 

Pp. - selling price of crop, RUB. 

This technique allows us to estimate the aggregate level effect of the economic, 

agronomic and environmental criteria of land use in agricultural production due to the 

fact that the use of points site allows comparative assessment of soil fertility expressed 

through the indicators (defined on a scale) their suitability for cultivation in 

agricultural crops (accounting for the environmental aspect). Accounting price of 

quality may be determined for each land plot which are the fertility, structure planting 

(crop rotation), intensity of use, based on its weighted average economic assessment 

(the economic dimension).  

Accounting price of quality may be determined for each land plot which are the 

fertility, structure planting (crop rotation), intensity of use, based on its weighted 
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average economic assessment (the economic dimension). That is a methodological 

approach is proposed for calculating the price points of quality provides for the 

valuation of output of agricultural products by the average annual current prices and 

actual yields taking into account the structure of sowing under fixed quality land 

(quality score) at the time of evaluation. 

The value of fixed assets for production purposes is determined based on the total 

area of agricultural lands in Lugansk region. 

Normative effectiveness coefficient of capital investments is determined based on 

the payback period of investment in the development of equal size and qualitative 

characteristics of the land plot and bring it to a sufficient level of performance has been 

released land in exchange for the withdrawn land for nonagricultural purposes. 

That is the regulatory factor used in the ecological-economic assessment, 

determines priority of use of agricultural land to other types of non-agricultural lands. 

However, the practical importance of the given procedure for determining 

ecological and economic efficiency has considered the effective implementation of 

technological norms of production of agricultural crops, affecting the preservation of 

the quality of the land and characterizes the level of effective soil fertility. For this, we 

consider it appropriate to use a methodological approach, which is referred to as 

technical efficiency. Technical efficiency is a kind of effective method DEA (Data 

envelopment analysis), i.e., the analysis of the shell data. 

Under the terms of the application of the DEA method agricultural enterprises  

defined as the ratio of the specific final product (products) to the input factor (factors), 

which is used for  production. The application of this model in agriculture is conduct a 

dynamic assessment of the effectiveness of agricultural technological process by a 

principle of calculation of the relevant technical indices (taking into account agronomic 

aspect). Technical efficiency is defined as the quotient from dividing the sum of all 

outgoing parameters (in this case, yield capacity) by the sum of all incoming factors 

(the combination of farming practices used in growing crops). 

The coefficient of the priority of agriculture as an industry expert is determined 

by the level of the entity. Given that the priority agricultural land, Lugansk region has 

no clear legal regulation, and the calculation of its level is complicated by the 

methodology of the expert research and the same time is a separate branch of study, the 

corresponding coefficient taken as 1, and, therefore, the formula of ecological and 

economic efficiency of land use in the region takes the following form: 

 

С=( B * С point + Ac.)  , 

                                                                C t.ef. 

where C t.ef. - the coefficient of technical efficiency of land resources. 

The corresponding calculations based on agricultural land area of the Lugansk 

region was carried out in several stages: 

1. The determination of the accounting price of the quality score for on the major 

crops grown in the Lugansk region: cereals (winter wheat, barley, maize), sunflower, 

potatoes and vegetables. Calculations of the yield of these crops, their share and sales 
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prices have been calculated as averages for administrative districts of Lugansk region 

for 2008-2014 years. 

2. Calculation of the coefficient of technical efficiency of land use, taking into 

account the subjective factor of management on the ground, that is the level of 

intensity of crop production in modern conditions of farming (or the use of effective 

soil fertility) according to the formula: 

Technical efficiency = E the actual yield, price / he 

                           E   the cost of agricultural activities, RUB. / he 

The level of use of effective soil fertility depends on plant varieties, farming 

practices, amounts of mineral fertilizers, economic conditions, etc. In this regard, 

effective fertility is manifested in economic or natural economic form, because is 

formed in terms of specific human activities when substantial deviations of biological 

cycle of substances from natural phenomena in the direction of decrease and increase. 

To calculate the efficiency cost index, it is advisable to change the natural units of 

productivity measurement into cost units: centner per hectare in RUB per hectare at the 

current price of one centner of the relevant crop. The calculations of direct production 

costs were carried out according to the traditional technology of cultivation of 

agricultural crops, which are dominant in Lugansk region. 

Taking into account that different crops change in the rotation, and their yield 

differs significantly according to the farms of the region it is necessary to calculate the 

average weighted value of relevant indices by administrative districts of the region in 

terms of cereals, sunflower, potatoes and vegetables. The dynamics of technical 

efficiency of land use of Lugansk region as an average weighted value with the crops 

for 2008-2014 is characterized by the absence of clear trends and ranges within 

47,45% - 100,85% depending on economic conditions of agricultural production (Fig. 

1). 

  

Figure 1.Dynamics of the level of technical efficiency of land use of Lugansk 

region for 2008-2014 (the actual level). 

 

3. The determination of the value of fixed assets per one hectare of agricultural 

lands. The decrease in the level of available funds of the region due to the reduction of 

technical and energy equipment status of the enterprises, due to the low level of 

investment activity in this branch.  

4. Assessment of ecological and economic efficiency of land use in the region, the 

calculations are given in table 1. 

 

 

Technical efficiency, %
0

200

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

47,45 100,85 62,39 92,43 97,97 82,03
91,71
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Table 1. Assessment of ecological and economic efficiency of land use of 

Lugansk region for 2008-2014 (effective fertility) 

Years 

Accounting 

price of quality 

index point 

(C point) 

Coefficient of 

technical 

efficiency 

(C t.ef.) 

Value of fixed 

assets per one 

hectare, RUB. 

Quality 

index 

point 

Assessment of 

ecological and 

economic efficiency, 

thousand RUB/he 

 

2008 62555,133 0,4745 1499,24 

54 

7120,52 

2009 66357,469 1,0084 1491,18 3554,95 

2010 88308,94 0,6239 1479,66 7644,82 

2011 92529,547 0,9243 1462,25 5407,28 

2012 120205,55 0,9797 1481,22 6627,08 

2013 169672,01 0,8203 1543,27 11170,98 

2014 170775,83 0,9172 886,68 10055,29 

 

The assessment of ecological and economic efficiency of the actual land use (soil 

fertility) in the region is determined within 3.6-11.2 thousands RUB per one hectare, 

which is a positive result and indicates a sufficient level of economic returns of land, 

with appropriate ecological load of land resource. The positive dynamics of the 

calculated index characterizes the increase in the level of rational land use in 

conditions of rental use. 

Thus, given procedure made it possible to determine the actual level of ecological 

and economic efficiency of agricultural production based on the use of land as a means 

of production (based on the average annual yields and prices of agricultural products at 

the time of assessment). But to assess complexly the efficiency it is necessary to 

determine objectively the potential capability of lands in Lugansk region (the 

efficiency of use of potential soil fertility) and to compare with the previously 

calculated actual level. 

The calculations which determine the level of efficiency of use of potential soil 

fertility of agricultural lands in Lugansk region were carried out as follows: 

 1. The potential productivity of agricultural lands is determined on the basis of 

data on accounting crop yield using the formula: 

Y = P * C point, 

where Y – accounting crops yield, c/he; 

P–assessment of land  lot in quality index points; 

C point - yield price of quality index point determined by dividing the maximum 

crop yield by the maximum point of assessment (100 points). 

According to the previous researches of scientists-agrarians of Lugansk National 

Agrarian University the price point of crop yield of the main agricultural crops of 

Lugansk region is 0.41c., in particular [5]: 

for winter wheat - 0,622c.; 

for winter wheat - 0,48c.; 

for barley - 0,37c.; 

for maize grain – 0,81c.; 

for sunflower seeds - 0,235c., etc. 
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2. The calculation of the coefficient of technical efficiency of land use, which 

provides the consideration of the objective factor of land management. Technical 

efficiency of the use of potential land fertility involves the ratio of potential crop yield 

(as a resource of land fertility with normative cultivation technologies established in 

the region) to the combination of agricultural activities in optimal technology 

conditions of their cultivation with the direct production costs per 1 hectare of sowing 

area. This index is a limit to land productivity in the region in terms of implementation 

of the normative crop cultivation technologies. Thus, the index takes into consideration 

the objective factors of production. 

Technical efficiency = Σ the resource of fertility, c/he 

                            Σ agricultural activities with normative  

                                    cultivation technologies, RUB/he 

The basis of the calculation of direct costs in crop production is the costs for 

implementation of traditional cultivation technology using technological maps for 

example of the State Experimental Training Farm of Lugansk National Agrarian 

University, which is a typical farm of Lugansk region. 

According to the given calculations the average weighted technical efficiency of 

land potential in Lugansk region is calculated (Fig. 2). 

 

Figure 2. The dynamics of technical efficiency‘s level of soils of Lugansk region in 

2008-2014 (according normative indexes),% 

 

Thus, the shown indexes testify that in the conditions of considerable rates of 

degradation of soils on swingeing majority of the ground descriptions, a fairly high 

level of efficiency of the use of natural potential of soils of Lugansk region takes place 

at optimal (normative) technology of growing of products of crop husbandry and 

agrotechnics. It is an evidence that value of direct costs on the production of goods at 

current prices in 2008-2014 years within the limits of 12,63-214,03% is covered by the 

sum of the got income in the conditions of realization of gross products of crop 

husbandry in sizes of natural return of the ground, and it characterizes the favourable 

conditions of agriculture in the region. 

Calculations of ecological-economic efficiency of the use of potential fertility of 

soils at normative technology of agricultural cultures‘ growing in the region are given 

in a table 2. 

Efficiency of the use of the land resources according their potential possibilities is 

determined by the level of profit within the limits of 6,2-18,3 thous. RUB/he and it has 

formation of fluctuations and general tendency to the height. 

The potential technical efficiency, %
0

50

100

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

84,98 81,36 70,04
94,22

84,12

41,79
53,36
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Table 2. Assessment of ecological-economic efficiency of land use in Lugansk 

region in 2008-2014 years (potential fertility) 

Years 

Calculation cost 

of point of 

bonitet (C point) 

Coefficient of 

technical 

efficiency 

(C t. ef) 

Value of 

capital assets 

per 1 he, RUB 

(Ас.) 

Ball of 

bonitet 

Assessment of 

ecological-

economic 

efficiency, thous. 

RUB/he (С) 

2008 97732,819 0,8498 1499,24 

54 

6211,869 

2009 96431,246 0,8136 1491,18 6401,7951 

2010 128800,58 0,7004 1479,66 9931,8497 

2011 133075,95 0,9422 1462,25 7628,4009 

2012 139623,27 0,8412 1481,22 8964,4587 

2013 141979,37 0,4179 1543,27 18347,765 

2014 150846,13 0,5336 886,68 15266,424 

 

Comparison of actual and potential indexes is conducted in a table 3 and it allows 

to pass to the final stage in the algorithm of assessment of level of ecological-economic 

efficiency of the use of agricultural lands in Lugansk region. To include a stead to the 

relevant category the given scale of comparisons of actual and potential assessment is 

used: 

more than 0,7 - agricultural lands are used effectively; 

0,5-0,7 - middle level of efficiency of the use of agricultural lands; 

0,3-0,5 - level of efficiency of the use of agricultural lands below the average; 

less 0,3 - agricultural lands are used uneffective. 

 

Table 3. Comparative evaluation of efficiency of the use of agricultural lands in 

Lugansk region in 2008-2014 years 

Years 

Ecological-economic assessment, 

thous. RUB/he Ratio Difference, RUB/he 

actual potential 

2008 7120,52 6211,87 1,146276 908,65 

2009 3554,95 6401,8 0,555305 -2846,85 

2010 7644,82 9931,85 0,769728 -2287,03 

2011 5407,28 7628,4 0,708835 -2221,12 

2012 6627,08 8964,46 0,739261 -2337,38 

2013 11170,98 18347,77 0,608847 -7176,79 

2014 10055,29 15266,42 0,658654 -5211,13 

 

Conclusions and suggestions. Consequently, the level of ecological-economic 

efficiency of the use of the land resources in Lugansk region is characterized as 

middle, except for 2008 year, when lands were used maximally effectively. However, 

comparison of actual and potential efficiency for the last 7 has a tendency to the 

decline, and, since 2010 year it belongs to the middle level and demonstrates the 

decline of culture of husbandry in the region on the whole. 
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The absolute difference of ecological-economic efficiency of the use of lands 

demonstrates the increase of losses from incomplete use of natural potential of earth at 

the modern level of agriculture in the region, caused by the poor technological 

provision of enterprises with the necessary capital goods, the disparity of prices on an 

agricultural produce and on the material and technical resources of industrial origin. 

Also a decline of level of the use of potential resource of land is result of severe losses 

because of ill-timed harvest, the lack of fuel, unsatisfactory providing of enterprises in 

transport, because of difficulties with sale of produced production, the hold of the law 

of unregulated market, it contributed to development of inflationary processes and 

decline of cost of agricultural produce, that shortened possibilities for the extended 

reproduction and economic stability of enterprises. 

In the conditions of the temporal use of agricultural lands on lease rights the 

problem of incomplete use of natural potential of soils or its «eating» away escalates in 

the aspect of the lasting use of lands during incomplete indemnification of factors of 

soil fertility by users. The reliable method of increase of the productivity of agriculture 

is realization at national level of complex of measures on structural alteration of land-

use, perfection of the system of land protection, first of all agricultural lands, on the 

basis of the self-weighted program of actions, that is based on generalization of results 

of scientific researches in area of economy, ecology and entitlement. 
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О ВЗАИМОСВЯЗИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ  

И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

Современное развитие цивилизации тесно связано с производством и 

потреблением энергетических ресурсов, которые определяют уровень 

благосостояния и социально-экономического развития общества. С одной 

стороны, использование энергоресурсов повышает уровень жизни людей, но с 
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другой стороны, негативно влияет на окружающую среду, особенно если речь 

идет о старых технологиях и методах производства. 

Логика использования энергетического подхода к регламентации 

хозяйственной деятельности в последнее время получает все более широкое 

распространение. Алгоритм еѐ понятен и прост: каждому джоулю выработанной 

энергии может быть приписан количественный эквивалент вредных выбросов в 

зависимости от технологии и исходного сырья. Таким образом, зная потребление 

энергии отраслями в конкретной территории, можно определить суммарную 

техногенную нагрузку на природные системы. 

Периодически повторяющиеся экономические кризисы тесно связаны с 

кризисами в энергетике. К примеру, финансовый кризис 2007-2008 годов 

сопровождался существенным падением средних цен на нефть с 140 до 35 долл. 

США за баррель (марки «Brent»)[1]. Аналогично кризис 1970-х годов привел к 

существенным потрясениям в экономике различных стран мира, в том числе к 

сокращению производства и массовым увольнениям. С одной стороны, кризис 

обладал разрушительной силой, с другой - привел к структурным изменениям в 

экономиках различных стран: начали разрабатываться энергосберегающие 

программы, получили применение новые энергоэффективные технологии, 

активизировалась деятельность по использованию возобновляемых источников 

энергии. 

Важность изучения вопросов, связанных с энергией, подчеркивали еще 

более ста лет назад. Так, например, Подолинский С.А. (1880 г.) и Вернадский 

В.И. (1915 г.) эффективность деятельности человека напрямую связывали с 

управлением энергетическими потоками, источником которых является природа. 

Подолинский С.А. писал, что производительность труда человека - это 

«способность его увеличивать количество сбереженной энергии». Д. Гэйтс 

взаимодействия между человеком и природой сводит к обмену энергией, по его 

мнению, никаких других процессов кроме переноса энергии не существует. 

Российские ученые Акимова Т.А. и Хаскин В.В. придают ведущее значение 

энергетическому фактору в контексте соизмерения технической и биологической 

энергетики. Федотов А.П. в своих работах определяет прямую связь между 

потреблением энергии, производством и загрязнением окружающей среды и 

усилением парникового эффекта. 

По мере роста использования энергии качественно изменяется характер 

экономики. Современные прогнозы экономического развития тесно связаны с 

энергетикой и все больше опираются на концепцию «устойчивого развития и 

зеленой экономики» т.е. на повышение энергетической эффективности всех 

отраслей общественного производства. 

Переходя от глобальных зависимостей к локальным эколого-экономическим 

системам, можно отметить, что поскольку основные хозяйственные затраты 

энергии идут на добычу, транспортировку и переработку сырья, а 

соответствующие материальные потоки в процессе производства 

распределяются между продукцией и отходами в соотношении около 1:9, то 

существует достаточно тесная связь между энергопотреблением и 
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природоѐмкостью производства. Особенно сильная корреляция имеет место 

между энергопотреблением и загрязнением окружающей среды. 

Итак, существует определенная связь между потреблением энергии и 

загрязнением окружающей среды на национальном уровне. Например, в США 

при годовом потреблении 2,6 млрд. тут суммарная наработка атмосферных 

поллютантов составила 180 млн. тонн, т.е около 70 кг/тут. Это отношение можно 

обозначить как контаминационный эквивалент энергии - КЭЭ. В основу расчетов 

КЭЭ положены расчеты корреляционной связи между величинами потребления 

энергии и эмиссии атмосферных загрязнений по отраслям. Таким образом, КЭЭ - 

это статистическое соотношение между наработкой вредных отходов и 

расходованием энергии в каком-либо технологическом процессе или 

совокупности процессов. 

Связь между потреблением энергии и наработкой загрязнителей атмосферы 

позволяет рассчитать средние отраслевые контаминационные эквиваленты 

энергии (КЭЭ). КЭЭ могут быть рассчитаны и для отдельных технологических 

процессов. 

Для расчета отраслевых контаминационных эквивалентов необходимо 

представить потребление энергии отраслями так же дифференцированно, как и 

распределение вредных выбросов в природные среды. В зависимости от 

специфики промышленных узлов, их отраслевой структуры, варьирование 

отношений между потреблением энергии и эмиссией загрязнений может иметь 

большой размах. 

К сожалению, снижение КЭЭ происходит очень медленно, поэтому его 

величина может служить в качестве эколого-экономической характеристики 

территориальных комплексов. Точность этой характеристики возрастает, если с 

энергетикой сопоставляются не только атмосферные загрязнения, но и 

загрязнения вод и почвы. Использование контаминационных эквивалентов 

энергии способствует энергетической интерпретации природоѐмкости 

национальных экономик. 

В атмосфере Земли содержится более трех трлн. тонн углекислого газа. До 

периода бурного развития энергетики, транспорта и промышленности 

количество газа, выделяемого при дыхании и гниении, равнялось поглощаемому 

объему при фотосинтезе растениями и растворяемого в водах мирового океана. 

Этот установленный природой баланс в последние десятилетия все больше 

нарушается. За счет сжигания энергетических ресурсов в атмосферу поступает 

всѐ больше углекислого газа, тем самым увеличивается его концентрация. Это 

приводит к парниковому эффекту, что в конечном итоге повышает температуру 

земной поверхности. 

Исходя из анализа, проведенного экспертами Международного 

энергетического агентства, следует, что основная доля выбросов парниковых 

газов приходится на саму отрасль по производству энергии и тепла. 

Известно, что современное общество построено на использовании тепловых 

машин, коэффициент полезного действия которых прямо пропорционален 

разности между количеством тепла получаемого от нагревателя и отдаваемого 
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холодильнику[3]. Холодильником для тепловых машин служит окружающая 

атмосфера. Чем выше температура окружающей атмосферы, тем меньше 

разность между температурой нагревателя и холодильника, то есть меньше КПД. 

Для увеличения КПД в современной практике принято потреблять еще больше 

энергетических ресурсов Земли, что в свою очередь ведет к увеличению СО2 в 

атмосфере. 

Постоянное потребление ресурсов и выработка тепла представляет собой 

замкнутый циклический процесс, ведущий к разрушению энергетического запаса 

Земли. В качестве выхода из сложившейся ситуации целесообразно предложить 

повышение эффективности использования ресурсов, применение 

возобновляемых источников энергии, соблюдать экологический и 

энергетический баланс. 

За двадцать лет мировое энергопотребление увеличилось (с 1990 года по 

2010 год) более чем на 44%, выбросы углекислого газа за этот же период 

возросли на 37%. Приблизительно треть мирового потребления энергии и 36% 

выбросов двуокиси углерода (CO2) приходится на промышленность. 

На долю крупных предприятий сырьевой промышленности (химических, 

нефтехимических заводов, предприятий черной металлургии, цементных, 

целлюлозно-бумажных заводов и других горнодобывающих и металлургических 

предприятий) приходится более чем две трети от общего объема 

энергопотребления. В целом потребление энергии в промышленном секторе за 

тридцать лет возросло на 66% в период с 1971 по 2010 годы. Спрос на энергию 

стремительно растет в развивающихся странах, а в странах - членах организации 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) наблюдается стагнация. На 

один лишь Китай приходится 80% возросшего потребления за последние 

двадцать пять лет [4], поскольку на сегодняшний день Китай выступает 

крупнейшим в мире производителем чугуна и стали, аммиака и цемента. 

По некоторым оценкам МЭА, внедрение новых энергосберегающих 

технологий и передового опыта, позволяет достичь потенциала технического 

энергосбережения от 25 до 37 ЭДж/в год. Существенный потенциал 

энергосбережения может обеспечить экономию финансовых средств. 

Повышение энергоэффективности оказывает положительное воздействие на 

энергобезопасность, охрану окружающей среды и способствует более 

устойчивому экономическому развитию. 

Однако за последние десятилетия наблюдается значительное увеличение 

энергопотребления в секторе промышленности. Показатели роста существенно 

колеблются в зависимости от отрасли. Например, на предприятиях химической и 

нефтехимической промышленности, выступающих крупнейшими потребителями 

энергии, спрос на энергоносители и сырье вырос более чем вдвое за период с 

1971 по 2010 годы. 

Известно, что повышение энергоэффективности ведет к снижению 

количества используемых ресурсов для производства, следовательно, снижается 

уровень выбросов и загрязнения окружающей среды, тем самым улучшается 

экологическая ситуация. Таким образом, можно утверждать о прямо 
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пропорциональной зависимости между повышением энергоэффективности и 

улучшением экологической устойчивости территории. 

В настоящее время ведущие международные организации, такие как ООН, 

Всемирный Банк, международные корпорации уделяют большое внимание 

разработке стратегий энергосбережения и созданию международных и 

национальных институтов, обеспечивающих новую политику эффективного 

использования энергетических ресурсов. 
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ЛАУАЗЫМДЫ ҾКІЛЕТТІЛІКТІ АСЫРА ПАЙДАЛАНУ – ҚЫЛМЫСТЫҚ 

ЖАУАПТЫЛЫҚ НЕГІЗІ 

 

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ҽ.Назарбаев Қазақстан халқына 

Жолдауында (2015) « ...аса маңызды міндет лауазымдық қылмысқа қарсы жаңа 

стратегияны қалыптастыру жҽне іске асыруды жалғастыру.Ҽкімшілік реформа 

қажетсіз қағазбастылық пен қҧжат айналымының қолайсыз ҥдерісіне айналмауға 

тиіс» деп атап ҿтіп, «Ҽлеуметтік-экономикалық жаңғырту-Қазақстан дамуының 

басты бағыты» «Қазақстан Республикасын жаңғыртудың ең маңызды мҽселе-

лерінің бірі - лауазымды адамдар жасаған сыбайлас жемқорлықпен кесімді кҥрес 

жҥргізу» керектігін кӛрсетті.    

Биылғы жылғы Халыққа жолдауында да Қазақстан Республикасының 

Тҧңғыш Президенті-Елбасы Н.Ә. Назарбаев басталған бастамалардың одан 

әрі қарай жалғаса беретіндігін шегелеп берді. Яғни жең ҧшынан жалғасқан 

лауазымды адамдардың ҿкілеттілігін асыра пайдалануы мен сыбайлас 

жемқорлық мәселелерімен кҥрестің жалғасын табатынына да куәгер етті. 

 Лауазымды адамдардармен тікелей байланысты «Сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы кҥрес туралы» Қазақстан Республикасының Заңы (02.07.1998) 

«Мемлекеттiк мiндеттердi атқаратын адамдардың, сондай-ақ соларға 

теңестiрiлген адамдардың лауазымдық ҿкiлеттiгiн жҽне соған байланысты 

мҥмкiндiктерiн пайдалана отырып не мҥлiктiк пайда алу ҥшiн олардың ҿз 

http://www.finam.ru/analysis/profile04C11/default.asp
http://yearbook.enerdata.net/
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ҿкiлеттiктерiн ҿзгеше пайдалануы, жеке ҿзi немесе делдалдар арқылы заңда 

кҿзделмеген мҥлiктiк игiлiктер мен артықшылықтар алуы, сол сияқты бҧл 

адамдарға жеке жҽне заңды тҧлғалардың аталған игiлiктер мен 

артықшылықтарды қҧқыққа қарсы беруi арқылы оларды сатып алуы сыбайлас 

жемқорлық деп ҧғынылады» деп жемқорлыққа анықтама бергені белгілі. 

 Қазақстан Республикасының  Қылмыстық кодексінің 361-бабының 1-

тармағы  «Мемлекеттiк функцияларды орындауға уҽкілеттік берілген адамның не 

оған теңестірілген адамның ҿздерінің қызметтiк ҿкiлеттiктерiн ҿзi немесе басқа 

адамдар немесе ҧйымдар ҥшін пайда мен артықшылықтар алу не басқа адамдарға 

немесе ҧйымдарға зиян келтiру мақсатында қызмет мҥдделерiне қайшы 

пайдалануы, eгep бҧл азаматтардың немесе ҧйымдардың қҧқықтары мен заңды 

мҥдделерiне не қоғамның немесе мемлекеттiң заңмен қорғалатын мҥдделерiне 

елеулі зиян келтіруге» қылмыстық жауаптылық белгілеген [1] . 

 Кҿріп отырғанымыздай, уҽкілеттік берілген адамның не оған теңестірілген 

адамның ҿздерінің қызметтiк ҿкiлеттiктерiн ҿзi немесе басқа адамдар немесе 

ҧйымдар ҥшін пайда мен артықшылықтар алу не басқа адамдарға немесе 

ҧйымдарға зиян келтiру мақсатында қызмет мҥдделерiне қайшы пайдалануы  

«жемқорлық» сияқты жат ҽрекетке меңзейтіндей. Себебі, уҽкілеттік берілген 

адам ғана сыбайластыққа бара алады. Қызметтiк ҿкiлеттiктерiн ҿзi немесе басқа 

адамдар немесе ҧйымдар ҥшін пайда мен артықшылықтар алуда осы 

сыбайластыққа барған адамның қолынан келеді. 

Сондықтан, «Нҧр Отан»партиясы  2012 жылғы 27 қазанда қазақстандық 

қоғамның сындарлы кҥштерімен Жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы 

меморандумға қол қоюға бастама жасады, оның нҽтижесінде Жемқорлыққа 

қарсы жалпы халықтық қозғалыс қҧрылды. Қазіргі уақытта аталған 

Меморандумға ҥш мыңнан астам қоғамдық ҧйымдар қосылды. 

Қазіргі қазақстандық қоғамда жемқорлыққа қарсы іс-қимыл - кҥрделі де 

жауапты міндет, ол қҧқық қоғау органдарының бҥкіл жҥйесінің ғана емес, 

сонымен бірге азаматтық қоғам институттарының да кҥш-жігерін топтастыруды 

талап етеді [4].  

Лауазымды адамдардың ҿкілеттелігін асыра пайдаланудың бірі ретінде 

жоғарыда айтып кеткеніміздей, таныстық, бір-біріне кҿмектесуді айтуға болады. 

Тек бҧл «кҿмектесу» белгілі бір сыйақы арқылы жҥзеге асса, бҧл-қылмыстық 

қҧқық бҧзушылық екені  айтпаса да тҥсінікті. 

Лауазымды адамдар жасаған жемқорлыққа қарсы саясат, бҧл - мемлекеттік 

органдар мен азаматтық қоғам институттары жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ҥшін 

пайдаланатын  шаралар мен қҧралдардың (аспаптардың) тҧтас жҥйесі 

(жиынтығы).  

 Ҿзімізге белгілі, Қазақстан Парламенті тікелей жемқорлықпен кҥреске 

арналған 15 заң қабылдады 

 Сондай-ақ, Қазақстан Жемқорлыққа қарсы БҦҦ Конвенциясын бекітті 

(2008 жылғы 4 мамыр) жҽне ЭЫДҦ-ның (Экономикалық ынтымақтастық жҽне 

даму ҧйымдары) ҧсынымдарына ден қоя отырып ҧлттық заңнамаға: мемлекеттік 

қызметшінің оған белгілі болған сыбайлас жемқорлық фактілері туралы хабарлау 
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міндеті; сотталған адамның қылмыстық жолмен алынған жҽне басқа адамдардың 

меншігіне берілген мҥлкін тҽркілеу сияқты новеллалар енгізді; «мҥдделер 

қақтығысы» ҧғымы енгізілді жҽне жемқорлық қҧқық бҧзушылық жасаған ҥшін 

қызметтен босатылған адамдар ҥшін мемлекеттік органдарда кез келген 

лауазымды атқаруға ҿмір бойы тыйым салу; шетел мемлекеттері мен 

халықаралық ҧйымдардың лауазымды тҧлғаларына да парақорлығы ҥшін 

қылмыстық жауаптылық  белгіленді. 

 Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінде сыйбайлас 

жемқорлық қылмыстық қҧқық бҧзушылықтарға байланысты бірнеше қылмыс 

қҧрамы жатқызылды, ал Ҽкімшілік қҧқық бҧзушылық кодексінде қҧқық 

бҧзушылықтың аталған тҥрі ҥшін арнаулы тарау кҿзделген. Сондай-ақ 

жемқорлық сипатындағы ҽрекеттер ҥшін тҽртіптік жауаптылық бар. 

 Бас прокуратурада сыйбайлас жемқорлық қылмыстық қҧқық 

бҧзушылықтар жҽне оларды жасаған лауазымды адамдардың аты-жҿнінің 

есебіне  қоса, қҧқық бҧзушылықтар туралы деректер банкі бар. 

 Қҧқықтық статистика деректері бойынша, 2011 жылы 2010 жылмен 

салыстырғанда тіркелген ҿкілеттіліктерін теріс пайдаланған, сыйбайлас 

жемқорлық қылмыстық қҧқық бҧзушылықтардың саны, жалпы қылмыстық 

қҧқық бҧзушылықтан 44,5%-ға дейін ҿскен, яғни  1607-ден 1770-ке (+163 немесе 

9,2%) дейін жеткен. 

  Лауазымды адамдар жасаған қылмыстық қҧқық бҧзушылықтардың саны 

бойынша мемлекеттік қҧрылымдар алда тҧр. Оған дҽлел ретінде ҽкімдіктер мен 

ішкі істер жҽне ауыл шаруашылығы министрліктерінің лауазымды адамдарының 

жиі «дауға» ілінуін айтуға болады.  

  Жалпы жыл сайын бҥкіл ҽлем елдеріндегі жемқорлық деңгейін зерделейтін 

Transparency International рейтингісіне сҽйкес, 2011 жылдың қорытындысы 

бойынша,  Қазақстан 180 мемлекеттің ішінде 120-шы орынды алды. 

2015 жылы Қазақстан Transparency International жемқорлықты қабылдау 

индексі бойынша 178-дің ішінде 105-ші орында болды.  

2015 жылдың қорытындысы бойынша мемлекеттік аппараттың жоғары 

жемқорлығы Ресейде (2,4 балл индексімен 143-орын), Арменияда (2,6 балл), 

Украина мен Тҽжікстанда (2,3 баллдан), Қырғызстанда (рейтингінің 164-ші 

тармағы, 2,1 балл), Тҥркіменстан мен Ҿзбекстанда (177-ші орын, 1,6 баллдан) 

байқалады. Ҽлемнің ең жемқорлық жайлаған елдері деп Сомали (1,0 балл) мен 

Солтҥстік Корея (1,0 балл) танылды. 

Жаңа Зеландияда (9,5 балл), Дания мен Финляндияда жемқорлық 

қылмыстық қҧқық бҧзушылықтар  бҽрінен аз жасалады [5] .  

  Қазақстан Республикасындағы сыбайлас жемқорлықтың қҧрамдас бҿлігі 

болып табылатын парақорлық қылмыстық қҧқық бҧзушылықтар тҥсінігі, 

қҧрамдас бҿліктерінің анықтамасы, парақорлық қҧрамының объективтік жҽне 

субъективтік белгілерінің ерекшеліктері, парақорлық - қылмыстық қҧқық 

бҧзушылықтарын саралау мҽселелері теориялық тҧрғыдан кеңінен сҿз болады.  

 Негізгі мҽселелердің бірі парақорлық қылмыстық қҧқық бҧзушылықтарын 

реттейтін қылмыстық-қҧқықтық нормалардың ҽлеуметтік алғы шарты, сыбайлас 
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жемқорлықтың парақорлық қҧрамымен байланысы жҽне парақорлықтың 

коррупциялық қҧбылыстың қҧрамдас бҿлігі ретіндегі проблемалардың мҽнін 

ашып кҿрсету болып табылады.  

Қазіргі кезде Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ҽ.Назарбаев лауазымды 

жҽне басқа да мемлекет мҥддесі мен мемлекет басқаруға қарсы қылмыстардың 

алдын алу жҿнінде кҿптеген проблемалы мҽселелер кҿтеріп, оның орындалуын 

қадағалауды ҿзі басшылыққа алып, мемлекеттік органдардың осы қылмыстар 

жолында ҥнемі кҥрес жҥргізуін басты мҽселе ретінде қойды. Биылғы жылғы 

Халыққа Жолдауында Н.Ҽ.Назарбаев лауазымды адамдар жасаған 

жемқорлықтың белең алып отырған жақтарына тоқтала келіп, сыбайлас 

жемқорлықты жою мҽселелесін кҥн тҽртібінен тҥспейтін ҿзекті мҽселе екендігін 

тағы да еске салды. Жалпы сыбайлас жҽне басқа да мемлекет мҥддесі мен 

мемлекет басқаруға қарсы қылмыстар мемлекетімізде кҥнделікті орын алатын 

жағдайға айналғаны белгілі. Бҧл қылмыстар ҥнемі, ҥздіксіз кҥнделікті орын 

алатындықтан, оның қауіптілігі зор деуге болады. Қалай десек те, демократиялық 

институттар мен қҧндылықтар сыбайлас жемқорлықтың кҿріністерімен, сондай-

ақ, одан туындайтын қоғамның тҧрақты жҽне қауіпсіз дамуына қатер тҿндіретін 

проблемалармен сыйыспайтыны даусыз. Сыбайлас жҽне басқа да мемлекет 

мҥддесі мен мемлекет басқаруға қарсы қылмыстардың орын алуы -  мемлекеттің 

бҽсекеге қабілеттілігін едҽуір тҿмендететіні, қоғамда демократиялық қайта 

қҧруларды жҥзеге асыруды тежейтіні, елдің халықаралық беделіне кҿлеңке 

тҥсіретіні белгілі. Ең бастысы - адамдардың қоғамдық демократиялық негізіне 

деген сеніміне, заң мен ҽділдікке деген сеніміне, тҥптеп келгенде, билікке деген 

сеніміне сызат тҥсіретіні даусыз. Сондықтан менің ойымша, ҧсынылып отырған 

диплом жҧмысының  негізгі ҿзектілігі де осында. 

Елімізде қабылданған «Мемлекеттік қызмет туралы», «Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы кҥрес туралы» заңдарында мемлекеттік аппарат қызметінің 

бір қалыпты, дҧрыс, заңды қызметіне кедергі келтіретін қҧбылыстарға қарсы 

қҧқықтық шаралардың тҥрі саралап кҿрсетілген. Бірақта сот, тергеу тҽжірибесі 

кҿрсетіп отырғандай мемлекеттік Ҥкімет жҽне басқару билігі саласында, 

сыбайлас жемқорлыққа байланысты қылмыстық қҧқық бҧзушылықтар ҽлі де 

баршылық. Республика бойынша 1999 жылы-128859, 2000 жылы-135778, 2001 

жылы-137405, 2002 жылы-120816, 2003 жылы-106737 қылмыстық қҧқық 

бҧзушылықтар тіркелсе, соның 1999 жылы-1891,  2000 жылы-1535, 2001 жылы-

1582, 2002 жылы-1439, 2003 жылы-590 сыбайлас жемқорлыққа жататын 

қылмыстық қҧқық бҧзушылықтар болып отыр[5].Сондай-ақ, мемлекет мҥддесі 

мен мемлекет басқаруға қарсы қылмыстық қҧқық бҧзушылықтар республика 

бойынша 2005 жылы 38 пайызды қҧраса, 2006 жылы оның пайыздық кҿрсеткіші 

40 жеткен. Ал, 2007-2008 жылдары бҧл кҿрсеткіш барлық республика бойынша 

жасалған қылмыстық қҧқық бҧзушылықтың 36 пайызын қҧрап, 2009-2010 жылы 

26-28 пайызға тҿмендеген. Шығыс Қазақстан облысы бойынша 2010-2012 

сыбайлас жҽне басқа да мемлекет мҥддесі мен мемлекет басқаруға қарсы 

қылмыстық қҧқық бҧзушылықтар 12 пайызды қҧраған.  
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Қазақстан Республикасының  Қылмыстық кодексінің 363-бабы лауазымды 

адамның ҿкiлеттiктерін иемденіп алуды қарасыра отырып, «лауазымды адам 

болып табылмайтын мемлекеттiк қызметшiнiң лауазымды адамның 

ҿкiлеттiктерін иемденіп алуы жҽне оның соған байланысты азаматтардың немесе 

ҧйымдардың қҧқықтары мен заңды мҥдделерiне не қоғамның немесе 

мемлекеттің заңмен қорғалатын мҥдделеріне елеулі зиян келтіруге ҽкеп соққан 

ҽрекеттер жасауы» қатаң жазаға тартылатынын сараласа, 366-бабы  пара алуды 

«мемлекеттiк функцияларды орындауға уҽкiлеттiк берілген адамның не оған 

теңестiрiлген адамның немесе жауапты мемлекеттік лауазымды атқаратын 

адамның не лауазымды адамның, сол сияқты шет мемлекеттің немесе 

халықаралық ҧйымның лауазымды адамының пара берушiнiң немесе оның ҿкiлi 

болған адамдардың пайдасына жасаған ҽрекеттері (ҽрекетсiздiгi) ҥшiн, егер 

мҧндай ҽрекеттер ( ҽрекетсiздiк) осы адамның қызметтiк ҿкiлеттiктеріне кiретін 

болса не ол лауазымдық жағдайына байланысты осындай ҽрекеттерге 

(ҽрекетсiздiкке) ықпал жасай алатын болса, сол сияқты жалпы қамқорлығы 

немесе жол берушілігі ҥшін ҿзіне немесе басқа адамдарға ақша, бағалы қағаздар, 

ҿзге мҥлiк, мҥлiкке қҧқық немесе мҥлiк сипатындағы пайда тҥрiнде  

Қылмыстық заң пара беру (367-бап), парақорлыққа делдал болу  (368-бап) 

сияқты қоғамға жат ҽрекетпен айналысқандар ҥшін де қылмыстық жауаптылық 

тағайындағанын еске сала кетсек, артық болмас. 

Лауазым иесінің ҿкілеттілігін теріс пайдалану салдарынан туындайтын 

ҚРҚК -нің  363  бабында  лауазымды адамның ҿкiлеттiктерін иемденіп алу [1] . 

Лауазымды адам болып табылмайтын мемлекеттiк қызметшiнiң лауазымды 

адамның ҿкiлеттiктерін иемденіп алуы жҽне оның соған байланысты 

азаматтардың немесе ҧйымдардың қҧқықтары мен заңды мҥдделерiне не 

қоғамның немесе мемлекеттің заңмен қорғалатын мҥдделеріне елеулі зиян 

келтіруге ҽкеп соққан ҽрекеттер жасауы -ҥш жҥз айлық есептiк кҿрсеткiшке 

дейiнгi мҿлшерде айыппҧл тағайындалатындығы кҿрсетілген.  

Ал, 364-бабында қарастырылған  кҽсіпкерлік қызметке заңсыз қатысу мен 

365-бапта  заңды кҽсіпкерлік қызметке кедергі жасау ҥшін қылмыстық 

жауаптылық қарастырған қылмыстық қҧқық бҧзушылық ҽрекеттер заңсыз 

ҽрекеттер ҥшін жауаптылықтың да қатаңдығын ескертеді. ҚРҚК -нің  369-

бабындағы қызметтiк жалғандық жасау, 370-баптағы  қызметтегi ҽрекетсiздiк пен 

371-бабында сараланған  салғырттық та лауазым иесінің ҿз жҧмысына адал 

қарамағанын кҿрсетсеткен.  

Белгілі криминолог, заң ғылымдарының докторы, профессор Е.О. 

Алауханов «сыбайлас жемқорлық - лауазымды адамды сатып алумен жҽне ресми 

қызметгік ҿкілеттікті, онымен байланысты беделді, мҥмкіндікті, байланысты бас 

пайда ҥшін пайдалануды сипаттайтын ҽлеуметтік қҧбылыс» екенін кҿрсеткен [3].  

Біз де ғалымның пікірімен келісе отырып, жалпы лауазымды тҧлға жасаған  

қылмыстық қҧқық бҧзушылықтардың алдын-алу керек деген пікірдеміз. Лауазым 

иесі-ҿкілеттілік иесі. Олай болса, ондай ҿкілет иесінің ҿзгелерге ҥлгі болуы 

басты шарт кҥйінде болып қалмауы керек сияқты. 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ КҼСІПКЕРЛІК ҚЫЗМЕТТІҢ 

АЗАМАТТЫҚ-ҚҦҚЫҚТЫҚ ҚАҒИДАЛАРЫ 

 

Кҽсіпкерлік қызмет - осы инициативті шаруашылық қызметінің барлық 

қатысушылары пайда табу мақсатында ҿзіндік жҽне басқа да мҥліктер есебінен 

тҽуекелге баратын іс-ҽрекет. Кҽсіпкерлікті сипаттайтын негізгі белгілерге 

мыналар жатады: ҿз еркіндік, ҿзін ҿзі қаржыландыруы, инициативтілігі, белсенді 

ізденіс, серпінділік (динамика), мобильдік (жҧмылдыру)  

Кҽсіпкерлік – жалпыға бірдей ортақ қызмет тҥрі. Кҽсіпкер болып жҧмыс 

істеу қабілеті бар ҚР-ның кез келген азаматы бола алады. Кҽсіпкерлік қызметтін 

негізгі басқа коммерциалық емес қҧрылымдардан ерекшелігі болып табыс пен 

шығын арасындағы айырмашылық ретінде пайда табу саналады. Кҽсіпкерлік 

қызметке ҽсер ететін факторларға мыналар жатады:  

1. ҿндіріс ресурстары;   

2. ҿндірісті қалыптастыру мен дамыту;  

3. кҽсіпкерліктің ҿсімін нарыққа шығару тиімді коммерциялық 

байланыстарды қалыптастыру; 

4. нҽтижесінде пайда табу. 

Кҽсіпкерлік қызметтің азаматтық қҧқық қағидалары - деп қоғамдық 

қатынастарды азаматтық-қҧқықтық реттеудің негізгі  бастауларын айтады. 

Азаматтық қҧқық  қағидалары бҥкіл азаматтық заңдылықтарды  қамтиды, оның 

ең маңызды қасиеттерін сипаттайды.  
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Азаматтық қҧқық қағидалары бҥкіл азаматтық заңдылықтарды қамтып  

қана қоймай, азаматтық заңдылықтардың  толық кҿлемін қамти отырып, АК 2 

бабында кҿрініс тапқан. 

«Принцип» (қағидат) термині латынның сҿзі – бастау, негіз дегенді 

білдіреді. Азаматтық принциптері (қағидаттары) – ол нормативтік  сипаты бар, 

қоғамдық қатынастарды азаматтық қҧқықтық реттеу бастамасын басшылыққа 

алатын негіз. Ол Қазақстан Республикасы азаматтық  заңының  мейлінше  

маңызды  тҧстарын  кҿрсетеді. Демек  азаматтық  заңды  тҥсіну мен оны  

қолдану  азаматтық қҧқықтың тек жалпы  принциптері  (қағидаттары) арқылы 

мҥмкін  болады [1, 86].  

Принциптер (қағидаттар) азаматтық қҧқық  жҥйесінде  ҽрқашанда  

бастапқы  норма  болып  саналады. Сондықтан да басқа  нормалар  онымен  

жанама  тҥрде  кҿрініп, жалпы  сипат  алады,  демек принциптер  ҿзгелерден  

басым  тҥседі.  Принциптер  азаматтық  қҧқықтық  нормалардың  барлық  

жҥйесін  қамтып, басшылықққа  алынады.  Азаматтық  кодекстің  2 бабындағы  

азаматтық  заңдардың  жалпы  негіздері  мен  мҽнісі  беки  тҥсуіне  байланысты,  

енді  принциптер нормативтік  мҽнге  ие  болды жҽне  оны  қолдану  

міндеттілікке  айналды. Бҧрын-соңды  азаматтық принциптер  заң  

нормаларында  арнайы  термин  немесе  тиянақты  тҧжырымдама  ретінде  

бекітілмеген  еді,  тек «азаматтық  заңдардың  жалпы негіздері  мен  мҽнісіне  

байланысты» деген  жалпылама  тҧжырымдамамен  шектелетін  (Қазақ КСР АК-

тің 4-бабы) [2].  

Профессор Ю.Г. Басин  азаматтық  қҧқық  принциптерінің ролі мен  

маңызы  туралы  былай  деп  тҧжырымдайды: «Біріншіден, ол  тікелей  ҽрекет  

ететін  нормалар тҥрінде  кездеседі. Екіншіден, ол  жаңа  заңды  жасау  немесе  

бҧрыңғы  заң  қҧжаттарын  ҿзгерту  кезінде  ескеріледі. Ҥшіншіден, қҧқық  

ҧқсастығын  қолдану  қажет  болған  жағдайда заң  принциптері  басшылыққа  

алынады. Тҿртіншіден, мҧндай  принциптер  қҧқықтық  нормалардың  бастапқы  

мазмҧнының  немесе  шарт талаптарының  тиісті  жағдайларының  мазмҧнының 

тҥсінілуі  жҥзеге  асырылғанда  назарға  алынуға  тиіс (мысалы, Азаматтық 

кодекстің  6, 392 баптарын қараңыз). Бесіншіден, заң принциптеріне сҥйене  

отырып,  заң нормалары арасындағы  қарама-қайшылықты жоюдың  жолдарын  

табуға  болады, мҧның  ҿзі егер бҧл  аталған  жағдай  кездескенде  ғана  

қолданылады» [3, 125]. 

Осы  мҽселелерге орай  оған  екі  жағдайды  қосып  айтуға  болар  еді: 

біріншіден, принциптер  тек   заң  актілері жҥйесінің  сипатын  кҿрсетіп  

қоймайды,  сонымен  қатар ол  заңгерлердің  қҧқықтағы  қҧқықтарын белгілейді.  

Екіншіден, азаматтық  қҧқық  принциптер ҿзінің реттеу  жҥйесі  арқылы  

бірқатар мемлекеттік қҧқықтық институттар мен нормаларды,  яғни бірінші 

кезекте азаматтардың конституциялық  қҧқығын азаматтық қҧқықтар  арқылы  

ҿзіне тҽн тҽсілдермен қорғауды  нақтылай  тҥседі. 

Азаматтық қҧқықтың  мынандай принциптері бар: 

1. азаматтық-қҧқықтық қатынастарға  қатысушылардың  теңдігі; 

2. меншікке  жҽне  басқа заттық  қҧқыққа  қол  сҧқпаушылық; 
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3. шарт еркіндігі; 

4. жеке істерге  кімнің  болса да озбырлықпен  араласуына  жол  беруге  

болмайтындығы; 

5. азаматтық-қҧқықтарды кедергісіз  жҥзеге  асыру; 

6. нҧқсан  келтірілген қҧқықтардың  қалпына  келтірілуін  қамтамасыз  

етілуі; 

7. азаматтық қҧқықты  сот  арқылы қорғау. 

Міне,  осы  принциптердің  бҽрі  де  Азаматтық кодекстің «Азаматтық  

заңдардың негізгі  бастаулары»  деп  аталатын 2-бабында бекітілген [4, 2]. Яғни  

сол арқылы мемлекет  пен қоғамның  азаматтық  заңдарының  алдына  қойған  

мақсаты  мен  міндетін  орындаудағы  азаматтық  заңның демократиялық жҽне  

ізгілікті  қасиеттері кҿрініс береді. Енді осы  кҿрсетілген принциптерді  талдасақ  

дейміз.  

Азаматтық қҧқықтық қатынастарға қатысушылардың  теңдігі. Азаматтық  

қҧқықтың басты  қағидаларының  бірі  олардың қатысушыларының теңдігіне 

байланысты  келеді. Азаматтық қатынастарға қатысушылардың теңдік принципі 

қоғамдық қатынастарды азаматтық-қҧқықтық реттеу ҽдістемесінің ҿзімен 

айқындалады. Яғни бҧдан азаматтық қҧқықтық қатынастарда тараптардың 

жағдайы тҽуелсіз тең дҽрежеде болатындығын кҿреміз. Демек, азаматтық 

қатынасқа қатысушының бірі екіншісіне тіптен бағынышты емес, ал тҽуелділігі 

оның мінез қҧлқына, екіншісінің ерік-жігеріне қатысты болмау керек [1, 88]. 

Азаматтық заңмен реттелетін мҥліктік жҽне мҥліктік емес қатынастар жҥйесінде 

субъектілер теңдігі тҿмендегідей жҽйттерді білдіреді: 

1. мемлекет немесе оның ҽкімшілік- аумақтық бҿлінісі азаматтық – 

қҧқықтық қатынастарға жалпы негізде, ҿзге қатысушылармен тең қҧқықта 

қатысады. Бір айта кететін жайт, азаматтық-қҧқықтық қатынастардағы 

мемлекеттің жауапкершілік ерекшелігі (дербес иммунитеті) заңда кҿрсетілмеген 

(АК 111-114 баптары); 

2. заңды тҧлғалардың қҧқылық мҽртебесі біртабан жақын келеді. Мысалы, 

қазіргі кезде азаматтар ғана емес, заңды тҧлғалар да шартпен ҿздерінің 

қҧқықтары мен міндеттерін белгілей алады, сондай ақ заңға қайшы келмейтідей 

шарт талаптарының кез келгенін таңдауға ерікті; заңды тҧлға қҧрмай кҽсіпкерлік 

қызметті жҥзеге асыратын азаматтар еңбек шартын, оның ішінде келісім шартты 

жасауға қҧқығы бар; 

3. егер заң қҧжаттарында ҿзгеше кҿзделмесе, шетелдік жеке жҽне заңды 

тҧлғалар, сондай-ақ азаматтығы жоқ адамдар азаматтық заңдарда ҚР-ның 

азаматтары мен заңды тҧлғалары ҥшін қандай қҧқықтар мен міндеттер кҿзделсе, 

нақ сондай қҧқықтар мен міндеттер орындауға міндетті (АҚ 3 бабының 7 

тармағы). 

Қазақстан Республикасы Конституцианың 6 бабында  меншік иелерінің 

қҧқық қорғауға байланысты теңдік принципі тҧжырымдалған. Мҧның ҿзі оларға 

қатысты қҧқықтардың бҧзулуына қарсы қорғану қҧралын субьектілер бірдей 

қолданады дегенді білдіреді [5].  
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Меншікке жҽне басқа затық қҧқыққа қол сҧқпаушылық принципі. Меншікті  

қҧрметтеп, оған ешкім қол сҧқпайтын елде ғана азаматтар жайбарақат ҿмір сҥре 

алады. Сондықтан да ҽрбір қоғамда меншік ерекше мҽртебеге ие болып, оны 

қасиетті ҽрі қол сҧғылмайтын нҽрсе деп бағалайды. Адамның белгілі бір затты 

иеленуі оны тҧтынып, белгілі бір мақсатына, яғни керегіне жаратуы ҥшін керек, 

сондықтан ол бҧл орайда қызмет ету қҧралын бҽрінен де жоғары қояды. 

Мемлекет пен қҧқық, оның ішінде азаматтық қҧқық азаматқа мҧндай жағдайды 

қамтамасыз етеді. Қашан да меншік қҧқығы азаматтық қҧқықтың негізгі 

институты  болып есептелген жҽне меншік иесінің қҧқығын қорғауды барынша 

талап еткен. Міне, сондықтан да азаматтық қҧқық меншіктің қол сҧқпаушылық  

қағидасына негізделеді. 

Меншікке қол сҧқпаушылық. Азаматтық кодекстің басқа нормаларында да 

ҿзіндік кҿрініс тапқан, ал оны нақтылайтын тҧжырымдама Конституцияның 26-

бабының 3 тармағында бекітілген [5]. Яғни онда былай делінген: «Соттың 

шешімінсіз ешкімді ҿз мҥлкінен айыруға болмайды. Заңмен кҿзделген ерекше 

жағдайларда мемлекет мҧқтажы ҥшін мҥліктен кҥштеп айыру оның қҧны тең 

бағамен ҿтелген кезде жҥргізілуі мҥмкін». Конституцияның бҧл қағиғалары 

Азаматтық кодекстің реквезиция, кҥтімсіз ҧсталған мҽдени жҽне тарихи 

қазыналарды сатып алу жҽне т.б. қатынастарда қолданылады (АК 253, 254, 256 

баптары). 

Қазіргі кезде заңда меншік қҧқығымен қатар меншік иесі болып 

табылмайтын адамдардың заттық қҧқықтары да қаралған, оларға да қол 

сҧқпаушылық принципі қолданылады. Мысалы, жерді пайдалану қҧқығы; ҿзге де 

заттық қҧқықтар (АҚ 194-195 баптары). 

Шарт еркіндігі принципі. Шарт  еркіндігі – азаматтық қҧқықтың  аса 

маңызды принциптерінің  бірі  болып табылады. Бҧл кез-келген  адам  ҿз  

қалауы  бойынша жҽне  сырттан мҽжбҥрлеусіз  мыналарды атқаруға  қҧқылы  

екенін   білдіреді: 

1. белгілі бір шартты  жасасуға  немесе  жасаспауға; 

2. ҿзі  шарт  жасауды  қалайтын  серіктесін  таңдауға; 

3. шарттың  тҥрін  таңдауға; 

4. шарттың  шарттарын  анықтауға [6, 33]. 

Бҧл  арада шарттас  серіктестің  де  осындай қҧқықтары  болатынын  ескеру 

керек. Сондықтан  ерікті  тҥрде  жҽне  ҿзара  қабылданған келісім ғана  шынайы  

азаматтық-қҧқықтық шарт ретінде танылуы мҥмкін. Шарт жасаса  отырып,  оған  

қатысушылар ҿздеріне қабыл алған шектеулерді шарттың еркіндігі принципімен 

шатастыруға болмайды. Ҿзіне-ҿзі қоятын мҧндай  шектеулер міндетті болып  

шығады жҽне  олардан  біржақты  бас  тартуға  болмайды.  Шарттар  орындалуға  

тиісті. Мысалы, ҽлде  бір  тауар  сатушы, ҽдетте, сатып  алушымен  шарт  

жасасуға қҧқылы,  шарт  жасасу  ҥстінде  оның  шарттарымен  келісуге немесе  

келіспеуге  қҧқылы. Сатушыны  белгілі  бір  шешім  қабылдауға  ешкім де  

мҽжбҥрлей  алмайды.  Алайда  шешім  қабылданған болса жҽне  сатушы  белгілі  

бір  шарттарды  қоя  отырып, шарт  жасасса,  онда ол  ҥшін  бҧл  міндетті  болады 

да,  ал  алдағы уақытта шарттың  еркіндігін  сылтау  етіп,  оны  орындаудан  бас  
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тартуға,  оның  шарттарын  ҿзгертуге  жҽне  тағы  сол  сияқты  қҧқылы  

болмайды.  АҚ-нің  401 бабында  бҧл  туралы  тікелей  айтылған. 

Ҽркімнің  жеке  ісі  мен  ҿміріне  араласуға жол  берілмейтін принципі. 

Ҽркімнің  жеке ісі  мен  ҿміріне  араласуға  жол  берілмейтіндігін  азаматтық  

заңдардың  келесі  принципі  деп  атауға  болады. Бҧл принцип  азаматтық  

қҧқықтық  қатынастарға  олардың  қандай  ҿзіндік  мҥліктік  немесе  мҥліктік 

емес сипат  атқаратынына қарай  тартылады.  Бҧрыңғы қолданылып  келген  

Азаматтық  кодексте  ол жеткіліксіз  сипатталды,  абырой  мен  ар-намысты, 

жеке  жазбалардың, кҥнделіктер  мен  жазысқан  хаттардың  қҧпиялылығын  

қорғауға  ғана  қатысты  болады. Қазақстанның қазіргі  қолданыстағы азаматтық 

қҧқығында  бҧл  принцип айтарлықтай  дамытылды.  Ол Қазақстан  

Республикасының Конституциясында  да баянды  етілді. 

Ҽркімнің  жеке  ісіне  еріксіз  араласуға  жол  берілмейтіндігі билік  пен  

басқару  органдарына, ата-аналарға, қызмет  басшыларына жҽне басқа  

адамдарға  ҽрекетке қабілетті  азаматтырдың немесе  заңды  тҧлғалардың ҿз 

мҥліктеріне билік  жҥргізуіне, тапқан  пайдаларын бҿлуіне, табыстарын  

пайдалануына ықпал  етуге тыйым  салуды  білдіреді. Егер мҧндай  талаптар 

заңда  белгіленбеген болса, ҽлде  кімнің  рҧқсатын алудың,  келісім, ақпарат  

беруін  талап  етудің  қажеті  жоқ. Жеке  басының, отбасының жҽне  

коммерциялық  қҧпиясын қҧрайтын мҽліметтерді  беруді  талап  етуге  тыйым  

салынады [6, 34].  

Ҽркімнің  жеке  ісіне  араласуға  жол  берілмейтіндігі сондай-ақ басқаның  

жеке  ҿміріне,  басқаның қарым-қатынастарына  басып  кіруге тыйым  салуды  

білдіреді. Бҧл  жҿнінде АҚ – нің  кҿптеген  баптарында, ең  алдымен 2, 115, 125, 

144, 146 жҽне  басқа баптарында  айтылады.  

Азаматтық қҧқықтардың  қорғалу принципі. Ҽлбетте, қорғалу – бҧл  кез-

келген қҧқықтың  нышаны (атрибуты), мҧнсыз ол ҿзінің  басты  қасиетінен 

айрылады, ал оның заңдық  нормасы жалған мҽлімдемеге айналады. ҚР 

Конституциясы азаматтардың ҿз  қҧқықтарының  қорғалуын  атап кҿрсетеді (13-

бап). Алайда азаматтық  қҧқықтарды  қорғау қҧралдарының  азаматтық-

қҧқықтық реттеу  нысанасы  мен  ҽдісінен  туындайтын  ҿзіндік  ерекшеліктері  

бар. Бҧл ерекшелік азаматтық қҧқық  принципі  ретінде  арнайы қарастыруға 

тҧрады [6, 35]. 

Азаматтық кодекс жҽне  азаматтық заңдардың  басқа да  актілері  азаматтық-

қҧқықтық  нормалардың тҧжырымдамасына ғана емес, сондай-ақ олардың  

бҧзылуы  ҥшін санкция  белгілеуге, ҽр  тҥрлі жолдармен  қҧқықтарды жҥзеге  

асыруды, міндеттердің  сҿзсіз орындалуын  қамтамасыз  ететін  шаралар жҥйесін  

жасауға  баса  кҿңіл бҿледі. Бҧл  міндетке жҥздеген азаматтық-қҧқықтық заң  

ҧйғарымдары арналған. 

Қҧқыққа қол  сҧғылмайтындығын,  оның  жҥзеге  асырылуын, бҧзылатын  

жағдайда  қалпына  келтірілуін жҽне бҧзылудың  зардаптарын  жоюды  

қамтамасыз етуге  бағытталған  шаралар жҥйесі  ретінде азаматтық-қҧқықтарды  

қорғаудың жалпы  сипаттамасы АҚ-ның  9 бабында  берілген.  
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Нақты берілген  жағдайда нақты  қҧқық  бҧзушыға қарсы  нақты қорғау 

қҧралдарын қолданудың кҿзделгеніне  немесе кҿзделмегеніне  қарамастан,  кез-

келген  жағдайда мемлекеттің  азаматтық қҧқықтарды  қорғауға  тиіс  болатыны 

даусыз. Егер ол заңдарда да, шартта да кҿзделмеген болса, онда ол жалпы  

қазынаның ішінен  іріктеп  алынуы тиіс. 

Қҧқық  бҧзушы  бҧл секілді  ҽрекеттер  ҥшін заңда да, шартта  да  еш нҽрсе  

кҿзделмеген  деген желеумен ҿзіне қарсы қорғау  қҧралдарын  қолданудан  

қҧтылуға  тырысатын  жағдайлар ҿмірде  жиі  кездеседі. Бҧл заңсыз  ҽрекет деп  

танылады. Мысалы, қҧрылыс салуды  аяқтағанға  дейін ҥлесті  қаржыландыру 

туралы Б. фирмасымен  шарт  жасасқан А. фирмасы оны аяқтауды шексіз  созып  

жібереді де, қҧрылысты  салу аяқталған  жоқ, ал  оның  кешігуі  ҥшін шартта  

санкция  кҿзделмеген  деген  желеумен  бҧған  дейін алған ақшасын қайтарудан 

бас  тартады. Мҧндай  дҽлелді  заңды  деп  тануға болмайды. Мҧнда бара-бар 

қорғану қҧралын табу  ҽрекеті ғана бар.  

Бҧл жерде осы  субьектіге тиесілі  қҧқықты қорғау  туралы сҿз  болып  

отырғандықтан, қҧқық  бҧзушыға қорғану  қҧралын  қолдану немесе қолданбау  

жҽне қандай  кҿлемде (толық немесе  ішінара) қолдану керектігі мҽселесін ол  

ҿзі  анықтайды. Бҧрын заңдар  кейбір  жағдайларда міндеттемені  бҧзғаны ҥшін 

борышқорды жауапқа  тарту – бҧл  несие берушінің  міндеті, жҽне егер ол оны 

орындаудан жалтаратын  болса, онда  ҿзі  жауапқа тартылуы  тиіс  деп  

белгілеген  болатын. Қазіргі  уақытта мҧндай  талаптарға жол  берілмейді. (АҚ 8 

бабының 1-тармағы). АҚ 349 бабының 2-тармағында да былайша  айтылған: 

«Міндеттемені  бҧзғаны  ҥшін борышқорды жауапқа тарту несие берушінің талап 

етуі бойынша жҥргізіледі».  

«Міндеттеменің бҧзылуынан туындаған залалдың орнын толтырудан 

борышқорды  босату  жҿніндегі тараптардың міндеттеме  бҧзылғанға дейін 

қабылдаған келісімі  жарамсыз  болады (АҚ 350 бабының 2-тармағы, 359 

бабының 3 тармағы), алайда тараптар ҿзара келісім  бойынша мҥліктегі нақты 

келтірілген  зиянды ғана  ҿндіріп  алуды  кҿздеуі  мҥмкін».  

Азаматтық қҧқықтарды  қорғау  органдарының ҿзіндік  ерекшеліктері бар. 

Соттың осындай негізгі  орган болып  табылатынын айтып ҿткенбіз, ол  

қҧқықты  қорғау жҿнінде  ҿзіне  жасалған ҿтінішті қабылдаудан бас тарта 

алмайды. ҚР Конституциясының 13-бабында былай деп жазылған: «Ҽркімнің ҿз  

қҧқықтары мен бостандықтарының сот арқылы  қорғалуына қҧқығы бар».  

     

ҼДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

1  Гражданское право. Сборник статей. Общая часть. Учебное пособие. - 

Алматы, 2003. -  458 с. 

2 Қазақ КСР Азаматтық Кодексі 1963 жылы 28 желтоқсанда қабылданған 

(кҥшін жойған) // http://online.zakon.kz/ 

3 Сергеев А.П., Толстой Ю.К. Гражданское право. Учебник. – М., Проспект, 

1997. – 600 с. 

4  ҚР Азаматтық Кодексі 1994 жылы 27 желтоқсанда қабылданған (24 

қараша 2015 ж. ӛзгерістер мен толықтырулармен) // http://online.zakon.kz/ 

http://online.zakon.kz/


241 

 

5 Қазақстан Республикасының Конституциясы. – 1995. – 30 тамыз. – 2015. 

6 Сҥлейменов М.К., Басин Ю.Г. Азаматтық  қҧқық. 1 том. 2 басылымы. - 

Алматы, 2003. - 736 б. 

 

УДК 510.47 

КУЗЕУБАЕВА А.К., КУКЛЕВА Т.П. 

Колледж имени Кумаша Нургалиева, г. Усть-Каменогорск, Казахстан 

ГУ «Средняя школа № 1», г. Ушарал, Алматинская область, Казахстан 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАУКИ И  

ОБРАЗОВАНИЯ В КАЗАХСТАНЕ 

 

Образование и наука являются основными факторами экономики. Во 

Всемирной декларации о высшем образовании для XXI века подчеркивается, что 

без соответствующего высшего образования и современных научно-

исследовательских учреждений, с квалифицированными и образованными 

людьми, ни одна страна не в состоянии обеспечить реального устойчивого 

экономического развития. 

Образование и наука как социальные отрасли базируются на развитии 

научно-технического потенциала, которое должно рассматриваться не в качестве 

сопровождающего фактора, а как один из секторов экономики, обладающий теми 

же особенностями, правилами и регулируемыми методами. 

Надо признать, что Казахстан шагнул на ступень индустриально-

инновационного развития. По мнению казахстанских ученых, данный этап 

характеризуется перепрограммированием научной системы в соответствии с 

современными экономическими требованиями, следовательно, развитие науки, 

регулируемой соответствующими нормативными показателями, структурной, 

организационной, кадровой, инфраструктурной и финансовой обеспеченностью, 

должна привести к коренным изменениям. 

Проанализируем возможности развития отечественной науки. В настоящее 

время в Казахстане функционирует 455 государственных, общественных и 

частных научно-исследовательских институтов, проектно-конструктивных 

организаций, высших учебных заведений и предприятий, выполняющих научно-

технические функции, выпускающих интеллектуальную продукцию. Более 80% 

этого комплекса составляют научно-технические институты, а 20% - проектно - и 

опытно-конструкторские, а также сервисные организации [1]. 

Рассматривая науку в качестве одного из основных факторов 

реформирования экономики, следует обратить внимание на уровень оценки 

объема финансирования научно-технического потенциала по сравнению с 

другими государствами, так как в общем объеме ВВП доля наукоемкой 

продукции и затраты на развитие науки являются ключевыми показателями. Так, 

в конце последнего десятилетия во многих странах с развитой экономикой доля 

внутренних затрат на исследования и подготовку высококвалифицированных 

специалистов для экономики страны в общем объеме ВВП примерно составила 
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3% (в Швеции - 3,8%, в Финляндии - 3,5%, в Японии - 3,04%, в Швейцарии - 

2,73%, в США -2,84%, в Германии - 2,44%). 

На мировом рынке наукоемких продукций передовых стран затраты на 

развитие науки в общем объеме ВВП, с учетом таких приоритетов, как льготное 

налогообложение, низкие таможенные пошлины, бюджетное поддержка, 

стимулирование инвестиций, лизинг научного оборудования, строго 

контролируются. Как показывает опыт развитых стран, на долю новых или 

совершенствованных технологий, продукции, оборудования, у которых есть 

новые знания или решения, приходится от 70 до 85% роста ВВП. Доля же 

наукоемких продукции России на мировом рынке составляет 0,3-0,5%, стран 

Евросоюза - 35%, США -25%, Японии - 11%, Сингапура - 7%, Южной Кореи - 

4%, Китая - 2%.[2] 

Макроэкономический анализ, проведенный по вопросам научно-

технического развития, показывает, что в Казахстане в последние годы доля в 

ВВП научно-технической продукции, отвечающей современным мировым 

требованиям, не превышает 1,1%. Степень активности предприятия по 

производству научной продукции не превышает 2,3%. Это показывает, что 

научно-техническая функция для экономического развития страны пока еще не 

является основой. В том же порядке можно отследить показатели низкой степени 

активности государственных предприятий, составляющей 0,6%; тогда как более 

высокая активность характерна для частных предприятий (3,7%), а для 

предприятий с совместным участием зарубежных стран этот показатель 

составляет 5%. Таким образом, получается, что наука осталась вне процесса 

реформирования экономики страны. 

Что касается научно-технического потенциала Казахстана, то здесь следует 

отметить, что он формируется из фундаментальных секторов науки, научно-

технических институтов по отраслевым направлениям, которые должны в 

совокупности работать с проектно-конструкторскими лабораториями 

предприятий и учреждений, включая иные научно-исследовательские 

подразделения, которые заняты производственной деятельностью. Научно-

технический потенциал определяется совокупным объемом научных знаний, 

степенью подготовки их практического применения, качественным и 

количественным показателями научных сотрудников и инженерно-технических 

кадров. В Казахстане важной частью современной научно-технической сферы 

является формирование сети национальных и межотраслевых научных центров. 

Наряду с прикладными исследованиями, они должны расширять исследования 

фундаментального характера.[3] 

В мире создано новое технологическое производство, которое в том числе 

глубоко и комплексно основано на переработке природных ресурсов. В 

результате достижения высокого уровня знаний в области управления 

производством природного сырья и эффективного применения научно-

технической продукции для Казахстана увеличивается возможность достижения 

руководящих ролей на рынках информационных коммуникаций в регионах 

Средней Азии. 
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Учитывая специфику развития экономики Казахстана, следует обратить 

внимание квалифицированных специалистов на перспективные научно-

технические направления, среди которых необходимым является: 

 освоение и глубокая переработка минерального сырья с помощью 

физических, химических и информационных технологий, возможность 

производства чистых металлов, которые нужны для применения в чрезвычайных 

случаях; 

 развитие информационных технологий; 

 использование космического мониторинга и геоинформационных 

технологий; 

 создание новых высокомолекулярных веществ, производство чистых 

материалов и сплавов определенной структуризации, продукции нанотехнологий 

с определенными функциональными свойствами; 

 развитие научно-технологической биологии, разработка продукции в 

отраслях биотехнологии и генной инженерии. 

Суммируя выводы, можно с уверенностью сказать, что в Казахстан 

располагает реальными условиями для создания наукоемкого и 

высокотехнологичного производства и что республика способна предложить на 

мировой рынок свою программную продукцию. 

В сфере внедрения научных проектов очень важным является вопрос о том, 

насколько эффективно применяются средства на науку в структурах экспорта 

страны, выделенные в основном из республиканского бюджета. Не смотря на то, 

что за последние 12 лет государство ежегодно выделяет развитие науки 

миллиарды тенге, тем не менее, остается актуальной проблема возврата этих 

средств и отдачи реального сектора экономики Казахстана. [4] 

Следовательно, чтобы двигаться вперед, необходимо анализировать 

предложения и достижения от внедрения научных исследований. Поэтому в 

сфере внедрения НИР необходимо проводить открытую экспертизу проектов, 

выполненных как в научно-исследовательских организациях, так и на 

предприятиях, где были представлены результаты научных поисков. Научно-

техническое сообщество должно знать имена победителей республиканских 

конкурсов, тендеров, а самое главное, реальные результаты конкурсных 

исследований и их эффективность от внедрения в производства. Разные 

экономические отрасли Казахстана должны быть конкурентоспособными, и для 

этого должны создаваться частные и совместные проекты. В Казахстане имеются 

направления совместно с зарубежными фирмами, обеспечивающие с научной 

позиции возможностями для занятия лидирующих позиций на международных 

рынках. 

Научно-технические производственные центры в республике расположены в 

гг. Алматы, Караганде, Усть-Каменогорске, Астане и т.д., что позволяет 

создавать научные, производственные, функциональные сети. А они, в свою 

очередь, дают широкий спектр возможностей для развития интеллектуальной 

продукции, совершенствования космической отрасли, информационной 

технологии, радиоэлектроники, атомной технологии. 
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Построение в высших учебных заведениях центров передовых 

исследований, дающих консультации частным и профессиональным секторам 

экономики, технологических отделений, студенческих конструкторских бюро, 

малых инновационных предприятий будет способствовать обеспечению 

подготовки и выпуску новых видов продукции, проведению работ по их 

развитию.  

Необходимо также ускоренное обновление материально-технических баз 

НИИ и всех государственных научных центров, создание благоприятных 

условий для развития негосударственных научных организаций с обновлением 

их материально-технического обеспечения.[5] 

В Казахстане имеются высококвалифицированные научные специалисты и 

интеллектуальные кадры, а также производственный потенциал. Важно знать, 

как правильно использовать эти ресурсы для экономических служб. 

Закономерным является тот факт, что с экономическим ростом в стране на 

предприятиях и научных учреждениях будет возрастать потребность в 

высокопрофессиональных и квалифицированных специалистах для таких 

отраслей, как высокоразвитая информационная технология, биоинженерия, 

экология, микробиология, космические исследования, медицина и в другие 

сферы научных знаний. 

В первую очередь, необходимо разработать мощный мотивационный 

механизм для развития научного сектора, его структуры, определения 

приоритетных направлений, построения опытно-экспериментальных баз. Для 

того, чтобы доставить перспективные результаты научных исследований по 

приоритетным научным направлениям до стадии введения к применению, 

необходимо обновлять имеющееся устаревшее оборудование, используемые 

опытно-производственные базы и строить новые. В противном случае пока рано 

ожидать реальной отдачи отечественной науки для развития реального сектора 

экономики. 

Вопросы развития инновационной науки и внедрения еѐ результатов в 

практику тесно увязываются с подготовкой соответствующих 

высококвалифицированных специалистов, в частности, начиная с уровня 

профессионального образования.[6] 

В системе высшего профессионального образования существует тенденция 

увеличения разрыва во взаимодействии вузов с академическим сектором науки, 

производством и экспериментальными базами, что, соответственно, ведет к 

снижению качества учебного процесса и практической подготовки будущих 

специалистов. Кроме того, при подготовке кадров с высшим образованием 

происходит "вымывание затратных специальностей", в частности, естественно-

научного и технического направлений, без чего невозможно научно-техническое 

развитие общества. Кроме того, нет достаточных исследований этой проблемы, 

на основании которых следовало бы создать условия, обеспечивающие гибкость, 

обновление и продуктивность образовательного процесса, передачу 

необходимых знаний и навыков, учитывающих требования изменяющегося 
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рынка труда, современные тенденции которого обусловлены такими 

обстоятельствами, как: 
 возрастанием спроса на высококвалифицированных инженерно-

технических специалистов, 
 возникновением элитного слоя служащих, владеющих новыми 

технологиями профессиональной деятельности, а также способных обслуживать 
сложное электронное и автоматическое оборудование, занимающихся 
конструированием, техническим обслуживанием, маркетингом.[7] 

Высшее образование будет осуществляться через бакалаврские программы, 
которые позволяют готовить специалистов новой модели, адаптированных к 
быстро меняющимся условиям производства и рынка. В послевузовское 
образование будет включена подготовка магистров на базе вузов и научно-
исследовательских институтов по специальным гибким программам для научной 
и производственной сфер деятельности. 

Вторая ступень послевузовского образования предусматривает докторские 
программы PhD и сочетает оптимальный баланс между обучением и 
исследовательской деятельностью. Подготовка специалистов новой формации 
будет осуществляться по модели, соответствующей Болонской декларации "О 
европейском регионе высшего образования и международной стандартной 
классификации образования". 

Контроль государства над образованием очень важен, потому что это 
напрямую влияет на будущее развитие страны и еѐ безопасность. В этой связи в 
вопросах реформирования образовательного процесса особое внимание 
занимают проблемы управления образованием и его финансирование. [8] 
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ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ТУРИЗМ САЛАСЫНЫҢ ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫ  

 

Туризм ҽлемдік экономикада басты рҿлдердің бірін атқарады жҽне ҽлемдегі 

жалпы ҧлттық ҿнімнің оннан бір бҿлігін қамтамасыз етеді. Экономиканың бҧл 

саласы тез қарқынмен дамып келеді жҽне бірқатар елдердің аса маңызды 

секторына айналды. Жыл сайыңғы туризм индустриясына инвестицияның ҿсімі 

шамамен 30 % қҧрайды. Соңғы он жылдықта ҽлемдегі ең табысты бизнес 

тҥрлерінің біріне айналды. Бҧл сала ҽлемдік капиталдың шамамен 7% 

қолданады. 

Қазақстанның туризм саласында  соңғы жылдары ҿндірілген ҿнім мен 

кҿрсетілген қызметтердің кҿлемі ҿсіп келеді. 2010 жылы 110383 мың теңгені 

қҧраса, 2011 жылы 128760 мың теңгеге жетсе, 2012 жылы 139389 мың теңгені 

қҧрады. 2013 жылы бҧл кҿрсеткіш 158100 мың теңгені жҽне 2014 жылы 202119 

мың теңгені қҧраса, 2015 жылы 226505 мың теңгеге жетті.  Оның ішінде алғашқы 

жылдары орналастыру орындары басым бҿлігін қҧраса, соңғы жылдары оның 

ҥлесі азайып  мҽдениет, демалыс пен ойын-сауықты ҧйымдастыру бойынша 

қызметтерден кейінгі орынды иеленді. Оны тҿмендегі суреттен байқауға болады. 

 

 
Ескерту - автормен қҧрастырылды. 

 

Сурет 1 - Туризм саласында ҿндірілген ҿнім мен кҿрсетілген қызметтердің 

кҿлемі, % 

 

Суреттен кҿріп тҧрғанымыздай,  туризм саласында ҿндірілетін ҿнім мен 

кҿрсетілетін қызмет кҿлемінде 2012 жылға дейін орналастыру орындарының 
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ҥлесі басым болды. 2010 жылы тең жартысынан астамы осы секторге тиесілі 

болса, 2012-2015 жылдары оның ҥлесі 40,7 % дейін азайған жҽне 92099 млн. 

теңгені қҧрады. 2010 жылы бҧл кҿрсеткіш 59367 млн. теңгені қҧрады. Мҽдениет, 

демалыс пен ойын-сауықты ҧйымдастыру бойынша қызметтер кҿлемі керісінше 

соңғы жылдары артқан. 2010 жылы 29641 млн. теңге болса, 2011 жылы 46378 

млн. теңге, 2012 жылы 46466 млн. теңге, 2013 жылы  59056 млн. теңге жҽне 2014 

жылы 95135 млн. теңгеге, 2015 жылы 97262 млн. теңгеге дейін ҿсті. 

Айта кететін жайт,  туризм саласында ҿндірілген ҿнім мен кҿрсетілген 

қызметтердің кҿлемінің ЖІҾ жалпы кҿлеміндегі ҥлес салмағы  жыл сайын артып 

келеді. Мҽселен, тек тҧру жҽне тамақтану бойынша қызметтердің ҥлесі  2011 

жылы 0,9 % болса, 2013 жылы 0,8 %, 2015 жылы 1 % жетті. Ҿнер, ойын-сауық 

жҽне демалыс қызметтерінің ҥлесі 2011 жылы 0,6 % болса, 2013 жылы 0,7 %, 

2015 жылы 0,7 % қҧрады. 

Туризм саласында ҿндірілген ҿнім мен кҿрсетілген қызметтердің кҿлемінің 

ҿсімі сҽйкесінше осы саладағы тҥскен кіріс мҿлшеріне де оң ықпал етті. Оны 

тҿмендегі суреттен кҿруге болады. 

 

 
Ескерту - автормен қҧрастырылды. 

 

Сурет 2  - Туризм саласынан тҥскен кіріс мҿлшеріндегі ҥлестері мен 

олардың ҿзгерісі, % 

 

Суреттен кҿріп тҧрғанымыздай,  ҿндірілген ҿнім мен кҿрсетілген 

қызметтердің кҿлемінің ҿсімі тҥсетін кірістің мҿлшеріне сҽйкесінше ҽсер еткен.  

2015 жылғы кіріс кҿлемі 212820 млн. теңгеге дейін ҧлғайған, 2014 жылғы кіріс 

мҿлшері 205564 млн. теңгені қҧрады, бҧл 2010 жылмен салыстырға шамамен 2 

есе артық. 2010 жыл бҧл мҿлшер 110267 млн. теңге болса, 2011 жылы 126910 

млн. теңге, 2012 жылы 128425 млн. теңге болса, 2013 жылы 158152 млн. теңгеге 

жеткен. Орналастыру орындарындағы кіріс мҿлшері ҿндірілген ҿнім мен 

кҿрсетілген қызметтердің кҿлемінің ҿсімімен шамалас. 2010 жылы кіріс кҿлемі 
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61235 млн. теңгені қҧраған, 2012 жылы 71598 млн. теңгеге жетсе, 2014 жылы 

87029 млн. теңгені, 2015 жылы 96399 млн. теңгені қҧрады. 

Алайда демалыс, ойын-сауықты, мҽдениет пен спортты ҧйымдастыру 

бойынша қызметтері мҿлшері 61 %  ҿсуі, осы сектордағы кірісті 84,6 % ҿсімді 

қамтамасыз етті. Егер де 2010 жылы кіріс мҿлшері 26978 млн. теңге қҧраса, 2012 

жылы 39698 млн. теңгеге жетіп, 2014 жылы 88949 млн. теңгеге дейін артса, ал 

2015 жылы 71235 млн. теңгеге дейін тҿмендеді. Туристік фирмалардың кіріс 

мҿлшері ҽр жылдары ҿзгермелі болды. 

Туристік индустрия кҽсіпорындарында ҿндірілетін ҿнім мен кҿрсетілетін 

қызмет кҿлемінің ҿсімі аталмыш кҽсіпорындарымен аударылатын салық 

мҿлшеріне ҽсер еткен. Оны тҿмендегі суреттен байқауға болады. 

 

 
Ескерту - автормен қҧрастырылды. 

 

Сурет 3 - Туристік индустрия кҽсіпорындарымен аударылған салық кҿлемі, 

млн. теңге 

 

Суреттен кҿріп тҧрғанымыздай,  тҿленетін салық кҿлемінде 2014-2015 

жылдары орналастыру орындарының ҥлесі тҧрақты болғанымен оның мҿлшері 

ҽр тҥрлі. 2010 жылы орналастырумен айналысатын мекемелер 3064,50 млн. теңге 

бюджетке ақша аударса, 2015 жыл 1906,80 млн. теңге. 2011 жылы бҧл керсеткіш 

3623,90 млн. теңге болған, бірақ 2012 жылы 884,8 млн. теңге ғана аударған. 

Санаторий-курорттық мекемелері 2012 жылға дейін тҿлейтін салық мҿлшерін 

артып келсе, 2013 - 2014 жылдары алдыңғы жылдармен салыстырған біршама 

азайған. Мҽселен, 2010 жылы 1204,60 млн. теңге аударса, 2011 жылы 1362,7 млн. 

теңге, 2012 жылы 1866,5 млн. теңгені қҧраса, 2014 жылы 905,6 млн. теңгеге дейін 

қысқарған. Алайда 2015 жылы тҿленген салық мҿлшері  906,1 млн. теңгеге дейін 

қайта артқан. 

Демалыс пен ойын-сауық, мҽдениет мекемелері  аударған салық кҿлемі 2015 

жылы алдыңғы жылға қарағанда 3 есе артқан. Бірақ 2014 жылы 2010 жылмен 

салыстырғанда ҿскенімен, 2011 ж. жҽне 2013 жылмен салыстырғанда тҿмен.  
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2010 жылы 1270,8 млн. теңге болса, 2014  жылы 1475,1 млн. теңге болған. Ал 

2015 жылы оның мҿлшері 4632,7 млн. теңгеге дейін ҿскен. 2011 жылы бҧл 

кҿрсеткіш 2016,9 млн. теңге жҽне 2013 жылы 3483,4 млн. теңге болды. 2012 

жылы салық ең аз тҿленген жыл болып табылады. Ол 373,4 млн. теңгені қҧраған.  

Туризм халықты жҧмыспен қамтамасыз ету мҽселесін шешуге елеулі ҽсер 

етуде жҽне уақытша не тҧрақты негізде жҧмыс орындарымен қамтамасыз етеді. 

Туризм мен саяхат жҿніндегі Дҥниежҥзілік кеңестің мҽліметтері бойынша 2014 

жылы туризм саласында жҧмыс жасайтындардың саны ҽлемдегі жҧмыспен 

қамтылғандардың 8,6% қҧрады. АҚШ-та, ҧлттық статистикасына сҽйкес, 

туристік индустрия  16,7 млн-нан астам жҧмыс орындарымен қамтамасыз етуде. 

Бҧл елдегі жҧмыс жасайтындардың жалпы санынан 11,9 % қҧрайды. Халықты 

жҧмыспен қамтуда жҽне жаңа жҧмыс орындарын ашуда туризмнің ҥлесі бҧл 

сектордың ҽлеуметтік экономикалық мҽнін анықтайды.  

Қазақстандағы туризм саласында қызмет ететіндер саны тҿмендегі суретте 

берілген. 

 

 
Ескерту - автормен қҧрастырылды. 

 

Сурет 4 - Туризм саласындағы қызметкерлерінің саны, мың адам 

 

Суреттен кҿріп тҧрғанымыздай, осы салада жҧмыс жасайтындардың саны 

жағынан орналастыру орындарындағы қызметкерлер басым жҽне оның ҥлесі 

жыл сайын кҿбейіп келеді. 2013 жылдан бастап осы мекемелерде қызметкерлер 

саны артқан.  Тҧруды ҧйымдастыру қызметінің артуымен осы сферада жҧмыс 

жасайтындардың санына да ықпал еткен. Айта кететін жайт, 2015 жылдан бастап 

«ҚР Кҽсіпкерлік кодексіне» сҽйкес шағын кҽсіпкерлік субъектілеріне жататын 

жаңа критерийлер есебімен орналастыру орындарында жҧмыс жасайтындардың 

саны аз болып кҿрсетілген. Соның салдарынан 67,3 % дейін азайған болатын. 

Ҿндірілген ҿнім мен кҿрсетілген қызметтердің кҿлемінің ҿсімі  2014 жылы  

28,9 % жетуі осы сферада жҧмыс жасайтындардың санын 6,9 % арттырған. Ал 

туристік фирмалардағы ҿндірілген ҿнім мен кҿрсетілген қызметтердің кҿлемінің 
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32 % кемуі осы секторда жҧмыс істейтіндердің 1,5 % азауюына ҽкелді. Мҧндай 

жағдайдың орын алуы осы секторларда жалақы мҿлшерімен байланысты болуы 

мҥмкін.  Туризм саласында жҧмыспен қамтылған қызметкерлердің орташа айлық 

жалақысын тҿмендегі суреттен кҿруге болады. 

 

 
Ескерту - автормен қҧрастырылды. 

 

Сурет 5 - Туризм саласында жҧмыспен қамтылған қызметкерлердің орташа 

айлық жалақысы, теңге 

 

Суреттен кҿріп тҧрғанымыздай, жалақының мҿлшері жағынан кҿптеуі 

орналастыру орындарында жҧмыс жасайтындарда. Олардың орташа жалақылары 

туристік фирмалар мен мамандандырылған орналастыру орындарда жҧмыс 

жасайтындармен салыстырғанда біршама кҿп. 2014 жылы Қазақстандағы орташа 

айлық атаулы жалақы 121021 теңгені қҧраса, 2015 жылы 126021 мың теңгеге 

дейін ҿскен. Орналастыру орындарында сҽйкесінше 106823 теңгені жҽне 86272 

теңгені қҧраған. Республикадағы орташа айлық атаулы жалақының ҿсімі 2015 

жылы 4,1 % болса,  2014 жылы  10,4 %, 2013 жылы 8,3 % немесе 109640 теңге, 

2012 жылы 12,5 % немесе  101263 теңге,  жҽне 2011 жылы 15,9 % немесе 90028 

теңге қҧрады. 

Туризм индустриясында тек орналастыру орындарында жасайтын 

қызметкерлердің жҽне басқаларының орташа айлық жалақысының ҿсімі 2015 

жылы орта шамамаен 14,5 % болған, бҧл республикалық кҿрсеткіштен 3 есе 

жоғары. Сонымен бірге орташа жалақы мамандандырылған орналастыру 

орындарында тҧрақты жыл сайын артып келеді. 

Жер шарының кҿптеген елдері ешқандай қазба байлықтары болмаса да, ҽсем 

табиғат пен тарихи мҧраларының арқасында экономикасын дҿңгелетіп отыр. 

Елімізде талайды таңғалдыратын табиғатымыз да, тамыры тереңнен тартылатын 

тарихымыз да болғанымен, пайдаға дҧрыс асыра  алмай отырмыз. Дҥниежҥзінде 

пайдасы жағынан ҥштікке кіретін туризм саласының біздегі жағдайы, жабықтан 
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сығалап, тҿрге оза алмай жҥр. Бізде бҧл саладан тҥсетін табыс, ішкі жалпы 

ҿнімнің бір пайызын ҽзер қҧрайды.  

Туризмді дамытудың негізгі экономикалық кҿрсеткіштерінің ҿзгерісін 

талдай келе, қазақстандық туризмнің ҽлеуеті толық іске асырылмай отыр деген 

қорытындыға келуге болады, ҿйткені туристік саланы дамыту кҿліктік-

логистикалық жҥйенің қажетті инфрақҧрылымын қамтитын, оның ішінде 

туристік кҿрсетілетін қызметтерге қазақстандық жҽне шетелдік азаматтардың 

қажеттіліктерін қанағаттандыру ҥшін кең мҥмкіндікті қамтамасыз ететін 

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы (автомобильдік, 

авиациялық, теміржол) арқылы ҿткізу пункттерін реконструкциялауды ескере 

отырып, қазіргі заманғы бҽсекеге қабілетті туристік кешенді қҧруға тікелей 

байланысты. Туристік кешенді қҧру бюджетке салықтық тҥсімдер, шетелдік 

валюта ағыны, жҧмыс орындары санының ҿсуі есебінен еліміздің 

экономикасының дамуына да едҽуір ҥлес қосады, сондай-ақ мҽдени жҽне табиғи 

мҧраның сақталуына жҽне оңтайлы пайдаланылуына бақылауды қамтамасыз 

етеді. 
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СУДЕБНАЯ МЕДИАЦИЯ В СУДАХ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ 

 

Практика судебной медиации в Казахстане стала появляться после принятия 

Закона «О медиации». В этом состоит особенность и ее отличие от многих 

европейских стран, где законодательство было направлено на закрепление уже 

существующих общественных отношений. Как уже было показано ранее, такая 

практика судебной медиации практически при полном отсутствии правового 

регулирования существовала в приведенных ранее в качестве основных 

примеров Германии и Нидерландах. 

С учетом этой особенности многие положения Закона, принимались как бы 

на будущее и поэтому представляют собой продукт голой теории и не имеют 

эмпирической основы. Говоря юридическим языком, в случае судебной 

медиации норма принятого закона должна была породить будущие 

правоотношения, а не упорядочить уже существующие. Нередко принимаемые в 

таких условиях законы грешат неполнотой и несут на себе риск превратиться в 

собрание «мертвых норм», на основании которых так и не будут выстроены 

реальные правоотношения. Такая незавидная судьба могла бы постичь и Закон 
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«О медиации», однако добрая воля и инициатива судейского сообщества, 

направленные на создание экспериментальных проектов по развитию 

сотрудничества между судами и практикующими медиацию частными 

учреждениями, полностью изменили прежнюю ситуацию [1]. 

В апреле 2014 года запущен пилотный проект  по внедрению в гражданское 

судопроизводство примирительных процедур с участием судьи. Целью  

пилотного проекта  является внедрение в гражданское судопроизводство 

судебной медиации посредством урегулирования спора при содействии судьи, 

осуществляющего примирительные процедуры. Судебная медиация проводится 

по соглашению сторон судьей, осуществляющим примирительные процедуры. 

Задачами по реализации пилотного проекта являются: 

1)расширение сферы применения примирительных процедур; 

2) уменьшение нагрузки на судей и минимизация издержек участников 

процесса и судов по рассмотрению и разрешению дел; 

3)выявление заинтересованности участников гражданского оборота в 

несудебном урегулировании конфликтов и споров. 

Судебная медиация как уже отмечалось проводится, на основе принципов: 

1) добровольности; 

2) равноправия сторон медиации; 

3) независимости и беспристрастности судьи, осуществляющего 

примирительные процедуры;  

4) недопустимости вмешательства в процедуру медиации; 

5) конфиденциальности; 

6) соответствия требованиям действующего законодательства. 

Участниками пилотного проекта являются районные (городские) суды, 

специализирующиеся на рассмотрении гражданских дел общей юрисдикции, 

расположенные в областных центрах, а также апелляционные судебные коллегии 

по гражданским и административным делам областных и приравненных к ним 

судов. Пилотный проект реализуется по трем основным направлениям 

(сегментам): организационному, информационному и образовательному. 

Организационный сегмент пилотного проекта предусматривает: 

1) открытие кабинетов для проведения примирительных процедур в порядке 

судебной медиации в судах, принимающих участие в пилотном проекте;   

2) организацию работы судей, осуществляющих примирительные 

процедуры, председателями апелляционных судебных коллегий по гражданским 

и административным делам областных и приравненных к ним судов. 

Информационный сегмент пилотного проекта предусматривает: 

1) размещение на Интернет-ресурсах Верховного и местных судов 

информации о проведении пилотного проекта по внедрению судебной медиации, 

а также создание тематических разделов о проведении пилотного проекта на 

Интернет-ресурсах судов, принимающих участие в пилотном проекте; 

2) проведение разъяснительной работы о реализации пилотного проекта по 

применению примирительных процедур в судах через СМИ, телевидение; 
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3) создание информационных (дискуссионных) площадок на телевизионных 

каналах с участием судей, в том числе, осуществляющих примирительные 

процедуры, профессиональных медиаторов, юристов-практиков и ученых; 

4) размещение информационных стендов о проведении пилотного проекта 

по внедрению примирительных процедур в судах. 

Образовательный сегмент пилотного проекта предусматривает: 

1) мероприятия по изучению международного опыта по вопросам 

применения примирительных процедур в судах, в том числе с участием судьи, 

осуществляющего примирительные процедуры (судебной медиации); 

2) обучение навыкам примирения судей, осуществляющих примирительные 

процедуры, посредством семинаров, тренингов и дистанционного обучения [2]. 

Таким образом, на основании взаимодействия между судом и медиаторами 

началось развитие модели ассоциированной судебной медиации, в которой 

судья, при наличии у него оснований полагать, что в конкретном деле 

применение процедуры медиации будет достаточно эффективным, мог 

рекомендовать сторонам обратиться за консультацией к находящемуся в здании 

суда медиатору и совместно с ним принять решение об участии в 

примирительной процедуре. 

Другим важным аспектом проводимого проекта было обучение судей. 

Исходя из внедряемой модели не было никакой необходимости в подготовке из 

судей профессиональных медиаторов. Основная цель обучения заключалась в 

том, чтобы ознакомить судей с процедурой медиации, дать им возможность 

сформировать общее представление о процедуре, а также помочь им овладеть 

основными техниками управления и анализа конфликта, которые бы позволили 

им с максимальной точностью определить пригодность конкретного судебного 

спора для его урегулирования при помощи медиации. 

Отличие медиации от разбирательства дела в суде общей юрисдикции и 

третейском суде принципиальное. Стороны, обращаясь в государственный либо 

третейский суд, передают разрешение спора на усмотрение суда. Суд в этом 

случае разрешает спор в соответствии с законом. В процедуре медиации 

посредник не выносит никаких решений, его принимают стороны. 

Если одна из сторон использует процедуру медиации для затягивания 

процесса, то другая сторона может заявить суду ходатайство о прекращении 

примирительной процедуры и о разрешении дела по существу. 
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ҦЛТТЫҚ БІЛІМ ЖҤЙЕСІ: БҤГІНІ МЕН ЕРТЕҢІ 

 

«Қазақстан  Республикасының 2014-2018 жылдарға арналған ҽлеуметтік-

экономикалық даму болжамында»: «...Инновациялық экономиканы 

қалыптастырудың қажетті шарты серпінді экономикалық ҿсудің жҽне қоғамның 

ҽлеуметтік дамуының маңызды алғышарты, елдің ҽл-ауқаты мен қауіпсіздігінің 

шарты болып келе жатқан білім беру жҥйесін жаңғырту болып табылады... 

...2015 жылға қарай Қазақстанның бір ЖОО ҽлемдік жҥз ҥздік 

университеттер рейтингінде белгіленетін болады.  

Оқуын ҿз бетінше тҿлеуге мҥмкіндігі жоқ жастарға, сондай-ақ сапалы 

жоғары білім алуына мыналар арқылы кҿмек кҿрсетіледі: 

- мемлекеттік білім беру жинақтау жҥйесін дамыту; 

-оқуға арналған гранттардың кҿп сатылы жҥйесін ҽзірлеу; 

- ҿңірлік мамандандыруды ескеретін ғылыми-зерттеу жҽне қолданбалы 

білім беретін мамандандырылған оқу орындары жҥйесін қҧру; 

- ЖОО оқудың екінші курсынан бастап кҽсіпорындарда міндетті тҥрде 

практикадан ҿтуді заңнамалық бекіту..» кекректігі қарастылыған болатын. [3]   

Қазақстан Республикасының  «Білім туралы» заңында-«Білім беру 

жҥйесінің басты міндеті- ҧлттық жҽне жалпы адамзаттық қҧндылықтар, 

ғылым мен практика жетістіктері негізінде жеке адамды қалыптастыруға, 

дамытуға жҽне кҽсіби шыңдауға бағытталған білім алу ҥшін қажетті жағдайлар 

жасау ...» делінген [4]. 

Ҽрбір тарихи кезеңде  қоғамда туындаған талаптарға сай  жасҿспірім 

ҧрпаққа берілетін білімнің мҽніне жаңа сипат беріліп, жаңа ҧстанымдар негізінде 

ҧйымдастырылады. Ҽдетте бҧл жеке мемлекеттің білім жҥйесіндегі 

реформалармен жалғасады. Жҥргізілетін реформалар тереңдігі, ауқымы  сол 

қоғамның білім мҽні бойынша алған ҧстанымына байланысты болады. 

Қоғам дамуының ҽр кезеңінде жас ҧрпаққа берілетін білімнің қҧрамы мен 

қҧрылымына қойылатын жаңа талаптар мен соған сай енгізілетін ҿзгерістердің 

сипаты сыртқы  жҽне  ішкі факторлардың негізінде айқындалады. Осы тҧрғыдан 

жалпы білім беру жҥйесіндегі бетбҧрыстардың себепшісі болып жатқан саяси, 

ҽлеуметтік жҽне экономикалық ҿзгерістер ҽлемдік деңгейдегі білім берудің 

жаңашыл ҥрдістері жатады.  

Ҿзімізге белгілі, «Білім» сҿзі-ҿте кҥрделі жҽне кҿп мағыналы  ҧғым. 

Жалпы мағынасында білім - адамның жҥйеленген білік, дағдыларын 

меңгеру ҥрдісі мен нҽтижесі. 

Соңғы уақытта білімге деген кҿзқарастың тҥбегейлі ҿзгергені «XXI 

ғасырдағы білім беру жҥйесі қандай болуы керек?» деген сауалға жауап берері 

анық. Демек еліміз бен ҿркениетіміздің даму деңгейі осы сапалы білім 

нҽтижесінің  нақты кҿрсеткіші болмақ. 
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Білім берудің  бағыт-бағдары «Қазақстан Республикасының 

Конституциясында», «Қазақстан-2030 стратегиялық бағдарламасында», 

«Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі білім беруді дамыту 

тҧжырымдамасында», «Қазақстан Республикасының 2010 жылға дейінгі білім 

беруді дамытудың  Мемлекеттік қҧжаттарында» негізделген. 

Қазақстан Республикасының  білім беру жҥйесінде жҥргізіліп жатқан 

реформалар, нарықтық экономика, қоғамдық экономика қатынастарының 

ғаламдануы, қоғам дамуының ақпараттық кезеңге ҿту жағдайында сапалық  

тҧрғыда қайта қарауға бағытталған. Республикадағы осындай қайта қҧрулардың 

нҽтижелілігі білім беру жҥйесінің қҧрылымы мен мазмҧнына тҽуелді. 

Қазақ зиялылары А.Байтҧрсынов, М.Жҧмабаев, Ж.Аймауытов, М.Дулатов, 

Ҽ.Бҿкейханов білім беру мен оқыту ҥрдісін жетілдіру, оқулықтар даярлау, білім 

мазмҧнын іріктеу  мҽселелерін тереңінен зерттеп, дидактикалық ойды уақыт 

талабына сай  негіздейді. 

Білім беру мазмҧнын анықтаудың жалпы теориялық негіздері В.В.Давыдов, 

Л.М.Занков, В.В.Краевский, В.С.Леднев, И.Я.Лернер, М.Н.Скаткин жҽне т.б. 

ғалымдардың еңбектерінде сипатталған. 

Білім мазмҧнын іріктеудің теориялық негіздері, оқыту ҥрдісінің 

ерекшеліктері, ҧстанымдары мен талаптары, оқулық пен бағдарлама жасаудың 

ҽдістері М.А.Данилов, Р.Г.Лемберг, М.Ҽ.Қҧдайқҧлов, К.Успанов т.б. педагог – 

ғалымдардың еңбектерінде ғылыми тҧрғыдан негізделген. 

Еліміздің  тҿл  тарихының  рухани мҧрасын дамытуға жҽне мектеп 

оқулықтарының пҽндік ғылыми мазмҧнын жетілдіруге тарихшы ғалымдар 

М.Қозыбаев, Ж.Қасымбаев, К.Нҧрпейіс, Т.Тҧрлығҧл жҽне т.б. ғылыми 

еңбектерінде  жан -жақты талдау жасаған [2] .  

Қарап отырсақ, білім беру жҥйесі жолында  кҿп еңбектеніп, тер тҿгілгенін  

кҿрсек те, ҽді де болса, бҧл саланы дамыту, ҽрі қарай жетілдіру керектігі ешкімге 

жасырын емес.  

Білім беру- жас ҧрпақ санасына жаңа жетістіктер мен жаңа ізденістерді 

ҧялатып қана қоймай, оны ары жетілдіре білуді тҥсіндіре отырып, ҿмірде 

пайдалана алуын да қамтамасыз ету. Олай болса, қазір не істелуде немесе не 

істеліп жатыр деген сҧрақтар артық сияқты. Себебі, атқарылып жатқан істер 

Қазақстан Республикасының экономикалық-қҧқықтық кеңістігі дамуының қазіргі 

мҽселелеріне кіріп, оның   беталыстары  мен басымдықтарын айқындап 

бергендей. 

      Олай деуімізге негіз де жоқ емес. Сҿзіміз дҽлелді болу ҥшін Қазақстан 

Республикасының Президенті Н.Ҽ. Назарбаевтың  Қазақстан Республикасы 

Президентінің 2016 жылғы 1 наурыздағы «Қазақстан Республикасында білім 

беруді жҽне ғылымды дамытудың 2016- 2019 жылдарға арналған мемлекеттік 

бағдарламасын бекіту туралы» №205 Жарлығымен бекітілген бағдарламасының 

«Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім» бӛліміндегі сҿзін айтсақ та 

жеткілікті сияқты. Дегенмен де, Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ҽ. 

Назарбаевтың осы бағдарламадағы: «...Инновациялық экономиканың тиімді 
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кҿрсеткіші болып жоғары оқу орындары ғылымын дамыту тренді кҿрсетілген. 

Университеттер мен бизнес-қҧрылымдарды интеграциялау кҥшеюде. 

  IMD рейтингінде жоғары білім экономиканың қажеттіліктеріне сай келетін 

жетекші елдер тобына Швеция, Сингапур, Дания, Канада, Финляндия кіреді. 

Қазақстан ҽлемнің 60 елінің ішінде 44-орынды иеленіп отыр.  

Зерттеу ЖОО-ның даму жобалары іске асырылуда. Қытайдың зерттеу 

университеттеріне салған инвестициясы жоғары білімнің бҽсекеге қабілеттілігін 

арттырды. 

    Ҧлыбританияда зерттеу университеттеріне кҿңіл бҿлу елдің орнықты 

экономикалық дамуын қамтамасыз етті. 2010 жылы Ҧлыбританияның Russel 

Group тобына біріктірілген 20 ЖОО 22,3 млрд. кҿлемінде табыс ҽкеліп, 243 мың 

жҧмыс орнын қамтамасыз етті. Russel Group университеттерінің ҒЗЖ 

нҽтижелерінің 2/3-інен астамы елдің экономикасына, денсаулық сақтау, 

мҽдениет жҽне ҽлеуметтік салаларына енгізілуде...» [1] деген сҿздері бҥгінгі 

ҧлттық білімнің бҥгіні мен ертеңін айқындап бергендей. 

Қазіргі қоғам  дамуының жалпы білім беру мазмҧнына  қоятын  талабы 

жастарға ҽлемдік ғылым мен прогресс деңгейінде білім беру, олардың ойлау 

мҥмкіндігін жетілдіру, шығармашылық тҽжірибесін, дҥниеге қарым- қатынас 

нормаларын қалыптастыру болып отыр. 

Еліміздің экономикалық ҽлеуметтік мҽдени саласы ҿскен сайын  қоғам 

дамуының барлық саласындағы  болып жатқан  ҿзгерістерге сай білім беру 

саласы да ҿзгеріп, жаңаруда. Білім жҽне ғылым қызметкерлерінің  III съезінде 

Елбасы Н.Назарбаев: «...білім беруді дамытудың таяу жылдарға арналған жаңа 

бағдарламасында біз ҽлемдік тҽжірибені ескеруге, кейбіреулер аңсап 

жҥргеніндей, кеңестік ҥлгідегі бҧрынғы жҥйеге  оралу емес, ҽлемдік тҽжірибені 

негіз етіп алуға тиіспіз.  ...Сондықтан жаңа бағдарламада ҽлемдік ҥрдістерге 

бағдарлану, оза жҥру ҽдісімен жҧмыс істеу керек»  - деп атап кҿрсетті.  

Кҿріп отырғанымыздай, еліміздегі жеткен жеңістіктерге сай дамып  

отыратын салалардың бірі ретінде білім саласы да ҿзгеруде, ҿзгеріп қана қоймай, 

келелі жетістіктерге қол жеткізіп, жаңалықтың жаршысы болып жаңаруда. 

Ҧлттық білім мен ғылымның болашағы осылайша дамып, білім сапасының 

жақсаруы мен жаңа технологияларды меңгеруге жол ашуда.  

Білім мазмҧны  мен материалдық  - техникалық базасын  жаңарту, 

білім сапасын арттыру, ҽлемдік білім беру кеңістігіне  ықпалдастыру 

білім беруді дамытудың  стратегиялық обьективті  заңдылығы. 

Ҽлемнің жетекші елдерінің кҿпшілігінде білім берудің мақсатын, мазмҧны мен 

технологияларын оның нҽтижесіне қарап бағалайды. Олай болса, ҽр халықтың 

ҽлеуметтік – экономикалық, тарихи – мҽдени ерекшеліктері диалектикалық 

бірлікте негізделіп, мектептегі білім мазмҧнын жаңартудың басты кҿзі болып 

табылады [2]. 

Біздің пікірімізше, мектептегі білім негізі жоғары оқу орнындағы білім 

негізімен біте қайнап, ҧштасатындықтан, ең алдымен мектептегі білімді 

жетілдіре тҥскен дҧрыс. Мектепте білім беру- ара-тҧра бір ҥрдісте жҥретіні 

ешкімге жаңалық та емес, жасырын да емес. Бір ҥрдісте оқыту баланы мезі етуі 
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мҥмкін. Не болмаса, баланы жалықтыруы мҥмкін. Бҧл жерде барлық мектеп осы 

ҽдісті қолданып, «қол қусырып қарап отыр» дегендік емес. Мектепте 

жаңашылдық та, жаңашылдықты қолдану да бар. Бірақ, қалай болғанда да, 

оқытудың «ескі» ҽдістерін «қолдану» да бар екенін ҧмытпағанымыз дҧрыс 

сияқты. Оқытушы болсын, мейлі ол мектептің мҧғалімі болсын, оның ғылыммен 

айналысуға, ҿздерінің білімдері мен біліктіліктерін  жетілдіруге мҥмкіндіктерінің 

кҿп болуы қажеттілік ретінде қала бермек. 

Жоғары оқу орнында барлық мҥмкіндік жасалған, ал, мектепте ара-тҧра 

болса да, уақыт жетіңкіремей қалып жатады. 

Сондықтан, қалай десек те, мектептегі қағаз бастылықты азайту керек 

шығар деген ой келеді, оның орнына ғылымның жетістіктерін пайдалана 

отырып, білімді ҧштастыру жағын қолға алса, дҧрыс болған болар еді. 

Ал, жоғары оқу орнының білім деңгейі жететін жетістіктің шегіне жетті 

деуге толық негіз бар, десек те, барды қанағат тҧтпай, ары қарай  білімді 

жетілдіре беру басты мақсат. Ол ҥшін ҥздіксіз білім беруді мектепте де, одан ҽрі 

жоғары оқу орнында да,  одан ҽрі жалғастыру қажет. Бҧл-ҥрдіс бҧрыннан 

қалыптасқан ҥрдіс, сонда да болса, ҥздіксіз білім беруді жетілдіре отырып, білім 

жҥйесін дамыта беру керек сияқты.  

Ҥздіксіз білім  беру- философиялық жҽне педагогикалық  концепция. 

Бҧған сҽйкес білім беру адамның  бҥкіл ҿмірін қамтитын процес 

ретінде қаралады. Қолда бар білім  беру жҥйесінің  барлық бҿліктерін пайдалана 

отырып мақсатқа бағытталған адамның ҽлеуметтік-мҽдени тҽжірибесін ҥздіксіз 

меңгеру ретінде кҿрінетін білім беру тҽжірибесінің бір қыры.  

Ҥздіксіз білім беру-білім беруді ҧйымдастыру, білім беру саясатының 

принципі, ҥздіксіз білім берудің теориясы мен тҽжірибесінде негізгі білімнен 

тысқары ересектерге білім беруде ерекше назар аударылуда. Кҽсіптік біліктілік 

беру жҽне кҿтеру мамандықты ауыстырудағы қайта даярлау, ҿзгертіп отырған 

ҽлеуметтік жағдайларға бейімделу барысында білім беру тағы сол сияқты. 

Қазіргі қоғамдағы ҥздіксіз білім беру ғылыми-педагогикалық ойлаудың жіктелу 

сипатын алуда.  

Білім беру жҥйесінде ҥздіксіз білім беруді жҥзеге асыру тігінен 

интеграциялауға негізделеді, басқыштар ҧстанымдылығы, мектеп алды, 

бастауыш, орта, ортадан кейінгі бірінен екіншісіне ҿтудің алғышарты болуына 

мҥмкіндік жасайды. 

Сондықтан, біздің ойымызша, инновациялық жаңалықтарды кҥнделікті 

білім ҥрдісінде пайдалану, жаңа технологияларды пайдалану, ҽртҥрлі бағыт-

бағдар беретін бағдарламалар арқылы студенттердің білімін жетілдіре беру,  

санасы сергек болу ҥшін ҥнемі сабаққа деген қызығушылығын арттыра білу 

қажет сияқты. Ҽрине, бҧлардың бҽрі де жастарымыздың бойында бар,  дегенмен 

де,  жетілдіру ешқашанда артықтық етпесі анық. 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢДАРЫ БОЙЫНША ДІНИ 

БІРЛЕСТІКТЕРДІҢ ҚҦҚЫҚТЫҚ ЖАҒДАЙЫ 

 

Мемлекет пен қоғамның дамуы барысында қоғамдық бірлестіктердің ҿзіндік 

ҥлесі бар. Қоғамдық бірлестіктер ҿз кезегінде ҽрбір адамның тҥрлі ортақ 

мақсаттарға жетуіне, мҥдделердің тоғысуына жҽне қордаланған мҽселелердің 

жағдайға сай жетілуіне мҥмкіндік жасайды. Қоғамдық бірлестіктер – мемлекет 

дамуы барысындағы экономикалық, саяси, ҽлеуметтік, рухани салалар бойынша 

белсенді ықпал етуші маңызды қҧрылым. 

Ал осы қоғамдық бірлестіктердің ішінде – діни бірлестіктердің алатын орны 

зор. Ҿйткені ҽрбір адамның дінге байланысты ҧстанымы, сенімі бар. Ал ол 

адамның жалпы ҿмірлік кҿзқарасы осы ҧстанымдар мен сеніміне негізделген. 

Адамдардың діни сенімі, ҧстанымы жҽне кҿзқарасы бойынша топтасуы – бҧл ҿте 

берік ҽрі рухани қаруланған қоғамдық белсенді топ. Мҧндай белсенді топтар ел 

ҿмірі мен болашағы ҥшін, оның дамуы, ҿзгеруі немесе тығырыққа тірелуі 

бағыттарында мҥмкіншілігі жоғары ықпалды кҥш. Демек діни бірлестіктердің 

қызметі, оның сҽйкесінше қҧқықтық реттелуі ҿте маңызды сҧрақ. Қазақстан 

тҽуелсіз ел болып жарияланған соң, дін бостандығы жаңа арнаға тҥсіп, Қазақстан 

Республикасы ҿзін зайырлы мемлекет деп жариялады. Конституциямызда: 

«Қазақстан Республикасы ҿзін демократиялық зайырлы, қҧқықтық жҽне 

ҽлеуметтік мемлекет ретінде орнықтырады, оның ең қымбат қазынасы - адам 

жҽне адамның ҿмірі, қҧқықтары мен бостандықтары» деп кҿрсетілген [1]. 

Сондай-ақ, Қазақстан Республикасы зайырлы мемлекет ретінде ҿз 

азаматтарының заң жҥзінде діни сеніміне, таңдауына жҽне ҧстану қҧқығына 

кепілдік береді. 

Қазақстанның зайырлы мемлекет болуына байланысты, ресми идеология 

дінге мейлінше бейтарап қарайды: ол діншіл де, дінге қарсы да сипатқа ие емес. 

http://yaneuch.ru/cat_16/page1.html)����
http://yaneuch.ru/cat_16/page1.html
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Қазіргі Қазақстандағы діннің жағдайы авторитарлық, тоталитарлық жҽне 

теократиялық басқару жҥйесі бар мемлекеттерден тҥбірінен ҿзгеше. 

Конфессияаралық бейбітшілік пен келісім кҿпҧлтты, кҿптілді жҽне 

кҿпконфессиялы Қазақстан ҥшін кҥрделі мҽселе. Бҥгінде Қазақстан ҽлемге бҥкіл 

ҽлемдік діни-рухани форумның орталығы есебінде де таныс. Оған ҽлемдік жҽне 

дҽстҥрлі діндердің басшылары анағҧрлым маңызды заманауи діни мҽселелерді 

шешу ҥшін жиналады Осы орайда 2010 жылы Астана қаласында ҿткен Рухани 

келісім кҥнінде Бҥкілҽлемдік рухани мҽдениет форумының ашылу шарасы 

ҿткенін жҽне оған ҽлемнің 70 елінен делегаттар қатысқанын айта кету керек [2; 

1].  

Ҽлемдік жҽне дҽстҥрлі діндер басшыларының бірінші съезінде еліміздегі 

конфессияаралық келісім мен диалогтың маңыздылығы ерекше атап ҿтіліп, 

конфессияаралық келісім мен диалогтың негізгі қағидаттары айқындалды. Олар: 

толеранттылық, ҿзара қҧрметтеу мен тҥсінісу, ҧлтаралық келісім мен діни 

тҿзімділік. Бҧл қағидалар Қазақстандағы конфессияаралық қатынастардың да 

негізін қҧрайды. Дін біріктірудің, интеграциялық ҥдерістердің кҥшті факторы 

бола алады. Ол ҥшін діндерден қайшылықтарды емес, керісінше, ортақ белгілер 

мен қағидаттарды, ортақ негіздер мен ортақ қҧндылықтарды, біріктіруші 

бастауды іздеуге міндеттіміз. 

Қазақстандағы қазіргі діни ахуал кҥрделі ҽрі сан-салалы. Кейбір деректер 

бойынша, 1989 жылғы 1 қаңтарда 30 конфессияға тиесілі 700-ге жуық діни 

бірлестіктер болса, 2003 жылдың 1 қаңтарында 3206 діни бірлестіктер жҧмыс 

істеген. Олардың арасында 1652 исламдық, соның ішінде 1642 суниттік, 2 

шииттік, 2 сопылық, 4 ахмадия ағымдары бар. Бҧған қоса Қазақстанның 

аумағында православиелік шіркеуге жататын 241 діни бірлестік (олардың 230-ы 

Орыс православие шіркеуіне қарайды), 7 старообрядтық шіркеу, римдік-

католиктік шіркеуінің 77 бірлестігі, бірқатар протестанттық бірлестік жҧмыс 

істейді. Қазіргі Қазақстандағы дҽстҥрлі емес діни қауымдарға тҿмендегілер 

енеді: 5 буддистік қауым, 24 индуистік, 12 кришнаиттік, 23 бахаи, 2 

трансценденталдық медитация қауымы, ҧлы ақ бауырластықтың 2 қауымы, 6 

саентология шіркеуі қауымы жҽне т.б.  

Еліміздің негізгі діни қауымы суниттік ислам жҽне христиандықтың 

православиелік бағыттары. Елімізде 1700-ге жуық мҧсылман бірлестіктері бар. 

Оның басым кҿпшілігі суниттік бағыттағы бірлестіктер. Орыс православие 

шіркеуінің ҥш епархиясына 214 приход, 8 монастыр жҽне басқа шіркеулік 

қҧрылымдар тиесілі. Орыс православие шіркеуі приходтар санының ҿсуіне жҽне 

материалдық тҧрғыдан нығаюына кҥш-жігерін жҧмсауда. Еліміздің бірнеше 

қаласында православиелік ғибатханалардың қҧрылысы жҥріп жатыр. 

Кейінгі уақытта католик, протестанттық жҽне дҽстҥрлі емес діни 

қҧрылымдар ҿз қызметтерін белсенді тҥрде жҥргізуде. «Иегова куҽлары» 

бірлестігінің миссионерлік қызметі ерекше қарқын алуда. «Иегово куҽлары» 

Қазақстандағы саны жағынан ҿсіп келе жатқан конфессия болып отыр. Оның 

діни орталығы Есік қаласында орналасқан, 70-тен астам діни бірлестіктері ҽділет 
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органдарында ресми тіркелген жҽне 30-дан аса жергілікті қауымдары бар, оны 

ҧстанатын адамдар 20 мыңға жуық [3; 15]. 

Кейінгі кезде еліміздегі ҿзге діни бірлестіктердің ішінде католик, 

протестанттық жҽне дҽстҥрлі емес діни қҧрылымдар ҿз миссионерлік 

қызметтерін елімізде белсенді тҥрде жҥргізуде. 1999 жылы діни бірлестіктердің 

қҧқықтары мен мҥдделерін қорғау мақсатымен Қазақстанның діни бірлестіктер 

қауымдастығы қҧрылды. Бҧл қауымдастық 200-ге жуық діни бірлестіктерді 

біріктіреді.  

Сонымен қатар елімізде протестантизмнің жаңа апостолдық шіркеуі, 

елушілер (пятидесятничество), методизм, меннонизм, пресветерианство сынды 

ағымдары таралуда. Пятидесятничество ХХ ғасырдың басында АҚШ-та 

қҧрылған. Бҧл ағымның ең ірі қауымдары Қарағанды жҽне Алматы қалаларында 

орналасқан. Апостолдар рухындағы евангелшіл христиандар ҿз жҧмысын 

белсенді жҥргізуде. Қазіргі кезде 3 мыңға жуық адамды біріктіретін 40-қа жуық 

қауымдар бар. Пресветериандық ағымы елімізде америкалық, корейлік 

уағыздаушылардың миссионерлік қызметі нҽтижесінде таралып жатыр. Бҧл 

уағызшыларға шет елдегі діни орталықтар кҿмек кҿрсетуде. Елімізде 20-дан аса 

пресветериан бірлестіктері бар. «Грэйс-Благодать», «Бірінші пресветериан 

шіркеуі», «Алматы аймақтық пресветериан шіркеуі» бірлестіктері белгілі болып 

отыр. 

Евангелшіл христиан-баптистердің қауымдары 10 мыңнан аса сенушілерді 

біріктіреді. Евангелшіл-христиан баптистер Қазақстан евангелшіл христиан-

баптистері шіркеулерінің одағын қҧрды. Бірлестіктің орталығы Қарағанды 

облысының Саран қаласында. Евангелшіл-христиан баптистердің 250-ден аса 

қауымдары мен топтары бар. Евангелистер 2010 жылға дейін Қазақстан мен 

Орталық Азия елдерін евангелшілдендіру жоспарын басшылыққа алуда [4; 47]. 

Христиан діні миссионерлікпен ғасырлар бойы айналысып келеді. Ал енді осы 

миссионерлікті жҥргізудің ҥш сатылы мақсаты бар. Бҧл - еш ҿзгермейді 

Біріншісі - христиан дінін жаю, Исаның дініне кірушілердің санын арттыру. 

Екіншісі - сол елдегі шіркеулер қҧрылысын салмас бҧрын шіркеуді толтыратын 

маман адамдарды табу, ол ҥшін сол елдің зиялыларының шығармаларына, 

мҽдениетіне христиандық элементтерді енгізу. Ҥшіншісі - дамыған батыстық 

ҿркениетті христиандықпен бір деп кҿрсету. Батыс ҿркениеті мен мҽдениетін 

негізгі ҿлшем, эталон ретінде ҧсыну, еліктіру шарт [5; 8]. 

Миссионерлік - негізінен, діни ілімдерін таратуға арналған діни жҽне саяси 

қызмет сонымен қатар шағын мҽдениетті, этносты ҿзінің табиғи бейнесінен 

айырып, ассимилияцияға ҧшыратудың таптырмас қҧралы. Миссионерлік 

ҧйымдардың шоқындыру саясаты Африка жҽне Азия халықтары арасында 

қарқындап, мақсатты тҥрде жҥргізіліп отырды. Миссионерлік ҧйымдарға 

бірқатар елдердің мемлекеттік қҧрылымдары қайырымдылық қорлары, ҥкіметтік 

емес ҧйымдар, қаржылық топтар материалдық жҽне моральдік тҧрғыдан 

кҿмектесіп, ортақтаса жҧмыс істейді. Миссионерлер баратын елдің дінін, 

тарихын, ҽдет-ғҧрпы мен психологиясын зерттеп, біліп барады, жергілікті халық 

басым елді мекендерде тҧрып, сол халықтың тілін, ҽдет-ғҧрпын, мінез-
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қҧлықтарын ҿз қызметтерін табысты атқару ҥшін жетерліктей деңгейде зерттеп, 

ҥйренеді [6; 47]. Бҧған байланысты ҽйгілі миссионер Чарльздің: 

«Мҧсылмандарға жақындау ҥшін олардың дін тілін қолданыңдар. Қҧранның 

ішінен христиандыққа зияны жоқ аяттарды алып қолданыңдар. Ҽрі 

мҧсылмандардың жҧма қҧлшылығына параллель жҧма уағыздарын 

ҧйымдастырып, ҥй шіркеулерінің лидерлері имам секілді кҿрінуіне болады. Ҥй 

шіркеуіне кірерде: аяқ киім шешу, мҧсылмандардың діни рҽсімдеріне ҧқсас 

рҽсімдер ҧйымдастыруға болады» деген сҿзі жақсы мысал бола алады [7; 3]. 

Шынында, миссионерлер діни уағыздарын қай ҧлттың ҿкілі басым болса, сол 

тілде жҥргізетіндігін кҿріп отырмыз. Сондай-ақ, рҽсімдерінде айтылатын діни 

ҽндерін домбыра, қобыз, сыбызғы секілді ҧлттық музыка аспаптарының 

сҥйемелдеуімен орындайды. Миссионерлердің ҥгіт-насихат қҧралы да, 

материалдық техникалық базасы да тиісінше қамтамасыз етілген. 

Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасында 2011 жылғы 11 қазандағы 

«Діни қызмет жҽне діни бірлестіктер туралы»  Заңы қолданылуда. Бҧл Заң 

Қазақстан Республикасының ҿзін демократиялық, зайырлы мемлекет ретiнде 

орнықтыратынын, ҽркiмнiң ар-ождан бостандығы қҧқығын растайтынын, 

ҽркiмнiң дiни нанымына қарамастан тең қҧқылы болуына кепілдік беретінін, 

ханафи бағытындағы исламның жҽне православиелік христиандықтың халықтың 

мҽдениетінің дамуы мен рухани ҿміріндегі тарихи рҿлін танитынын, Қазақстан 

халқының рухани мҧрасымен ҥйлесетін басқа да діндерді қҧрметтейтінін, 

конфессияаралық келісімнің, діни тағаттылықтың жҽне азаматтардың діни 

нанымдарын қҧрметтеудің маңыздылығын танитынын негізге алады. 

Заң нормаларына сҽйкес діни бірлестіктерді қҧру, мемлекеттік тіркеу, қайта 

қҧру жҽне тарату тҽртіптері толық қамтылған. Сондай-ақ заңда қҧрушылардың 

санына, таралу аймағына байланысты діни бірлестіктердің жергілікті, ҿңірлік 

жҽне республикалық мҽртебелері айқындалып берілген, мҧның ҿзі аталған заң 

жобасының негізгі жаңалығы болып табылады. Заңнамадағы жаңа талаптар бо-

йынша жергілікті діни бірлестікті қҧрушылар саны елу адамнан кем болмауға 

тиіс, ҿңірлік діни бірлестікті – бес жҥзден кем емес, ал республикалық діни 

бірлестікті бес мыңнан кем емес бір діни сенімдегі Қазақстан азаматтары қҧра 

алады. Бҧған қоса, жергілікті діни бірлестік бір облыс аумағында, ҿңірлік діни 

бірлестік екі облыстан кем емес аумақта ҧйымдастырылуы тиіс, ал респуб-

ликалық діни бірлестік барлық аймақтарды қамтып, Қазақстан Республикасының 

барлық аумағында ҿзінің қҧрылымдық бҿлімшелері, филиалдары мен ҿкілдіктері 

болуы шарт. Сонымен қатар, қазіргі уақытта Қазақстан Республикасының 

заңнамасына сҽйкес діни бірлестіктің атауына ерекше назар аударылған. 

Олардың атауы қоғам мҥшелерін адастыратын тҥсініксіз жалпы атау болмауға 

тиіс, бірлестік атауында оның нақты бағыты, ҧстанатын сенімі мен мҽртебесі 

қамтылуға тиіс. Ал діни бірлестіктерді қайта ҧйымдастыру, олардың қызметін 

тоқтата тҧру жҽне тарату Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген 

тҽртiппен жҥргізіледі. 

Қорытындылай келе, Қазақстандағы қазіргі діни ахуалды таразылар болсақ, 

сан алуан діни ілімдердің белсенді тҥрде насихатталып отырғанын байқаймыз. 
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Діни қозғалыстар мен ағымдардың шынайы мақсаттарын анықтау, радикалды 

діни ілімдердің елдегі ішкі саяси тҧрақтылыққа ықпалын, олардың белсенділігіне 

ҽсер етіп отырған факторларды тереңдей зерттеу қажет. Қоғамның модерниза-

циялануы жағдайында діни дҽстҥрлерді қалай жаңғырту қажеттігін ойлануымыз 

керек. Бҧл сауалдар елдегі қауіпсіздік мҽселесімен тікелей байланысты 

болғандықтан, олардың ҿзектілігі жыл ҿткен сайын арта тҥсуде. 

Қазақстанда ҽрекет ететін діни бірлестіктер қызметінің біздің заңнамамызға 

қаншалықты сҽйкес екендігін бақылап, біліп отыруымыз қажет. Қазір жастар та-

рапынан да, ересек тҧрғындардың ҽлеуметтік белсенді ҿкілдері тарапынан да 

діни қҧндылықтарға деген қызығушылық қарқынды тҥрде артып отыр. Жас 

буынға арналған рухани-танымдық тҽрбие мен теріс пиғылды діни ағымдарға 

жол бермеу щаралары тек мемлекеттік органдардың ғана емес, жалпы қоғамның 

жҧмысы болуға тиіс. Барлық оқу орындарында тҽрбие жҧмыстарын кҥшейтіп, 

жастар арасында деструктивті идеяларды насихаттаушыларға қҧқық қорғау 

органдары мен білім департаменттері тарапынан бақылау жасау қажет. 

Демек, жастардың білімге, мҽдениетке, спорттық жҽне қоғамдық іс-

шараларға қатысу мҥмкіндігін кеңейту керек. Сонда діни-ағартушылық 

бағыттағы сҧхбат алаңын қалыптастыратын, саламатты ҿмір салтын, білім мен 

рухани-ҿнегелік қҧндылықтарды насихаттайтын жастар орталықтары ашылып 

жатса, рухани ҿміріміздің жаңғыруына ҥлкен септігі тиер еді. 
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САЙЛАУБЕК Ҽ. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Ҿскемен қ., Қазақстан  

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТҼУЕЛСІЗДІГІНІҢ АЛҒАШҚЫ 

ЖЫЛДАРЫНДАҒЫ  ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ҼЛЕУМЕТТІК-

ЭКОНОМИКАЛЫҚ  ЖҼНЕ ДЕМОГРАФИЯЛЫҚ ЖАҒДАЙЫ 

 

Республикамыздың қазіргі даму сипаты саяси, экономикалық, ҽлеуметтік 

салалардағы тҥбегейлі ҿзгерістермен анықталады. Қазақстанның егемендік 

жағдайындағы экономикалық, ҽлеуметтік дамуын айқындап, оны іске асыру 

ҿзінің алдына дамушы елдер тҽжірибесіне негізделген. 

Республика экономикасының ҿңірлер бойынша ҿркендеуі Қазақстанның 

тҧрақты экономикалық дамуының кепілі болып табылады.  Бҧл дегеніміз – ҽр 

ҿңірдің ҽлеуметтік-экономикалық реформаларын аймақтандыру, оның дамуына 

қолдау кҿрсету деген сҿз. Ҽр ҿңірдің ҿздігінен дамуы, ең алдымен, ҿзіндік 

ҽлеуметтік-экономикалық даму мҥмкіндіктеріне арқа сҥйейді, ҿз ҿнімі ҥшін 

республикалық макродеңгейде ғана емес, ҽлемдік нарықта жаңа орын сайлауда 

ҿз ҽлеуетін пайдалану болып табылады. Осы ретте ҽрбір ҿңірге уақыттағы 

дамуының болашағын айқындау қажет. Егемендіктің алғашқы жылдары 

бҽрімізге де белгілі ҽлеуметтік-экономикалық дағдарыспен есте қалған еді. 

Барлық макроэкономикалық кҿрсеткіштер – ҧлттық кіріс, азық-тҥлік, жеке 

тҧтыну, капитал қорлары, қоғамдық еңбек ҿнімділігі жҽне т.б. шаруашылықтың 

дағдарыс жағдайын куҽландырды. Халықтың тҧрмыс жағдайында да, қаржы-

несие саласында да, ҿндіріс саласында да ҿте ауыр жағдай орын алған еді. 

Кеңестік дҽуір кезеңінде де, егемендік алғаннан кейін де Шығыс Қазақстан 

облысы Қазақстан Респбуликасының жоғары дамыған ҿндіріс ҿңірлерінің бірі 

болып қалыптасты. 1990-жылдар басында халық шаруашылығы кешені 

қҧрылымында облыстағы ҿнеркҽсіп саласының ҥлес салмағы – 62 пайызды, ауыл 

шаруашылығы – 4 пайызды,  транспорт - 6,9 пайызды, қҧрылыс - 4,5 пайызды,  

қызмет кҿрсету саласы - 12,8 пайызды жҽне басқа салалар - 9,8 пайызды қҧраған. 

Облыс ҿнеркҽсіптері 1990-жылдары барлық сала бойынша ҿндірістің қҧлдырауы, 

инвестициялық белсенділіктің тҿмендеуі, ҿндірістік кҥштерді пайдалануды 

шектеу, экономикалық байланыстардың ҥзілуі, негізгі қорлардың ескіруі секілді 

жағымсыз факторларға ие болды [1]. 

Ауыспалы кезеңде ҿңірдегі осыған дейінгі жинала тҥскен барлық 

экономикалық проблемалар асқына тҥсті. Нарықтық экономикаға кҿшу ҿте ауыр 

жағдайда болды. 1990 жылмен салыстырғанда 1991 жылы ҿнеркҽсіп ҿндірісінің 

кҿлемі 2,4 пайызға тҿмендеді (негізінен тҥсті металлургия саласы бойынша): 

қорғасын, мырыш, титан ҿндірістері азайды жҽне т.б. Еңбек ҿнімділігі 

ҿнеркҽсіпте 0,02 пайызға артса, жҧмысшылар саны 2,6 пайызға кеміген. Келісім-

шарт міндеттемелерін 21 ҿнеркҽсіп орындай алмай, 304 млн. рубльге ҿнімді 

жеткізбеді [2]. 
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Облыс бойынша ҿндіріс кҿлемін 32 ҿнеркҽсіп тҿмендетті, яғни, ҽрбір екінші 

ҿнеркҽсіп 115 млн. рубльге ҿнімін жеткізбеді. Тҧтынушыларға ҿнімді жеткізіп 

беру ҥшін шарттар жасау жҧмыстары баяу дамыды. Ҿнім ҿндіруші 60 ҿндіріс 

орындарының ішінде толық кҿлемде 5-уі ғана шартқа отырды, 12 ҿнеркҽсіп 

облыстық кҿрсеткіштен тҿмен деңгейде келісімге отырған. 

Экономика саласындағы дағдарыс жағдайлары 1993 жылдары да сақталды. 

1991 жылдың қаңтарымен салыстырғанда ҿнім ҿндірісі салыстырмалы баға 

бойынша 30,4 пайызға қысқарды, тҧтыну тауарлары 27,1 пайызға тҿмендеді [3]. 

Жҥктерді транспортпен тасымалдау тең жартысына азайып, инфляция деңгейі 

126,4 пайызды қҧрады. 

1994-1995 жылдар нарықтық қҧрылымның бой кҿтеріп даму ҥрдісімен 

сипатталады. 8489 шаруашылық жҽне басқа субьектілер бой кҿтерді. 

Шығыс Қазақстан экономикасында ауыл шаруашылығы ерекше орынға ие. 

Негізінен етті, сҥтті мал шаруашылығына, қой шаруашылығына, жылқы, бҧғы  

жҽне ара шаруашылығына мамандандырылған. Ҿкінішке орай, нарыққа кҿшер 

кезеңдегі ҿндірістің қҧлдырауы біздің ҿңірдің ауылшаруашылығын да айналып 

ҿтпеді. 1991-1995 жылдардағы экономикалық кҿрсеткіштер халық 

шаруашылығының бҧл саласында да ірі проблемалалар туындағанын кҿрсетті. 

Ет, шҧжық, сҥт жҽне ҿсімдік пен жануар майларын шығарудың тҿмендеуі 

байқалды. Осы мерзімде ет ҿнімі - 3,5 мың т., сҥт - 29,8 мың т., жҥн - 4,8 мың т. 

тҿмендеген. 1 сиырдың орташа сауу кҿлемі 203 кг сҥтке азайған. Оған мал 

басының азаюы мен ҿнімділіктің аздығы себеп болды. 

1991-1992 жылдармен салыстырғанда ірі қара мал басы 31пайызға азайып, 

шошқа басы 29 пайызға артқан. Барлық малдың тҿлдері де аз алынды: бҧзау-7 

пайыз, торайлар-12 пайыз, қозы мен лақтар-18 пайыз [4]. 

Конденсатор жҽне Согра машина жасау зауыты жҧмысын тоқтатты, ЖМК 

цехтары, цемзауыт тоқтатылды, жҥнді ҿңдеу фабрикалары босап қалды. 

Нҽтижесінде  1990-жылдардың ортасында ҿнеркҽсіптер инвесторларға беріле 

бастады. 1996 жылдың 1 қаңтары жағдайында Мемлекеттік тізімге 8489 нысан 

енгізілген, оның ішінде: 

5962-серіктестік жҽне шағын, жеке ҿнеркҽсіптер; 665 мемлекеттік 

ҿнеркҽсіптер ( ҧйымдар) мен мекемелер; 605 ҧжымдық ҿнеркҽсіптер мен 

кооперативтер; 496 акционерлік қоғамдар; 447 шаруа қожалықтары; 183 

қоғамдық бірлестіктер мен одақтар жҽне олардың ҿнеркҽсіптері; 50 бірлескен 

ҿнеркҽсіптер жҽне басқа да қҧрылымдар [5]. 

Еңбек нарығын қалыптастырудағы факторлардың бірі – жҧмыссыздық. 

Жҧмыссыздықтың артуы облыс жҽне Қазақстан бойынша бастан ҿткерген 

дағдарысқа тікелей байланысты (инфляциялық, тҿлемдік, инвестициялық, 

экономикалық даму дағдарысы). 1991 жҽне 1996 жылдарда ҿнеркҽсіпте 

ҿндірістік ҿнімдерді ҿндірудің шартты тҥрде кемігені байқалды, пайдасыз жҧмыс 

істеуші ҿнеркҽсіптер саны артты. 

1994 жылы жҧмыссыздар саны 60,3 мың адамға, 1996 жылы 100,6 мың 

адамға ҿсті.  
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Мҽліметте жҧмыссыздық деңгейінің артуы 1994 жылмен салыстырғанда, 

1995 жылы 1,4 есе болғандығын кҿрсетеді, дегенмен, оның ең жоғары шегі 1996 

жылы байқалды [6]. Бҧл жылы ол 13,0 пайызға жеткен . 

Осы жылдары ҿнеркҽсіптер мен ҧйымдардың жҧмысшыларға зҽрулігіне 

қарағанда  керісінше жҧмыс іздеушілер саны анағҧрлым артық болды. 1994 

жылы бір бос орынға 7 жҧмыссыз ҥміткер болса, 1995 ж.- 22, 1996 ж. - 75 

ҥміткерге жеткен. Жҧмысқа орналасу мҥмкіндігінің  жоғары шегінің бірлігі 

0,142-ден 0,013-ке тҥсті. 1994 жылы жҧмыссыздарды жҧмысқа орналастыру 

деңгейі 25,5 пайыз, 1995жылы -18,8 пайыз, 1996жылы -12,3   пайызды кҿрсеткен. 

Аймақ тҧрғысынан алғанда халықты еңбекпен қамту ҽртҥрлі болды. 

Аудандардың тең жартысында еңбекпен қамту деңгейі 10,2 пайызды қҧраған 

облыстық кҿрсеткіштен тҿмен болды. Аягҿз, Глубокое, Зайсан, Тарбағатай, 

Ҧлан, Ҥржар аудандарындағы еңбек нарығындағы жағдай ҿте қиын еді. Бҧл 

аудандарда еңбекпен қамту орталығына ҿтініш білдіргендердің  жҧмыспен 

қамтылуы 2,7 пайыздан - 6,2 пайызды қҧрады [7]. 

Сонымен қатар халықтың ҿмір сҥру деңгейі  ҿте маңызды ҽлеуметтік 

категорияның бірі. 1991-1993 жылдарда кедейлер санатына жататын адамдар 

саны арта тҥсті. 1 қаңтар 1993жылғы статистикалық мҽлімет бойынша Шығыс 

Қазақстан облысында 761000 адам кҥн кҿріс деңгейінен тҿмен табыс тапқан [8]. 

1990-жылдардың І жартысы макроэкономикалық тҧрақтылықты, ақша-

несиелік саясатты шешу проблемаларын алға қойды. Бҧл мерзім сонымен қатар, 

кедейшілікті жоюға қаржылық, ҧйымдастырушылық, техникалық қорларды 

шектеумен ерекшеленді. 

Кеңестік ҥкіметі аясындағы ҿнеркҽсіптер арасындағы байланыстардың 

ҥзілуі, тҧрғылықты халықтың кҿп мҿлшерінің нарықтық экономикаға ҥйренісе 

алмауы, 1990 жылдардың алғашқы кезеңіндегі экономикалық дағдарыс пен 1993-

1995 жылдардағы макроэкономикалық тҧрақтылық саясаты кедейліктің 

кҿбеюіне, жҧмыссыздыққа, ҽлеуметтік реформалар шығынының бағасының 

жоғарылауына ҽсер етті. 

Реформаның алғашқы кезеңінде, яғни, макроэкономикалық тҧрақтандыру 

саясаты кезінде  бюджеттік тапшылық уақытында ҥкімет тарапынан жҥргізілген 

кедейлік пен жҧмыссыздықты жою туралы ҽрекеттер мҥмкіндігі шектеулі еді. 

1990 жылдардың бірінші жартысы макроэкономикалық тҧрақтылық мҽселесін 

шешумен, қатаң ақша-несиелік саясатпен, қаржылық, ҧйымдастырушылық, 

техникалық мҥмкіндіктердің шектелуімен ерекшеленеді. 

Ең алдымен, жҥйелі тҥрдегі экономикалық дағдарыспен, ҿндірістің 

қҧлдырауымен, кедейлікті жою тҽжірибесінің жоқтығымен  тығыз байланысты 

ішкі факторлар кедейлікті азайтуды саясаттың негізгі бағыттарының бірі ретінде 

санауды қажет етті. Ҧлттық деңгейде кедейлікпен кҥресу мҽселесін шешудің 

жолы ҽлі қалыптаспаған еді. Кедейлікпен, жҧмыссыздықпен кҥрес арнайы 

қҧрылымдар – Еңбек жҽне Ҽлеуметтік қорғау министрлігінің міндеті болып 

саналды. 

Тиімсіз ҽлеуметтік даму мемлекет пен қоғамның, ең алдымен кедейлікті  

жоюдың қажеттілігін тудырды. 1996 жылдан байқалған макроэкономикалық 
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тҧрақтылық, экономиканың қҧлдырауының тоқтай бастауы, ҥкіметтің 

кедейлікпен кҥрес проблемасының ішкі жҽне сыртқы саясатының артықшылығы 

ретінде бағалауын ҿзгертті. 

Алайда тҽуелсіздіктің  алғашқы жылдары мемлекеттің ҽлеуметтік-

экономикалық дамуының  келеңсіз ҥрдістерге ҧшырауы Қазақстан 

Республикасының денсаулық сақтау жҥйесіне де кері ҽсерін тигізді. 

Негізінен алғанда Қазақстандағы  денсаулық сақтау саласының дамуын  

1991-2008 жылдар аралығында  бірнеше  сатыларға  бҿліп қарастыруға болады. 

Ҿткен ғасырдың 90-жылдары аяғында  аймақ халқының  денсаулық сақтау 

жҥйесі  кері ҽсерлі жағдайға ие болды. Осы кезеңде  туудың жылдам 

тҿмендегенін жҽне ҿлім-жітім кҿрсеткіштерінің жоғарылағанын ескеру керек. 

Ҿңірлер бойынша туу кҿрсеткішінің ҿлім-жітім санынан артуы ең алдымен 

1990 жылы Глубокое ауданында, 1991 жылы Риддер, 1993 жылы- Ҿскемен, 

Шемонайха қалаларында, 1996 жылы Ҧлан, Бородулиха аудандарында 

байқалған. Барлық жағдайдың 50 пайызы жҥрек-қантамыр аурулары мен  қатерлі 

ісік бастамаларына тиеді. Еркектер арасында ҿлім-жітім ҿкпенің қатерлі ісігінен 

болса, ҽйелдер арасында  ішек, сҥтбезі,  қатерлі ісіктерінен болады [9. 4 б.]. 

Атап айтқанда 1996 жылы бір жылда 42 аурухана мен амбулаториялық 

поликлиникалық мекемелер қысқарды, оның кҿлемі 2005 жылмен салыстырғанда 

16,3 пайызды қҧрады, 3,1 мың орын (24,9 пайыз), 2000 дҽрігер мен медициналық 

қызметкерлер (14,4 пайызды )қҧрады. Бҧл 2006 жылғы шығындық бҿлікті 

ҥнемдеуді қамтамасыз етті. Ҥш аурухана: Ҿскемен жҽне Риддер қалаларында, 

Ҧлан ауданында туберкулездік аурухана қысқарды. Аурухана орындарына 

кеткен шығынды қысқарту мақсатында 17 учаскелік аурухананы дҽрігерлік 

аурухана етіп қайта қҧрды. Облысымыздың 56 ауылында емдеу-сауықтыру 

мекемелері мҥлдем жоқ болғандықтан, тҧрғындар (10516 адам)  бірінші 

медициналық кҿмек ҥшін басқа елді мекендерге қаралуға мҽжбҥр болды. 

Бҥкіл ҽлем бойынша «адамдықтың қоры» саналған білім экономиканың 

дамуы мен жақсы тҧрмысты қалыптастыру факторы болып табылатындығы 

белгілі. Оған кеткен салымдардың ҽлеуметтік ҽрі экономикалық жағынан 

болашағы жарқын. 

1991жылдан бастап облыс халқының білім деңгейі ҿсіп, 1999 жылы 89 

пайызды қҧрады. 

Бір жағынан нақты деректер 90-шы жылдары білім беру саласында біршама 

жетістіктердің болғанын кҿрсетеді. Атап айтқанда осы мерзімде халықтың  

жоғары жҽне орта арнайы білімі бар саны арта тҥскен. Екінші жағынан, 

бюджеттік қаржыландырудың тҿмендеуі салдарынан кейбір мемлекеттік білім 

беру мекемелері қысқарып, білім берудің жекеменшік тҥрлері  дамыды. 

Қазақстандағы ҧласпалы тҥрдегі бюджетпен қамтудың азаюы 1991 -2002 

жылдарда білім беру саласында мемлекеттік шығындардың 6,5 пайыздан 3,2 

пайызға  азайғанын кҿрсетеді, сонымен қатар, оқу орындарының материалдық-

техникалық базасының нашарлауына, оқытушылар мен ғылыми қызметкерлердің 

ҽлеуметтік мҽртебесінің тҿмендеуіне, мамандарды, кадрларды кҽсіби деңгейде 

даярлаудың сапасының қҧлдырауына ҽкеп соқты. Керісінше дамыған елдер 
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қатарына қосылу ҥшін білім берудің барлық деңгейіне 4 пайыздан - 6 пайызға 

дейін шығын шығару керек болатын [9]. 

1995 жылдан бастап білім беру саласына бҿлінген қаражат оның алдындағы 

кезеңмен салыстырғанда едҽуір арттырылды.  

1991-1999 жылдар аралығында мектепке дейінгі мекемелер саны 8,2 есе 

азайған. Егер 1991 жылы Шығыс Қазақстан облысы бойынша олардың саны 640 

болса, 1995 жылы 408, 1999 жылы - 78 болған. Азаю кҿрсеткіші ҽсіресе 1999 жыл 

мен 2002 жыл аралығында байқалады [10].  

Бҧл қҧбылысқа себепкер болған білім беру саласын қаржыландырудың 

азаюы, сонымен қатар мектепке дейінгі мекемелердің кҽсіпорын балансынан 

жергілікті ҿкімет қарамағына берілуі, білім беру қызметі қҧнының артуы 

себепкер болды. Мемлекеттік коммуналдық қазыналық кҽсіпорын мҽртебесіндегі 

мектепке дейінгі мекемелерді қалдық принципі бойынша қаржыландыру 

баланың балабақшада болған сағатына тҿлеудің артуына негіз бола отыра, 

мектепке дейінгі мекемені, ҽсіресе, оны ерекше қажет етіп отырған аз қамтылған 

отбасыларға, сонымен қатар халықтың ҽлеуметтік жағынан аз қамтылған 

бҿлігіне қол жеткізуіне қиындық келтірді. Бҧл жағдай ауылдық жерлердегі 

халықтың жағдайын ауырлата тҥскендігі белгілі. 

Білім беру саласында орта білім басты орын алады. Ол еліміздегі ҥздіксіз 

білім берудің негізгі деңгейі болып саналатындығы белгілі. Жалпы алғанда 

Шығыс Қазақстан облысында 1991 жылдың басында 913 мектеп жҧмыс істесе, 

2008 жылы олардың саны 1,2 есеге азайды. 1990-шы жылдары елімізде 

мектептер, балабақшалар, басқа білім ошақтары  салынбады. «Оптимизациялау» 

атты ҿте тиімсіз ҥдеріс жҥріп жатты, ҽсіресе, білім беру саласына қатты соққы 

болды. 

Жалпы білім беретін мектептер ішінде  ауыл мектептері басымырақ, олар 78 

пайызды қҧрайды. Ауыл мектептер желісі кейбір аудандарда азайғандығын 

кҿрсетеді, Бородулиха, Аягҿз аудандарында олардың саны 10 бірлікке, басқа 

аудандарда 1-2 бірлікке азайған, 1996 жылдан бастап Зайсан ауданында бҧл 

кҿрсеткіш еш ҿзгеріссіз қалған (30 бірлік). Облыс контингентінің азаюына 

байланысты аз комплектілі мектептер саны ҿсе тҥсуде. Оқушыларды мектепке 

тасымалдау ісі облысымыздың 17 ауданында жҥзеге асырылып келді. Жалпы 

алғанда облысымызда 3 шақырым жерде тҧрып оқитын мектептер саны -137-ні 

қҧрады [10. 45 б.]. 

Білім беру саласында бастауыш жҽне орта кҽсіптік білім беру ерекше орын 

алады. 1991 жылы облысымызда 28 кҽсіптік-техникалық оқу орны орта кҽсіби 

білім мамандарын даярлауды енгізсе, 2003 жылы олар 37 пайыз, 2008 жылы 

41пайызға жетті [11].  

Еліміздегі кҽсіптік білім берудің жоғары  деңгейі жоғары оқу орындары 

болып  табылады. 

Шығыс Қазақстан облысында 1991-1995 жылдарда жоғары оқу 

орындарының саны 2 есеге артқан. Жоғары білім беру жҥйесінің эволюциясы 

мемлекеттік емес сектордың дамуымен де тығыз байланысты болды [12].  
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Мемлекеттік емес оқу орындары санының артуы білім беру қызметінің 

нарықтық жағдайымен тҥсіндіріледі, яғни бҧл білім беру саласының 

қҧрылымдық трансформациялануы болып табылады. Бҧған себепкер болған 

нарықтық қатынастарға кҿшу кезінде шет тілі, қҧқық, менеджмент, қаржы 

саласындағы мамандар даярлау ісіне сҧраныстың арта тҥсуі. Осы сала бойынша 

білім беру мемлекеттік емес оқу орындарының кҿпшілігінің басты 

мамандандыруы болып қала берді.  

Осылайша, облысымыздың ХХ ғасырдың 90-жылдарындағы дамуының 

ҽлеуметтік-экономикалық кҿрсеткіштері тҿмендеу ҥдерісіне икемді болды. Ішкі 

жалпы ҿнім ҿндіру қҧлдырады, ауылшаруашылық жҽне ҿнеркҽсіп ҿнімдері 

азайды, инвестиция кҿлемі  қысқарып, халықтың кірісі азайды, медициналық 

қызмет кҿрсету мен білім беру тҿмендеді. Керісінше, жҧмыссыздық артып, 

кедейлік ҿсе бастады. Осының барлығы жаппай облыс тҧрғындарын едҽуір 

бҿлігінің эмиграциялауына ҽкелді, туу жҽне ҿмір сҥру ҧзақтығының 

кҿрсеткіштері азайды, ҿлім кҿбейді. Жҧмыспен қамтылғандар саны азайды. 

Зейнетақы мен жҽрдемақы, білім алу мен денсаулық сақтау саласындағы  

шығындар азайды.  
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ҼОЖ 347.23 

СЕИЛХАН М.К., РАМАЗАНОВА А.С. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Ҿскемен к., Қазақстан 

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ АЗАМАТТАРДЫҢ, ЗАҢДЫ 

ТҦЛҒАЛАРДЫҢ МЕНШІК ҚҦҚЫҒЫ 

 

Қазақстан Республикасы Конституциясының 26 бабы [1] мен Азаматтық 

кодекстің 191 бабына сҽйкес азаматтардың жҽне мемлекеттiк емес заңды 

тҧлғалар мен олардың бiрлестiктерiнiң меншік қҧқығы олардың жеке меншігі 

тҥрінде кҿрінеді. Заң қҧжаттарына сҽйкес азаматтарға немесе заңды тҧлғаларға 

тиесiлi бола алмайтын жекелеген мҥлiк тҥрлерiнен басқа кез келген мҥлiк жеке 

меншiкте болуы мҥмкiн. Жеке меншiкте болатын мҥлiктiң саны мен қҧны 

шектелмейдi. 

ҚР Азаматтық кодексі меншіктің екі нысаны – жеке (191-бап) жҽне 

мемлекеттік (192-бап) екендігін тҽртіптейді [2]. Егер меншік қҧқығының 

субъектісі мемлекеттік болса (тікелей немесе тиісті мемлекеттік органдар 

арқылы), онда ҽңгіме мемлекеттік меншік жҿнінде болады. Ал субъект 

мемлекеттік емес заңды тҧлға немесе азаматтар деп танылса, онда жеке меншік 

деп есептелінеді. Сонымен, меншікке субъектілер: мемлекет, ҽкімшілік-аумақтық 

бҿліністер, заңды тҧлғалар мен азаматтар бола алады.    

Қазақстан Республикасы Конституциясының 6 бабына сҽйкес екі меншіктің 

тҥрі кҿрсетілген. Олар бірдей дҽрежеде мемлекетпен қорғалады. ҚР 

Азаматтық Кодексі меншіктің екі нысанын қарастырады. Олар: мемлекеттік 

жҽне жеке меншік. Меншіктің осы екі нысанына байланысты тарихта екі 

кҿзқарас пайда болды. Н.А. Бердяевтің айтуы бойынша жеке адамның 

меншігіне негізделген меншік тҥріне «батыстык» меншік тҥсінігі сҽйкес келеді. 

Аталған меншіктің екінші тҥріне маркстік сипаттағы «азиаттық» меншік 

тҥсініктері сҽйкес келеді. Меншік қҧрылымының аталған тҥрлерге бҿлінуі 

ҿркениеттік кҿзкарастарға негізделген [3; 281]. 

Қоғамдағы меншік қҧрылымы тарихи тҧрғыдан ежелгі болып келеді. Ең 

алдымен, ҽдетте, сол коғамға сай келеді, кейіннен қоғамдық, мемлекеттік 

немесе мемлекеттік меншік нысанындары азиялық, ҥнді жҽне кейбір антикалық 

мемлекеттерде кҿрініс тапты. Меншік нысандары аталған типтер шеңберінде 

қоғам қол жеткізген тарихтың ҽрбір сатысында қызмет атқарып жҽне дамыды. 

Бірақта қандай тартыс болғанымен де меншіктің осы екі нысаны бірін-бірі 

жоққа шығара алмады. А. Пугинский айтқандай «Жеке меншіктің жоқ болуы 

мҥліктің теңдік кепілі болып табылмайтынын дҽлелдейді»  

1862 жылы К.Д. Кавелин, А.И. Кавелин жазғандай «Мен жерді иеленудің 

жалғыз тҥрі ретінде жеке меншікке қарсымын. Мен оның кҿзқарасына карсы 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z060000207_#z267
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z060000207_#z267
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z060000207_#z267
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емеспін, бірақта сонымен қатар ол туғызатын бҽсекеге қарсы тежеме ретінде 

қоғамдық жер иеленуді кҿргім келеді. Мен қазір солай ойлаймын. Жеке 

меншіктің болмауы, оны алып тастау аса ақымақтық болар еді. Жеке 

бостандықтың қҧрбандыққа шалудың басы болар еді. Екі меншік нысанын 

сақтау керек, ҿйткені олар бір-бірімен толықтырылып отырады» [4; 301]. 

Сондықтан бҥгінгі кҥні ежелгі меншік қҧқықтарының нысандары тҽрізді 

Қазақстан Республикасында екі меншік нысаны бекітілген. Конституцияда 

меншіктің екі нысанының бҿлінуі олардың мемлекетке меншік қҧқығының 

субъектісі ретінде қарау белгісі бойынша жҥргізіледі. Бҥған байланысты жеке 

меншіктің мемлекеттік емес тҽртібін тҥсіндіреді. Егер де меншік қҧқығының 

субъектісі болып мемлекет шықса, онда сҿз мемлекеттік меншік жайлы орын 

алады. Мемлекеттік меншік қҧқығы объективті мағынада, халыққа тиесілі 

материалдық игіліктерді бекітетін жҽне қорғалатын, сондай-ақ мемлекеттік 

мҥлікті иелену, пайдалану жҽне билік ету тҽртібін белгілейтін қҧқықтық 

нормалардың жиынтығы болып келеді. Субъективті мағынада, мемлекеттік 

меншік қҧқығы мемлекетке тиесілі, жалпы халықтың мҥддесін ескере отырып, 

мемлекет ҿз калауы бойынша жҥзеге асыратын мҥлікті иелену, пайдалану 

жҽне билік ету бойынша ҿкілеттіліктермен сипатталады. Жеке жҽне заңды 

тҥлғаларға қарағанда олар мемлекеттік меншікті мақсаттарға сҽйкес 

пайдалануға тиісті.  

Заң нормаларында мемлекеттік меншік келесі тҥрлерге бҿлінеді:  

1. республикалық;  

2. коммуналдық.  

ҚР Азаматтық Кодексінің 192 бабына сҽйкес республикалық меншiк 

мемлекеттік қазынадан жҽне заң қҧжаттарына сҽйкес мемлекеттiк 

республикалық заңды тҧлғаларға бекiтiлiп берiлген мҥлiктен тҧрады [2].  

Республикалық бюджеттiң қаражаты, мемлекеттiк меншiктiң объектiлерi 

жҽне мемлекеттiк заңды тҧлғаларға бекiтiлiп берiлмеген ҿзге де мемлекеттiк 

мҥлiк Қазақстан Республикасының мемлекеттiк қазынасын қҧрайды.  

Коммуналдық меншiк жергiлiктi қазынадан жҽне заң қҧжаттарына сҽйкес 

коммуналдық заңды тҧлғаларға бекiтiлiп берiлген мҥлiктен тҧрады.  

Жергiлiктi бюджет қаражаты жҽне мемлекеттiк заңды тҧлғаларға бекiтiлiп 

берiлмеген ҿзге де коммуналдық мҥлiк жергiлiктi қазынаны қҧрайды.  

Коммуналдық меншiк жергiлiктi мемлекеттiк басқару деңгейлерi бойынша 

облыстық (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) жҽне аудандық 

(облыстық маңызы бар қалалардың) меншiк болып бҿлiнедi.  

Мемлекеттiк меншiктегi мҥлiк мемлекеттiк заңды тҧлғаларға шаруашылық 

жҥргiзу немесе оралымды басқару қҧқығымен бекiтiлiп берiлуi мҥмкiн.  

Меншік қҧқығы ҧғымына тоқталсақ – ол субъектінің заң қҧжаттары арқылы 

танылатын жҽне қорғалатын ҿзіне тиесілі мҥлікті ҿз қалауынша иелену, 

пайдалану жҽне оған билік ету қҧқығы (ҚР АК 188 бабы). 

Меншік қҧқығы мҽміле жасалған кезде болған барлық жҥктемелерімен 

басқа адамға беріледі. Меншік иесінің ҿз мҥлкін иелену қҧқығы, пайдалану 

қҧқығы жҽне оған билік ету қҧқығы болады. Меншік қҧқығының мерзімі шексіз. 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1100000413#z887
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D2%A3
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Мҥлікке меншік қҧқығы Азаматтық Кодексте кҿзделген негіздер бойынша ғана 

ықтиярсыз тоқтатылуы мҥмкін. 

1. Мҥлікті меншіктенуге қатысты қоғамдық қатынастарды реттейтін 

қҧқықтық нормалар жҥйесі; 

2. Заңнамалық тҧрғыдан жан-жақты қамтамасыз етіліп, меншігіне 

бекітілген мҥлікті меншіктенушінің ҿз қалауы мен мҥддесіне орай иелену, 

пайдалану жҽне оған билік ету мҥмкіндігі, сондай-ақ ҿз шаруашылығының 

ҥстемдік аясына ҿзгелердің араласуына жол бермеу мҥмкіндігі. 

Бҧл мҥмкіндіктер заңға қайшы келмейтін жҽне ҿзгелердің заңды қҧқықтары 

мен мҥдделерін таптамайтын кез келген ҽрекет арқылы жҥзеге асады. Бҧл 

тҧрғыда меншік қҧқығы ҥш тҥрлі бҿліктен тҧрады: 

1. Иелену хақысы – меншіктенушінің мҥлікке деген шаруашылық 

ҥстемдігі. Яғни мҥліктің иесіне заң жҥзінде бекітілуі; 

2. Пайдалану хақысы – мҥлікті іске асырып, пайдаға жарату; 

3. Билік ету хақысы – қҧқықтық ҽрекеттер жасау арқылы мҥліктің 

тағдырын белгілеу. 

Мысалы, ҥйдің иесі оны сатса да, жалға берсе де немесе ҿзі тҧрса да ҿзі 

біледі. Осы ҥшеуі Меншік қҧқығының қҧрамдас бҿліктері болғанмен, барлық 

кезде бірге жҥрмейді. Мысалы, жалға алған пҽтерді пайдалану хақысы 

болғанымен, жалдаушының ол пҽтерге деген иелену жҽне билік ету хақысы жоқ. 

Кҿрсетілген ҥш мҥмкіндіктің ішіндегі мҥлікті меншіктендіретіні, яғни ең 

маңыздысы иелену хақысы. Қалған екеуі меншік иесінде болуы да, болмауы да 

оны меншік қҧқығынан айыра алмайды. Сондықтан мҥліктің барлық 

ауыртпалығы, жауапкершілігі меншік иесінде. 

Сонымен, ҚР Азаматтық Кодексіне сҽйкес жеке меншік азаматтардың 

жҽне мемлекеттік емес заңды тҧлғалар мен олардың бірлестіктерінің меншігі 

ретінде кҿрінеді. Осындай тҥрлердегі ҧжымдық меншік жҽне азаматтардың 

меншігі заң нормаларында ортақ терминмен аталады. Азаматтардың жеке 

меншігінің пайда болуы негізінде иеленудің екі нысаны: жеке жҽне 

ҧжымдык болып бҿлінеді. Азаматтық иеленудің жеке нысаны екі тҥрлі ҽдіспен 

жҥзеге асырылады. Олар: 

1. Пайда табуға бағытталмаған жеке экономикалық қызмет; 

2. Жеке ҿзінің еңбегіне негізделген кҽсіпкерлік қызмет. 

Жеке   иеленудің   екінші   тҥрі   ҧйымдастырушылық   -   қҧқықтық   

нысанына байланысты екі тҥрге бҿлінеді:  

1) заңды тҧлға қҧрмай-ақ кызмет ету;  

2) заңды тҥлға кҧрып қызмет ету.  

Иеленудің ҧжымдық нысаны екі тҥрлі жолмен жҥзеге асырылады: 

1. Кез-келген  меншік  нысандарындағы  кҽсіпорында жалдамалы  

жҥмысшы ретінде жеке еңбегімен; 

2. Жалдамалы жҧмысшы кҥшін тартуға негізделген кҽсіпкерлік қызмет.  

Жоғарыда айтылған, иелену процесінде азаматтардың белсенді ролімен 

сипатталатын меншіктің пайда болу негіздерінен басқа тағы да екі негіз белгілі: 

1. Жалпы ҽлеуметтік;  
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2. Жалпы азаматтық иелену ҽдістері.  

Жалпы ҽлеуметтік ҽдісте азаматтарға пассивті роль беріледі. Жалпы 

ҽлеуметтік санатына ҽртҥрлі жҽрдем ақылар жатады. Азаматтардың мҥлікті 

игеруінің жалпы азаматтык ҽдістеріне банктегі салымдарға проценттер, мҧраны 

қабылдау, мҥлікті сыйға алу жатады жҽне т.б. 

Заттық қҧқықтардың ішінде меншік қҧқығы бастапқы заттық қҧқық ретінде 

танылады. Сонымен қатар меншік қҧқығының пайда болу негіздері бастапқы 

жҽне туынды тҥрлеріне бҿлінеді. 

Егер шартта немесе заңдарда ҿзгеше кҿзделмесе, жаңа затқа меншiк қҧқығы 

оны дайындаған немесе жасаған тҧлғаға тиедi. Мҥлiктi пайдалану нҽтижесiнде 

алынған жемiстерге, ҿнiмге, табысқа меншiк қҧқығы Азаматтық Кодекстiң 123-

бабына сҽйкес алынады. Меншiк иесi бар мҥлiкке меншiк қҧқығына басқа адам 

сатып алу-сату, айырбастау, сыйға тарту немесе осы мҥлiктi иелiктен айыру 

туралы ҿзге мҽмiленiң негiзiнде ие болуы мҥмкiн. Азамат қайтыс болған ретте 

оған тиесiлi мҥлiкке меншiк қҧқығы ҿсиетке немесе заңға сҽйкес мҧрагерлiк 

бойынша басқа адамдарға кҿшедi.  

Заңды тҧлға қайта ҧйымдастырылған ретте оған тиесiлi мҥлiкке меншiк 

қҧқығы қайта қҧрылған заңды тҧлғаның қҧқықты мирасқорларына - заңды 

тҧлғаларға кҿшедi (Азаматтық Кодекстiң 46-бабы). Меншiк иесiнiң мҥлкiн 

меншiк иесiнiң еркiнен тыс басқа тҧлғаға беруге Азаматтық Кодексте 

кҿзделгеннен басқа реттерде жол берiлмейдi. Азаматтық Кодексте кҿзделген 

реттер мен тҽртiп бойынша тҧлға меншiк иесi жоқ мҥлiкке, меншiк иесi белгiсiз 

мҥлiкке, не меншiк иесi бас тартқан немесе ҿзге негiздер бойынша ол меншiк 

қҧқығын жоғалтқан мҥлiкке меншiк қҧқығын алуы мҥмкiн.  

Тҧтыну (тҧрғын ҥй, тҧрғын ҥй-қҧрылыс, саяжай, гараж немесе ҿзге) 

кооперативiнiң мҥшелерi, жарна жинақтауға қҧқығы бар, пҽтер, саяжай, гараж 

жҽне кооператив осы адамдардың пайдалануына берген ҿзге де ҥй-жай ҥшiн 

ҿзiнiң ҥлестiк жарнасын толық тҿлеген басқа да адамдар аталған мҥлiктiң меншiк 

қҧқығына ие болады. 

Салынып жатқан ҥйлерге, қҧрылыстарға, ҿзге де мҥлiк кешендерiне, сондай-

ақ ҿзге де жаңадан жасалып жатқан қозғалмайтын мҥлiкке меншiк қҧқығы осы 

мҥлiктi жасау аяқталған кезден бастап пайда болады. Егер заң қҧжаттарында 

немесе шартта қҧрылысы аяқталған объектiлердi қабылдап алу кҿзделген болса, 

онда тиiстi мҥлiктi жасау осылайша қабылдап алынған кезден бастап аяқталған 

болып есептеледi. Қозғалмайтын мҥлiк мемлекеттiк тiркелуге тиiс реттерде, оған 

меншiк қҧқығы осылайша тiркелген кезден бастап пайда болады. Қозғалмайтын 

мҥлiктi жасау аяқталғанға дейiн, ал тиiстi жағдайларда - оны мемлекеттiк 

тiркеуден ҿткiзгенге дейiн мҥлiкке қозғалмайтын мҥлiк жасалатын 

материалдармен басқа мҥлiкке меншiк қҧқығы туралы ережелер қолданылады. 

Шартта ҿзгеше кҿзделмегендiктен, адам ҿзiне тиесiлi емес материалдарды 

ҿңдеу арқылы дайындаған жаңа қозғалатын затқа меншiк қҧқығын 

материалдардың меншiк иесi алады. Алайда, егер ҿңдеу қҧны материалдардың 

қҧнынан едҽуiр асып кетсе, жаңа затқа меншiк қҧқығын адал жҧмыс iстеп, 

ҿңдеудi ҿзi ҥшiн жҥзеге асырған адам алады. Егер шартта ҿзгеше кҿзделмесе, ҿз 
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материалдарынан дайындалған затқа меншiк қҧқығын алған материалдардың 

меншiк иесi ол затты ҿңдеудi жҥзеге асырған адамға оның қҧнын ҿтеуге, ал ол 

адам жаңа затқа меншiк қҧқығын алған ретте соңғысы материалдардың меншiк 

иесiне олардың қҧнын қайтаруға мiндеттi. Ҿңдеудi жҥзеге асырған адамның 

ықылассыз ҽрекеттерiнiң нҽтижесiнде материалынан айрылған меншiк иесi жаңа 

затты ҿз меншiгiне берудi жҽне ҿзiне келтiрiлген залалдардың орнын толтыруды 

талап етуге қҧқылы. 

Қорытындылай келе, меншік қай қоғамның да сан қырлы ҿзекті мҽселесі 

болып келеді. Сондықтан да меншік қҧқығын қҧқық институты ретінде қараған 

кезде оны меншіктен шығатын экономикалық категория ретінде тҥсіну керек. 

Меншік қҧқығы тарихи қоғамның ішкі айқындауы арқылы пайда болды. 

Қай мемлекетте болмасын меншік  қҧқығы заңнама актілерімен танылып 

жҽне қорғалады. Меншіктік-қҧқықтық қатынастар экономикалық меншік 

қатынасынан кҿрі ол адамдардың еркімен жасалады, қатысушылардың 

санасынан жҽне еркіндігінен туындайды. Адамдар бҧл қатынасқа қҧқық жҽне 

міндетке иеленуші ретінде қатысады, олардың қатынасы қҧқықпен қорғалады. 

Затқа тікелей ҽсер ету мҥмкіндігімен, жҽне пайдалану, иелену, билік ету 

қҧқығымен сиппатталатын, заңға сай орнатылған мҥліктік, абсолютті заттық 

қҧқық. 

Меншік қҧқығы экономикалық категория ретінде жҽне оның қҧқықтық 

кҿрінісі қоғамдық ҿндіріс процесі адамдардың ҿмір сҥруіне қажетті барлык 

материалдық игіліктердің жалғыз қайнар кҿзі болып табылады. Бірақ, барлығын 

адамзат тҽжірибесі кҿрсеткендей мҧндай ҿндірісті жалғыз адам жҥзеге асыра 

алмайды.  

Азаматтар, заңды тҧлғалар ҽрқашан қарым-қатынасқа тҥсіп отырады, сол 

себептен меншік тиісті коғамдық ортада ҽрекет етеді. Сондықтан, қазіргі таңда, 

ҽсіресе нарықтық экономика жағдайында, жеке меншіктің кҧқықтық жағдайы 

ҿсіп, тиісті заңдылықтарда кҿрініс тапқаны жҿнінде кеңірек зерттеулер қажет деп 

есептейміз.  
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We will try to show the main steps of setting and revealing of phraseological 

universals. On the first stage of the analysis it is necessary to distinguish three groups 

of phraseological universals. This problem is necessary to solve in to steps: 

1. Distinguishing the linguistic, intro-systematic phraseological universals from 

non-linguistic, external caused phraseological universals;  

2. Distinguishing phraseological universals from lexical phraseological 

universals. 

To solve the first problem, you need to determine, which of the parameters of 

phraseological systems meet the proposed definition of the lexical-semantic universals. 

 Lexical-semantic universals are common to all the languages general 

mechanisms of language category, that is, language fixation of the concepts [1,  29]. 

This requirement derives from the status of phraseological units as a linguistic unit of 

lexical-semantic language level. In other words, we are talking about the most common 

regular law-governed relations between form and meaning in phraseological system. 

Further after that is possible the transition to solve the second problem, namely the 

selection of phraseological parameters. It should be noted that of phraseological 

universals are completely unexplored scientific field of phraseology. Therefore it is 

very difficult to find examples of such kind of universals, and especially start the 

systemic structural-typological study of phraseology [1,  53]. 

Under the absolute, phraseological universals should understand the categories 

and characteristics of the phraseology, which arise simultaneously from the multi-

component and secondary nominative, portable, figuratively rethought its semantics, 

because multi dimension and semantic reconsiderations form the main features of 

phraseological units- multi dimension and separate state fulness. It differs all the set 

phrases from the words. Semantic rethinking differs phraseological units from all other 

tokens and set phrases of non - phraseological character. This means that 

phraseological units  are marked only by that language formations, which meet both 

criteria. Tasks relating to the actual phraseology universals differ from those, which 

related to extralinguistic externally caused and lexical-phraseological universals. In the 

lexical - phraseological universals there are many observations, from which a number 

of intuitive on such a basis become the axioms. For example, the "double 

anthropocentrism" of phraseology, its tendency to synonymy, "coldness", "restraint" in 

the relations to polysemy in compare with vocabulary 
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Therefore, the main objective of conceptual-phraseological and lexical-

phraseological universals is to inventory and made available in the synchrony and 

diachrony results and interpret them in new ways. This will allow to make theoretical 

generalization of a large factual material, which brought numerous non immune studies 

of phraseology of different languages. In the area of phraseological universals the 

problem is different, because there is nothing that can be inventoried, as it is quite new 

research area. There are only a few observations and first of all, in the book of A.D. 

Reichstein on the issue of confrontation analysis of German and Russian phraseology 

[2,19]. They are used in the present analysis of the typology of phraseological systems 

of Germanic languages.  

In the conclusion of the problems of classifying phraseological universals should 

be pointed three groups, which represent only some rough differentiation of typology 

of universals in phraseology. This classification could have been further expanding and 

deepening, concretization. It is necessary, on the one hand to emphasize that the 

boundaries between established groups are cradle, open, uncertain. There are 

transitional cases, which, if necessary, may themselves be considered as a subgroups.  

On the other hand, in each group of phraseological universals can highlight and 

differentiate synchronous and diachronic universals. Phraseological diachronic 

universals represent, first of all phrase building laws, which have been studied by many 

scientist on phraseology such as Reichstein, Kunin. These patterns can be studied at the 

same time as the logical and psychological phenomena, that is as fundamental laws, 

which determine the direction of phraseological rethinking. In this case, they are 

conditioned by extra linguistic phraseological universals. They can be studied on the 

level of linguistic semantic transformations mechanisms, rethinking, manifesting as a 

metaphorical, figurative metonymical reconsideration or an expansion of the restriction 

values. These types and methods of linguistic denotation coding is none other than the 

lexical-phraseological universals. 

 The main types of semantic transformations are revealed by Ulman S. [3,66] and 

postulate as diachronic universals. They are relevant also to phraseological units. 

Regularities of phraseologization can be studied as part of phraseological models as 

phraseological universals [2, 56]. In the sphere of diachronic phraseological universals 

now on the basis of the researches results can take a number of theoretical 

generalizations. A.V. Kunin writes that all phraseological units pass in the 

development through certain stages and the stages of development [3,75]. A.G. 

Selivanov points to the existence of universal diachronic processes in formation, 

deformation, transformation and destruction of phraseological units. In connection with 

the phraseological universals we should also point out that the phraseological 

diachrony is the change and history of the change of phraseological rethinking. The 

same thoughts were expressed by Chernysheva. Among the phraseological universals it 

is necessary to point out as the independent group and type within phraseological 

universals also the regularities of intralinguistic phraseological equivalence. During the 

confrontative analysis of phraseological units of all the languages can be pointed out 

three types of equivalents: 
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1. Absolute equivalents. These include phraseological units, which found in 
comparable languages the similar meaning, essentially the same component 
composition and isomorphism of syntactic structure: 

 а) German: in seinem Element sein - Dutch: in zijn element zijn - English: to be 
in one‘s element; 

в)German: sich die Finger verbrennen – Dutch: vingers branden – English: burn 
one‘s fingers 

с) German.: in Abrahmas Schoss – Dutch: in Abrahamas schoot – English: in 
Abrahms hosom; 

d) German: die Flagge streichen – Dutch: de vlag striken – English: strike the 
flag. 

Partial equivalents. They in turn are divided into intralinguistic phraseological 
variants and synonyms of different types, characterized either by structurally or 
semantically partial identity or only by functional-semantic. For example: 

а) German: j-n gruen und blau schlagen – Dutch: iem bont en blauw slaan – 
English:  beat one blackand blue;  

в) German: die Spitze abbrechen – Dutch: de spits abbijten – English: take the 
edge of smth; 

с) German: weder Sinn noch Verstand haben – Dutch: slot noch zin heben – 
English: be without rhyme or reason; 

д) German: sich in Schneckenhaus zuerueckziehen – Dutch: in zijn schulpkruipen 
-  English: draw in one‘s horns.  

In partial equivalent phraseological units there is one regularity, which also can be 
qualified as implication universal, namely: the more complex structure of compared 
phraseological units, the more formal differences between them will be [1 ,  60;]. 

Absence of equivalency between phraseological units of the different languages. 
(phraseological units without equivalency, phraseological lacunes). 

Different types of intralanguage phraseological equivalence are considered in the 
works of A.V. Kunin, Collier , Eckert , Reichstein , Kucherov , Solodukho . 

 The main types of phraseological equivalence can be definitely considered as 
intralinguistic phraseological universals. Based on the study of different types of the 
equivalence of phraseological units, Reichstein establishes two universal quantitative 
laws in this area: 

 а) there is much more functional and semantic intralinguistic phraseological 
equivalents than the structural and semantic; 

 б) There is much more structural and semantic partial phraseological equivalents 
than absolutely equivalent phraseological equivalents [1, 107]. 

Classification of phraseological universals can adequately to specific research 
objectives be clarified, modified, detailed. 

Undertaken in this chapter, an overview of phraseological universals and attempt 
to classify them spoke about the diversity of the available research problems, which are 
facing the theory of phraseological universals and methods of studying. 

The general principle that lies at the basis of this theory - it is the dialectic of 
universal and idiomatic ethnical correlation in the language. According to this principle 
in all the linguistic phenomena there are elements of the universality. Disclosure and 
explication of all the universal in the phraseology is a common problem in the theory 
of phraseological universals [2,  61]. 
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The concept of world image is one of the important concepts of modern 
linguistics, and it is associated primarily with one kind of human activity, namely the 
cognitive, reflective. The results of human cognitive activity in its system and 
systematic way constitute a system of ideas, knowledge of one or another nation, or so-
called conceptual system. The world image is cognitive in nature and essence system, 
which is based on ideas, concepts, knowledge, conceptual theory, value-oriented 
system of an ethnic group. 

 Another highly relevant concept, closely related with the concept of world image 
is linguistic world image. The relation between these two world images is one of the 
main research problems in linguistics. On this issue there are in general two points of 
view in linguistic: a) the conceptual and linguistic world image is in essence the same 
thing, that is, they are identical; 

 b) they exhibit the certain differences, and the conceptual system is more 
fundamental, volumetric, deep, because it is close to the notion of cognitive system, 
human cognitive mechanism, and all what we have in the conceptual system is also 
reflected and expressed in the language. 

The world image is created during two different processes:  
a) human cognitive activity, adequate reconstruction, reflection and representation 

regardless of the objective material world of human, and b) during the formation of 
different images created by man of his own world - human, anthropocentric world, 
though the first world is largely caused by anthropocentric world, because it reflected 
not only an independent material world, nature, but also the interests of the people in 
this world.  

  Conceptual image in its nature - the ideal world that exists in consciousness, 
thought, memory of every person of any ethnic group. But individual conceptual world 
image is limited. It necessarily need to be enriched by the social conceptual world 
image to acquire the status and content of the conceptual community world image.  

The same conceptual world image exists in an objective and understandable form 
only in its linguistic and ontological representational form, that is in the form of 
linguistic world image. World image, the conceptual system, a conceptual world image 
- are closely connected to each other, related concepts, but at the same time there are 
significant differences between them.  

 The divide between the world image, conceptual, cognitive, lexical and linguistic 
world images are the two types of categorical and substantially different phenomena: 

a) knowledge about the world; 
 b) content, semantics of linguistic phenomena, linguistic semantics. The first type 

of events reflects the objective world, the second - in the language of the semantic 
content of its essence. The first type of phenomena is the basis of cognitive linguistics, 
the second - of the semantic linguistics. 

  Linguistic world image in its essence is the same world image, but in its 
language explication, because it reflects not the semantics of idioms, but the 
imagination of human, people about the world in an objectified formally expressed 
form. Linguistic world image is that world image, which already reflects the language 
itself, but not the objective world, in particular, not a conceptual system of  ethnic 
group, and especially the semantics of a particular language, certain idioms. 

  Under the linguistic world image we have in mind, as a rule, the following two 
types: a) the lexical world image, and b) phraseological world image. The basis of the 
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first is lexical nomination and a collection of all the words of the language 
category. The basis of the second is phraseological nomination, the collection of all 
phraseological units as a special way of language nomination. Vocabulary, words, the 
lexical system are epistemologically important. Phraseology, phraseological units, 
phraseological system are epistemologically not important. There are special relations 
between vocabulary and phraseology, including the derivational and paradigmatic. 

  Field approach in linguistics revealed its heuristic value, because its application 
in various areas of the language – in grammar, word formation, vocabulary, 
phraseology allowed to open a variety of features of their devices, existence, 
interaction, the complex nature of the systems and system interconnectivity and 
interoperability. In the system of linguistic fields, the concept of phraseological field 
occupies a special place, and it has, in contrast to grammar, word formation, 
vocabulary, lexical and grammatical fields its own linguistic features and differences. 

 In linguistics is distinguished general, private theory of phraseology and 
comparative phraseology. Comparative phraseology researches phraseological units, , 
phraseological levels, phraseological systems in different languages, on the  all 
significant linguistic parameters of the nature of phraseological units, phraseological 
systems for their similarities and differences in the various related and unrelated, 
single-system and different system  languages. 

One of the new and promising directions in modern comparative phraseology is 
structural and typological approach to the study of phraseological systems of different, 
related and unrelated languages. The central place in this approach, take such main 
points as linguistics universals, typological linguistics, primary, secondary language 
system, the dependence of the typological characteristics of typological features of 
phraseological systems of different languages on the typological features of the 
primary for it systems. The particular significance in the structural-typological 
approach in the study of phraseology has a notion of regularity in the phraseology and 
idiomatic universals. 
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ВОПРОСЫ СОХРАНЕНИЯ ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН: АСПЕКТ МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОГО 

СОГЛАСИЯ 

 

Вопрос сохранения внутриполитической стабильности Республики 

Казахстан всегда являлся ключевым приоритетом развития нашего государства. 

Как отметил Лидер нации Н.А. Назарбаев, «Самое главное, что 

многонациональный Казахстан живет в дружбе и согласии, только на этой 

основе мы можем развиваться» [1]. Не вызывает сомнения, что нормальное 

экономическое и социальное развитие страны невозможны без мира, согласия и 

взаимопонимания. 

Вообще внутриполитическая стабильность, представляет собой ключевой 

компонент государства. Отечественный политолог А.Е. Чеботарѐв характеризует 

еѐ как «устойчивое состояние политической системы, позволяющее ему 

(государству – К.С.) эффективно функционировать и развиваться под влиянием 

внешней и внутренней окружающей среды, сохраняя при этом свою структуру и 

способность контролировать процессы общественного развития. 

Политическую стабильность также характеризует наличие необходимых 

условий и факторов, обеспечивающих сохранение обществом своей 

идентичности, гражданского мира и согласия на основе достижения баланса 

интересов различных социальных субъектов и политических сил, 

своевременного легитимного разрешения возникающих в данном обществе 

проблем и противоречий с помощью предусмотренных законодательством 

механизмов и средств» [2]. 

Особую актуальность вопрос сохранения политической стабильности 

приобретает в странах с переходными политическими системами, к которым 

можно отнести наш Казахстан. Отдельного внимания требует данный вопрос и в 

связи с многонациональностью нашего государства, а также принадлежности его 

граждан к различным конфессиям, что потенциально может стать серьѐзным 

конфликтогенным фактором. 

Так, по данным последней переписи населения (рассмотрим два ключевых 

этноса), количество проживающих в стране казахов составляет 63,1%, а 

этнических русских - 23,7% [3, с.20]. При этом 70,2% граждан РК отождествляет 

себя с исламом, 26,3% называет себя православными [там же, с.25].  

В этой ситуации роль государства и проводимой им политики недопущения 

религиозных конфликтов, потенциально способных спровоцировать 

возникновение розни, оказывается решающей. Межконфессиональные 

конфликты не возникают внезапно, напротив - им предшествуют противоречия, 

и задача эффективной государственно-конфессиональной политики заключается 
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в том, что выстроенная система должна решать задачу их своевременного 

выявления и разрешения. 

С другой стороны, крайне важна ответственность самих верующих и 

религиозных лидеров, осознание себя в первую очередь не членами той или иной 

общины, выполняющей роль референтной группы, а единой казахстанской нации 

– с общим прошлым, настоящим и будущим. В этом плане нельзя не согласиться 

с Главой государства, провозгласившим: «Сегодня в стране образовалась единая 

нация, сотканная золотыми нитями из представителей всех этнических групп и 

религиозных конфессий» [4]. 

В свою очередь факторами межконфессионального согласия, являющимися 

залогом внутриполитической стабильности, можно обозначить: 

 толерантность граждан по отношению к представителям иных 

национальностей и вероисповеданий; 

 приумножение опыта межконфессионального взаимопонимания и 

взаимодействия прошлых поколений жителей Казахстана; 

 соблюдение религиозными организациями действующего 

законодательства; 

 осознание лидерами религиозных организаций своей ответственности за 

мир и согласие в Казахстане; 

 эффективную государственно-конфессиональную политику 

Правительства; 

 результативность деятельности спецслужб и правоохранительных органов 

по выявлению, предупреждению и пресечению деструктивной религиозной 

деятельности, в том числе, по вовлечению граждан и разжиганию 

межрелигиозной вражды. 

Каковы же составляющие межконфессионального согласия, как важнейшего 

элемента внутриполитической стабильности? 

Прежде всего, как представляется, необходимо выделить всеобщую 

поддержку казахстанцами проводимых реформ по демократизации общества. С 

обретением Независимости граждане нашей страны получили возможность в 

полной мере реализовывать право на свободу совести (ст.22 Конституции 

Республики Казахстан). Отличительная черта здесь – это солидарность народа с 

теми ценностями, на которые опирается наша политическая система, в том 

числе, плюрализм религиозных идей и приятие конфессиональной инаковости 

сограждан. 

Они, в свою очередь, базируются на консервативных этических взглядах, 

поддерживаемых подавляющим большинством населения, а также 

общечеловеческих ценностях, проповедуемых всеми традиционными религиями 

и являющимися общим знаменателем для построения межконфессионального 

диалога как на уровне различных религиозных организаций, так и между 

верующими. 

Одновременно значимым аспектом выступает рост за последние годы 

религиозности населения Казахстана, отмечаемый практически всеми 

экспертами [5]. При этом обеспокоенность вызывает не столько данный факт, 
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сколько рост числа неофитов, имеющих поверхностные знания о своей религии и 

потому склонных к радикализации. Согласимся с известным отечественным 

исследователем И.А. Черных, полагающей, что «не обладая глубокими 

религиозными знаниями, (неофиты – К.С.) часто достаточно агрессивно 

навязывают свои верования окружающим, считая их единственно правильными. 

Самое главное, чтобы процесс повышения религиозности сопровождался ростом 

и углублением религиозных знаний и религиозного образования в обществе» [6]. 

Также следует отметить общую приверженность казахстанцев к 

конвенциональным путям разрешения конфликтов, в том числе, возникающих 

конфессиональных противоречий. Отсутствие опыта протестной религиозной 

активности вообще, а также значимых межрелигиозных конфликтов в истории 

Казахстана является одним из показателей глубокого опыта толерантности 

народа и залогом дальнейшего мирного развития нашего государства. Берущая 

своѐ начала сотни лет назад культура предотвращения конфликтов 

(национальные традиции, законодательные нормы, толерантность традиционных 

религий по отношению к иноверцам, этические взгляды, инкультурация и др.) 

способствует разрешению возникающих противоречий на начальном этапе. 

Полагаем также, что действующая система государственно-

конфессиональной политики, несмотря на необходимость еѐ дальнейшего 

совершенствования, всѐ же в целом способна в полной мере использовать 

данный ресурс. Тем более, власть сумела выработать механизмы повышения и 

обновления адаптационных возможностей политической системы в целом, а 

также алгоритмы превентивной политики в случае возникновения противоречий 

на религиозной почве. 

Не вызывает сомнения, что вопрос конфессионального фактора 

общественно-политической стабильности – проблема в отечественном 

обществоведении малоисследованная. Тем не менее, еѐ важность и значимость 

для устойчивости государства не вызывает сомнения, а предлагаемый в статье 

взгляд является одним из вероятных подходов к еѐ рассмотрению. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Мир и согласие многонационального казахстана – основа развития страны 

- Президент [Электронный ресурс] // Информационно-аналитический портал 

«Номад». Алматы, 2016. URL: http://www.nomad.su/?a=3-200309060028 (дата 

обращения: 01.11.2016). 

2. Чеботарѐв А.Е. Политическая стабильность в Казахстане: идеология и 

механизмы обеспечения [Электронный ресурс] // Информационно-

аналитический портал «Диалог». Алматы, 2013. URL: 

http://www.dialog.kz/articles/politika/2013-11-07/andrey-chebotaryov-politolog-

politicheskaya-stabilnost-v-kazahstane (дата обращения: 01.11.2016). 

3. Итоги национальной переписи населения Республики Казахстан 2009 

года: Аналитический отчѐт / Под ред. А.А. Смаилова. – Астана: Агентство РК по 

статистике, 2011 - 65 с. 



282 

 

4. Таран О., Фиронова В., Тулешева Г. Формула стабильности и созидания // 

Казахстанская правда. – 2015. – 29 августа. – С.2. 

5. Козырев Т. Казахстан между Востоком и Западом // Мысль. – 2011. - №4. 

6. Черных И.А. О доверии к власти, религиозном факторе, маргинализации 

казахстанцев [Электронный ресурс] // Информационно-аналитический портал 

«Саясат». Астана, 2014. URL: http://sayasat.org/tribune/998-o-djoverii-k-vlasti-

religioznom-faktore-marginalizacii-kazahstancev (дата обращения: 01.11.2016). 

 

УДК 656 (075) 

СТЕЦЕНКО И.П., ТАСМАГАНБЕТОВА С.Ж. 

Балтийская Международная Академия, г. Рига, Латвийская Республика 

 

ТРАНСПОРТНАЯ ПОЛИТИКА ЛАТВИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Географическое положение Латвии является транзитном пунктом 

международной торговли. Находясь на у Балтийского моря и на оси, которая 

соединяет рынки Западной Европы, России и Азии. Транспортные коридоры 

пересекают Латвию с востока на запад и с севера на юг, что и обуславливает 

преимущества данного сектора.  

Латвия имеет полностью согласованное с требованиями Европейского 

Союза законодательство в области транспорта. Латвийская транспортная сеть 

является частью трансъевропейской транспортной сети TEN-T. 

В стране работают крупные международные транспортные и перевозочные 

компании, имеющие соответствующие возможности и компетенцию для 

совершенствования качества и уровня транспортных услуг и логистики. В 

Латвии имеется хорошо развитая инфраструктура автодорог, железных дорог, 

воздушного и морского транспорта, а также доступная квалифицированная 

рабочая сила. В транспортной отрасли доступны ИТ услуги высокого уровня. 

Транспорт и логистика вносят значительный вклад в ВВП Латвии (10% в 

2013 году). 83% оборота в латвийских портах, более 80% оборота на железных 

дорогах и все перевозки нефти и нефтепродуктов, осуществляемые через 

систему магистральных трубопроводов, являются транзитом. Более 8% 

работающего населения в Латвии вовлечено в деятельность по обеспечению 

транспортных перевозок и обслуживанию транзитных грузов. 

В Латвии за последние годы резко возросло использование автотранспорта и 

воздушного сообщения, в свою очередь, сократились перевозки по железным 

дорогам. Латвия не связана железной дорогой с Центральной и Западной 

Европой, и она не осуществляет перевозку пассажиров по железной дороге из 

стран Балтии в страны ЕС и обратно. 

Транспортная инфраструктура Латвии хорошо развита благодаря широкой 

сети железных дорог, непосредственно связанной с железнодорожной системой 

СНГ, и через Транссибирскую магистраль – с Дальним Востоком. Латвийские 

порты в Вентспилсе, Риге и Лиепае играют важную роль в транзитной торговле. 
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Они являются удобными воротами для импорта и экспорта России и других 

стран СНГ.  

Железнодорожный транспорт является одним из наиболее перспективных 

видов наземного транспорта, как в отношении безопасности, так и с точки зрения 

экологии. Уже сегодня он имеет большое значение в экономике Латвии. В 

составе общего объема перевозок в стране объем железнодорожных грузовых 

перевозок составляет примерно 48%, а пассажирские перевозки – 8%. В 

структуре железнодорожных перевозок 98% составляют международные 

перевозки, в основном из России и Беларуси в латвийские порты (Восточно-

Западный транзитный коридор), внутренние перевозки составляют примерно 2%, 

что объясняется сравнительно небольшими расстояниями. В целом в 2013 году 

по железной дороге было перевезено 55,8 млн. тонн груза. 

В структуре железнодорожных грузоперевозок доминируют транзитные 

перевозки, в основном из России и Белоруссии по железнодорожному коридору 

Восток-Запад в латвийские порты. Несмотря на то что грузооборот в портах 

постепенно растет, потенциал портов полностью не используется – мощности по 

перевалке грузов загружены не полностью, пассажирский морской транспорт 

развит слабо и не может конкурировать с ближайшими портами Балтийского 

моря, такими, как, например, Таллинн, Хельсинки, Стокгольм. Внешнюю 

досягаемость Латвии при пассажирских перевозках обеспечивает главным 

образом воздушное сообщение из международного аэропорта «Рига», число 

обслуживаемых пассажиров которого за последние пять лет выросло в 3,5 раза. 

За последние десять лет закрыто несколько железнодорожных линий, а их 

инфраструктура демонтирована, на других железнодорожных линиях 

прекращены или сокращены пассажирские перевозки. Не осуществляются и 

воздушные перевозки из аэропортов Лиепаи, Вентспилса и Даугавпилса. В целом 

следует сделать вывод, что удельный вес общественного транспорта за 

последние годы снизился, особенно в сельской местности, что отрицательно 

повлияло на досягаемость более отдаленных территорий и ухудшило 

возможности их развития. 

В обеспечении внутренней досягаемости главную роль до сих пор играют 

автодороги. Латвийская автодорожная сеть достаточно частая, но качество 

автодорог значительно ниже принятого в Европе. Хотя большая часть 

пассажирских перевозок осуществляется автотранспортом, в стране нет ни одной 

дороги, соответствующей параметрам автомагистрали, а максимально 

допустимая скорость передвижения автотранспорта ниже, чем в других странах. 

Стратегическое местоположение Риги является важной зоной для 

производства и потребления в Прибалтике. Незамерзающие порты в Вентспилсе 

и Лиепае обеспечивают выгодные условия для перевозки сырой нефти и 

нефтепродуктов.  

В важнейших латвийских портах в Риге, Лиепае и Вентспилсе образованы 

специальные экономические зоны с целью создания благоприятных условий для 

привлечения нового бизнеса. Преимуществом латвийских портов является их 
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огромный потенциал, заключающийся в больших, неосвоенных ресурсах портов 

и их территорий. 

Общий грузооборот в латвийских портах в 2013 году составил более 70 млн. 

тонн. С каждым годом продолжает увеличиваться перевалка контейнеров через 

латвийские порты: в 2013 году было обработано грузов в контейнерах на 8,9% 

больше, чем в 2012 году (3,8 млн. тонн). 

Вступление Латвии в ЕС дало преимущества для  предпринимателей, 

занимающиеся перевозками грузов и пассажиров. Если до вступления при 

международных перевозках согласно двусторонним соглашениям между 

Латвией и  странами- членами ЕС действовали установленные квоты, то после 

вступления в ЕС любое предприятие по автоперевозкам может свободно  

осуществлять международные перевозки из Латвии в другие страны ЕС. В 

отличие от ситуации до вступления в ЕС, когда зарегистрированным в Латвии 

перевозчикам запрещено производить внутренние (каботажные) перевозки в 

странах ЕС, то после вступления внутренний рынок Европейского Союза  стал 

полностью доступен. 

Вступление Латвии в ЕС создало преимущества  также для людей, 

пользующихся транспортными услугами. Поскольку транспортная политика ЕС 

направлена на защиту интересов потребителей, гарантирует предоставление 

услуг только надѐжными компаниями, способными содержать в порядке свой 

подвижной состав и обеспечивать безопасность перевозок. Следует отметить, 

что транспортная политика Европейского Союза  включает в себя: 

- общий транспортный рынок, на котором транспортные объединения ЕС  

могут неограниченно предоставлять свои услуги и на котором установлен 

порядок взаимного признания дипломов, сертификатов и прочих документов 

свидетельствующих о квалификации,  

- единые требования в  сфере государственной поддержки и по отношению к 

обязательствам оказания услуг общественного транспорта,  

- меры  по повышению безопасности автодорог, авиационного транспорта и 

судоходства,  

- меры  по улучшению инфраструктуры автодорог, железных дорог, 

аэропортов и портов, а также направленные на создание единой транспортной 

сети. 

Улучшены условия труда перевозчиков, поскольку транспортное 

законодательство ЕС защищает их социальные права,  устанавливая 

максимальное время езды и периоды отдыха.  

Со вступлением в ЕС дало дополнительный стимул улучшению условий 

безопасности на автодорогах, потому что часть законодательных норм ЕС 

регулируют безопасность движения. Например, Европейский Союз 

устанавливает максимальное время ежедневной езды и периоды отдыха при 

перевозке пассажиров и грузов. Этим  гарантируется  то, что водители не  

управляют транспортным средством в усталом состоянии. В соответствии с 

законодательством ЕС, на грузовом автотранспорте  необходимо установить 

устройства ограничения скорости, не позволяющие развивать скорость, 
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превышающую 90 км/ч или 100 км/ч в зависимости от его технической 

категории. Более строгие требования  необходимо соблюдать при перевозке 

опасных грузов. 

Вследствие расширения ЕС, открытия внутренних границ и экономической 

интеграции Балтийских стран в ЕС в регионе Балтийского моря сильно выросли 

транспортные потоки и объемы международной торговли. Однако, несмотря на 

растущую потребность в мобильности, транспортная инфраструктура ЕС 

существенно не изменилась. Густонаселенные и наиболее экономически 

развитые регионы ЕС в условиях общего рынка по-прежнему имеют 

преимущества лучшей досягаемости, в свою очередь, территории, которые 

находятся за пределами метрополий и имеют более низкую плотность населения, 

испытывают недостаток в достаточном экономическом обосновании для 

реализации масштабных транспортных проектов. 

С учетом мировых тенденций в будущем существенно увеличится спрос на 

удобные, быстрые, дешевые, природосберегающие и безопасные транспортные 

связи между странами и внутри них, а также спрос на эффективные и безопасные 

решения коммуникационных и информационных технологий. Хорошая 

досягаемость – решающая предпосылка не только для успешной глобальной 

конкурентоспособности страны, но и для сбалансированного развития отдельных 

ее мест и регионов. 

В улучшении внешней досягаемости Латвии большую роль играет развитие 

инфраструктуры автомобильных и железных дорог (Трансъевропейская 

транспортная сеть, или ТЕН-Т), а также портов и аэропортов международного 

значения. Это позволило бы Латвии успешно развиваться как важнейшему 

транзитному государству, служащему мостом между странами ЕС, с одной 

стороны, и Азией, Россией и ближайшими соседними странами – с другой, а 

также в регионе Балтийского моря быть связующим звеном между двумя 

европейскими экономическими регионами – Восточной и Северной Европой. С 

развитием международного сотрудничества Латвия должна стать наиболее 

выгодным и привлекательным транзитным маршрутом для товаропотоков из 

России и Азии в другие страны ЕС и наоборот. 
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ЗАҢДЫ ТҦЛҒАЛАРДЫҢ ТҤСІНІГІ ЖҼНЕ ТЕОРИЯЛАРЫ 

 

Қазіргі уақытта еліміздегі азаматтық-қҧқықтық реформалар тҧсында заңгер-

ғалымдардың, тҽжірибелік саласындағы кҽсіпкерлердің кҿңілін ҿзіне аударған 

мҽселелердің бірі  - заңды тҧлғалардың қҧқықтық жағдайы болып отыр, сондай-

ақ заңды тҧлғалардың қҧрылуы, тҥрлері, қҧқықтық нысаны жҽне жауапкершілік 

мҽселесі. Бҧл мҽселе соңғы  жыл ішінде отандық азаматтық қҧқық 

теориясындағы ең кҥрделі мҽселелердің біріне айналды.  

Елімізде нарықтық экономиканың қарқынды дамуына байланысты заңды 

тҧлғалардың қҧрылуына, қызметіне, қайта ҧйымдастырылуына жҽне 

таратылуына байланысты туындайтын қатынастардың реттелуі азаматтық қҧқық 

теориясында ҿзгеше кҿзделген, сондай-ақ, заңды тҧлғалар туралы Қазақстан 

Республикасы заңдары нормалары жҽне ҿзге де заң актілерімен  айқындалған.  

Заңды тҧлға - заң бойынша азаматтық қҧқықтар мен міндеттердің субъектісі 

болып табылатын кҽсіпорын‚ мекеме‚ ҧйым‚ фирма жҽне т.б. Ол ҿз атынан 

мҥліктік жҽне жеке беймҥліктік қҧқықтар мен міндеттемелерді сатып ала алады‚ 

сотта‚ тҿрелік сотта (арбитражда) талапкер немесе жауапкер бола алады [1]. 

Ҽрбір заңды тҧлға заңда‚ ҽкімшілік актіде немесе ҿзінің жарғысында кҿзделген 

міндеттерді жҥзеге асырады‚ сол тҽртіппен реттелетін ішкі қҧрылымы болады‚ 

меншігінде, шаруашылық жҥргізуінде немесе оралымды басқаруында оқшау 

мҥлкі бар жҽне осы мҥлікпен ҿзінің міндеттемелері бойынша жауап береді. 

Заңды тҧлғаның фирмалық атауы‚ дербес балансы мен сметасы‚ банктерде 

есеп айырысу шоттары, сондай-ақ мҿрі болады. Ол дербес салық тҿлеуші ретінде 

ҽрекет етеді. Заңды тҧлға мҥлкінің қҧрылуына қатысуына қарай оның 

қҧрылтайшыларында осы заңды тҧлғаға қатысты міндеттемелік қҧқықтары не 

оның мҥлкіне заттық қҧқықтары болады. Қҧрылтайшыларының міндеттемелік 

қҧқықтары бар заңды тҧлғаға жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер мен 

акционерлік қоғамдар, ҿндірістік кооперативтер мен тҧтыну кооперативтері 

жатады. Мҥлкіне қҧрылтайшыларының меншік қҧқығы немесе ҿзгедей заттық 

қҧқығы бар заңды тҧлғаға мемлекеттік жҽне жергілікті  кҽсіпорындар, соның 

ішінде еншілес кҽсіпорындар, сондай-ақ, меншік иесі қаржыландыратын 

жекеменшік кҽсіпорындар (фирмалар) жатады. Қҧрылтайшыларының мҥліктік 

қҧқықтары жоқ заңды тҧлғаға қоғамдық жҽне діни ҧйымдар (бірлестіктер), 

қайырымдылық жҽне ҿзге де қорлар, бірлестіктер (қауымдастықтар мен одақтар) 

жатады. Сондай-ақ, ҿз қызметінің негізгі мақсаты ретінде пайда алуды кҿздейтін 

коммерциялық ҧйымдар мен табыс алуды кҿздемейтін жҽне алынған табысты 

қҧрылтайшылар арасында бҿліспейтін коммерциялық емес ҧйымдар да заңды 

тҧлғаға жатады [2, 49]. 

Заңды тҧлға  институтын заңды тҧлғалардың қҧқықтық қабілетілігін, 

олардың ҧйымдық қҧқықтық нысандарын, заңды тҧлғаларды қҧру, қайта қҧру 

https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D2%B1%D1%80%D1%8B%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%88%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D2%B1%D1%80%D1%8B%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%88%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D2%B1%D0%B9%D1%8B%D0%BC%D0%B4%D0%B0%D1%80
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жҽне тарату тҽртібін белгілейтін нормалардың жиынтығы, азаматтық қҧқықтың 

саласы реттейді. Заңды тҧлғанның жария анықтамасы ҚР АК-ның 33 бабының 1 

тармағында баянды етілген: Меншік, шаруашылық жҥргізу немесе жедел басқару 

қҧқығындағы оқшау мҥлкі бар жҽне сол мҥлікпен ҿз міндеттемелері бойынша 

жауап беретін, ҿз атынан мҥліктік жҽне мҥліктік емес қҧқықтар мен міндеттерге 

ие болып, оларды жҥзеге асыра алатын, сотта талапкер  жҽне жауапкер бола 

алатын ҧйым заңды тҧлға деп танылады.  
Заңның мҽтінінен заңды тҧлға ретінде жекелеген бір белгілерге ие ҧйым 

танылатындығын кҿреміз. Жалпы «ҧйым» термині бҥгінгі кҥні ғылыми сҿз 
қолданысында ҽртҥрлі мағыналарға ие. Сол ҽр тҥрлі мағынаның ішінен ҧйымға 
тҽн екі негізгі мазмҧнын кҿруге болады: 

а) ҧйым - белгілі бір мақсаттарға жету ҥшін жасалатын ҽрекет; 
б) ҧйым - белгілі бір ҽлеуметтік қҧрылым. 
Жоғарыда келтірілген Азаматтық кодекс нормасында заңды тҧлғаға тҽн 

ҽртҥрлі белгілері кҿрсетілген. Мысалы, оқшауланған мҥлкінің болуы, сол 
мҥлкімен ҿз міндеттемелері бойынша жауап беруі, ҿз атынан қҧқықтар мен 
міндеттерге ие болуы жҽне оларды жҥзеге асыруы жҽне сотта талапкер жҽне 
жауапкер болуы. Бірақ Азаматтық кодекстің заңды тҧлғалар туралы бҿлімін 
қарастыру барысында, заңды тҧлғаның тҥсінігінде тікелей кҿрсетілмегендіктен, 
бірақ басқа нормаларда кҿрсетілген заңды тҧлғалардың басқа да белгілерін 
кҿруімізге болады.  

Шартты тҥрде оларды материалды жҽне қҧқықтық деп бҿлуге болады. Біз 
материалдық белгілеріне оқшауланған мҥлкінен бҿлек тҿменгілерді 
жатқызуымызға болады:  

1) ішкі ҧйымдастырушылық бірлігі. Бҧл жҥйе ҧйымның ішкі қҧрылымдық 
бҿлімшелерінің арасындағы тығыз байланыс пен олардың барлығының 
басқарушы органға бағынуын білдіреді; 

2) экономикалық бірлігі. Заңды тҧлғаның экономикалық бірлігі дегенде, біз 
заңды тҧлғаның ҿзінің тҽуелсіз материалдық базасының болуын тҥсінуіміз керек; 

3) функционалдық бірлігі. Бҧл белгі бойынша заңды тҧлғаның барлық 
қҧрылымдық бҿлімшелерінің жҽне органдарының ҽрекеті белгілі бір функцияға 
бағынады. Ал бҧл функцияның мазмҧны заңды тҧлғаны қҧру мақсатымен 
анықталады [3, 64]. 

Енді заңды тҧлғаның қҧқықтық белгілеріне келетін болсақ, заң ол белгілерді 
материалдық-қҧқықтық (мысалы, ҿз атынан мҥліктік жҽне мҥліктік емес 
қҧқықтарды иелену) жҽне процессуалдық-қҧқықтық (мысалы, сотта талапкер 
жҽне жауапкер болуы) деп бҿледі. Осы кҿрсетілген заңды тҧлғаның белгілерінің 
ішінен тҿмендегідей белгілерді кҿрсетуге болады:  

1) заңды тҧлғаның қҧрылуының заңдылығы. Оның ҿзін екіге бҿліп 
қарастыруға болады:  

а) заңды тҧлға қҧрылған мақсаттардың заңға сҽйкес болуы; 
б) заңды тҧлғаны қҧру барысындағы заңдылықтың сақталуы; 
2) ҧйымның ҿз атынан азаматтық-қҧқықтық қатынастарға қатысуы. Бҧл 

белгі заңды тҧлғаның мҥліктік жҽне мҥліктік емес қҧқықтарға ие болып, иеленіп  
жҽне осыған сҽйкес міндеттерге ие болуын қамтиды; 
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3) ҧйымның жеке жауаптылығы. Заңды тҧлға ҿзінің міндеттемелері ҥшін, 
срндай-ақ шарттан тыс зиян келтіргендігі ҥшін жауапты болады; 

4) жарғының болуы. Жарғыда заңды тҧлғаның қҧрылу мақсаты, сипаты, 
заңды тҧлғаның нысаны жҽне ҽрекеттерінің қҧқықтық шеңбері кҿрсетілуі тиіс. 

Жоғарыда аталған белгілерге ие ҧйым ғана біздің заңнамаға сҽйкес заңды 
тҧлға болып табылады.  

Бҥгінгі кҥні заңды тҧлғалардың мҽнін ашатын теорияларды бір-біріне 
қатыстылығына байланысты шартты тҥрде ҥшке бҿліп қарастыруға болады.  

Біріншіден, бҥгінгі кҥні де танымал жҽне кҿп қолдаушылары бар Савиньи 
концепциясы. Бҧл концепция кҿпшілікке «фикция теориясы» деген атпен 
танымал. Бҧл теорияға сҽйкес қҧқық субъектісіне тҽн белгілерге тек адам ғана ие. 
Бірақ заң шығарушы белгілі бір мақсаттарға байланысты заңды тҧлғаларды 
адамдарға тҽн белгілерге ие деп санайды. Осылайша, заң шығарушы қҧқықтық 
фикцияның кҿмегімен тек қана абстрактілік ҧғым ретінде ғана ҿмір сҥретін 
қҧқық субъектісін жасайды. Бҧл топқа фикция теориясынан басқа «ҧжымдық 
меншік», «мҥдделер теориясы» жҽне «серіктестіктік мҥлік теорияларын» 
жатқызуға болады. Ҿйткені ол теориялардың ешқайсысы фикция теориясына 
қайшы келмейді жҽне заңды тҧлғаны заң шығарушының белгілі бір мақсаттар 
ҥшін қолданатын қҧқықтық ҽдістер ретінде таниды.  

Екінші топқа  - «нормативистік теорияларды» жатқызуға болады. Бҧл теория 
ҿкілдері заңды тҧлғаларды ғана емес, сонымен қатар жеке тҧлғаларды да қҧқық 
субъектісі ретінде танымайды. Олардың пікірінше, қҧқық субъектісі ҧғымы 
нақты тҧлғаның тҥсінігімен сҽйкес келмейді. Сондықтан заңды жҽне жеке 
тҧлғалар қҧқықтық абстракция ғана. Азаматтық қҧқық қабілеттілік жеке 
адамның қҧқық қабілеттігінен кең болып табылатындықтан, бҧл концепцияға 
сҽйкес қҧқықтық тҧлға жҽне субъектінің сана жҽне ерік белгілерімен 
салыстыруға болмайды.  

Ҥшінші топқа –  «реалистік теорияны» жатқызуға болады. Бҧл теорияға 
сҽйкес заңды тҧлға нақты қоғамдық қатынастардың нақты субъектісі ретінде 
танылады. Заңды тҧлға адамдар бірлестігі емес, ерекше организм жҽне одақтық 
тҧлға болып табылатын ерекше субъект. Заңды тҧлғаның ҿз еркі, одақтық 
организмі бар жҽне ҿзінің органдары арқылы ҽрекет етеді [4, 17].  

Жоғарыда келтірілгендердің негізінде заңды тҧлға азаматтық қҧқықтық 
толық субъектісі болып табылатындығын байқаймыз, яғни заңды тҧлға 
азаматтық қҧқықта ҽртҥрлі қҧқықтар мен міндеттердің иесі болып табылады.  

Осының нҽтижесінде заңды тҧлға ҽртҥрлі жолдармен ҿз еріктерін білдіре 
алатындығын байқаймыз. Саллейль заңды тҧлғаны қҧқықтық субъектілігі 
маңызды тҧлға деп тҥсінді.  Иеринг заңды тҧлға нақты адамдар тобынан 
қҧрылады деген пікір айтты. Сондай-ақ Кеңес заң ғылымдары  да заңды тҧлға 
теориясын зерттеуіне  ҥлкен мҽн берді [5, 77].   

1940-1950 жылдарда осы институттың тҥсінігіне еңбектер қҧрылды. ХХ 
ғасырдың басында АҚШ-та  natural entity теориясы дҥниеге келді. Осы еңбек 
барысында атақты  А.В. Венедиктов, С.Н. Братусь, О.С. Иоффе жҽне  В.П. 
Грибанов қҧқық субъектісі ретінде еңбек ҧжымы жҽне мекеме  қызметтері  
сонымен қатар халықаралық ҧжымдар, мемлекеттік ҽлеуметтік ҧйымдар 
танылады деп ҿз пікірлерін айтты. Ғылыми концепцияның атақты авторлары: 
 С.И. Аскназий («мемлекеттік теория»),  Ю.К.Толстой  («директор теориясы»),  
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Д.М. Генкин, Б.Б. Черепахин («ҽлеуметтік теорияның 
нақтылығы»), О.А.Красавчиков («ҽлеуметтік теорияның байланыстылығы»),  
А.А.Пушкин («ҧйымның теориясы»), Б. И. Пугинский жҽне т.б. [6, 26].   

Заңды тҧлғаның табиғи теориясы жағынан жҥзеге асырылуға бҧл қҧқық 
жағынан алғанда кҥрделі  қҧбылыс болып табылады.  

Ҽр этапта  экономиканың дамуының белгілері институт функциясының 
даму сатысына тҽуелді болды. Ғылыми кҿзқарас бойынша  заңды тҧлғаның 
институттардың толықтай дамуына  кедергілер бар.  

Сонымен заңды тҧлғаның қазіргі ғылыми позицияларымен қандай 
байланысы бар? Заңды тҧлға ҽлеуметтік жҽне техникалық байланыстарды 
қарастырады деген де пікір бар [7, 12].   

Осыған сҽйкес заңды тҧлға бҧл қҧқық субъектісі, ережелерге сай нақты  
заңмен бекітілген мемлекеттік билікке барлық азаматтардың қатысушылармен 
қҧқық қатынастармен қҧрылған. Заңды тҧлғаның заңдық ҽрекеті оның негізгі 
белгілерімен анықталады. Заңды тҧлға мемлекеттік тіркеуден тіркелгеннен кейін 
ғана заңды тҧлға болып табылады. 

Заңды тҧлға азаматтармен (жеке тҧлғалармен) қатар, мҥліктік 
қатынастардың субъектісі болып табылатындықтан (АК-ның 1 бабы), ол қҧқық 
қабілеттігіне ие болуға тиіс. Заңды тҧлғалардың қҧқық қабілеттілігі мен ҽрекет 
қабілеттілігі олар мемлекеттік тіркеуден ҿткен сҽттен бастап бір мезгілде пайда 
болатындықтан (АК-ның  42 бабының 3 тармағы) жҽне таратылған сҽтте (заңды 
тҧлғалар мемлекеттік тіркеуден заңды тҧлғаның таратылуы туралы жазба 
енгізілген соң) тоқтатылады, заңды тҧлғалар ҥшін бҧл санаттарды ажыратудың 
маңызы жоқ.  

Жалпы қҧқық қабілеттілігі бар азаматтардан ҿзгеше, заңды тҧлғалардың 
арнайы қҧқық қабілеттілігі болады.  

Заңды тҧлғаның азаматтық қҧқықтары жҽне ҿз қызметіне байланысты 
қолданыстағы заңдарға сҽйкес (АК-ның 35 бабы) жҽне жарғылық міндеттерді 
жҥзеге асыру ҥшін қҧрылтай қҧжаттарына сҽйкес міндеттері болуы мҥмкін.  

Заңды тҧлға заң қҧжаттарында тізбесі белгіленетін жекелеген қызмет 
тҥрлерімен, тек лицензия негізінде ғана айналыса алады. Яғни,белгілі бір 
қызметпен айналысу ҥшін лицензия алу қажет болатын заңды тҧлғаның қҧқық 
қабілеттілігімен, сол лицензияны алған сҽттен бастап пайда болады. Азаматтық 
кодекстің 35 бабының 1 тармағына сҽйкес заңды тҧлға азаматтық қҧқыққа ие 
болып, ҿз қызметіне байланысты міндеттерді атқара алады. Мемлекеттік 
кҽсіпорындардан басқа коммерциялық ҧйымдар заң қҧжаттары немесе қҧрылтай 
қҧжаттары арқылы тыйым салынбайтын кез-келген қызмет тҥрлерін жҥзеге 
асыру ҥшін азаматтық қҧқыққа ие бола алады жҽне азаматтың міндетін де 
атқарады.  

Сонымен, заңды тҧлғалар – азаматтық қҧқық субьектілері ішінде ерекше 
орын алатын тҧлға. Себебі, олар Қазақстан экономикасының дамуына ҿте ҥлкен 
ҥлес қосып отыр. Заңды тҧлғалардың кҿптеп қҧрылуы халықты жҧмыспен 
қамтамасыз етуге кҿмегін тигізеді. Сондай-ақ салықтарды тҿлеу арқылы алынған 
пайдасының бҿлігімен мемлекеттің қазынасына қомақты ақша тҥсіреді. 
Барлығына мҽлім, салық - мемлекеттің тіршілік ету кҿзі, ал заңды тҧлға бірден – 
бір салық тҿлеуші субьект. 
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Заңды тҧлға мҽртебесі арқылы ҧйым ҽкімшілік, еңбек, азаматтық жҽне ҿзге 
де қҧқық субьектіліктің ҧстаушысы болуы мҥмкін. Заңды тҧлғаның мақсаттары 
мен жҥзеге асыратын қызметтері арқылы оның қҧқық субъектілігін білуге 
болады.  

Қорытындылай келе, заңды тҧлғалардың кҿптеп қҧрылуы елдің 
экономикасының дамуына зор ҥлес қосады. Бҥгінгі кҥні, Қазақстан 
Республикасының экономикасында ҽртҥрлі заңды тҧлғалар қызмет істейді, олар 
ерекшеліктерімен, ҽр тҥрлі салалық қҧрамда болушылығымен, мамандану 
дҽрежесімен, ҧйымдастыру тҽсілімен, механизация жҽне автоматизация 
ерекшеліктерімен, ҧйымдастыру – қҧқылық нысандарымен жҽне т.б. бҿлінеді. 
Сондықтан, азаматтық қҧқығында заңды тҧлғалардың тҥсінігі мен теорияларын, 
теориялық қҧқықтық жағдайына қатысты  мҽселелерін зерттеу қызық болып 
табылады. 
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СООТНОШЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫХ  

ОСНОВ НЕГЛАСНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ И ОПЕРАТИВНО-

РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Вместе с принятием нового Уголовно-процессуального кодекса Республики 

Казахстан (далее - УП РК), в 2014 году и его введением в действие с 1 января 

2015 года традиционные представления о следственных действиях как основном 

способе собирания доказательств по уголовному делу претерпели коренные 

изменения. Негласные следственные действия по существу являются 

оперативно-розыскными мероприятиями. Ранее действовавший УПК РК 

предусматривал использование результатов, полученных оперативно-розыскным 

путем, в качестве доказательств при условии их уголовно-процессуальной 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=51006061
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трансформации. В частности, в ст.130 прежнего УПК РК указывалось, что 

обстоятельства дела, выявленные в результате оперативно-розыскных 

мероприятий, фиксируются в протоколах следственного либо судебного 

действия, проводимого по правилам, предусмотренным в уголовно-

процессуальном законе. 

По смыслу ст.1 УПК РК законодательство, определяющее порядок 

уголовного судопроизводства, основано на Конституции Республики Казахстан и 

общепризнанных принципах и нормах международного права. Положения иных 

законов, регулирующих порядок уголовного судопроизводства, подлежат 

включению в УПК РК. Прямое толкование приведенного положения дает 

основания для предположения о том, что положения Закона Республики 

Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности» (1994 г.) в части 

регламентации оперативно-розыскных мероприятий (далее – ОРМ) содержат 

регламентацию порядка уголовного судопроизводства, в связи с чем 

предписания о порядке назначения и производства негласных следственных 

действий, по сути являющихся видами ОРМ, в качестве самостоятельной главы 

(30) включены в УПК РК. В таком случае возникает вопрос о степени 

правомерности включения положений об ОРМ в ЗРК «Об оперативно-розыскной 

деятельности». Означает ли это то, что ОРМ и следственные действия – это 

разные наименования одного и того же предмета? 

Есть основания полагать, что ОРМ и следственные действия, вне 

зависимости от отнесения последних к гласным или негласным, - суть различные 

правовые явления. В пользу данного тезиса нами выдвигаются следующие 

аргументы: 

- во-первых, уголовно-процессуальное законодательство, законодательство 

об оперативно-розыскной деятельности обладают собственными 

конституционно-правовыми словами; 

- во-вторых, оперативно-розыскная деятельность и уголовно-

процессуальная деятельность имеют разные цели, которые достигаются путем 

решения разных по своему характеру, содержанию и направленности задач; 

- в-третьих, органы и лица, уполномоченные осуществлять оперативно-

розыскную и уголовно-процессуальную деятельность, обладают разными 

правовыми статусами; 

- в-четвертых, системы специальных принципов, лежащих в основе 

организации и деятельности оперативно-розыскных органов, органов суда и  

уголовного преследования, - не совпадают и обеспечиваются разными по своей 

сути гарантиями; 

- в-пятых, методы получения информации, имеющей отношение к 

деятельности по установлению обстоятельств совершения уголовного 

правонарушения, носят взаимоисключающий характер. 

В пределах первого аргумента для построения соотношения 

конституционно-правовых основ оперативно-розыскной деятельности  и 

уголовного судопроизводства необходимо исходить из общности 

конституционных положений для большого круга сфер правовой деятельности, 
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представленных отраслевыми отношениями. Различия заключаются в характере 

отраслевой интерпретации. Применительно к оперативно-розыскной 

деятельности и уголовному судопроизводству это соотношение можно 

представить в виде нижеследующей таблицы: 

 

Таблица 1 –Интерпретация положений Конституции РК в оперативно-

розыскном и уголовно-процессуальном законодательствах 

 

  
Нормы Конституции 

Республики Казахстан 

Оперативно-розыскных 

отношений 

Уголовно-процессуальных 

отношений: 

 (ЗРК «Об оперативно-

розыскной деятельности») 

(УПК РК) 

1 2 3 4 

1. Ст.13: Право лица на 

судебную защиту 

своих прав и свобод. 

Ст.2: Задача ОРД – защита 

жизни,  здоровья, прав, 

свобод, законных интересов 

граждан и собственности 

(независимо от форм) от 

противоправных 

посягательств. 

Ст.8: Задача уголовного 

процесса – защита лиц, 

общества и государства от 

уголовных правонарушений. 

2. Ст.17: 

Неприкосновенность 

достоинства человека; 

запрет на применение 

пыток, насилия, 

другого жестокого или 

унижающего 

человеческое 

обращение или 

наказание. 

Ст.15: Ограничения вОРД – 

запрет совершать действия, 

создающие реальную угрозу 

жизни, здоровью граждан, 

использовать насилие, угрозы, 

шантаж и иные 

неправомерные действия. 

Ст.14:Принцип 

неприкосновенности 

личности – запрет на 

привлечение к участию в 

создающих опасность для 

жизни или здоровья лица 

процессуальных действиях. 

3. Ст.16: Право каждого 

на личную свободу 

Ст.11: Оперативно-

розыскные мероприятия – 

преследование лица, его 

задержание. 

Ст.14:Принцип 

неприкосновенности 

личности – лицо 

подвергается содержанию 

под стражей лишь с санкции 

суда. 

3. Ст.18: Право на 

неприкосновенность 

частной жизни, тайну 

личных вкладов и 

сбережений, 

переписок, 

телефонных 

переговоров, 

почтовых, 

телеграфных и иных 

сообщений. 

Ограничения этого 

права допускаются 

Ст.8: Права органов, 

осуществляющих ОРД – на 

использование информации 

других министерств, 

ведомств, предприятий, 

учреждений и организаций 

независимо от форм 

собственности (коммерческой, 

банковской и иной 

охраняемой законом тайны). 

Ст.11: Оперативно-

розыскные мероприятия – 

наведение справок по учетам 

Ст16:Принцип 

неприкосновенности частной 

жизни. Тайна переписки, 

телефонных переговоров, 

почтовых, телеграфных и 

иных сообщений – 

информация о частной жизни 

лица, полученная в уголовно-

процессуальном порядке, не 

может быть использована 

иначе как для выполнения 

задач уголовного процесса. 

Ст.231: Виды негласных 

Интерпретация в сфере 
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только в случаях и в 

порядке, прямо 

установленных 

законом. 

учреждений, предприятий и 

организаций; цензура 

корреспонденции 

осужденных; контроль 

почтовых отправлений; 

негласное прослушивание и 

запись разговоров с 

использованием технических 

средств, прослушивание и 

запись переговоров, 

ведущихся с телефонов и 

других переговорных 

устройств; снятие 

информации с технических 

каналов связи. 

следственных действий – 

негласный контроль 

почтовых и иных 

отправлений; негласные 

контроль, перехват и снятие 

информации; негласное 

снятие информации с 

компьютеров, серверов и 

других устройств; негласное 

получение информации о 

соединениях между 

абонентами, абонентскими 

устройствами. 

4. Ст.25: 

Неприкосновенность 

жилища. Возможность 

проникновения в 

жилище для 

производства его 

осмотра и обыска 

только в случаях и в 

порядке, 

установленных 

законом. 

Ст.11: Оперативно-

розыскные мероприятия – 

досмотржилых помещений, 

проникновение в жилые и 

другие помещения, их 

обследование. 

Ст.231: Виды негласных 

следственных действий – 

негласное проникновение и 

(или) обследование места. 

Ст.17:Принцип 

неприкосновенности 

жилища – проникновение в 

жилище, его осмотр и обыск 

допускаются в случаях и 

порядке, установленных в 

УПК РК. 

5. Ст.26: Право 

собственности, ее 

неотчуждаемость. 

 Ст.18:Принцип 

неприкосновенности 

собственности – наложение 

ареста на вклады лиц в банки 

и другое имущество, а также 

их изъятие допускается в 

случаях и порядке, 

установленных в УПК РК. 

Ст.155:Основания для 

применения мер 

процессуального 

принуждения – наложение 

ареста на имущество. 

Ст.325:Меры обеспечения 

гражданского иска и 

конфискация имущества. 

Ст.667:Конфискация 

имущества, полученного 

незаконным путем, до 

вынесения приговора. 

 

Как видно из данной таблицы, оперативно-розыскные и уголовно-

процессуальные способы решения задач и достижения целей, вытекающих из 

положений Конституции РК, не совпадают. В одних случаях эти положения 
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представлены в виде принципов или задач, в других – в виде ОРМ или видов 

негласных следственных действий. 

Различия в полномочиях лиц, осуществляющих ОРД и досудебное 

расследование, обусловлены различиями в функциях, выполняемых 

соответствующими органами и лицами. 

Основная функция следователя – осуществление досудебного 

расследования уголовного дела. Она реализуется путем собирания доказательств 

и доказывания. Доказательства, как правило, собираются путем производства 

следственных действий. Избрание надлежащего следственного действия 

основано на усмотрении следователя, которое формируется в результате анализа 

следственной ситуации и оценки имеющихся по делу доказательств. 

Одна из основных функций оперативника, имеющая отношение к 

досудебному производству, – выявление признаков готовящихся, совершаемых и 

совершенных уголовных правонарушений, оперативное сопровождение 

досудебного расследования. 

Соотношение ОРМ и негласных следственных действий может быть 

представлено в виде нижеследующей таблицы: 

 

Таблица 2 – Соотношение видов ОРМ и видов негласных следственных 

действий 
№ Виды оперативно-розыскных 

мероприятий (ст.11 ЗРК «Об 

оперативно-розыскной 

деятельности») 

Виды негласных следственных действий (ст.231 

УПК РК) 

1 2 3 

1. – наблюдение, в том числе с 

использованием специальных 

технических средств (аудио- 

видеозаписи, кино- фотосъемки и 

других технических средств) 

1)негласные аудио- и (или) видеоконтроль лица 

или места 

2. – снятие информации с технических 

каналов связи 

2)негласные контроль, перехват и снятие 

информации, передающейся по сетям 

электрической (телекоммуникационной) связи 

3. – получение сведений о 

произведенных телефонных 

переговорах 

3)негласное получение информации о 

соединениях между абонентами и (или) 

абонентскими устройствами 

4. – снятие информации с технических 

каналов связи, компьютерных 

систем и иных технических средств 

4)негласное снятие информации с компьютеров, 

серверов и других устройств, предназначенных 

для сбора, обработки, накопления и хранения 

информации 

5. – цензура корреспонденции 

осужденных; 

– контроль почтовых отправлений 

5)негласный контроль почтовых и иных 

отправлений 

6. – проникновении в жилые и другие 

помещения, здания, сооружения, на 

участки местности, транспортные и 

иные технические средства и их 

обследование 

6)негласные проникновение и (или) 

обследование места 
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7. – наблюдение 7)негласное наблюдение за лицом или местом 

8. – осуществление оперативного 

контроля поставок 

8)негласная контролируемая поставка 

9. – контрольные закупки 9)негласный контрольный закуп 

10. – внедрение сотрудников в 

преступную сферу; 

– применение модели поведения, 

имитирующей преступную 

деятельность. 

10)негласные внедрение и (или) имитация 

преступной деятельности. 

 

Таким образом, двенадцать видов ОРМ составили основу для десяти видов 

следственных действий.  

Среди принципов оперативно-розыскной деятельности законодатель 

предусмотрел сочетание гласных и негласных методов. 

 Данный принцип имеет специальный характер. Применительно к 

следственным действиям можно утверждать, что в действующем УПК РК 

предусмотрение негласных следственных действий также основано на сочетании 

гласных и негласных методов собирания доказательств. Данное обстоятельство 

свидетельствует о пробельности УПК РК в части регламентации принципов. 

Отсюда вытекает, что в целях обеспечения правомерности включения в УПК РК 

такого способа собирания доказательств, как проведение негласных 

следственных действий, надлежит законодательно утвердить уголовно-

процессуальный принцип под условным названием «Сочетание гласных и 

негласных следственных действий при собирании доказательств». В противном 

случае вопрос о признании сведений о фактах, полученных в результате 

производства негласных следственных действий, как доказательств, имеющих 

юридическую силу, может быть решен отрицательно. 

Согласно ч.1 ст.232 УПК РК, негласные следственные действия 

производятся в тех случаях, когда сведения о фактах, имеющих значение для 

дела, необходимо получить, не информируя вовлеченных в уголовный процесс 

лиц, интересы которых они затрагивают. Это условие может быть обеспечено 

при соблюдении принципа конфиденциальности, который предусмотрен в 

Законе Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности» (ст.3). 

Включение в УПК РК негласных следственных действий требует признания 

оперативно-розыскного принципа конфиденциальности, имеющего 

ограниченный характер своего влияния. Безусловно, конфиденциальность не 

может выступать в качестве самостоятельного уголовно-процессуального 

принципа, она может быть интерпретирована в рамках принципа сочетания 

гласных и негласных следственных действий при собирании доказательств как 

одна из гарантий, т.е. играть роль обеспечительного механизма. 
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АДАМҒА ҚАРСЫ ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҦҚЫҚ БҦЗУШЫЛЫҚ: 

ТҤСІНІГІ ЖҼНЕ СЕБЕПТЕРІ 

( ҽйелдердің адамға қарсы қылмыстық қҧқық бҧзушылығы) 

 

Қазақстан Республикасының Конституциясы  мен Қазақстан 

Республикасының Қылмыстық кодексі [1]  адам ҿмірінің қоғам ҥшін 

қаншалықты маңызды екенін, егер сол маңызды обьектіге қарсы қандай да 

болмасын қол сҧғушылық орын алса, оның қылмыстық заңмен қорғалатынын 

атап кҿрсеткен. 

Қазақстан Республикасының Президенті Нҧрсҧлтан Назарбаев жыл сайынғы 

Халыққа жолдайтын Жолдауында «адам ҿмірінің қҧқықтық жағынан ҥнемі заң 

тҧрғысынан қорғалуын айтумен қатар, адам ҿміріне қандай да болмасын қол 

сҧғушылықтың орын алмауы керектігін» баса кҿрсетуде. 

   Қазақстан Республикасының қылмыстық заңдылықтарының нормалары  

да адам ҿмірін кез келген қоғамға қарсы қауіпті қастандық ҽрекеттен қорғап,  

адамға қарсы қандай да болмасын қол сҧғушылық бола қалса, оның қатаң 

қылмыстық жауаптылыққа тартылытындығын айқындап берген. 

    Жалпы ел дамуының Қазақстан дамуының 2020 саяси-қҧқықтық 

Концепциясын [2] алсақ, ол барлық қазақстандықтардың ҿсіп-ҿркендеуі мен 

қауіпсіздігінің  жҽне ҽл-ауқатының артуының негізгі қағидалары мен бағыттары 

баяндалған сындарлы бағдарлама болып табылмақ.  Бҥгінгі таңда кҿптеген 

қалыптасып кеткен кҿзқарастарды ҿзгерту қажеттілігі, оның ішінде, жаңа тарихи 

жолдағы кедергілерімен кҥресу ҽдістерін, қоғамға жат қҧрылыстармен, ҽсіресе 

қылмыстылықпен кҥресу ҽдістерін жаңарту қажеттілігі, жинақталған ҿмірлік 

тҽжірибемізді жоғалтпау ҥшін қоғамға, адамға тиімді болған ҿткен тарихи сара 

жолымызды қайта саралау қажеттілігі туындаса, ол ҿмір қажеттілігіне сай заңды 

қҧбылыс болып табылады. 

Сондықтан Елбасы Н.Ҽ Назарбаев «қоғамдық жҽне қҧқықгық тҽртіпті 

бҧзушылықпен қҥресті кҥшейту қажет екенін ескерте отырып, «заңның шынайы 

ҥстемдігін бекіту жҽне заңды қҧрмет тҧтатын азаматтарды қылмыстылықтан 

қорғауды, керісінше, билік пен заңның барлық кҥшін заңды жолмен ҿмір сҥруді 

қамтамасыз етіп жҥрген адамдарға қатысты қолдануымыз керек», - деп талап 

еткені белгілі. 

Бҧл ҽрине, біз қоғам ҿмірінің барлық салаларында болып жатқан 

ҿзгерістерге сҽйкес жҧмыс жасауымыз қажет. Ҿкінішке орай, біздің 

Республикамызда ҽлеуметтік-психологиялық, ҽлеуметтік-экономикалық, 

жағымды ҽлеуметтік кҿріністерге кері ҽсерін тигізетін келеңсіз қҧбылыстар аз 

кездесіп жатқан жоқ. Қҧқық қорғау жҥйесінде соңғы жылдары жҥзеге асырылып 

жатқан негізгі реформалар осындай жағымсыз қҧбылыстарды ауыздықтауға 

бағытталған. 
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Кейінгі кезде республика бойынша қасақана адам ҿлтіру фактісінің ҿсуі 

орын алуда, соның ішінде кҥш қолдана отырып адам  ҿлтіру кҿрсеткіші жедел 

ҿсуде. Қазақстан Республикасының Ішкі Істер Министрлігінің деректері 

бойынша, 2004 жылы-548 қасақана кісі ҿлтіру тіркелсе, ал 2005жылы-603, ал, 

2006жылы-715, 2007жылы-800 - ге жеткендігін кҿрсеткен. Бҧл кҿрсеткіш 2008 

жылы 1002-ні қҧраса, 2009-2010 жыдары екі есеге ҿскенін , ал, 2013-2014  

жылдары  2,5 есеге артқанын дҽлелдеген.   

 Тағы да Қазақстан Республикасының Ішкі Істер Министрлігінің нақты 

деректеріне сҥйенсек,  қылмыстардың ішінде жеңілдететін жҽне ауырлататын 

мҽн-жайларға байланысты қылмыстар тҥрлерінің де соңғы жылдары кҿп орын 

алып, статистикалық кҿрсеткішті [4] толықтырған. 

   Қазақстан мемлекетінің қылмыстық заңдылықтары қылмыстық қҧқық 

бҧзушылықтарды жеңілдететін жҽне ауырлататын мҽн-жайларға байланысты 

саралау  жҥргізіп, қылмыстық-қҧқықтық деңгейде талдап, нақты жаза қолдану 

керектігін қалыптырған.  Осы тҧрғыдан қарасақ, Қазақстан Республикасының 

Қылмыстық кодексі жеңілдететін мҽн-жайлар кезінде жасалған кісі ҿлтіру 

тҥрлерін қарастырып, қолданылатын жаза мҿлшерін  айқындаған.  

Біз бҧл мақалада адамға қарсы қылмыстық қҧқық бҧзушылықтардың  

тҥсінігіне тоқтала отырып, адам ҿлтіру қылмыстық қҧқық бҧзушылығында 

ҽйелдердің де «ҥлесі» бар екенін айтпақпыз. Яғни  айтуға ауыз бармайтын 

қылмыстық қҧқық бҧзушылықтарға қатігездікпен, суыққандылықпен баратын 

нҽзік жандылар проблемасына кҿбірек тоқталмақпыз. 

Жалпы, адам ҿмірі нҽрестенің туған сҽтінен, яғни анасының денесінен 

бҿлініп шығып, алғаш тыныс алуы арқылы оның ҿкпесінің жҧмыс істеген 

уакытынан басталады. Бҧл қҧбылыс нҽрестенің алғашқы айқайынан, дыбыс 

беруінен басталады. Ҿлім адам ҿмірінің соңғы сҽті болып табылады. Ҿлім 

клиникалық жҽне биологиялық болып екіге бҿлінеді. Тыныс алуы мен қанның 

айналысы тоқтағаннан кейін 5-6 минут шамасында клиникалық ҿлім сатысы 

басталады. Адам денесінің салқындауына байланысты бҧл кезең 10 немесе одан 

да кҿбірек минутқа созылады. Ҿлудің сонғы кезені - биологиялық ҿлім, орталық 

нерв жҥйесі қызметінің істен шығуына байланысты мидың ҿлуі басталады. 

Адамның басқа органдары мен тіндерінің еміршендік белгілері біразға 

жалғасқанымен, мидың ҿлуі адам ҿмірінің соңғы сҽті болып табылады. Яғни 

адам ҿмірінің соңғы сҽті ретінде биологиялық ҿлім болып саналады [3]. 

Адам ҿлтірудің объективтік жағы басқа адамды ҿмірінен заңсыз айырумен 

кҿрінеді. Қылмыстың аякталуы ҥшін адамды ҿмірінен айыруға бағытталған іс-

ҽрекеттің жҽне соның зардабынан адам ҿлуінің арасындағы себептік 

байланыстың болуын айкындау қажет. 

Адам ҿлтіру қылмыстық қҧқық бҧзушылығы  негізінен ҽрекет арқылы 

жҥзеге асырылады. Адам ҿлтірудің кҿпшілігі осылайша жасалады. Кінҽлінің 

оқпен атылатын жҽне суық қарудың, ҿзге де заттарды пайдалануымен, уландыру, 

жарылыс жасау, баска да ҽдістерді қолдануы арқылы адам ҿмірінен айырылады. 

Адам ҿлтіру сонымен бірге жҽбірленушіге психикалық ҽсер ету нысанында да 

болуы мҥмкін. Ҽдетте жҥрек-қан тамырлары жҥйесі ауруларынан зардап шегетін 
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адамдарды жҥйкесіне зақым келтіру жолымен ҿмірінен айыру ҽдебиеттерде 

мысал ретінде келтіру жиі кезде-седі. Соңғы уакытгарда адам жҥйесіне ҽсер ету 

нысандары мен ҽдістерінің кҿбейе тҥсуінің нҽтижесінде психикалык ҽсер ету 

жолымен адам ҿлтіру мҥмкіндігі одан ҽрі кеңейе тҥсуде. 

Адам ҿлтіру сондай-ак ҽрекетсіздік нысанында да болуы мҥмкін. Бҧл 

негізінен мынадай жағдайда болуы мҥмкін. Кінҽлі адам біреуді ҿмірден айыру 

максатымен ҿлімге араша тҧра алатын мҥмкіндігі бола тҧра жҽне осыған тікелей 

міндетті бола тҧрса да ҽрекетсіздік жолымен оған ҿлім қаупін туғызады жҽне 

ҿлімге жол береді. 

Адам ҿлтірудің объективті жағының екінші белгісі қылмыстық қҧқық 

бҧзушылықтың зардабы жҽбірленушінің ҿлімі болып табылады. Ҿмірден 

айыруға тікелей қасақаналық болғанымен қылмыстык зардаптың ҿлімнің болмай 

қалуы кінҽлінің ҽрекетіне оқталғандығы, адам ҿлтіруге оқталғандық ретінде 

саралауға негіз болады[5]. Адам ҿлтіру кезінде, ҿлім ҽрекет жасалғаннан кейін 

бірден немесе белгілі бір уакыт ҿткеннен кейін жҥзеге асуы мҥмкін. Адам 

ҿлтірудің субъективті жағы ҚРҚК-тің 99-бабына сҿйкес тек қана қасақаналықпен 

жҥзеге асырылады. Адам ҿлтіру .кезінде касақаналык тікелей жҽне сол сиякты 

жанама болуы да мҥмкін. Тікелей касақаналық кезінде кінҽлі ҿзінің басқа 

адамның ҿміріне кол сҧғып отырғандығын сезеді, оның ҽрекеті іс.жҥзінде ҿлімге 

соқтыруы мҥмкін екендігіне- немесе тсалай да ҿлімге ҽкелетіндігін біледі жҽне 

ҿлімнің болуын тілеп Іс-ҽрекет жасайды. Жанама касақаналыкпен адам ҿлтіру 

кезінде  кінҽлі  езінін ҽрекеті  арқылы  адам  ҿміріне  катер тҿңдіретіндігін 

мойындайды, осы ҽрекетгің нҽтижесінде оның ҿлуі мҥмкін екендігін біледі, 

ҿлімнің болуын тілемейді, бірак оған саналы тҥрде жол береді не ҿлімнің болу-

болмауына немқҧрайдылық танытады. Соңғы уакытга жарылыс жасау жолымен 

адам ҿлтіру оқиғалары кең таралып отыр. Мҧндай кезде белгілі бір кҧрбандардан 

баска бҿгде адамдар да ҿледі. Бҧл оқиғада кінҽлі белгілі бір кҧрбанға қатысты 

адам ҿлтіруде тікелей ниетте, ал бҿгде адамдарды ҿмірінен айыруға қатысты  

жанама ниетте ҽрекет етеді. 

     Қазақстан Республикасының Қылмыстық заңдылықтары ҿлімді  

клиникалық жҽне биологиялық деп екіге бҿлінеді. Яғни, тыныс алуы мен қанның 

айналысы тоқтағаннан кейін 5-6 минут шамасында клиникалық ҿлім сатысы 

басталады. Адам денесінің салқындауына байланысты бҧл кезең 10 немесе одан 

да кҿбірек минутқа созылады. Ҿлудің соңғы кезеңі-биологиялық ҿлім, орталық 

нерв жҥйесі қызметінің істен шығуына байланысты мидың ҿлуі басталады. 

Адамның басқа органдары мен тіндерінің ҿміршеңдік белгілері біразға 

жалғасқанымен, мидың ҿлуі адам ҿмірінің соңғы сҽті болып табылады. Яғни 

адам ҿмірінің соңғы сҽті-биологиялық ҿлім. Адам ҿлтіру қылмыстық қҧқық 

бҧзушылығы объективтік жағы басқа адамды ҿмірінен заңсыз айырумен 

кҿрінеді. Қылмыстық қҧқық бҧзушылығы аяқталуы ҥшін адамды ҿмірінен 

айыруға бағытталған іс-ҽрекеттің жҽне соның зардабынан адам ҿлуінің 

арасындағы себептік байланыстың  болуын  айқындау қажет. 

Адам ҿлтіру негізінен ҽрекет арқылы жҥзеге асырылады. Адам ҿлтірудің 

кҿпшілігі осылайша жасалады. Кінҽлының оқпен атылатын жҽне суық қарудың, 
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ҿзге де заттарды пайдалануымен, уландыру, жарылыс жасау, басқа да ҽдістерді 

қолдануы арқылы адам ҿмірінен айырылады. Адам ҿлтіру сонымен бірге 

жҽбірленушіге психикалық ҽсер ету нысанында да болуы мҥмкін. Ҽдетте жҥрек-

қан тамырлары жҥйесі ауруларынан зардап шегетін адамдарды жҥйкесіне зақым 

келтіру жиі кездеседі. Соңғы уақыттарда адам жҥйкесіне ҽсер ету нысандары мен 

ҽдістерінің кҿбейе тҥсуінің нҽтижесінде психикалық ҽсер ету жолымен адам 

ҿлтіру мҥмкіндігі одан ҽрі кеңейе тҥсуде. 

Адам ҿлтіру сондай-ақ ҽрекетсіздік нысанында да болуы мҥмкін. Бҧл 

негізінен мынандай жағдайда болуы мҥмкін. Кінҽлы адам біреуді ҿмірден айыру 

мақсатымен ҿлімге араша тҧра алатын мҥмкіндігі бола тҧра жҽне осыған тікелей 

міндетті бола тҧрса да ҽркетсіздік жолымен оған ҿлім қаупін туғызады жҽне 

ҿлімге жол береді. Кінҽлының ҿлімнің жолын кесу жҿніндегі ҽрекетті істеу 

міндеттілігі заң талаптарынан туындауы мҥмкін (мысалы, ата-аналары ҿздерінің 

жаңа туған нҽрестелерін немесе жас  балаларын ҿлтіру мақсатымен 

тамақтандырмайды немесе олардың ҿмірін сақтап қалу ҥшін ҿзге де шараларды 

қолданбайды). Ҿздігінен жҥріп-тҧра алмайтын жҽне ҿздерінің табиғи қажеттерін 

қамтамасыз ете алмайтын жағдайларда қартайған ата-аналарын олардың ересек 

балалары олардан қҧтылу мақсатында осындай ҽрекеттер жасауы мҥмкін. Адам 

ҿлтірудің объективті жағының екінші белгісі қылмыстың зардабы 

жҽбірленушінің ҿлімі болып табылады. Ҿмірден айыруға тікелей қасақаналық 

болғанымен қылмыстық зардаптың-ҿлімнің болмай қалуы кінҽлының ҽрекетіне 

оқталғандығы, адам ҿлтіруге оқталғандық ретінде саралауға негіз болады. Адам 

ҿлтіру кезінде, ҿлім ҽрекет жасалғаннан кейін бірден немесе белгілі бір уақыт 

ҿткеннен кейін жҥзеге асуы мҥмкін. Келтірілген зардапты кінҽ деп жҥктеу ҥшін 

болған ҿлім мен субъектінің ҽрекеті немесе ҽрекетсіздігі арасынддағы себептік 

байланыстың болуы негіз болып табылады. Ҽрекет пен зардаптың арасында 

себептік байланыс болмаған кезде тҧлға жасаған ҽрекеті ҥшін ғана жауапты 

болады. Ҿлтіруге тікелей оқталу айқындалған кезде ҿлтіру ҥшін оқталғандық 

жасалған болып табылады, ал ҿлтіруге жанама ниет болған кезде кінҽлы адам 

нақты келтірілген зиян ҥшін ғана жауап береді. 

       Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінде адам ҿлтірудің 

негізгі қҧрамы мен ауырлататын жағдайында адам ҿлтірудің қҧрамы бір бапқа 

біріктірілген. Негізгі қҧрамға мынандай адам ҿлтіру тҥрлері жатады: 

қызғаныштан, тҿбелес кезінде немесе ҧрыс-керіс ҥстінде (бҧзақылық себептер 

болмағанда), жҽбірленушінің заңсыз ҽрекеттеріне байланысты, жеке қарым-

қатынас негізінде туындаған кек алумен байланысты болған адам ҿлтіру 

оқиғалары. 

Қылмыстық заңда адамның ҿлген кезі деп биологиялық ҿлімді, яғни ми қабы 

клеткаларының біржола ыдырауы нҽтижесінде ми қызметінің толық тоқтаған 

кезін алады. Биологиялық ҿлімнен басқа «клиникалық ҿлім» деген тҥсінік бар, бҧл 

жағдайда адамның жҥрегі тоқтап қалады. Қазіргі медицина тоқтап қалған жҥректі 

оны басқа жҥрекпен ауыстыратындай дҽрежеге жетті. Мҧндай жағдайда ҿмірді 

қайта қалпына келтіру мҥмкіндігі бар. Жҥрек тоқтағаннан кейін бас миының 

қабы 4-7 минут ҿткен соң ҿледі, бҧл жағдайда адамды тірілту мҥмкін емес. 
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Адамға клиникалық ҿлім келтірсе, бірақ ол адамның жҥрегі кейін соғып 

қалпына келсе, мҧндай іс-ҽрекет ҿлтіруге оқталғандық болып 

сараланады.Сонымен қатар, клиникалық ҿлім жағдайындағы адамға қастандық 

жасауды ҿлтіру деп санауға болады. 

 Ҿлтіру, ол - басқа адамның ҿмірін жою. Ҿзін-ҿзі ҿлтіру немесе ҿзін-ҿзі 

ҿлтіруге оқталу қылмыс болып табылмайды. Тірі екен деп қателесіп ҿлі адамға 

қастаңдық жасау ҿлтіруге оқталғандық болып саналады. Адамды ҿмірінен кҥш 

қолданып та, (жарақаттау, тҧншықтыру, уландыру), психикалық ықпал жасап та 

(қорқытып, ҥрейлендіріп, жалған лақап таратып) айыруға болады. 

Адам ҿлтірудің  бір нышаны - айыптының іс-ҽрекеті мен жҽбірленушінің 

ҿлімі арасындағы себептік байланыс. Қылмыс нҽтижесінің кездейсоқ емес, 

айыпты ҽрекетінің зардабы болуы міндетті шарт. Адам ҿлтіру заңсыз жолмен 

басқа адамға ҿлім келтіру. Егер адам заңды жолмен ҿлтірілсе, ондай ҽрекет адам 

ҿлтіру ретінде қарастырылмайды. Ондай ҽрекеттерге ҿлім жазасына кесілген 

адамды ҿлтіру, қажетті қорғану шегінен асып кетпей қол сҧғушыны ҿлтіру, 

қауіпті қылмыскерді ҧстаған кезде оны лажсыздан ҿлтіру жатады. 

Ҽрбір нақты қылмыс ҥшін жаза тағайындағанда соттар қылмыстың қоғамға 

қауіптілігінің дҽрежесін жҽне жазаны даралау ҥшін жауаптылықты жеңілдететін 

немесе ауырлататын мҽн-жайларды анықтауға міндетті.Істелген қылмыстық 

қҧқық бҧзушылықтың тҥрі мен қоғамға қауіптілігінң дҽрежесін, істің мҽн-жайын, 

кінҽлінің жеке басын жҽне оның жауаптылығын жеңілдететін немсе ауырлататын 

жағдайларды ескере отырып, жаза тағайындау кезінде соттар оған жеке тҧрғыдан 

қарау жҿнінде заң талаптарын бҧлжытпай орындауға тиіс.  

Ҽйелдердiң қылмыстық қҧқық бҧзушылық жҥрiс-тҧрысы еркектердiң 

қылмыстық қҧқық бҧзушылығынан кҿлемi жҽне қылмыстың сипатымен, ҽдiсiмен 

жҽне оны жасау қҧралымен қылмыстық қол сҧғудағы қҧрбанды таңдаумен 

ерекшеленедi. Ҽйелдердiң қылмыстық қҧқық бҧзушылығына кҿбiнесе 

отбасылық-тҧрмыстық жҽне соған сҽйкес жағдайлар жиi ықпал жасайды. Бҧл 

ерекшелiктер қоғамдық қатынастардың жҥйесiнде ҽйелдiң тарихи бейiмделген 

орнымен, оның ҽлеуметтiк рҿлi жҽне қызметтерiмен, оның биологиялық жҽне 

психологиялық қабiлетiмен ерекшеленедi.  

Статистикалық мҽлiметтер бойынша, ақырғы 15 жылдың iшiнде жыл сайын 

ҽйелдердiң қылмыстық жауаптылыққа тартылуының едҽуiр санының ҿсуi 

байқалады. Ендеше, 2011 жылдың 12 айында тек Қарағанды облысы бойынша 

10258 адамның қылмыс жасағандығы анықталды, олардың – 1428-i ҽйел кiсiлер. 

Мысалы, 2009жылға – 9755 жҽне 1161-ге сҽйкес келiп тҧрса ал, 2010-2013 

жылдарға -102524-ның 2583-ін ҽйел адамдар жасаған[3]. 

Ҽйелдер қылмыстық қҧқық бҧзушылығының кҿптеп тараған тҥрi болып 

бҿтеннiң мҥлкiн ҧрлау (ҽйелдер қылмыстық қҧқық бҧзушылығының жалпы 

қҧрылымының 15%-iн қҧрайды), сенiп тапсырылған мҥлiктi иелену жҽне ысырап 

ету, алдау немесе сенiмге қиянат жасау жолымен мҥлiктiк залал келтiру (18-

20%); тҧтынушыларды алдау (13-14%). Бiрақ бiр нҽрсенi ескеру керек, ресми 

статистика ҽйелдер қылмыстылығын айқын жағдайын толығымен ашпайды. 
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Кҿптеген қылмыстық қҧқық бҧзушылықтар (ҧрлықтар, ҽсiресе ҧсақ-тҥйектерi) 

ашылмайды жҽне тiркелмейдi. 
Ҿз мҥддесi ҥшiн қылмыстық қҧқық бҧзушылықтарды ҽйелдер кҿбiнесе 

жҧмыс орындарында жасайды, яғни ҽртҥрлi мiндеттердi орындау 
мҧқтаждығымен жҽне себебiмен. Ҧрлықтың тҿрттен ҥш бҿлiгi қалалардан 
орыналады, ҿйткенi, ауылды жерлерде сауда нҥктелерi, қоғамдық азықтану 
кҽсiпорындары едҽуiр аз екендiгi айтпасақта тҥсiнiктi. 

Соңғы 15 жыл бойынша ҽйелдермен жасалан ҧрлықтың саны 2 есе ҿстi. 
Ҧрлықтың едҽуiр саны еңбекпен айналыспайтын, нақты тҧрғылықты жерi жоқ 
ҽйелдермен жасалады. Ҽйелдер ҧрлықты (алдауды, сенiмге кiрудi пайдаланып) 
темiр жол кҿлiгiнде жҽне пҽтерлерде жасайды.  

Ҽйелдер, еркектер сияқты ҧрланған заттарды материалдық игiлiк ретiнде 
жинауды немесе отбасын қамтамасыз етуге сирек қолданады. Ҽдетте олар дереу 
ҧрланған заттарды сатып жiбередi жҽне iшiп қояды. 

Ҧрланған азық-тҥлiктi ҽйелдер ҽдетте ҥйiне балаларына алып барады. 
Осыдан ҧрылардың, қулардың жҽне пара алушылардың қылмыстық қҧқық 
бҧзушылық жасаумен байланысты жҥрiс-тҧрыстары ҽр тҥрлi деп айтуға болады. 

Жалпы жасалған қылмыстық қҧқық бҧзушылықтардың санынан ҽйелдермен 
жасалған кiсi ҿлтiру (оқталуды қосқанда) 16,3%-iн қҧрады. Осы тҧлғалардың 
арасынан ҿз балаларын ҿлтiргенгендер 9,8%, ал ҿз кҥйеулерiн жҽне бiрге 
тҧрғандарын ҿлтiргендер 44,6% болып шықты. 

Қазақстан Республикасы  Қылмыстық Кодексінің 106-108, 119,111  
баптарында [1] кҿрсетілген отбасылық-тҧрмыстық жанжалдардың кесiрiнен 
ҽйелдер зорлықшыл қылмыстық қҧқық бҧзушылықтар жасайды, мысалы, ҽртҥрлi 
дҽрежедегi  денсаулыққа қасақана зиян келтiру немесе бҧзақылық. Осы екi топта 
ҽйелдердiң ҥлесi ҿсуде.  

Соңғы жылдары зорлауға қатысқандығы ҥшiн сотталған ҽйелдердiң саны 
кҿбейiп кеттi. Ҽрбiр тҥзеу колониясында жазасын ҿтеп шыққан тҿртiншi ҽйел, 
зорлықшыл қылмыстық қҧқық бҧзушылықта кiнҽлi.  

Кҿрiп тҧрғанымыздай, ҽйелдердiң қҧқыққа қайшы жҥрiс-тҧсында 
зорлықшыл қылмыстық қҧқық бҧзушылықтар кҿрiнеу орын алады. Олардың 
кҿбiсi пайда болған жанжалды қатал кҥшпен шешуге қҧмар. Осыдан, кiсі ҿлтiру 
немесе денсаулыққа зиян келтiру - ҽйелдер қылмыстық қҧқық бҧзушылығының 
сипаттамасы деп санауға негiз бар деуге болады. Бҧл қорытынды қазiргi 
қылмыстық қҧқық бҧзушылықты жҽне қоғамның жалпы ҽдеттiк жағдайына баға 
беру ҥшiн ҿте қажет.  

Елдiң кейбiр аймақтарында ҽйелдердiң ҧрлыққа, қарақшылыққа жҽне 
бҧзақылыққа қатысу оқиғаларының ҿсуi байқалып отыр. Егер бҧрын 
қарақшылық шабуылдарда жҽне ҧрлықта ҽйелдер кҿмекшi рҿлiн атқарды десек, 
ал қазiргi кезде  ҽлсiз жыныстылар  ҿкiлдерi, бiрлесiп  немесе қаруланып [6],  ҿз 
беттерiмен  ер адамдардың  кҿмегiнсiз қылмыстық қҧқық бҧзушылық ҽрекеттер  
жасайды.  

Ауылды жерлерде қылмыстық қҧқық бҧзушылық едҽуiр тҿмен дҽрежеде, 
ҿйткенi ол жердегi тығыз ҽлеуметтiк байланыстар ҿзiнен-ҿзi ҽлеуметтiк 
бақылаудың элементi ретiнде қызмет етедi. Отбасы-тҧрмыстық ортада  ауылды 
жерлерде  ҽйелдер жеке адамға қарсы қылмыстық қҧқық бҧзушылықтарды да, 
бҿтеннiң мҥлкiн ҧрлауды да жасайды,  бiрақ, бҧл iс ҽректтер қалаға қарағанда 
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қоғамның пiкiрiмен қатал тҥрде бағаланады. Оның ҥстiне, ауылды жерде 
қылмыстық қҧқық бҧзушылық жасаған немесе сотталған ҽйелдер, босатылғаннан 
кейiн ауылға ҥйлерiне  қайтпай, басқа жерлерде, кҿбiне қалаларда жиi қалып 
қояды. 

Жалпы жауаптылыққа тартылған ҽйелдердiң арасында ҽйелдер тобының  
қылмыстық қҧқық бҧзушылығы 26% қҧраса,  тергеумен, сотпен анықталмаған 
тҧлғалармен қатысып, қылмыстық қҧқық бҧзушылық жасаған 4,1% ҽйелдің 
қылмыстық жауаптылыққа   тартылуы  назар аударуды қажет етіп қана қоймай, 
шҧғыл шара қабылдауды талап етеді. 

Қалай десек те, салауатты қоғамда салауатты адамдар ҿмір сҥру керек. 
Сондықтан, жалпы адамға қарсы жасалған қылмыстық қҧқық бҧзушылықтардың, 
соның ішінде біз қарастырған ҽйелдердің адамға қарсы қылмыстық қҧқық 
бҧзушылығының болмауы ҧшін ҽлі де болса, кҿптеген алдын-алу шараларын 
істеу қажет секілді. Ол қажеттілік ҿмір талабынан туындаған талап ретінде қала 
бермек.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА УНИВЕРСИТЕТОВ  
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(ECONOMICS DEVELOPMENT) 

 

Ключевыми элементами квалификации сегодня выступают уровень общего 

и профессионального образования. Признание значения общего и 

профессионального образования, увеличение продолжительности обучения 

привели к осознанию того, что рентабельность ассигнований в человека 

превосходит прибыльность вложений в физический капитал. В связи с этим 

затраты на образование и профессиональную подготовку рассматриваются в 

настоящее время, не как непроизводительное потребление, но как один из 
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наиболее эффективных видов инвестиций. В первой половине 2000-х годов 

затраты на образование в США составляли более 5% ВВП, в Японии  – около 

4%, в России – около 3,5%. 

Основная задача в области образования в мире – это ликвидация 

безграмотности. В последние десятилетия уровень неграмотности в мире 

снизился, но число неграмотных возросло. Подавляющая часть неграмотных 

приходится на развивающиеся страны, которые включают в себя страны со 

средним уровнем экономического развития, страны с недостаточным уровнем 

экономического развития и бедные и беднейшие страны.  

Для анализа экономического положения мира используется целый ряд 

показателей, характеризующих динамику и состояние мировой экономики. 

Основной из них – реальный валовой внутренний продукт. Не менее важное 

значение придается удельному весу городского населения, средней 

продолжительности жизни, уровню рождаемости, ИРЧП и другим. Все эти 

показатели в той или иной степени влияют на образование и в 

противоположность этому образование также оказывает прямое или косвенное 

влияние на данные показатели. Например, страны с высоким уровнем бедности 

не имеют доступа к образованию, к тому же население в таких странах стремится 

в первую очередь удовлетворить свои первичные, то есть физические 

потребности, нежели духовные. Если рассматривать страны с большим 

показателем средней продолжительности жизни, можно сказать, что это страны 

развитые, следовательно, их потребность в образовании очень велика и не только 

в среднем и высшем образовании, но и во втором высшем образовании. 

В США система образования сформировалась давно но, тем не менее, даже 

в рамках одного государства существуют довольно разные системы обучения, 

общей чертой которых является нацеленность на спрос образовательных услуг со 

стороны студентов.  

Различие в кредитных системах США и Казахстана выражается в 

отсутствии в США государственного стандарта образования. В Казахстане 

ГОСО (государственный общеобязательный стандарт образования) более чем на 

половину определяет содержание образовательных программ бакалавриата и 

магистратуры. В США подобного ГОСО не существует. Наличие предметов 

исходит из спроса бакалавров, который формируется по следующим критериям: 

- Понадобятся ли бакалавру знания по данному предмету в будущем;  

- Рекомендации и отзывы знакомых и старшекурсников о преподавателе, 

ведущим данную дисциплину. 

Средний академический балл студента (Grade Point Average - GPA) 

особенно важен, если студент хочет попасть в один из наиболее престижных 

университетов США, типа Гарвардского, Йельского или Принстонского. Кроме 

того строгое разделение студентов по специальностям создает много 

затруднений. Например, если студент хочет изучать персидский, английский, 

испанский языки одновременно, то у него при казахстанской кредитной системе 

это не получится. Ему придется выбирать, куда поступать, на востоковеда, 

регионоведа, переводчика, или филолога. В то время как в кредитной системе 
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США студент смог бы выбрать и изучить все эти три предмета. 

Образно говоря, отечественная кредитная система очень похожа на советскую 

столовую с комплексными обедами, в то время как американская кредитная 

система схожа с шикарным рестораном. В столовой вам подадут строго манную 

кашу на завтрак, на обед суп или борщ на первое, котлету с картофельным пюре 

на второе и компот. На ужин могут приготовить еще какое-нибудь блюдо, как 

всегда одно для всех. Хотите вы есть манку или суп – не хотите, придется есть 

или сделать вид, что съели, отдав соседу. В то время как в ресторан вы можете 

прийти, когда хотите и заказать, что хотите. Одной из проблем является система 

оплаты преподавателей. Естественно можно сказать, что высококлассный шеф-

повар вряд ли согласится работать в столовой, с маленькой заработной платой и 

функциональными обязанностями сверх нагрузки.  

Помимо предметов по специальности необходимо прослушать обязательные 

для всех студентов курсы (например, историю и простейшую алгебру). Если 

студент еще не выбрал специальность или не уверен, чем он хочет заниматься, 

первые пару лет он может концентрироваться только на «общеобразовательных» 

предметах, чтобы избавиться от них на будущее. В подобных классах можно 

встретить студентов с разных факультетов – от биологии и фотографии до 

финансов и истории музыки. Многие предметы преподают разные профессора в 

разные дни недели, благодаря чему студент также может выбрать, какой класс 

лучше подходит к расписанию. Студенты не делятся на классы или группы, а 

учатся в общем потоке. На одной лекции (особенно если это обязательный для 

всех учащихся предмет) могут сидеть как «свежие» первокурсники, так и 

матерые четверокурсники, которые специально или по глупости оставили этот 

предмет на самый конец. 

Считается, что средний американец в течение своей жизни переезжает 11,5 

раза – для получения образования, в поисках работы или более удобного места 

проживания и т. п. Конкуренция высока, и американцы ее всячески поощряют и 

поддерживают. С приемом на работу она не заканчивается, а, по сути, только 

начинается. Жизнь в США идет по гамбургскому счету – надо постоянно 

доказывать, что вы лучше. «Понедельник начинается в субботу» – это про 

реальную трудовую обстановку [1]. Как только вы решили, что жизнь удалась, 

можно расслабиться и сбавить темп, как тотчас будете сметены с дороги тем, кто 

все это время дышал вам в затылок. В американской кредитной системе очень 

сильно развита конкуренция. Конкуренция между преподавателями за студентов, 

конкуренция между студентами за оценки, конкуренция между университетами 

за абитуриентов, конкуренция между докторами PhD за должность Assistant 

Professor и т.д. Конкуренция имеет множество аспектов: 

1) Конкуренция между преподавателями за студентов. В основном, когда 

преподаватели разрабатывают свои силлабусы, они ориентируются на спрос со 

стороны студентов, а те в свою очередь ориентируются на запросы рынка труда. 

Преподаватель, таким образом, зависит от спроса на рынке труда и если он 

предложит какой-то предмет, который абсолютно не нужен студентам, то 

соответственно он может и не набрать группу на свои занятия. Также стоит 
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учитывать, что количество студентов ограничено и если предмет их не 

заинтересует, то они вполне могут выбрать предметы других преподавателей, 

тем самым лишив работы и студентов оставшегося преподавателя. Также 

постоянная конкуренция со стороны коллег заставляет преподавателя повышать 

свою квалификацию и стараться быть всегда интересным своим студентам. В 

США часто, а в Казахстане редко можно увидеть преподавателя, который в 40-50 

лет начинает изучать какой-то иностранный язык или новую специальность. 

2). Ограниченность положительных оценок. В США довольно часто (но не 

всегда и не везде, данное положение скорее традиция, чем обязательное условие) 

можно встретить систему, когда количество положительных оценок очень 

ограничено. К примеру А могут получить только 10 % группы, А - тоже около 10 

% группы, В 15-20 % группы, В- 15-20 % группы и так далее.  

Таким образом, выставляются рейтинги всем студентам, что действительно 

показывает уровень различия студентов по приобретенным знаниям. Когда 

студенты заканчивают обучение в бакалавриате, то по уровню их GPA (grand 

point average –средний балл диплома) можно реально судить, кто из них как 

учился, и это очень важно для будущего работодателя, так как он сразу же может 

оценить потенциального работника по уровню GPA. Можно с уверенностью 

сказать, что студенты, попавшие в 10 % студентов с наивысшим GPA не будут 

иметь никаких проблем с работой, так как их быстро разберут потенциальные 

работодатели. Данная система имеет очень хорошие преимущества. При системе 

ограниченных оценок никакая оценка вам не гарантирована, приходится 

стараться быть лучше остальных студентов, что ведет к более углубленному 

изучению предметов со стороны студентов для получения хорошей итоговой 

оценки. Кроме того данная система нивелирует и сводит на нет субъективизм 

преподавателей. При системе ограниченных оценок это будет сделать сложно, 

так как, ставя хорошую оценку одному человеку, вы ее забираете у оставшихся 

людей. Кроме того здесь решается проблема работающих студентов. Очень часто 

часть студентов во время своей учебы работают или подрабатывают где-нибудь. 

Такая параллельная учеба и работа снижает эффективность обучения. При 

системе конкуренции за оценки у студента есть выбор, работать в студенчестве и 

получать какие-то деньги сейчас, но при этом его GPA может быть безнадежно 

испорчен, либо вкладывать все свои силы в обучение, чтобы в будущем 

зарабатывать большую заработную плату за счет того, что спрос на работника с 

высоким GPA всегда выше. 

3). После окончания занятий и выставления рейтингов и закрытия 

ведомостей, студенты, посещавшие данную дисциплину, садятся и вместе под 

контролем специальной службы заполняют анонимные анкеты, в которых они по 

ряду параметров оценивают преподавателей. Преподаватели, получившие 

худшие оценки рискуют потерять работу, так как качество предоставляемых ими 

образовательных услуг не соответствует уровню университета. При этом 

учитывается тот факт, что оценки должны быть аргументированы и обоснованы 

и такие же замечания должны присутствовать в анкетах значительного 

количества студентов, тем самым минимизируя субъективный фактор 
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недовольства студентов своими оценками. Конечно, теоретически есть шанс, что 

вся группа объединиться и выставит одни и те же оценки и замечания 

необоснованно, но в условиях индивидуального образования и отсутствия 

стационарных групп как таковых данная вероятность очень мала. Преподаватели 

же получившие наивысшие оценки материально поощряются со стороны 

университета. Риск потерять работу и конкуренция со стороны других 

преподавателей заставляет любого преподавателя развиваться и стремиться к 

самосовершенствованию, так как если на его лекциях и семинарах будет скучно, 

то студенты будут «спать» на них, что приведет к малым оценкам при 

оценивании студентами преподавателей.  

4). Конкуренция и мобильность в сфере науки в настоящее время имеет 

огромную значимость, перспективы сотрудничества университетов Казахстана и 

США в общем, Восточно-Казахстанского государственного университета им. С. 

Аманжолова и Университета штата Вайоминг (University of Wyoming) в 

частности, приобретают результативные и долгосрочные виды научно-

исследовательской деятельности. В США очень высокая мобильность и 

конкуренция в науке. Мобильность вызвана одной традицией, которая 

законодательно не оформлена, но действует на уровне морального императива. 

Человек, закончивший бакалавриат в одном университете, стремится поступить в 

магистратуру и докторантуру в другой университет, после окончания которого, 

он будет преподавать в третьем университете. Существует точка зрения, что если 

молодой человек учится в бакалавриате, магистратуре, докторантуре и затем 

работает в том же университете, это является показателем его слабой 

конкурентоспособности. Мобильность же является показателем того, что 

молодой человек более конкурентоспособен. То же применимо к ученым. На 

знакомую советскую фразу «он двадцать пять лет изучает данную тему» 

американские ученые ответят лишь с недоумением, т.к. считается, что человек, 

застрявший в одной теме на 25 лет, менее склонен к инновациям и новым 

веяниям науки. Для получения магистерской степени, как правило, выбирается 

другой университет. Иногда между первой и второй фазой образования проходят 

годы. Обучение на магистра идет еще по крайней мере два года, после этого 

желающие могут пойти в аспирантуру и защитить диссертацию. Требуется 

защита только одной диссертации, после чего человеку присваивается звание 

PhD - Доктора философии. Защита, кстати, проходит в университете и 

представляет собой гораздо менее забюрократизированный процесс, чем в 

странах СНГ. В целом можно сказать, что защитить диссертацию в США легче, 

но поступить в аспирантуру и написать диссертацию, готовую к защите, – 

гораздо трудней [2]. При обучении в докторантуре PhD в США и Казахстане 

требования очень различны. В США нет требований по публикациям для защиты 

диссертаций, можно закончить докторантуру и защитить диссертацию не имея 

ни одной публикации. Это не означает, что публикациям не придается веса, 

напротив, это играет очень важную роль, но при этом важно именно качество 

публикации. Если у ученого вышли публикации в журналах с высоким импакт-
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фактором, это быстро отразится на его репутации в научном сообществе и на его 

материальной заработной плате. 

Разница в философии образования выражается в том, что в высшей школе 

Казахстана стремятся к тому, чтобы студент знал доксографию, «что говорил 

Платон, Аристотель, Монтескье и др. по данному поводу» (данная эрудиция 

часто проверяется компьютерным тестированием), в то время как в США 

стремятся к тому, чтобы студент знал методологию и «умел мыслить как Платон, 

Аристотель и др.». Доксография и историография конечно же важны, но это 

всего лишь механическая эрудиция, которая без реальных инструментов 

методологии абсолютно бесполезна, так как превращает науку в набор 

догматических положений, где присутствует «знание без понимания». 

Аналогичную ситуацию наблюдал американский  физик Ричард Фейнман 

(Richard Feynman) в Бразилии, когда выдвинул свою идею о кризисе бразильской 

физики и ее истоках. 

Таким образом, благодаря такой философии образования США имеют на 

входе в университеты относительно слабых школьников (тезис о слабых знаниях 

американских школьников отчасти миф, отчасти отражение объективной 

реальности), на выходе же имеет хороших экспертов и потенциальных ученых. 

Казахстанская система образования имеет на входе в университеты хороших 

школьников (по уровню знаний в школе и наград в международных олимпиадах 

Казахстан находиться на высоких местах), а на выходе имеет в принципе 

относительно средних экспертов с широкой эрудицией, но со слабыми знаниями 

по методологии. Безусловно, американское университетское образование на 

протяжении последних десятилетий является лучшим в мире. В СССР были 

институты и университеты, которые по ряду специальностей реально могли 

конкурировать с Америкой. В Европе на сегодняшний день есть несколько 

учебных заведений, способных сравниться с американскими. Однако в целом 

система высшего образования США пока является самой совершенной, особенно 

на уровне магистерской и докторской степеней, – им нет равных в мире. 

Это не значит, что здесь нет проблем. Они есть, и немалые, начиная от 

стоимости и заканчивая коммерциализацией отношений внутри колледжей, 

когда студенты все больше выступают в роли покупателей, а профессора – в 

роли продавцов. Все чаще преподаватели в США сталкиваются с ситуацией, 

описываемой старой формулой «покупатель всегда прав», а администрация 

колледжа все больше превращается в бизнес-менеджмент. Образование – 

огромный бизнес, который очень выгоден и стране, и университетам, и людям. 

Образование детей относится к одной из двух вещей, на которых американцы 

привыкли не экономить. Вторая вещь – хорошее здоровье и долголетие, от зубов 

до здорового образа жизни. Эти две статьи расходов в семейном бюджете 

обычно бывают самыми большими. Но статистика говорит: в США человек с 

законченным высшим образованием зарабатывает за свою жизнь в среднем на 

миллион с лишним долларов больше, чем его коллега без такого образования, – и 

американцы об этом тоже не забывают [3]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
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В заключение можно сказать, что еще в 70-х годах 20 века Нобелевский 

лауреат по экономике Теодор Шульц (Theodore Schultz) доказал, что 

инвестирование денег в образование и науку дает большую отдачу, чем 

инвестирование в другие сферы экономики. Только с повышением качества 

отечественной системы образования можно получить высокоразвитую 

экономику и общество, достигнув высокого качества жизни населения. 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ СОТ ЖҤЙЕСІНІҢ ТАРИХИ  

ДАМУ КЕЗЕҢДЕРІ 

 

Тарихшылар жеке Қазақ мемлекетінің қҧрылуын XV-XVI ғасырларға 

жатқызады. Қазақ қҧқығы қазақтардың ҿздерінің этникалық қауымдастық 

ретінде қалыптасуынан ҽлдеқайда ерте қалыптасқан. Қазақтардың ежелгі 

қҧқығының қҧрылуы мен қалыптасуы кҿшпелі жҽне жартылай кҿшпелі 

бірлестіктердің қҧқықтық кҿзқарастары мен нормативті актілеріне негізделіп, 

олар бір-бірлерін алмастыра келе, негізінен ежелгі тҥрік-қазақ халықтары мен 

мемлекеттік қҧрылымдарынынан қҧралған. 

Қҧқықтық жҥйенің мҽдени жҽне демократиялық дҽстҥріне негізделген 

қҧқық, ҿзі пайда болған дҽуірін ҿткеріп, аттап ҿтті. Ол ҿзінің реттеуші 

ҿміршеңдігін XIX ғасырға дейін сақтап келді, тіпті, шамамен XX ғасырдың 

басына дейін. Қазақ қҧқығының ҧзақтығын екі фактор арқылы тҥсіндіруге 

болады. 

Біріншіден, айтатын болсақ, ҧлаңғайыр Казақия жеріндегі ҿркениеттің 

басты шаруашылық-тҧрмыстық негізі қазіргі уақытқа дейін сақталған. 

Екіншіден, жҽне ең негізгісі болып, қазақ қҧқығы максималды тҥрде 

халықтың ҿзіне, оның ҿмірінің қисынына жақын болды, айтарлықтай мҿлшерде 

адамның ежелден бергі мҽнін айқындады. 

Қазақ қҧқығы – қазақ халқының мҽдени ҿмірінің жҽне барлық кҿшпенді 

ҿркениеттің асыл қазынасы. Оның мыңжылдық тарихы бар жҽне оның 

мақҧлданған шыңына шартты тҥрде XIV-XVIII ғасырларды жатқызады. 

Сонымен, Қазақстан Республикасындағы сот жҥйесінің дамуының бірінші 

кезеңіне қазы, ақсақал жҽне билердің сотын жатқызуға болады. Осыған қатысты 

келесі дҽлелдерді келтіруге болады. 
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Қазақ сотының тарихы ежелгі уақыттан бастау алып келеді, ол кездері 

халықтық дҽстҥр, ҽдет-ғҧрыптар, діни қағидалар қазақ даласының заң қызметін 

атқарған. Орасан зор кеңістікте, Қара теңіз бен Алтай тауларына дейінгі 

ҧлаңғайыр жерде, бір-бірін алмастыра келе сақ, ғҧн, ҥйсін, тҥрік, қарлҧқ 

мемлекеттері қҧрылған, сол кезде ҽрекет еткен заңдар жайлы біз мемлекет 

тарихы мен қҧқық туралы кҿптеген деректерден таба аламыз. Осыны «Ежелгі 

тҥріктер» ғылыми еңбегінде керемет зерттеуші, Евразия тарихының асқан білгірі 

Л.Гумилев сендіре дҽлелдейді. 

Қҧқықтық-сот жинағының негізін салушылардың бірі болған, Шыңғыс 

ханның кеңесшісі, кҿрнекті дипломат жҽне қоғамдық қайраткер – Майқы би. 

Сондай-ақ мемлекеттің кҥшеюі мен нығаюы Ҽз Жҽнібек ханның ҧлы – 

Қасым хан есімімен байланысты. Ол басқарған кезеңде тарихта бірінші рет 

қҧқықтық салттар мен қағидаларға жҥйелеу жасалды, ол «Қасым ханның 

ақиқаты» деген атқа ие болды. Қазақ қоғамының қҧқықтық жҥйесінің дамуына 

елеулі ҥлес кҿрсеткен Есім хан. Жоңғарлардың басқыншылыққа ҧмтылысына 

байланысты, ол жауынгерлердің жауапкершілігін жоғарылатып, айтарлықтай 

ҽскери заңдарды кҥшейтті.  

XVII ғасырдың соңында Ҽз Тҽуке, Тҿле би, Қазыбек би, Ҽйтеке билер «Жеті 

жарғы» атты заң жинағын қҧрды, ол тікелей заң жҥйесіне, сот билігінің 

кодексіне айналған. Алайда, ол заңдар жинағы бізге ауызекі тҥрде жеткендіктен, 

қоғам оны ресми кодекс тҥрінде қабылдаған жоқ. Дегенмен, қазақ халқының 

мемлекеттік жҥйесінің қоғамдық қҧбылыстарында, халықтық дҽстҥрдің жер 

қойнауында, мың жылдар бойы тҽрбиелеп келген, бҧл заңдар, ҿз уақытында 

халыққа игі қызмет атқарды. 

XVIII ғасырдың ақырғы ширегі Қазақстандағы сот жҥйесінің ресми тҥрінің 

қалыптасуының маңызды тарихи кезеңіне айналды. Осы кезде қазақ елі Ресейдің 

қҧзыретінде қалып, тҥгелдерлік ҿзіндік басқару қҧқығын жойып алды – билер 

сотымен қатар, ресейлік заңдар да ҽрекет етті. 1786 жылдың 23 желтоқсанында 2 

Екатерина сол кездегі Орынбор генерал-губернаторы 1 Игельстромның жобасы 

бойынша қырғыз (қазақ) жерінде шекаралық сот қҧру жайлы Жарлық шығарды. 

Рулық бірлестіктің ҽр басқарушысы жергілікті рулық соттың тҿрағасы болып 

сайланды. Молдалар хатшы болды, алты қазақ старшыны кеңесші болып 

сайланды. Екі татар мен екі орыс бақылаушы болып қызмет атқарды. Осылай 

қазақ халқының ҿміріне ресми сот билігі басып кірді [1, 112]. 

Келесі кезеңді ҽділетті тҥрде ҚР сот жҥйесінің дамуының екінші кезеңі деп 

атауға болады. 1787 жылдың 9 қарашасында барон Игельстромның ҿзімен 

қосымша «Кіші Ордадағы Қырғызқайсақтың Байҧлы руында бақылау ережелері 

мен жазаны қолдану» дайындалды, ол 8 тармақтан тҧрды. 

Бірінші тармаққа сҽйкес, М. Мҽмедовтың белгілеуі бойынша, жаза, Байҧлы 

ауданындағы азаматтық жҽне қылмыстық істерді жҿнелтумен айналысатын 

орган. Жазада істер Шекаралық сотпен салыстырғанда, ҽдеттегі заң нормаларына 

негізделіп шешілген. Жазада азаматтық жҽне қылмыстық сипаттағы даулар, 

талаптар мен шағымдар қаралды. Соған қарамастан, жазалар айтарлықтай 

дҽстҥрлі би соттарынан ерекшеленді. Ол келесілерден айқын кҿрініс табады: 
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- жазалар қылмысты ашу мен жауапкерді қуғындау қҧралдарына ие болған 

жоқ. 

- соттық шешімдердің орындау мен қамсыздандыру механизмі болған жоқ. 

- сот ісінің негізгі принциптерінің бірі – сот тҿрешілірінің тҽуелсіздігі 

болған жоқ [2, 75]. 

А. Тҥлекованың ерекше мҽн беретіні, Қазақстанда, негізінен оңтҥстік 

аймақтарында, XIX ғасырдан бастап, билер сотымен қатар, қазылар соты болған, 

олар қатаң тҥрде Қҧран қағидаларына жҥгінген [3, 36]. 

Сонымен, 1918-1920 жылдары, азамат соғысының шырақтаған кезеңінде, 

кейбір аймақтарда ақгвардияшылар билік басына тҧрды, соған байланысты, осы 

аймақтарда революциялық трибуналдар жойылды. Оларды қалпына келтіру 

мақсатымен 1919 жылдың 12 сҽуірінде Қазақ ҽскери-революциялық комитеті 

қайтадан «Революциялық трибуналдар жайлы ережелерді» қалпына келтірді, ал 

1922 жылдың 31 желтоқсанында Кеңестік Социалистік Республикалар Одағы 

қҧрылды.  

Бҧл сот жҥйесінің қҧрылымын қатаң ҿзгертіп, сонымен бірге, Қазақстандағы 

соттық реформалаудың ҥшінші кезеңінің басталуын айқындады. 1923 жылдың 

басында РКФСР Жоғарғы соты №31 жарлық шығарды, оның 8-ші параграфында 

былай айтылған «...Тҥркістан бҿлімінің басқару штатынының Жоғарғы сотына, 

17 наурызда Жоғарғы сот Президиумының қаулысымен бекітілген, 57 штатты 

бірлік жарияланады, Қосымшасы: Тҥркістан бҿлімінің штаты». Осы жылдың 11 

сҽуірінде БОАК қаулысымен РКФСР қҧрамына Қырғыз бҿлімінің Жоғарғы соты 

қҧрылды.  

1923 жылдың 11 сҽуірінде қҧрылған, РКФСР Жоғарғы сот бҿлімінің бірінші 

тҿрағасы болып Нығмет Нҧрмақов тағайындалған, ол 1921 жылдың қазан айынан 

бастап, Жоғарғы революциялық трибуналға басшылық етті. Қазақстанның 

Жоғарғы соты, Ҽділет Министрлігі мен Бас прокуратурасының қалыптасуы 

кезінде, Н. Нҧрмақовтың рҿлін ерекше атап ҿту керек. Қазақ АКСР ҽділет 

министрі жҽне бас прокурор қызметінен кейін, 1924 жылдың соңында Н. 

Нҧрмақовты Республика Комиссариатының Халықтық Кеңесінің тҿрағасы етіп 

тағайындады. 1931-1937 жылдары БОАК коллегиясының бҿлімінің меңгерушісі 

болды. Ал 1937 жылы басқа да кҥнҽсіз патриоттар сталиндік репрессияның 

қҧрбаны атанды. 

1925 жыл Қазақстан ҥшін маңызды оқиғалар жылы болды. Мемлекеттік 

жҥйе мен аймақтық басқаруда маңызды ҿзгерістер басталды. Ең бастысы - 

қазақтар деген, біздің халқымыздың шынайы ҧлттық аты оралды. Бір кездері 

ресейлік басқарушылардың шешімімен Қазақстан бҿлінген болатын. Оңтҥстік 

облыстары Тҥркістан ҿлкесіне кҿшкен. 1924 жылы Жетісу жҽне Сырдария 

облыстары Қазақ АКСР қҧрамына кірген. Осы жылдары РКФСР Жоғарғы 

сотының Қазақ бҿлімі сот қҧрамы бойынша заңды қайта қарайтын жоба 

дайындалды. Бҧған себеп болған, Жоғары соттың Қазақ бҿлімінде азаматтық 

істер бойынша коллегияның жоқтығы. Азаматық істер губернаторлық 

(облыстық) соттарда қаралған, ал наразылықтар мен шағымдар тікелей РКФСР 
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Жоғарғы сотына жіберілген. Сондықтан, азаматтық істер бойынша коллегия қҧру 

керектігі қадала сҧралды. 

Сонымен, хандар, сҧлтандар жҽне билер (рубасылар) Қазақстандағы сот 

міндетін, Ресейге қосылмай тҧрғанға дейін, қазақтың қалыпты қҧқығын негізге 

қойып, ауызша атқарған. Хандар, сҧлтандар, беделді билермен қосылып, қазақ 

жҥздері немесе бірнеше рулар арасындағы қатынастармен байланысты 

маңыздылығы зор істерді, рулық-феодалдық білгір ҿкілдерінің ҿкімімен 

байланысты істерді қарастырған жҽне т.с.с. 

Профессор Е.Б. Абдрасуловтың айтуы бойынша, қазақтың билер соты, қазақ 

даласының ҽділеттілік институты ғана болып қойған жоқ, сонымен қатар, 

қалыпты қҧқықты жетілдіруге аса зор ҥлес қосқан [4, 18]. 

Қазақстанның Ресейге қосылғанына дейін, билер, сот міндеттерінен басқа, 

жергілікті басқару органының ҽкімшілік қызметтерін атқарған. Билер билігі 

едҽуір мықты болды. Қазақ биі, тек сот тҿрешісі ғана емес, сонымен қатар, 

бҿлімше старшинасы болған. Сот ҥкімімен айналысатын арнайы органдар болған 

жоқ. 

Билердің шығу тегі, ҽлеуметтік категория ретінде, ежелгі уақыттарға 

жатқызылып, ол ҿзінің тамырларын кең жая, қазақ халқының ерте тарихына 

апарады, жҽне арнайы зерттеуді талап етеді. Би атағын алу қатаң тҥрде 

мҧрагерлікпен болмаса да, шығу тегі билерден тарағандар, аса зор мҽртебеге ие 

болған. 1864 жылы Ш.Уалиханов «қырғыз сібір мекемесінің соттық реформасы 

жайлы жазбахатында» қазақ қоғамында би атағы мҧрагерлікпен берілетіні жайлы 

бҧлтартпайтын дҽлелдер келтірген. Жекелеп алып, оның кҿрсеткені, Орта жҥздің 

Қаракесек руында 18 ғасырдың соңында Қазбек деген атақты би болған, жҽне 

оның мҧрагерлері осы уақытқа дейін би атағына ие болған: Қазыбек, Бекболат, 

Тіленші, Алшынбай. 

Қалыпты қҧқықтың ерте нормалары бойынша билер, ақсақалдар мен басқа 

«қҧрметті», ауқатты жҽне халықтың заңгерлік дҽстҥрлерін білетін кҿпшілік 

ішінен ерекшеленген. Қазақстанда ҽлеуметтік-экономикалық қатынастардың 

ҿзгеруімен қатар, би соттарының міндеттері мен сипаттары ҿзгеріп отырған. 

Бірақ, соған қарамастан, билер соты революцияға дейінгі Қазақстанның, еңбекші 

қазақ топтарының қарсылығын тоқтату міндетін атқаратын, феодалдардың 

таптық ҥстемдік органы болып қала берді [5, 29]. 

Осылайша, А. Зуев билерді «асқан дана жҽне беделді» деп атаған. Оның 

ойынша, қазақтың билер соты «ҿмірдің ҿзі сияқты, сондайлық таза жҽне шын» 

болған. Қазақ қоғамы мен қазақ хандықтарында билер-қазылар тҿрелігі басым 

болған кезде, автордың айтуы бойынша, «қазіргі қырғызда (қазақта) осы ҿткен 

ҿмірдің сҿнбес тартуы ҽлі кҥнге дейін сақталған: олармен бҿлісе келе, ол ҿз 

хикаясын не терең жҽне ауыр деммен, не жақсы сҿздермен тҥзетіп, осы 

ҽрекеттерінен кейін, тек оны ғана мҧң баспайды». 

Сот ҥдерісінің жариялылығы мен би беделдігінің оның шығарған ҽділ 

шешімдерге тҽуелділігі, билер тарапынан қиянат қылумен, екі жақты 

максималды тҥрде қанағаттандыратын шешімдерді шығаруға ҧмтылысын жоққа 

шығарды [6, 28]. 
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Билер сотының шешімі ҽділдікпен ерекшеленді, ҿйтпеген жағдайда, би 

халық арасында беделін жоғалтуы мҥмкін болған. А. Аитовтың белгілеуі 

бойынша, билердің ҽрқайсысы қырғыздардың істерін, ерте заманнан келе 

жатқан, бірдей кҥшке ие жҽне барлық қырғыз руларында ҿзгермейтін, 

дҽстҥрлерден еш ауытқытпай, ҽділ жолмен саралап, шешім қабылдауға 

тырысқан. 

1822 жылы билер сотының соттылығына «сібір қырғыздары жайлы жарғы» 

арқылы маңызды ҿзгерістер енгізілді. Осы жарғыға сҽйкес, қазақтар арасында 

пайда болуы мҥмкін соттық істер, ҥш категорияға бҿлінеді:  

1) қылмыстық, 

2) арыздық  

3) басқаруға шағым бойынша. 

Қазақтар ҥшін қылмыстық істер болып тек мыналар саналған:  

1) мемлекеттік опасыздық,  

2) ҿлтірушілік,  

3) тонау мен барымта,  

4) қылмыстық билікке ашық тҥрдегі бағынбаушылық.  

Осы істер бойынша, қазақтар патшалық соттарда жалпы империялық 

заңдарға жҥгініп, соттасуы тиіс болды. 

1937 жылдың 26 наурызында Х Бҥкілқазақстандық кеңестер отырысы 

социалистік Қазақстанның жаңа Конституциясын қабылдау туралы қаулы 

қабылдады. КСРО Конституциясының ІХ тарауы жҽне Қазақ КСР 

Конституциясының VІІ тарауы сот мекемелерінің прокурорлық қызметін 

ҧйымдастыру мен қҧруға арналған. ҚазКСР Конституциясына сҽйкес, ҽкімшілік 

бҿліну бойынша, сот жҥйесі Халық депутаттарының кеңесі Эгидасының астында 

қҧрылған.  

ҚазКСР Жоғарғы соты жоғарғы сот мекемесі болатын. Ол қадағалау жҽне 

кассация тҽртібінде тҿмен тҧрған сот мекемелерінің шешімдерін қайта қарастыра 

алатын. Сонымен қатар, Жоғарғы сот соттар қалтырған кҥштегі шешімдерді 

кассациялық шағымдар бойынша, наразылықтар немесе кассациялық шағымдар, 

заңмен кҿзделген беру мерзімдерін бҧзу себебінен қарастырылмаған болса, қайта 

қарастыру қҧқығына ие болатын [7, 34]. 

1957 жылы Жоғарғы сот Президиумының қҧрамы қайта қарастырылып, 

ҥлкейтілетін болды. Сол жылы Жоғарғы сот қҧрамында болғандар: тҿраға мен 

оның екі орынбасары, 19 сот мҥшелері, 10 халық қатысушылары. Осының 

нҽтижесінде, кеңес одағы масштабында сот қҧрамынан 1960 жылдың 23 

наурызында Қазақ КСР Жоғарғы Кеңес Президиумы «Қазақ КСР ҽділет 

министрлігін қысқарту туралы» қаулыны қабылдаған болатын. Ҽділет 

министрлігінің функциялары Жоғарғы сотқа берілген. Ал жергілікті сот 

жҧмыстарын ҧйымдастыруды аймақтық соттар басқарды. Сот ҿндірісін 

ҧйымдастыру, қаржылық қамтамасыздану аймақтары мен аудандар халық 

соттарының материалды-техникалық қамтамасыздануы, сот мекемелерінің 

қҧзыретіне берілген болатын, жҽне бҧл жағдай он жылдың ішінде сақталып 

тҧрған. 
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1970 жылы КСРО Жоғарғы Кеңесі «Кеңестік республикаларда Ҽділет 

министрліктерін қҧру туралы» қаулыны қабылдады. Сол жылдың желтоқсан 

айында, КСРО Министрлер Кеңесі №960 «Кеңестік Республикаларда Ҽділет 

Министрлігін қҧру туралы» қаулыны қабылдады. Соңғының негізінде, Қазақ 

КСР Министрлер Кеңесінің «Қазақ КСР Ҽділет министрлігін қҧру жҽне оның 

жергілікті мекемелерін ҧйымдастыру туралы» қаулы қабылданған болатын. 

Ҽділет министрлігінің қҧзыреттілігі қарастырылып бекітілетін болды. Осыған 

сҽйкес, аймақтық, аудандық, халық соттарының кадрлық мҽселелері, 

материалды-техникалық қамтамасыздану мҽселелері, материалды бағалы заттар, 

жабдықтар, нотариалды конторлар Ҽділет министрлігінің қҧзыретіне ҿтті; 

сонымен қатар, жаңа министрлікке мемлекеттік нотариат, мҧрағат, сот істерінің 

статистикасы, нотариаттарды қаржыландыру берілді [8]. 

Келесі жиырма жылдың ішінде республиканың сот жҥйесі айтарлықтар 

ҿзгерістерге ҧшыраған емес. 1936 жылғы Конституция (Қазақстанда 1937 

жылғы), ҽрине, ескіріп жаңа қоғамдық қҧрылымның талаптарына жауап бере 

алмады. Осылайша, 1978 жылы КСРО жаңа Конституциясы қабылданған 

болатын, ол дамыған социализмді қҧру» талаптарына сҽйкес келді. Қазақ КСР 

жаңа Конституциясы «жоғары мақсатпен – коммунизмді қҧрумен жетектетіліп, 

КСРО Конституциясы КСРО қоғамдық келісушілік пен саясат негіздерінің 

іргетасын қалап» толықтай мақсаттары мен міндеттеріне жауап берді. 

ҚР сот жҥйесі ҿзгерісінің тҿртінші кезеңі, Қазақстанның ҿз тҽуелсіздігін 

алғаннан кейін, жҽне еліміздің негізгі заңы қабылданғаннан кейін басталды. 

Кҿбіне сот тҿрелігі аумағындағы тҥрленулердің басталуы 1991 жылдың 16 

желтоқсанында «Мемлекеттік тҽуелсіздік туралы» конституциялық заңның 

қабылдануымен байланысты, онда Қазақстандағы мемлекеттік билік, заңды, 

орындаушы жҽне соттық тҥрлеріне, бҿліну ҧстанымы негізінде қҧрылады, жҽне 

жҥзеге асады деп жариялаған. Осы ҧстаным, 1993 жылғы Қазақстанның Ата-

заңында бекітілген. Сонымен бірге, Ата-заң сот билігінің ҧйымдасуының жҽне 

қызметінің негізгі ҧстанымдарын бекітті. Сот тҿрелігінің мекемелеріне Ата-заң 

соты, Жоғарғы сот, Жоғарғы тҿрелік сот жҽне тҿменгі соттар [9, 2]. 

Сот жҥйесін ҿзгертудегі республика президентінің келесі қадамы ретінде 

1995 жылғы Қаулы болды, ол «Қазақстан Республикасындағы Соттар мен 

қазылардың дҽрежесі туралы» конституциялық заңның кҥшіне ие болды. Заң 

тҽуелсіз сот билігінің анықтаушы дҽрежесін бекітті – біріңғай мемлекеттік 

биліктің тепе-тең қҧқықтағы тармақтарының бірі [10]. 

Биліктің сот тармағының тҽуелсіздігі мен ҿзінділік ҧстанымын жҥзеге 

асыруда айтарлықтай қадамы ретінде, 1995 жылдың 30 тамыз айында Қазақстан 

Республикасының Ата-заңын қабылдау болып табылды, ол жеке алғанда, 

бейтарап қазыларды қамтамасыз етуге қажетті кепілдіктерін қалыптастыруды 

кҿздеді. Жоғарғы сот қазыларын Парламент Сенатымен сайлануы мен жергілікті 

соттардың барлық қазыларын елдің Президентімен тағайындалатыны енгізілген, 

Жоғарғы сот кеңесі мен Біліктілікті ҽділет коллегиясы қалыптасты, тҿрелік 

соттардың жҥйесі таратылып, олардың функцияларын жалпы қҧзыретті соттарға 
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берілді, олардың дҽрежесі мен алатын орны адамның қҧқықтары мен еркіндігін 

қорғау жҥйесінде нығайтылды. 

Ата-заңнан кейін қабылданған, 1995 жылдың 20 желтоқсанында 

қабылданған Конституциялық заң кҥшіне ие Қазақстан Республикасы 

Президентінің «Қазақстан Республикасының соттары мен қазылардың дҽрежесі 

туралы» Қаулысы, соттардың тек функционалдық сипатын ҿзгертіп қана қоймай, 

сонымен бірге, олардың ҽлеуметтік мҽнін де ҿзгертті. Заңды қабылдаумен бірге 

демократиялық ҥдерістерінің дамуындағы соттар мен қазылардың алатын орны 

айтарлықтай жоғарылады, олардың ҽлеуметтік деңгейде биікке бағытталды. Дҽл 

осы заңмен алғаш рет, жаңа термин – «сот билігі» енгізілген. Биліктің атқарушы 

тармағының соттарға ҽсерінің алынып тасталуы, сот ҿзгерістерінің маңызды 

тармақтардың бірі болды. 

2000 жылдың 25 желтоқсанында Қазақстан Республикасының «Қазақстан 

Республикасындағы сот жҥйесі мен қазылардың деңгейі туралы» 

Конституциялық заңның қабылдануы еліміздегі тҽуелсіз сот жҥйесінің 

дамуындағы бесінші кезеңнің басталуы деп айтуға болады [11]. 

Қазақстан Республикасындағы сот билігі шынайы болды. Бҧл біздің 

мемлекет болуымыздың дамуындағы жетістіктердің бірі. Бҥгін сот билігі 

мемлекет билігінің барлық қажетті қҧралдары мен белгілеріне ие. Бҧл жайт оны 

мемлекеттегі азаматтардың қҧқықтары мен еркіндіктерін қорғауға, қоғамды 

ҽлеуметтік шиеленістерден сақтауға қабілетті тҧрақтандырушы кҥшке 

айналдырды.  
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УДК 343.137 

ХВЕДЕЛИДЗЕ М.Ж. 

КазНПУ имени Абая, г. Алматы, Казахстан  

 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ МЕДИАЦИИ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ  

(ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН) 

 

Применение согласительных процедур - достаточно новое явление в 

уголовно-процессуальном праве Республики Казахстан.  

Согласительная процедура в УПК РК представлена в 2-х видах: 1) 

процедура медиации; 2) процессуальное соглашение. Они различаются по кругу 

субъектов, а также по способам (процедурам) их реализации. При этом оба этих 

вида объединяет общее условие, состоящее в добровольном согласии сторон на 

реализацию согласительных процедур. Если медиация направлена на 

примирение сторон, то процессуальное соглашение направлено на 

удовлетворение взаимных обязательств, возникающих между обвиняемым, 

подсудимым, осужденным и прокурором. Процессуальное соглашение может 

осуществляться в двух формах: 1) сделка о признании вины; 2) соглашение о 

сотрудничестве (ч.2 ст.612 УПК РК). 

Как справедливо указывает Т.Б.Саркисян, согласительная процедура в 

уголовном судопроизводстве - предусмотренная законом форма достижения 

компромисса между участниками производства по уголовному делу, основанная 

на соглашении об определении и выполнении условий, необходимых для 

принятия желаемого процессуального решения. Процедура считается 

согласительный вне зависимости от того, привело ли ее осуществление к 

результату, благоприятному для ее участников, или нет [1, с.12]. 

Исследование зарубежного опыта привнесло свои результаты в дело 

восприятия национальным правом Казахстана института медиации, что 

закреплено в самостоятельном Законе РК «О медиации», принятом 28 января 

2011 года [2]. Изначально данный закон имел целью урегулирование споров, 

возникающих из гражданских, трудовых, семейных и иных правоотношений с 

участием физических и (или) юридических лиц, что и было в нем закреплено (п.1 

ст.1).  

С учетом накопления определенной практики, а также уровня и содержания 

социальных запросов, связанных с медиативным производством, сфера 

применения медиации была расширена путем ее включении в уголовное 

судопроизводство. Законами РК от 03.07.2013г. [3] и 15.01.2014г. [4] в Закон РК 

«О медиации» были внесены отдельные изменения и дополнения, которые 

составили правовую основу соответствующих положений вновь принятого 
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Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан. В УПК РК 

предусмотрена ст.85, определяющая права и обязанности медиатора. 

С учетом правил установления приоритетности применения положений 

нормативных актов по хронологическому признаку Закон РК «О медиации» 

наделен преобладающей юридической силой по сравнению с УПК РК. Данное 

обстоятельство нами рассматривается как основание для отнесения Закона РК «О 

медиации» к правовым источникам, определяющим порядок уголовного 

судопроизводства в условиях применения согласительных процедур. 

Термин «медиация» в теории права понимается как процедура примирения 

конфликтующих сторон путем их вступления в добровольные переговоры с 

привлечением нейтрального лица – медиатора – с целью достижения 

взаимопонимания и составления договора, разрешающего конфликтную 

ситуацию [5, с.38]. Правовое определение этого понятия дано в Законе РК «О 

медиации» в следующей редакции: «Медиация – процедура урегулирования 

спора (конфликта) между сторонами, при содействии медиатора (медиаторов), в 

целях достижения ими взаимоприемлемого решения, реализуемого по 

добровольному согласию сторон» (п.6 ст.2). 

В УПК РК не содержится определения под идентичным названием. Термин 

«медиация» в УПК РК не предусмотрен, а вместо него применяется термин 

«согласительные процедуры». Вместе с тем, процессуальное соглашение, 

являясь одним из видов согласительных процедур, обладает самостоятельным 

разъяснением. Его сущность определяется следующим образом: 

«процессуальное соглашение – соглашение, заключаемое между прокурором и 

подозреваемым, обвиняемым или подсудимым на любой стадии уголовного 

процесса или осужденным в порядке и по основаниям, предусмотренным 

настоящим Кодексом» (п.37 ст.7 УПК РК). Как нам представляется, в данном 

случае имеет место уголовно-процессуальная интерпретация общего понятия 

«согласительные процедуры», равно применяемого как для разрешения споров, 

так и для разрешения конфликтов. Но в таком случае представляется 

правомерным включение в УПК РК соответствующего разъяснения термина 

«согласительные процедуры». 

Наряду с изложенным, в ч.1 ст.85 УПК РК указывается, что медиатором 

«является независимое физическое лицо, привлекаемое сторонами для 

проведения медиации в соответствии с требованиями закона». Отсюда, понятие 

«медиация» является видовым, то есть частным, по отношению к понятию 

«согласительные процедуры», которое относится к категории родовых, то есть 

тех, которые могут быть представлены в качестве более широкого, обобщающего 

понятия. Очевидно, что понятие «медиация» и «согласительные процедуры» - не 

синонимы. Они не заменяют друг друга, но находятся в родо-видовых 

отношениях. 

Медиация – один из видов согласительных процедур так же, как и 

процессуальное соглашение. 

Необходимость применения в УПК РК  термина «медиация», проведение 

которого осуществляется при участии медиатора, требует включения в Кодекс 
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соответствующих положений, определяющих понятия «медиация» и 

«согласительные процедуры». Эти определения могут быть размещены в ст.7 

УПК РК между пунктами 36 и 37 и тем самым они будут предшествовать 

определению понятия «процессуальное соглашение». При этом редакция 

понятия «медиация» может текстуально совпадать с редакцией п.5 ст.3 Закона 

РК «О медиации» за одним уточнением, а именно: исключением слова «спора» и 

скобок при слове «конфликта». 

Предпринятый нами подход в данном случае позволит исключить подмену 

понятий и восполнить правовой пробел в рассматриваемой части.  

Согласно ст.85 УПК РК, медиатор относится к иным лицам, участвующим в 

уголовном процессе. Кроме медиатора в качестве иных лиц законодателем 

признаются свидетель (ст.78), эксперт (ст.79), специалист (ст.80), переводчик 

(ст.81),  понятой (ст.82), секретарь судебного заседания (ст.83), судебный 

пристав (ст.84). В УПК РК предусмотрен перечень иных лиц, которые могут 

быть отведены при наличии к тому законных оснований. К лицам, которым 

может быть заявлен отвод, относятся понятой, секретарь судебного заседания, 

судебный пристав, переводчик, эксперт, специалист (ч.1 ст.86). В данном 

перечне медиатор не указывается.  

Наряду с этим, в Законе РК «О медиации» предусмотрена ст.12 под 

названием «Отвод медиатора». Редакция данной статьи такова, что ее положения 

имеют равное отношение и к гражданскому и к уголовному судопроизводствам. 

В частности, в п.1 указанной статьи закреплено положение о том, что «при 

проведении медиации в ходе гражданского или уголовного судопроизводства 

стороны обязаны уведомить суд либо орган уголовного преследования» о выборе 

другого медиатора в случаях наличия оснований для его отвода.  

Беря во внимание то обстоятельство, что Закон РК «О медиации» является 

одним из правовых источников для УПК РК, полагаем целесообразным 

включение в УПК РК соответствующих положений об отводе медиатора. Данное 

предложение может быть реализовано следующим путем: 

- включением в перечень иных лиц, участвующих в уголовном процессе, 

которым могут быть заявлены отводы, предусмотренных в ч.1 ст.86 УПК РК, 

также медиатора; 

- предусмотрением самостоятельной статьи в УПК РК под названием 

«Отвод медиатора», с последующим ее размещением в главе 11 под номером 93-

1 после положений об основаниях отвода эксперта.  

Предлагаемая для включения в УПК РК статья может быть изложена в 

редакции:  

- «Статья  93-1. Отвод медиатора 

1. Медиатор не может участвовать в согласительном производстве по 

уголовному делу: 

1) при наличии любого из обстоятельств, предусмотренных статьей 87 

настоящего Кодекса; 

2) если он ранее находился или находится в служебной или иной 

зависимости от дознавателя, следователя, прокурора, судьи, подозреваемого, 
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обвиняемого, их защитников, законных представителей, потерпевшего, 

гражданского истца, гражданского ответчика или представителей. 

2. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих медиатору 

осуществлять свои функции в соответствии с принципами медиации, медиатор 

обязан незамедлительно заявить самоотвод. 

3. Медиатор вправе отказаться от проведения медиации, если, по его 

мнению, дальнейшие усилия в процессе не приведут к разрешению конфликта 

между сторонами, либо прекратить медиацию с согласия сторон, закрепленного 

в письменной форме. 

4. Вопрос об отводе медиатора в согласительном производстве на 

досудебных стадиях решает прокурор, в судебных стадиях – 

председательствующий судья». 

Части 2 и 3 предлагаемой статьи представляют из себя текстуальное 

воспроизведение п.п. 2 и 3 ст.12 Закона РК «О медиации». Что же касается 

ссылки на ст.87 УПК РК, то она связана с регламентацией оснований для отвода 

судьи, которые распространяются практически на всех иных лиц, участвующих в 

уголовном процессе.  

В качестве одного из принципов уголовного процесса признается принцип 

языка уголовного судопроизводства (ст.30 УПК РК). В положениях об этом 

принципе не содержится какого-либо упоминания о языке проведения медиации. 

Данный аспект представляется важным в связи с обособленным характером 

собственно медиативных процедур. Кроме того, в Законе РК «О медиации» 

содержится самостоятельная статья 19 под названием «Язык проведения 

медиации». Особенность предписаний названной статьи состоит в том, что в 

медиативной процедуре могут применяться два и более языков. В частности, 

рассматриваемая статья представлена в редакции: «Стороны могут по своему 

усмотрению договориться о языке или языках, которые будут использоваться в 

ходе проведения медиации». При этом, как нам представляется, язык проведения 

медиации должен совпадать с языком уголовного судопроизводства в целом, 

если избирается один какой-либо язык. В тех случаях, когда речь идет о 

«языках» медиации (два и более языков), один из языков обязательно должен 

совпадать с языком уголовного судопроизводства, выбранным участниками 

процесса по общим правилам, предусмотренным ст.30 УПК РК. 

Изложенное позволяет считать, что целесообразно включение в ст.30 УПК 

РК дополнительно части 3-1 путем текстуального воспроизведения ст.19 Закона 

РК «О медиации», а именно: «3-1. Стороны могут по своему усмотрению 

договориться о языке или языках, которые будут использоваться в ходе 

проведения медиации» – и далее, дополнение этого положения текстом в 

редакции: «Использование двух и более языков может обеспечиваться участием 

переводчика, который приглашается по согласованию с участниками медиации». 

Реализация данного предложения позволит сохранить целостность 

принципа языка судопроизводства, а также обеспечить его еще одной гарантией 

соблюдения законности при осуществлении медиации в уголовном процессе.  
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В ЗРК   «О медиации» предусмотрена ст.4 о принципах проведения 

медиации. В числе таких принципов указываются: 1) добровольность; 2) 

равноправие сторон медиации; 3) независимость и беспристрастность медиатора; 

4) недопустимость вмешательства в процедуру медиации; 5) 

конфиденциальность. Есть основания полагать, что эти принципы должны быть 

отражены в УПК РК, однако не только в рамках имеющих место в УПК РК 

регламентациях судопроизводственных принципов. 

С учетом того, что в УПК вообще отсутствуют нормы о порядке 

производства медиации, то принципы медиации могут быть подвергнуты 

уголовно-процессуальной интерпретации в рамках общих условий медиации в 

уголовном процессе.  

Изложенное выше может быть реализовано путем включения в УПК РК 

самостоятельной статьи под названием: «Общие условия проведения медиации в 

уголовном процессе» в редакции, основанной на положениях ст. ст.5-8 ЗРК «О 

медиации»: 

«1. Медиация может быть проведена при соблюдении следующих условий:  

1) взаимное добровольное волеизъявление сторон, выраженное в договоре о 

медиации; 

2) пользование сторонами медиации равными правами при выборе 

медиатора, процедуры медиации, своей позиции в ней, способах и средствах ее 

отстаивания, при получении информации, в оценке приемлемости условий 

соглашения об урегулировании конфликта и возложение на стороны равных 

обязанностей; 

3) независимость медиатора от сторон медиации, государственных органов, 

иных юридических, должностных и физических лиц;  

4) самостоятельность медиатора в выборе средств и методов медиации, 

допустимость которых определяется законодательством Республики Казахстан; 

5) недопустимость разглашения участниками медиации сведений, ставших 

известными им в ходе медиации, без письменного разрешения стороны 

медиации, предоставившей эту информацию. 

Стороны медиации вправе:  

- отказаться от медиатора, а также медиации на любой ее стадии; 

 - отказаться от участия в медиации в любой момент ее проведения; 

- по своему усмотрению распоряжаться своими материальными и 

процессуальными правами, увеличить или уменьшить размер требований или 

отказаться от примирения; 

- добровольно выбирать медиатора (медиаторов); 

- участвовать в проведении медиации лично или через представителей; 

- подать жалобу в суд или орган уголовного преследования, в производстве 

которого находится уголовное дело, в связи с которым осуществляется 

медиация, в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения соглашения о 

примирении». 

Кроме изложенного выше, предлагается в ст.7 УПК РК включить пункт 

следующего содержания: «стороны медиации – сторона защиты (подозреваемый, 
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обвиняемый, их законные представители, защитник, гражданский ответчик и его 

представитель), сторона обвинения (потерпевший, частный обвинитель, 

гражданский истец, их законные представители и представители), участвующие 

в процедуре медиации». 

Данный пункт может быть размещен между пунктами 45 и 46 ст.7 УПК РК, 

т.е. после определения понятия «стороны». 

Законодательное восприятие приведенных предложений позволит 

восполнить отдельные пробелы в УПК РК в рамках регламентации порядка 

применения согласительных процедур в форме медиации. 
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