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УДК 811:373  

АБДУЛЛИНА К.Б. 

ВКГУ имени С. Аманжолова, г. Усть-Каменогорск 

 

ЯЗЫКОВЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

В СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Наш век – век высоких компьютерных технологий. Современное поколение 

живѐт в мире электронной культуры. Стремительное развитие новых 

информационных технологий наложили отпечаток на развитие личности 

современных детей. Использование социальных сетей для изучения языка может 

сделать процесс обучения весьма эффективным, повышая интерес и личную 

мотивацию обучаемых. Социальные сети продолжают набирать популярность и уже 

стали объектом внимания таких исследователей, как Г.Зиммель, Э.Дюркгейм, Р.Берт, 

А.Рапопорт, К.Карлей и др. Однако возможности языковых социальных сетей еще не 

достаточно изучены. 

Социальная сеть – монументальный инструмент для общения пользователей 

друг с другом. В последнее десятилетие, социальные сети получили широкое 

распространение и превратились для многих пользователей в нечто большее, нежели 

просто сайт. Стандартные социальные сети позволяют присоединиться к любой сети, 

посылать сообщения, размещать фотографии. Наиболее известными социальными 

сетями являются Facebook, Instagram, Twitter, Vk.com и Одноклассники. Социальные 

сети могут классифицироваться по типу открытости информации, по открытости 

доступа, по типам общения, по специализации и по географическому признаку. К 

одному из видов социальных сетей относятся языковые социальные сети, которые 

позволяют изучать иностранный язык самостоятельно.  

Однако при использовании языковых социальных сетей значительно меняется 

роль преподавателя. Если в процессе традиционного обучения он является 

наставником и главным лицом, то при использовании языковых социальных сетей 

преподаватель становится координатором, и общение с учениками характеризуется 

как непрямое. Следовательно, увеличивается самоконтроль ученика, его мотивация и 

независимость. Чтобы облегчить учащимся поиск необходимой для задания 

информации, преподаватель должен правильно и грамотно организовать 

самостоятельную работу ученика. В качестве подготовительной работы, он может 

дать ученикам список сайтов, которые могут помочь с поиском информации. Такой 

вид работы развивает поисковые навыки учеников, помогает выделять нужный 

материал в огромном потоке разнообразной информации, анализировать и 

систематизировать собранные данные, побуждает интерес учащихся к 

самостоятельной работе. Правильная организация самостоятельной работы учащихся 

преподавателем является залогом успешного процесса изучения иностранного языка. 

Языковые социальные сети имеют ряд преимуществ: они ускоряют процесс обучения, 

улучшают качество усвоения материала, способствуют росту интереса учащихся к 

иностранному языку, позволяют избежать субъектности оценки, позволяют 
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индивидуализировать процесс изучения языка, помогают формировать навыки и 

умения чтения, непосредственно используя материалы сети разной степени 

сложности, помогают совершенствовать умения аудирования на основе звуковых 

файлов и мультимедийных средств, совершенствовать умения поддерживать диалоги 

и дискуссии на основе проблемного обсуждения материалов урока иностранного 

языка, совершенствуют умения письменной речи, индивидуально или письменно 

составляя ответы партнерам, участвуя в подготовке рефератов, сочинений на 

иностранном языке, позволяют пополнять свой словарный запас лексикой 

современного иностранного языка.  

Для анализа эффективности языковых социальных сетей в обучении 

иностранному языку было проведено анкетирование 20ти учеников с 7 по 9 классов. 

В ходе исследования были получены следующие результаты: самое большое 

количество респондентов зарегистрированы в социальной сети vk.com – 87,5%, на 2 

месте Instagram – 62,5%, на 3 месте Whatsapp – 50%. Половина опрошенных знакомы 

с понятием «языковые социальные сети». Наиболее популярными оказались: 

LinguaLeo – 89%, Sharedtalk – 7%, Talkandlearn – 4%. Большинство респондентов 

(75%) ощутили значительный результат после использования языковой социальной 

сети в изучении английского языка. Анализируя языковые социальные сети в 

обучении иностранному языку в средней общеобразовательной школе нами были 

выделены наиболее важные из них: busuu.com, LinguaLeo, Lang-8. 

 
Рисунок 1,2 – Результаты анкетирования учащихся 

 

По результатам опроса можно сделать вывод, что изучать иностранный язык 

можно и с помощью языковых социальных сетей самостоятельно. Для этого 

необходимо зарегистрироваться на языковой социальной сети и пройти тестирование 

для определения уровня знаний. По результатам теста, ученику будет представлена 

программа, по которой ему следует заниматься, тем самым развивая фонетические, 

лексические, грамматические знания, а также умение читать и понимать прочитанный 

материал. При этом у пользователя открывается доступ к профилям других 

пользователей и появляется возможность изучать иностранный язык вместе с 

международным сообществом. Самыми эффективными языковыми социальными 

сетями являются: busuu.com, LinguaLeo, Lang-8. Так как мировое сообщество 

busuu.com – это бесплатный ресурс с большим количеством языкового материала 

Vk.com

87,5%

Whats

App

50%%

Instagr

am

62,5%

0%

LinguaLe

o

89%

ShareTal

k

7%

Talk and 

Learn

4%
0%



5 
 

материала и возможностью общения с носителями языка; сервис LinguaLeo основан 

на игровой методике с возможностью добавлять друзей, для совместного изучения 

языка, с доступом к аудио, видео и текстовым материалам; социальная сеть Lang-8 

направлена на улучшение навыков разговорной речи и совершенствование 

орфографических умений. 

Таким образом, языковая социальная сеть является помощником в обучении 

иностранного языка. В социальных сетях ученики могут найти большое количество 

полезной информации, необходимой для успешного выполнения задания. 

Использование языковых социальных сетей в изучении иностранного языка делают 

процесс обучения интересным и увлекательным, они повышают мотивацию человека 

к изучению иностранного языка как на уроках, в классе, так и дома, что открывает 

новые перспективы для развития самостоятельной работы учащихся. В распоряжении 

учащихся информационные ролики, форумы авторов печатных изданий, журналов, 

газет, различные статьи, учебные аудио и видеозаписи. Следовательно, есть все 

основания полагать, что языковые социальные сети являются эффективным и 

результативным методом обучения иностранного языка.  
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УДК 821.09 

АБРАМОВА Н.Ю., ПОЛТОРЖИЦКАЯ Г.И. 

ВКГУ имени С. Аманжолова, г. Усть-Каменогорск 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ФОЛЬКЛОРНОЙ ПЕСЕННОЙ  

КУЛЬТУРЫ С. БОБРОВКА ВКО 

 

Последнее время всѐ больший интерес вызывает народная лирика, явление 

которой в нашей жизни выражает нравственные, социально-исторические и 

мировоззренческие корни духовной культуры народа. Актуальность обращения к 

даннойтеме заключается в развитии интереса к народному песенному творчеству, а 

также в пропаганде русской культуры на местном фольклорном материале. Материал 

исследуемых песен представлен живущими ныне потомками старинных казачьих 

семей, семей старообрядцев и крестьян – выходцев с Алтая и Центральной России.  

Чтобы выяснить, могло ли в народном песенном творчестве села Бобровки 

произойти взаимопроникновение разных культур, а также, чтобы лучше понять 

истоки народной песни данного села, мы обратились к истории его возникновения, 

документальным и архивным источникам. 

На въезде в село стоит щит с указанием даты возникновения: «БОБРОВКА. 

14.10.1764».  День рождения села принято считать со дня заселения первого дома. Но, 

как указывает наш бывший односельчанин, а ныне москвич Геннадий Козлов, поэт, 

http://egrishakova.ru/blog/item/70-sotsialnyie-seti-i-ih-klassifikatsiya
https://www.adme.ru/vdohnovenie/luchshie-servisy-dlya-izucheniya-inostrannyh-yazykov-482155/
https://www.adme.ru/vdohnovenie/luchshie-servisy-dlya-izucheniya-inostrannyh-yazykov-482155/
http://sci-article.ru/stat.php?i=1411295694
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член Союза писателей России в книге «История села Бобровки», что есть ещѐ одна 

дата рождения села – 1767 год. Но для нашего исследования важен не столько год 

возникновения села, сколько ответ на вопрос:каковы же историко-этнографические 

предпосылки формирования этнокультурного региона в фольклористическом аспекте. 

Изучив архивные документы, воспоминания бобровчан, передаваемые из 

поколения в поколение, имеющиеся статьи по истории нашего села, Г. М. Козлов 

пишет: «На месте Бобровки был оборонительный рубеж Колывано-Кузнецкой линии - 

Бобровская защита (казачий форпост), который был основан казаками до 1764 года» 

[1,с.18]. Исследователь приводит данные по заселению сѐл на Рудном Алтае, 

опираясь на работу кандидата культурологических наук Н.И. Романовой. Мы 

остановимся только на тех данных, которые касаются нашего села. С территории 

Ветки (местечко на территории Белоруссии, под Гомелем) было вывезено 10917 

человек. Из числа вывезенных сформировали два полка – Томский и Селегенский, 

остальные были разделены на две часть, одна из которых получила название 

«поляков». На Алтай «поляки» прибыли в июне 1766 года. Ими были основаны шесть 

сѐл: в том числе и Бобровка. Из ревизских сказок 1795 года узнаѐм: «Бобровка 

заселена в 1766 году вывезенными из Польши беглороссийскими оставшимися в 

выбора для формирования вновь в Сибири пехотный Томского Селенгинского и 

карабинерских полков неспособными к службе за старостью и болезнями людьми…». 

В Бобровке «поляков» было поселено 179 душ.  И далее: «На месте Бобровской 

защиты образовалось в 1766 году село Бобровка» [1, с. 20] 

Таким образом, мы видим, что дата основания села точно не выяснена, но ясно 

одно: первыми поселенцами с. Бобровки были представители двух различных 

культур - казачьей (сибирские казаки) и старообрядческой («беглороссийские» 

выходцы из Польши), что, конечно же, нашло отражение в содержании и тематике 

народных песен.  

На наш взгляд, следует дать определения основных категорий поселенцев, 

формирующих этнический состав села Бобровка. «Казачество – военное сословие в 

дореволюционной России в 18-к.20 в. В 14-17 вв. вольные люди, работавшие по 

найму, лица, несшие военную службу в пограничных районах (городовые и 

сторожевые казаки); в 15-16 вв. за границами России Польско-Литовского 

государства (на Днепре, Дону, Волге, Урале, Тереке) возникают самоуправляющиеся 

общины, так называемых вольных казаков (главным образом из беглых крестьян), 

которые являлись главной движущей силой народных восстаний на Украине 16-17 вв. 

и крестьянских восстаний в России 17-18 вв. Царское правительство стремилось 

использовать казачество для охраны границ, в войнах и т. д. и в 18 в. подчинило его, 

превратив в привилегированное военное сословие. В начале 20 в. существовало 11 

казачьих войск (Донское, Кубанское, Оренбургское, Забайкальское, Терское, 

Сибирское, Уральское, Амурское, Уссурийское, Семиреченское и Астраханское) [2, с. 

523]. 

«Старообрядчество» - это «совокупность религиозных групп и церквей в России, 

не принявших церковных реформ 17 в. и ставших оппозиционными или враждебными 

официальной православной церкви. Сторонники старообрядцев до 1905 года 

преследовались царским правительством. Старообрядчество делится на ряд течений 

(поповцы, беспоповцы, беглопоповцы), толков и согласий. [2, с.408]. 

На протяжении двух с лишним веков происходило взаимопроникновение этих 

двух культур, так что часто бывает невозможно определить: перед нами казачья песня 

или песня старообрядцев. Кроме того, среди бобровских песен встречаются песни, 
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которые жители села относят к песням, привезѐнным донскими казаками. 

Встречаются и песни, традиционные для средней полосы России, что связано с 

выселением на Алтай в середине 19 века, «великорусских и малороссийских 

крестьян» [1, с.22]. 

Информантами исследуемого материала стали жители села Бобровки, 

являющиеся потомками первопоселенцев. На момент записи песен в качестве 

информантов выступили женщины 1939-1956 г. рождения, всего – 7 жительниц села 

Бобровка. На сегодня одна из них, Григорьева Нина Ивановна умерла.Опросив 

информантов, мы выяснили следующее: все женщины родились в Бобровке, отсюда 

же родом и их родители. Тютенькова В. П. (в девичестве Худякова) и Евсеева Н. Н. – 

из семьи старообрядцев, Дмитриева Р. Н. и   Григорьева Н. И. из казачьих семей 

(Григорьева Н. И. (в девичестве Дьячкова) рассказывала родным о себе: «Из 

опричников мы, вроде»). Дмитриева А. П. говорит: «Мы просто крестьяне были, ни 

те, ни другие».  Каратаева К. А.  сказала, что их семья – выходцы из России, 

крестьяне. Китаева Н. К.  не смогла точно сказать о своѐм происхождении – «и те 

были в роду, и другие».  

Во время интервьюирования выяснилось, что в самом селе было своеобразное 

деление на социальные группы: «Казаки раньше жили на Батовке, а остальные – 

ближе к Маслову (Батовка и Маслов – это топонимы, сохранившиеся практически с 

основания села до наших дней, противоположные края одного села)». Удивительно, 

но такое деление частично сохранилось и до сих пор. 

Во время записи песен происходило «коллективное воспоминание», т.е. одна из 

женщин начинала петь песню, другая подхватывала. Многие песни вспоминались по 

куплетам, строчкам общими усилиями. Поэтому невозможно точно сказать, от какого 

информанта была записана та или иная песня. Все рассматриваемые нами песни 

записаны от группы информантов. 

Анализируя идейно-тематический уровень народных песен с. Бобровки, 

дошедших до наших дней, мы постаралисьопределить, насколько велико 

взаимопроникновение культур и что же сохранилось индивидуального от культуры 

казачества и старообрядчества, а также крестьянской культуры великороссов и 

малороссов.Для того, чтобы определиться с классификацией жанрового состава 

народных песен жителей села Бобровки, мы рассмотрели, несколько классификаций, 

представленных в трудах известных фольклористов (В.Я.Проппа, Н. И. Кравцова и С. 

Г. ЛазутинаМ. М. Багизбаевой). Так как у исследователей нет единства в вопросах 

жанровой классификации народной песни, то в своѐй работе за основу мы взяли 

классификацию М. М. Багизбаевой - исследователя русского фольклора Восточного 

Казахстана, как наиболее близкую нашей теме по территориальной принадлежности 

песен.   

От этой классификации мы и будем отталкиваться в дальнейшем, анализируя 

содержание, тематику и мотивы народных песен.В качестве исследовательского 

материала на начальном этапе мы взяли только 40 песен, записанных 10 марта 2010 

года в селе Бобровка А. А. Яковлевым, руководителем фольклорной группы 

«Бастеньки», заведующим отделом русской этнографии ВКО. 

Исследуемые тексты песен можно распределить по жанровой принадлежности 

следующим образом: 

-походные, военно-бытовые;  

- социально-бытовые песни; 

- любовные и семейно-бытовые песни; 
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- хороводные, игровые, плясовые песни; 

- песни Гражданской и Великой Отечественной войны. 

Фольклорные песни нашего села играют очень важную роль в культурном 

развитии молодѐжи, дают представление о быте, обычаях и традициях прошлых лет, 

включая события Первой и Второй Мировых войн. Мы выделили темы народных 

песен, на наш взгляд, принадлежащие казачьей культуре:   

-  военные; 

-  проводы казака на службу; 

-  казак на службе; 

-  пребывание казака на чужбине; 

- гибель казака на войне; 

-  казачка ждѐт своего возлюбленного со службы. 

Это песни «Головушка моя ну, горькая», «В Петербурге жил мальчишечка», 

«Девка парню говорила», «Там во садочке в тѐмно- зелѐном»[5].Когда спрашиваешь у 

информантов, кто автор военных песен, то информантка Дмитриева Аграфена 

Петровна отвечает: «А все помаленьку – один услышал строчку по радио, не 

запомнил, придумал своѐ продолжение. А вечером после работы с мамой придѐшь в 

избу, где собираются женщины, письма с фронта читают, или случайного гостя 

встречают, а потом начинают варежки, носки на фронт вязать и песни петь. Одна 

поѐт, другая подхватывает, так и сочинят вместе. А кто начал, разве вспомнишь. Я 

тогда ещѐ малая была. Мама рассказывала». 

Большинство народных песен села относится к лирическим.  Если говорить о 

жанровом составе бобровских народных песен, то можно утверждать, что чаще всего 

встречаются любовные песни. (21 из 40 исследуемых).  

Сравнив песни, представленные в сборнике Багизбаевой «Русский фольклор 

Восточного Казахстана» и песни, записанные А. А. Яковлевым, мы нашли ряд 

текстовых совпадений, причѐм как всего в нескольких строчках, так и практически 

полное текстовое совпадение. И в таких случаях, мы думаем, можно говорить о 

вариативности песен.  Так песня № 278 «Гуляла я в садочке», записанная в п. Н. 

Бухтарма, почти идентична песне «Гуляла я в садочке» № 7, записанная Яковлевым. 

Песня № 23 «Соловей кукушку уговаривал», записанная в с. Хайрюзовка, имеет 

сходство с песней С. Бобровка № 19. Мы видим почти полное соответствие 

содержания и частично в построении песни (например, повторы строк). Всего же мы 

нашли около 9 различных тестовых соответствий.  Назовѐм их. Первыми по 

нумерации мы будем называть песни, записанные А.А. Яковлевым в Бобровке, а 

вторыми – песни из сборника М. М. Багизбаевой. № 7[5]  и № 278[3, с.178] («Гуляла я 

в садочке» -  п. Н. Бухтарма); № 19[5] и  № 23[3,с.38-39] («Соловей кукушку 

уговаривал» - с. В. Хайрюзовка); № 9 [5] («Солнце низко, вечер близко» - в народе 

она получила название «Оха-хо-ха») и № 83[1, с.178] («Треплет, треплет лихорадка, 

треплет друга моего»- п. Н. Бухтарма); № 38[5] («Как стал меня тятенька замуж 

отдавать») и № 153[3, с.103]  («Было у батюшки десять сыновей»- Зыряновск); № 2[5]  

(«В Петербурге жил мальчишечка») и №127 [3, с.88], №132 [3, с.91] («Позволь, тятя, 

мне жениться» - с. Курчум), («Уж ты пташечка, канареечка»- с. Большенарымское и с. 

Бутаково). Наблюдается сходство в сюжете и совпадение нескольких строк в песнях 

№ 1[5] («Головушка моя, ну горькая») и № 17 [3, с.36] («Ночка тѐмная, ночка 

осенняя»- с. Курчум), в песне № 30[5] («Ой, луга, вы, луга, луга зелѐные») и № 13 

[3,с. 33] («Степь ты, моя степь неспородливая» - с. Курчум) – различие в географии 

места события, описанного в песне. 
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Особенность почти всех бобровских песен, что выделяет их из песен других 

населѐнных пунктов ВКО, в том, что для них характерны повторы последних строк в 

качестве начала нового куплета, то есть цепевидное построение. Отсюда долгота 

песни (некоторые песни имеют более 25 куплетов).Это явление связано с тем, что 

женщины, проводив мужей в армию (а в армию забирали не только казаков по 

происхождению, но и из переселенцев-старообрядцев формировались казачьи полки), 

оставались одни и коротали долгие ночи ожидания за песней и ручной 

работой).Похожее композиционное построение изредка встречается и в песнях 

жителей п. Новая Бухтарма. Например, песня «Деревенский мальчик был», 

записанная М. М. Багизбаевой. Объяснение этому мы видим в том, что наши сѐла 

образовывались примерно водно время и заселялись «беглороссийскими» выходцами 

из Польши. 

Таким образом, мы видим,что современный фольклорный массив Восточно-

Казахстанского региона представляет собой сложную поликультурную систему, 

вчастности в народных песнях села Бобровки прослеживается связь с общерусской 

народной культурой и в то же время наблюдается своеобразие песенного творчества, 

связанное с различным социально-этническим составом села, а именно, 

взаимопроникновение культур казачества, старообрядчества и крестьянства.Песни 

остаются в живом бытовании, исполняются как индивидуальными информантами, так 

и входят в репертуар самодеятельных народных коллективов.Пропаганда народного 

творчества активно проводится фольклорным ансамблем «Белые росы», членами 

которого из информантов являются Тютенькова В.Н., Дмитриева А. П. и Евсеева Н.И. 
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ҼОЖ 811.512.122 

АВИЛХАН Х., ТУРГУМБАЕВА Н.К. 

ҚАЕУ, Ҿскемен қ.  

 

ЕРІН ҤНДЕСТІГІ ЗАҢЫ ЖҼНЕ ОНЫҢ ҚАЗІРГІ ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕ 

САҚТАЛУ МҼСЕЛЕСІ 

 

Қазіргі қазақ тілінде ерін ҥндестігі сақталғанба,байырғы қазақ тіліндегі ерін 

ҥндестігінің қаймағын бҧзбай қалай қалпында қалдырамыз деген сауалдар қазақ тілі 

жанашырларының кҿкейін тескен ҿзекті мҽселе ретінде шешімін таба алмай келеді. 

Ерін ҥндестігінің сингормонизм заңдарының бір тармағы екені белгілі. Қазақ тіл 

білімінің негізін қалаған ғалымдар А.Байтҧрсынҧлы, Х.Досмҧхамедҧлы еңбектерінде 
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сингармонизм зандылығына ерекше мҽн берілген. Ҿз кезінде Х.Досмҧхамедҧлы 

"Қазақ-қырғыз тілдерінде сингармонизм заңына кҿнбейтін сҿз, сҿз ҿзгерісі жоқ. 

Сингармонизм тілімізді ҥйренуге, ҥйретуге жеңілдетіп тҧр, жаңа сҿздер тудырып, 

сҿздер қосып, адастырмайтын қарақшы даңғыл жол болып тҧр",- деп анықтап кетеді 

[1, 85]. 

Сонау кҿне тҥркілер заманынан бері тілімізде мҧндай заңдылықтардың 

болғанын дҽлелдейтін тҧжырымды ойдың иесі - зерттеуші  В.А Богородицкий. Ғалым 

тҥрлі тҥркі тілдерінің сҿз формаларындағы сингармонизм заңдылықтарын 

тҧжырымдап шықты. Ол тҥркі тілдеріне тҽн сегіз дауысты дыбысқа (о – ö, u – ü, a – 

ä/e, y(ы)-i) негізделген сегіз тордан тҧратын кесте жасады да, кҿлденең тҿрт қатарына 

тҥбір буынындағы тҿрт ерін дауыстыны, яғни о – ö (жуан), u – ü (жіңішке); аффикстік 

вокализмнің екі типіне сҽйкес кестені тігінен екіге бҿліп, еріндік: a – ä/e (ашық), y-i 

(қысаң) дыбыстарын орналастырды[2]. 

Сҿйтіп сингармонизм тҥркі тілдеріндегі, оның ішінде қазақ тіліндегі кҥрделі 

қҧбылыс ретінде сҿздің просодикалық белгісі, ол сҿздің кҧрамындағы дыбыстардың 

бҽрін қамтиды, соның нҽтижесінде дыбыстардың басы бірігіп, бҥтін бір сҿзге 

айналады, ол тек сингармонизм арқылы ғана дҧрыс айтылады, сингармонизм арқылы 

ғана дҧрыс танылады [2]. 

Сингормонизімдегі елеулі мҽселенің бірі-ерін ҥндестігі. Ерін ҥндестігі жайлы 

мҽліметтер беретін академикІ. Кеңесбаевтың 1954 жылы жарық кҿрген «Қазіргі қазақ 

тілі» деп аталатын еңбегінің фонетика тарауында былай делінген: «Ҽдеби тілде (жазу 

нормасын еске алғанда) ерін ҥндестігі тіпті еленбейді десе де болады. Осыған 

қарағанда ерін ҥндестігінің қазақ ҽдеби тілі ҥшін айтарлықтай ҥлкен мҽні бар деуге 

болмайды [3, 283 б.].  Ал келесі бетте былай жазылған: «Қазақтың ауызекі тілінде 

аздап болса да ерін ҥндестігі байқалады. Ерін ҥндестігінің кҥші ҥш буыннан аспайды: 

ҽсіресе екі буынды сҿзде ерін дауыстысымен келген алғашқы буынның еріндік 

ықпалы анық сезіліп тҧрады: ҥшінші буында солғындау сезіледі», мысалы: ӛнер-

ӛнӛр,бӛлме-бӛлмӛ,тӛсек-тӛсӛк,құндыз-құндұз,сүйек-сүйӛк,жүзді-жіздү,ада-гүде-

ада-гүдӛ,күміс-күмүз,сӛне-сӛнӛ,бүйрек-бүйрӛк,тӛлеу-тӛлӛу,күндері-күндӛрү,күлте-

күлтӛ,түсім-түсүм,мұрын-мұрұн,жұлын-жұлұн,тұлым-тұлұм,кӛрсету-

гӛрсӛту,бӛшке-бӛшкӛ жҽне т.б [3, 284 б.]. Осы қағида фонетика оқулығының кейінгі 

басылымдарында да ҿзгеріссіз қайталанып жҥр. 

Рабиға Сыздықта ерін ҥндестігі туралы ҿз зерттеуінде былай дейді: «Сҿздің 

басындағы немесе бірінші ашық буындағы ҧ, ҥ, у, о, ҿ дыбыстары жҽне екі 

дауыстының ортасында келген у дыбысы (тауық, бауыр) сияқты сҿздерде келесі 

буындағы ы, і дыбыстарын ҿзгертіп, ҧ, ҥ-лерге жуықтатып естіртеді. Мысалы: кҥ-ліп, 

қҧ-лын, бҥ-гін, о-рын болып айтылады. Еріндік дыбыстардың ықпалы ҥшінші, 

тҿртінші буындарда біртіндеп ҽлсірей береді. Мысалы: күмістің деген сҿздің екінші 

буыны ҥ-ге ҧқсап, соған жуық айтылса, ҥшінші буынында і-ге «кҥмҥсті» деп жуықтау 

айтылады.  

Қазіргі қазақ тілі білімінде Ҽ. Жҥнісбек, М. Жҥсіпҧлы (сингармониялық 

теорияны қалыптастырушылар), Ж. Ҽбуов, С. Мырзабековтің зерттеулерінде ерін 

ҥндестігінің қазіргі қазақ тілінің жҥйесіндегі қызметі, сҿз бойындағы таралу шегі 

анықталды. Ҽ. Жҥнісбеков ҿз зерттеулерінде ерін дауыстыларының жасалу жолдарын 

инструменттік талдау арқылы дҽлелдеп, нақты тҧжырымдарды жаңаша қырынан 

тҥсіңдірді. Ғалымның пікірінше, ҥндестіктің екі тҥрі фонологиялық та, фонетикалық 

та тҧрғыдан тең қҧбылыстар. Сондықтан олар бҥтін жҥйенің қҧрамды бҿліктері 

болып саналады [2,82]. 
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Ерін ҥндестігі қҧбылысы қазақ тіл білімінде де ҿз дҽрежесінде зерттеу еншісіне 

ие болмады. І.Кеңесбаев, Ж.Аралбаев сынды ғалымдар ҿз еңбектерінде ерін 

ҥндестігіне қысқаша тоқтала келе: "Ерін ҥндестігі (лабиалдық аттракция немесе 

лабиалды сингармонизм) қазақ тілінде езу ҥндестігіне қарағаңда ҿте сирек кездеседі. 

Қазақтардың ауызекі тілінде аздап болса да ерін ҥндестігі байқалады [3], сҿздің 

бірінші буынында ерін дауыстысының (о, ҿ, ҧ, ҥ) біреуі келетін болса, одан соңғы 

екінші кейде ҥшінші (ҿте сирек) буындағы езу "е, ы, і" дауыстылары кейде сҿйлеуде 

"ҿ, ҧ, ҥ" ерін дауыстыларымен ҥндеседі – комбинаторлық тҥрде алмасып айтылады", -

деп оған себеп кезінде тҥркі тіл білімінде қалыптасқан қазақ тіліңдегі ерін ҥндестігі 

қырғыз жҽне алтай тілдеріңдегідей аса маңызы жоқ делінген пікір ҥстем 

болғаңдығыңда еді. Ҽрі тҥркі тілдерінің кейбіріңде ҽлсіз байқалатын ерін ҥндестігін 

желеу етіп, тҥркі тіл біліміндегі бҧл қҧбылыс кейін пайда болған деген пікір 

қалыптасты. Еріндіктерді «бас буыннан басқасында келмейді, бас буыннан басқасын 

сҥймейді» деп жазуда шектеген А. Байтҧрсынҧлы екені белгілі. Бҧған қарағанда, олар 

бас буыннан басқа буында айтылмайтын сияқты.  

Ерін ҥндестігін аңғарып, айқындау ҥшін орыс тілді зерттеушілердің қазақ тілі 

жҿніндегі еңбектерін екшеп, зерделеу керек болды.  

Осыдан бір ғасыр бҧрын қазақ тілінде ерін ҥндестігі мықты болғанын ірі 

тҥркологтар В.В. Радлов, П.М. Мелиоранский т.б ғалымдардың еңбектерінен жақсы 

кҿруге болады.  

Академик В.В. Радлов «Опыт словаря тюркских наречий» деп аталатын 

еңбегінде қазақ (кітапта қырғыз деп берілген) сҿздерін мол қамтыған. Фонетика 

тҧрғысынан сҿздіктің бір артықшылығы-сҿздер орыс алфавиті негізінде жазылған. Ал 

араб алфавитімен жазылған сҿздерден ҽсіресе ерін ҥндестігін айқындау мҥлдем қиын. 

Тҥркі сҿздерінің дыбыстық жҥйесін дҧрыс беруді мақсат еткен В.В. Радлов қазақ 

сҿздерін: бӛлтүрүк, дүрүлдӛ, тоқшұлұқ тҥрінде жазған.  

Қазақ тілінің грамматикасын жазған профессор П.М. Мелиоранский қазақ 

сҿздерін тӛрӛлӛр, тӛрӛлӛрдүң, тӛрӛлӛргӛ, тӛрӛлӛрдӛ, тӛрӛлӛрдӛн, тӛрӛлӛрдӛ, 

тӛрӛлӛрдӛй деп септеп, жүдӛгӛй, жүдӛгӛймүн, жүдӛгӛйсүң, жүдӛгӛйсүз деп 

жіктейді. Оның айтуынша, ерін ҥндестігі қазақ, қырғыз тілдерінде ҧқсас, тек қазақ 

тілінде о дыбысы бірінші буында ғана айтылады.  

В.В. Радлов та, П.М. Мелиоранскийде: «Сонда Тарғын сӛйлӛйдү, сӛйлӛгӛндӛ бҥй 

дейді» деп келеді. Ал бҧлардың тҥсінігінде, жазуында (дҽл мҽселеге байланысты) 

білместік бар деу қисынсыз. Себебі жазуды дамытамыз деп жҥріп, тіліміздегі осы бір 

жарасымдылықты қҧнсыз етіп алғанымыз рас.  

Ерін ҥндестігі қазіргі тҥркі тілдерінің біріңде мҥлдем кездеспесе, екіншілерінде 

ҽрқилы кҿрініс беріп, ҿзінше ерекшеліктерге ие. Бір тҥркі тілдерінде қҧбылыс тек 

қана тҥбір сҿздермен шектелсе, ендігі бірінде бҥткіл сҿздің қосымшаларын 

(қосымшалар қҧрамын) қоса қамтып, ал ҥшіншісінде бір қосымшаның қҧрамында 

ғана байқалып, онан кейінгілеріне ҽсері болмауы мҥмкін. Қырғыз, алтай бҧлардан 

кейінгі тува, хакас, якут тілдерінің фонетикалық жҥйесінде ерін ҥндестігі тіл 

ҥндестігімен бірдей маңызды қызмет атқарады. Тува, хакас, якут жҽне басқа тҥркі 

тілдеріндегі ерін ҥндестігі кҿбіне кейінгі буындардағы қысаң дауыстыларға тҽн болса, 

қырғыз, алтай тілдерінде қысаң мен ашық дауыстыларға да тҽн қасиет [3]. Міне осы 

тілдердегі қҧбылыстың жайын ғалым Ф.Г.Исхаков сҿз қылып, ерекшелікте кҿрсетіп 

берген. Тҿменде автор кҿрсеткен қазіргі тҥркі тіддеріндегі ерін ҥндестігінің сипаты 

осы шамада. 
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1-кесте - Қазіргі тҥркі тіддеріндегі ерін ҥндестігінің сипаты 
Қазақ бүтін Күміс кӛмір отыз мұрын 

Қырғыз бүтүн Күмүш кӛмүр отуз мурун 

Алтай будун Күмүш кӛмүр отус (тумчук) 

Якут пүдүн Кӛмүс кӛмӛр отут мурун 

Хакас пүдүн Күмүс кӛмер отыс пурун 

Құмық бүтүн г 'үмүш к'ӛмүр отуз бурун 

Тува пүдүн (мӛңгүн) хӛмүр — (думчук) 

Үйғыр пүтүн Күмүш кӛмүр оттуз бурун 

Шор пүдүн Күмүш кӛбүр одус пурду 

Түрікмен бүтен Күмүш кӛмүр отуз бурун 

Татар бӛтӛн Кӛмеш күмер утыз борын 

башқүрт бӛтӛн Кӛмӛш күмер утыз борон 

 

Кестеде ҽр тілге қатысты фактілер ішіндегі қазақ тілі деректерінен ерін ҥңдестігі 

байқалмайды. Яғни, сол кездегі қалыптасқан дҽстҥр бойынша, бҧл қҧбылыс 

еленбеген. Оның ҥстіне автор бҧл кестеде тек мысал алынып отырған тілдердің 

сҿздіктерде беріліп жҥрген жазу ҥлгісін пайдаланған. Ал сҿздіктер болса, олардағы 

сҿздердің жазылуы емле тҽртібімен берілетіні тҥсінікті. Мҧны қазақ тілінен 

келтірілген мысалдардың жазылуынан анық кҿруге болады. Егер кестедегі қазақ 

мысалдарын транскрипциялау ҥлгісімен берер болсақ, сҿз жоқ, былай таңбаланар еді: 

бүтүн, күмүс, кӛмүр, отұз, мұрұн [1]. 

Сингармонизм – тіліміздің тарихи дамуының нҽтижесінде қалыптасқан 

заңдылық, ҿзге тілден ерекше етіп тҧратын ҿзіндік жарасым. Тіліміздің табиғи 

жарасымдылығына ерін ҥндестігі де жатады. «Ерін ҥндестігі ҿткен ғасырлар ішінде 

кҥшті болған, енді ҽлсіреп қҧрып барады» (академик Н.Сауранбаев) десек, оған себеп, 

біріншіден, жазудың ықпалы, ҿзіміздің қҧнтсыздығымыз болса, екіншіден, 

артикуляциялық базамыздың дамуы, ерін ҥндестігі жоқ кҿрші тілдердің ҽсері деп 

қарау керек. 

 Қазіргі кезде, ҽсіресе жастардың тілінде тіпті екінші буында да еріндіктерді 

айтпау заңдылыққа айналды деуге болады. Ал қарттар тілінде бҧл заңдылық 

сақталған, мысалы: Атасы ӛлүпқалдұдағұбауұрларұнбауұрұна салып алды. Бір азамат 

ӛсүрүпӛндүрдү. Онұмнұң ӛзү ұмұтұлұп қалды. Байдың балдары бізге итін қосат 

ӛстүп келе жатқанда ҽлгі бітти сиа сауұтұмұздұ тесіп тыстады, кітабымызды 

шимайлап тыстайт, аузұ қисық босада байдың баласы сӛйлӛсүн деген[4]. 

Кірме сҿздердің игерілуі турасында зерттеуші Х. Досмҧхамбетҧлы: «Жат 

сҿздерді ҿзгертпей, бҧлжытпай алатын жер дҥниеде тіл жоқ деп айтса да болады. Жат 

сҿздерді ҿзгертпестен алып, бастапқы қалыбымен тілге сіңіреміз деген - шатасқандық. 

Бҧл жолда жҥрген адамдар тілімізге орасан зиян келтіреді» деп ҿзінің кҿзқарасын 

білдіріп, тілдің қалыптасқан даму заңдылықтарын бҧзатынын дҿп басып айтқан 

[3,26]. Сол кездің ҿзінде-ақ аса кҿрегенділікпен айтылған осы пікірдің 

шыншылдығына бҥгінгі ҧрпақтың қолданып жҥрген шҧбарланған тілі дҽлел бола 

алады. Мҽселен кірме сҿздерді сол қалпында емес ҿз тілдеріне ыңғайластырып 

айтатын бірден-бір тіл тҥрік тілі болып есептеледі, мысалы: Азия-Acъя, полиция-

полис, велосипед-бисиклет, мотоцикл-мотоциклет, телеграмма-тельграф, август-

аъюстус, секунд-сание, картофель-пататес, руский-руч, карта-харита, Ливия-

Либия, автобус-аутобюс ,соус-цыц, музей-мүземдеген сҿздерден бҧзылмағандығын 
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байқай аламыз. Қазақ тіліндекірме сҿздер ҿзгертіліп айтылудың орынына теория 

жҥзінде тек орфоэпиялық сҿздіктерден ғана кҿре алатынымыз жасырын емес.Осы 

тҧрғыдан алып қарайтын болсақ, ерін ҥндестігін жазу танитын жастардан гҿрі кҿне 

кҿз қарияларымызда сақталған.Жҽне де жоғарыда айтып кеткеніміздей, кірме 

сҿздерді мысалы керует-кровать, машина-мәшін, конфеты-кәмпит, ящик-жәшік, 

сумка-сӛмке, самовар-самаурын, баклашка-бақалшық, малыш-мәліш, гири-кір, суд-

сот, кирпич-кірпіш, ботинки-бәтеңке, труба-тұрба, чайник-шәйнек, шәугім, калоши-

гәлӛш, стул-үстел, шкаф-ышкап, утюг-үтік, бутылка-бӛтелке, трактор-трәктір, 

буран-боран, ишак-есек, аркан-арқан, камыш-қамыс, сундук-сандық, караул-қарауыл, 

багатыр-батыр, Москва-Мәскеу, майка-мәйкі, карандаш-қарындаш деп ҿз тілімізге 

ыңғайластырылып ҿз тілімізге сҽтті кіріктірілген сҿздер саны аз емес,алайда 

ҿзгеріссіз қалып,тіл ҥйлесімділігін бҧзатын университет, институт, циркуль, цирк, 

театр, кино, студия, телефон, компьютер, калькулятор, принтер, интернет, модем, 

модель, роль, журнал, газет сол қалпында жҧмсалады, ал егер ҥндестік заңы бойынша 

біз оларды үнверстет, иінститүт, сіркүл, сіірк, телепон, кәмпютр, әкумләтр, 

принтір, інтернет, мәдем, гәзит, рӛл деп айтуымыз шарт.Тағы да осындай сҿздерді 

ҿз тілімізге негіздеп айтар болсақ, аз да болсақ ҿз тіліміздің тазалығын сақтап қала 

аламыз. 

Оған дҽлел ретінде ерін ҥндестігі бар сҿздерді ҽр жастағы адамдарға айтқызып, 

бейнежазбаға тҥсірдік,расында тек қарттардың кейбірі ғана сақтайтыны белгілі 

болды. Тіпті қазақ тілінің мамандарын даярлайтын ЖОО-да оқытылатын қазақ тілін 

оқыту ҽдістемесі пҽнінің оқу-ҽдістемелік кешенінде арнайы тақырыптардың арасында 

фонетиканы оқыту барысында ерін ҥндестігін сақтауды ескерудің арнайы ҽдістемесі 

алдарыңызға ҧсынып отырғанымыз «Фолиант» баспасынан «Қазақ тілін оқыту 

ҽдістемесі»  «2010 жылы» шыққан оқулығының фонетиканы оқыту ҽдістемесі 

бойынша қарастырылатын тақырыптар  

1. Қазақ тілі дыбыс жҥйесі элементтерін оқыту ҽдістемесі 

2. Дыбыс жҥйесінен жҥргізілетін сабақ жоспарлары 

3. Буын жҽне оның тҥрлері 

4. Орфографияны оқыту 

Егер қазақ тілін ҥйретер болашық мҧғалімдер білмесе мҧндай заңдылықты 

қарапайым тіл ҥйренушілер қайдан білсін. 

Сонымен, шағын зерттеуіміздің нҽтижесінде ерін ҥндестігі-қазақ тілінің ҿзіндік 

ерекшелігі,дыбыстың ҽуезділігінің кҿрсеткіші бола тҧра, қазіргі таңда жоғалу ҥстінде, 

тек қарттар тілінде сақталғанын байқаймыз,ал тілдің тҿл қасиетін сақтау-біздің 

міндетіміз. 
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АЗИМБАЕВА Д.М. 

С. Аманжолов  атындағы ШҚМУ, Ҿскемен қ. 

 

ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙДА МЕКТЕПТЕРДІ БАСҚАРУ МҼСЕЛЕЛЕРІ 

 

Қазіргі кездегі ҽлеуметтік-саяси жҽне экономикалық жағдайда оқушылар 

тҽрбиесіне, оқыту мен дамытуына жаңа талаптар қою білім беру жҥйесіне реформа 

жасаудың маңызды міндеті болып табылады. Осы міндетті орындауда жалпы білім 

беретін мектептердің ролі ерекше. Алайда ҿткен ғасырдың соңғы онжылдығында 

қоғамда болған ҿзгерістер барысында мектепте білім беру жҥйесі бҧл мақсатты толық 

жҥзеге асыра алмады. Ол жалпы білім беретін мектептерді басқарудың тиімділігі 

жеткіліксіз болуына да байланысты болып келді. Бҧның себебі, ҽлеуметтік қарым-

қатынастардың тҥбегейлі ҿзгеруінде. Мҽселен, қазіргі Қазақстанның ҽлеуметтік-

мҽдени жағдайы кҿбіне миграциялық процестердің ҧлғаюы, оның ішінде оралмандар 

санының кҿбеюі, тҧрғылықты халықтың қарқынды тҥрде қалаға кҿшу 

ерекшеліктерімен сипатталады. Осы процестер жалпы білім беретін мектепті басқару 

жҥйесін жаңашаландыруды қажет етті. .Қазақстанда 7160 мемлекеттік мектептердің    

76,7% ауылдық мектептер болып табылады, олардың ішінде 3161 шағын орталық 

мектептер .[1]. 

Ауыл меткептері де  инновациялық бағытта жҧмыстарын ҧйымдастыруға талап 

қоюда, бірҽқта ҽлі де нҽтижелерінің кҿрсеткіштері жоғары деп айтуға болмайды. 

Демек, қазіргі таңда қоғам алдына қойылып отырған басты міндеттердің ең бір 

ҿзектісі – бҥкіл білім жҥйесін жаңартып, дҥниежҥзілік деңгейге сҽйкес келетін, 

жастарға сапалы білім беруге жағдай туғызатын жҽне олардың ҥйлесімді дамуына, 

жеке тҧлға ретінде қалыптасуына бағытталған жаңа ҥлгідегі мектеп қҧру болып отыр. 

Олай болса, бҧл мақcатқа жету  ауыл мектептерді басқаруды жетілдірумен астасып 

жатыр.  

Мектепті басқару мҽселесі ҽрқашанда зерттеуші ғалымдар мен педагог 

практиктердің назарында болды. Мҽселен, басқарудың ҽдіснамалық негіздері В.Г. 

Афанасьев, А.А. Аганбегян, И.В. Блауберг, М.Р. Захаров, В.П. Кузьмин, М.Н. 

Кондаков, В.Н. Садовский, Е.Г. Юдин, Д.М. Гвишиани, В.Ю. Кричевский, Г.Х. 

Попов, И.Т. Фролов жҽне т.б. зерттеулерінде кҿрініс тапқан. 

Соңғы уақытта білімді басқару жҥйесінің тиімді ҥлгілерін ҽзірлеудің қажеттілігі 

жалпы педагогика теориясына белсенді тҥрде енгізіліп жатыр. Осы мҽселеге 

байланысты ғылыми-педагогикалық ҽдебиетті талдау барысында аталмыш саланың 

бірнеше зерттеу бағыттарын айқындауға мҥмкіндік береді.  

Бҧл бағыттардың ең кҥрделі жҽне аса ҿзектісі болып табылатын ҧлттық мектепті 

басқару мҽселесі. Осы орайда қазақ халқының ағартушылары мен педагогтары Ы. 

Алтынсарин, А. Байтҧрсынов, М. Дулатов, М. Жҧмабаевтың кҿзқарастары біздің 

зерттеуімізге ҽдіснамалық негіз болады.  

Қазіргі заманның жалпы білім беретін мектебін басқару мҽселесі отандық жҽне 

ресейлік ғалымдар - Н.А. Ҽбішев, Г.Ҽбілқасымова, Г.З.Ҽділгазинов, Т.М. 

Баймолдаев, Ж.О. Жылбаев , К.Д. Қаракҧлов, Ю.А. Конаржевкий, В.В. Краевский, 

Н.Д. Орлов, С.З.Тайбоғаров, В.П. Симонов, П.И. Третьяков, И.К. Шалаев, Т.И. 

Шамова, С.Е. Шишов, Е.А. Ямбург жҽне т.б. еңбектерінде қарастырылған. Олар 

мектепішілік басқару, педагогикалық менеджмент мҽселелерімен айналысқан жҽне 

мектепті педагогикалық жҥйе ретінде, ҽрі ғылыми басқару нысаны ретінде 
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қарастырып, осы жҥйенің тиімді басқарылуы, сҽтті қызмет етуі пҽрменді басқарушы 

шағын жҥйенің болуына байланысты деп пайымдаған.  

Ауыл мектептерін басқару жҧйесін зерттеуде  орта жҽне жоғары мектептің 

педагогикалық процесін тиімді тҥрде ҧйымдастыру мҽселесіне арналған 

Г.Ҽбілқасымова, Қ. Ж. Аганина, Қ. М. Арынғазин, Б. Ҽдікҽрімҧлы, Б. А. 

Ҽлмҧхамбетов, Ю. К. Бабанский, В.П. Беспалько, М. А. Данилов, М. Ж. Жадрина, Е. 

Жуматаева, Ж. Ж. Караев, С. Т. Каргин, К. М. Кертаева, Ю. С. Мануйлов, Н.А. 

Минжанов, А.Қ. Нургалиева, Л.И. Новикова, П.И. Пидкасистый, А.М. Сидоркин, 

Ш.Т. Таубаева, Н. Д. Хмель, Л. А. Шкутина, С.Н.Қалиева жҽне т.б. еңбектері мен 

мектептердің тҽрбие жҥйесі мҽселесіне арналған зерттеулерінің маңызы ҥлкен болып 

табылады.  

Жалпы білім беретін мектепте иновациялық процестерді басқару мҽселелерін 

Н.А. Ҽбішев, С.М. Бахишева, А.А. Захаренко, В.С. Лазарев, Н.А. Лебедева, Т.А. 

Линчевская, Г.Л. Лукпанов, А.К. Рысбекова, А.Н. Тихонов, Ж.Б. Ҿмірбекова жҽне т.б. 

ҿз еңбектерінде қарастырған. 

Басқару жҽне оны жетілдіру ауыл мектебінде ҿзіндік ерекшелігі бар ҿзекті 

мҽселе болып табылады. Себебі, жаңа типтегі мектептерді (гимназия, лицей жҽне т.б.) 

басқаруда педагогикалық инноватика орын алғанымен олар жҥйесіз, арнайы дағдысыз 

енгізілген. Бҧл жайт кҿбінесе педагогикалық инноватиканың шығу тегі батыс, 

еуропалық жҽне ресейлік болғандығына байланысты. Басқаша айтқанда, 

инновациялық идеяларды жҥзеге асыру кезінде мҽденилік принципі кҿп жағдайда 

толығымен сақталмайды. Осы орайда, Ш.А. Абдраман, Ш.К. Беркімбаева, Р. 

Башарҧлы, К.Ж. Қожахметова, Ж.Ж. Наурызбай, жҽне т.б. білім беру жҥйесін 

басқаруға педагогикалық инноватиканы енгізу мен ҽзірлеуді қазақ ҧлттық мектебінің 

даму мҽселелерімен байланыстыра зерделеген. Жаңа типті мектептерді басқару 

мҽселелері (Ж.О. Жылбаев, Н.И. Хван), соның ішінде ҧлттық гимназиядағы 

педагогикалық инновацияларды басқару мҽселесі (Ш. Ҽмір, Ҽ. Садуақасҧлы, Л.С. 

Сырымбетова жҽне т.б.) бірқатар зерттеулердің негізгі арқауы.  

Алайда, осындай бағыттардың кҿптігіне қарамастан, жалпы білім беретін қазақ 

мектебін, оның ішінде, ауыл мектебін басқару мҽселесі қазіргі ҽлеуметтік-мҽдени 

жағдайда жеткіліксіз зерттелген. Сонымен қатар, озық тҽжірибені зерделеу-бҥгінгі  

кҥннің талабы деп айтуға болады Осы тҧрғыдан шет мемлекеттердегі  мектептерді 

басқару проблемалары да қызық тҧғызады.  

Білім беру саласындағы ҿзгерістерді табысты жҥзеге асырудағы негізгі буын 

болып  мектеп  басшылары табылады. Оқушыларға білім беру ҥрдісіне етер ҽсері 

жағынан, мектептегі кҿшбасшылық тек сыныптағы оқытуға ғана жол беріп 

отыр. Ofsted (Office for Standards in Education, «Білім беру стандарттарын басқару») 

деректері бойынша, жақсы бағаға ие болып отырған мектептердің 90%-ның басында 

мектеп инспекциясы тарапынан жоғары бағаға ие директорлардың отырғандығын 

байқауға болады.Британдық зерттеулер мҧғалімдердің жҧмысының тиімділігі кҿп 

жағдайда мектептің бірінші тҧлғасына байланысты болатындығын кҿрсетіп отыр.[2]. 

Мектептердің басқарушы кадрларын іріктеу тиімді білім беру саясатын қҧруда 

маңызды рҿл атқарады. Қазақстандық мектеп басшысы шеніне кімдер ҥміткер бола 

алады? Мектеп директорларын жҧмысқа алған кезде олардың білім біліктіліктеріне, 

заңдарды білуіне жҽне жҧмыс тҽжірибесіне басты назар аударылады, ал дағды, 

қҧзыреттілік жҽне басшылық ету қабілетіне кҿңіл бҿлінбей қалып жатады. 

Қазақстандық мектептердің директорлары кҿбіне тҽжірибелі ҧстаздардан 

қҧралады. Сонымен, олардың 63%-ының 20 жылдық педагогикалық ҿтілі бар болса, 

http://iac.kz/ru/publishing/chto-nado-sdelat-chtoby-direktor-shkoly-stal-samym-silnym-zvenom-v-kazahstanskom#_edn2
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мектеп басшыларының тек 2%-ында ғана 5 жылдан кем мҧғалімдік тҽжірибесі бар 

екендігін аңғаруға болады. Басқарушы кадрлардың қартайып келе жатқандығы 

байқалады. Директорлық корпусты жаңарту жҥйесі қҧрылмаған.  ЭЫДҦ елдерінде де 

осындай жағдайды байқау қиын емес. TALIS-2013 зерттеуіне қатысушы елдердің 

директорларының орташа жасы 21 жылдық жҧмыс ҿтілі бар 50 жас шамасындағы 

мҧғалімдерден қҧралған. Сол себепті, бҧл елдерде мектеп директорларының резервін 

қҧру жҽне оларды іріктеу мҽселесіне айрықша кҿңіл бҿлінуде. 

Білім беру – басқарушыларды іріктеу критерийлерінің бірі болып табылады. 

Қазақстандық мектептер басшыларының 99%-ында жоғары білімі бар болса, 1% –

 техникалық жҽне кҽсіби білімге ие  [3]. Бҧл ретте, мектеп директорларының, ҽдетте, 

педагогикалық білімінің болуы ғана қарастырылған, олардың білім беру менеджменті 

саласында біліктіліктері жоқ. Елде Назарбаев Университетіндегі магистрлік 

бағдарламаларды қоспағанда, білім беру кҿшбасшылығы саласында арнайы 

бағдарламалар жоқ. 

Педагогикалық мамандықтар бағдарламалары мазмҧнында білім беру 

менеджменті мҽселелері қамтылмаған. Салыстыра кетер болсақ, ЭЫДҦ қҧрамындағы 

34 елдің 24-де мектеп директорларының 89%-ы басқару жҽне кҿшбасшылық 

саласында білімге ие екендігі анықталып отыр [4]. Бҧл елдерде білім беру 

менеджменті саласында білім жҽне дағдыларды игеру мҥмкіндіктерін қамтамасыз 

ететін бағдарламалардың тҥрлері ҿте кҿп. 

ЭЫДҦ елдерінде мектеп директорларын олардың қҧзыреттілік деңгейлеріне 

байланысты жҧмысқа қабылдау тҽжірибесі кең таралған. Ҧлыбритания, Австралия, 

Нидерланды, АҚШ, Жаңа Зеландия жҽне Чилиде мектеп басқарушылары ҥшін 

қажетті қҧзыреттіліктер кҽсіби стандарттармен белгіленген. 

Сонымен, Австралияда қажетті біліктілігінен басқа директор лауазымына 

ҥміткер бес негізгі критерий бойынша тиісті білім, дағды жҽне тҽжірибе 

кҿрсеткіштеріне ие болуы тиіс: білім беру жҽне оқыту саласындағы кҿшбасшылық, 

ҿзін-ҿзі жетілдіру жҽне басқаларды дамыту, инновациядағы кҿшбасшылық, мектепті 

басқарудағы кҿшбасшылық, қоғаммен тиімді байланыс жҥргізе алу мҥмкіндігі [5]. 

Англияда кҽсіби стандарттар ҥш қағидаға негізделеді: оқушыларға байланысты 

бағдарының болуы, кҿшбасшылық жҽне кҽсіби деңгейі. 

2015 жылы ҽлемдік мектептер рейтингісінде кҿшбасшы орынға ие болып 

отырған Сингапурде мектеп директорларын іріктеу – ең қатал ҥрдістердің бірі. 

Ондағы білім беру жҥйесінде мҧғалімдердің кҿшбасшылық қасиеттерін анықтау 

бағдарламасы жҧмыс істейді. Жыл сайын барлық педагогтардың кҿшбасшылық 

ҽлеуетіне баға беріледі. Осылайша, мектеп басқарушыларының резерві жинақталады  

Мектеп директоры лауазымына ҥміткерлер Бағалау орталығында іріктеуден ҿтуі тиіс, 

ол ҥшін қҧзыреттілікті анықтауға бағытталған белгілі бір тапсырмалар орындалады. 

Ҽлеуеті бар ҥміткерлер Ҧлттық білім беру институтында 6 айлық оқу 

бағдарламасынан ҿтеді. Бағдарламадан ҿту барысында олар жалақы алады. Жыл 

сайын шамамен ҥміткерлердің 35%-ы ғана кҿшбасшылық позицияларға ҿте алады 

екен . Мектеп директоры лауазымына ҥміткерлер бекітілгеннен кейін, олар 2 жылдық 

бағдарламадан ҿтеді. Оқудың алғашқы жылы кҿшбасшылықты жаттықтыру 

институтында жҥргізіледі. Екінші жыл мектептегі тҽжірибе тҥрінде жҥзеге 

асырылады. Бҧған қоса, болашақ мектеп басқарушыларын 6 аптаға шетелге оқуға 

жібереді. Оқу шығындарын толығымен мемлекет тҿлейді. Ҽрбір 5-6 жыл сайын 

мектеп директорлары басқа мектептерге ауысып отырады. Бҧл ҽрбір мектептің 

http://iac.kz/ru/publishing/chto-nado-sdelat-chtoby-direktor-shkoly-stal-samym-silnym-zvenom-v-kazahstanskom#_edn6
http://iac.kz/ru/publishing/chto-nado-sdelat-chtoby-direktor-shkoly-stal-samym-silnym-zvenom-v-kazahstanskom#_edn7
http://iac.kz/ru/publishing/chto-nado-sdelat-chtoby-direktor-shkoly-stal-samym-silnym-zvenom-v-kazahstanskom#_edn9
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дамуына жаңаша кҿзқараспен қарауға ықпал етеді, сондай-ақ басқарушылардың 

кҽсіби дамуына септігін тигізеді [6].   
Қазақстандағы білім беру жҥйесі менеджментіне тҽн кемшіліктердің бірі жаңа 

тағайындалған мектеп директорларына қолдау кҿрсету деңгейінің ҽлсіздігі болып 
табылады.  

Мектеп басқарушыларын кҽсіби дамыту саласының сарапшысы Джудит 
Чапмэннің пікірінше, мектеп басқарушыларына қолдау кҿрсетудің тиімді тҽсілі 
менторлық болып табылады [7].  

Білім беру саласында жҥргізілетін реформалар: 12 жылдық білім беру жҥйесінің 
қолданысқа енгізілуі, білім беру мазмҧнын жаңарту, жан басына шаққандағы 
қаржыландыру, мектептердің уақыт ҿткен сайын ҿсіп келе жатқан дербестігі 
жауапкершіліктің басым ҥлесінің мектеп басшыларына жҥктелетіндігін білдіреді. 
Осыған орай, Қазақстанда мектеп кҿшбасшыларының қуатты корпусын дамыту ҥшін 
ҽртҥрлі іс-шаралар кешенін жҥзеге асыру қажет: Олардың ішінде: 

  мектеп басқарушыларды  дайындайтын бағдарламаларға байланысты 
педагогикалық мамандықтарды ҽзірлеу жҽне қолданысқа енгізу; 

 мектеп директорларын жҧмысқа қабылдау ҥшін халықаралық тҽжірибеге 
негізделген кешенді критерийлер жиынтығын ҽзірлеу; 

 басқарушы кадрлар резервін қҧру жҽне дайындау; 
  біліктілікті арттырудың міндетті жаңа жҥйесінің кезеңдеріне жҽне 

элементтеріне сҽйкес мектеп директорлары ҥшін марапаттаулар мен ынталандыру 
жағдайларын ҽзірлеу жҽне қолданысқа енгізу. 
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ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ УЧАЩИХСЯ СРЕДНИХ КЛАССОВ 

 

Личность… выступает как то, что человек делает из себя, утверждая свою 

человеческую жизнь.  

Алексей Леонтьев 

Человек существует лишь настолько, насколько себя осуществляет. Он 

представляет собой, следовательно, не что иное, как совокупность своих поступков, 

не что иное, как собственную жизнь. 

Жан-Поль Сартр 

http://iac.kz/ru/publishing/chto-nado-sdelat-chtoby-direktor-shkoly-stal-samym-silnym-zvenom-v-kazahstanskom#_edn12
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Рассматривая понятие «личностно-ориентированный подход» и его сущность, 

следует отметить, что это подход к обучению, который выражается в учете 

возрастных, психологических, профессиональных интересов, возможностей, 

потребностей учащихся, опоре на принципы дифференциации индивидуализации 

обучения, в личностном развитии учащихся. [1] Важным является то, что этот подход 

направлен на то, что каждый ученик будет воплощать в себе ту индивидуальность, 

что в нем кроется, благодаря содействию учителя и своих собственных сил. Сущность 

личностно-ориентированного подхода заключается в удовлетворении потребностей и 

интересов ребенка, в становлении его уникальной личности, а не только в 

соответствии его развития и формирования с установленными государственными или 

общественными стандартами. [2] В век современных технологий, прогрессирующих 

открытий появляется острая потребность в изучении различных сфер науки, где 

знание иностранных языков далеко не на последнем месте. Одним из таких 

востребованных и универсальных языков коммуникации людей по всему миру 

является английский язык. Будущему учителю английского языка не возможно не 

интересоваться происходящими событиями. Задача нашей профессии состоит в том, 

как правильно и грамотно обучить подрастающее поколение иностранному языку, 

при этом не загоняя учащихся в посредственные рамки мышления. 

Теперь проследим связь между этим подходом, обучением иностранному языку 

и учащимися средних классов. 

Любая народность обладает своими особенностями, американцы и англичане 

тому не исключение. Почему американцы и англичане подумаете вы, потому что это 

две народности, у которых английский язык по праву считается родным. Американцы 

отличаются своеобразной гибкостью в восприятии и оценке того, что происходит 

вокруг них. С одной стороны, они быстро оценивают ситуацию в практической 

деятельности, довольно легко ориентируются в окружающей обстановке. Страсть к 

совершенствованию, изобретательству является характерной чертой американского 

образа жизни. В противовес американской культуре можно представить культуру 

англичан. Англичане, напротив, с трудом сходятся с другими, но зато их дружба 

более прочна и долговечна, они питают огромную необходимость в своем признании, 

в уважении со стороны окружающих. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что личностно-ориентированный подход 

для изучения английского языка наиболее оптимальный вариант, так как для общения 

с представителями вышеупомянутых культур на более-менее равных правах 

неотъемлемым условием будет развитие в нашей среде самостоятельных, способных 

личностей. Наблюдая со стороны за несколькими представителями американской 

культуры, можно с уверенностью сказать, что ценным для них является креативно-

мыслящая личность, с ярко выраженными приоритетами и принципами, при своем 

мнении. Не удивительно, что своих подопечных они обучают мыслить и рассуждать 

так, чтобы каждый мог быть услышанным и имел право на свою точку зрения. На 

наш взгляд это самый наглядный пример использования личностно-

ориентированного подхода в процессе обучения. [3] 

Нами исследован личностно-ориентированный подход именно на учащихся 

средних классов, так как в этом возрасте необходимо поспособствовать ученикам в 

очередной фазе формирования мировоззрения, взглядов, личных приоритетов и т.д. 

Как правило это ребята 10-15 лет, такая возрастная группа именуется «подростковым 

возрастом», что подразумевает собой сознательную регуляцию своих поступков, 

умение учитывать чувства, интересы других людей и ориентироваться на них в своем 
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поведении. В этот самый короткий по астрономическому времени период подросток 

проходит великий путь в своем развитии: через внутренние конфликты с самим собой 

и с другими, через внешние срывы и восхождения он может обрести чувство 

личности. Однако раскрывающееся его сознанию общество жестоко инициирует его. 

Причина психологических трудностей связана с половым созреванием, это 

неравномерное развитие по различным направлениям. Этот возраст характеризуется 

эмоциональной неустойчивостью и резкими колебаниями настроения (от экзальтации 

до депрессии). Наиболее аффективные бурные реакции возникают при попытке кого-

либо из окружающих ущемить самолюбие подростка. В этот период в личности 

подростка сосуществуют прямо противоположные потребности и черты. Сегодня 

девочка-подросток скромно сидит со своими родственниками и рассуждает о 

добродетели. Но уже завтра, изобразив на лице боевую раскраску и проколов ухо 

десятком сережек, пойдѐт на ночную дискотеку, заявив, что «в жизни надо испытать 

все». А ведь ничего особенного (с точки зрения ребенка) не произошло: она просто 

изменила мнение. Как правило, подростки направляют умственную деятельность на 

ту сферу, которая больше всего их увлекает. Однако интересы неустойчивы. Месяц 

позанимавшись плаванием, подросток вдруг заявит, что он пацифист, что убивать 

кого бы то ни было — страшный грех. И по сему увлечется с тем же азартом 

компьютерными играми. Поэтому мы акцентируем внимание на возрасте 

обучающихся, так как это станет отправной точкой применения личностно 

ориентированного подхода для обучения иностранному языку. Ведь для успешного 

изучения иностранного языка необходимо быть увлеченным и заинтересованным в 

практическом применении полученных знаний. Отсюда и вытекает следствие того, 

что личностно-ориентированный подход как нельзя лучше подходит для обучения не 

только по школьным учебным дисциплинам, но и по иностранному языку. [4], [5], [6], 

[7] 

Прежде чем приступить к практической части, хотелось бы пояснить с помощью 

каких форм может происходить личностно-ориентированное обучение иностранному 

языку в целом. В рамках интеграции личностно-ориентированного образования и 

информационных технологий становится необходимым использование на уроках 

английского языка следующих форм:индивидуальная работа;групповая 

работа;дифференцированная работа, творческие задания по выбору;самостоятельная 

работа;обучение сотрудничеству; метод проектов;разно уровневое обучение;создание 

ситуации успеха. Ниже приведем подробные примеры применения вышеуказанных 

форм личностно-ориентированного подхода для учащихся средних классов. 

Пример 1. Групповая работа по предложенным темам. Класс – 7.  

Make up groups in four. 

1. Healthy food 

2. Fast food 

Task is to discuss in groups given topics. However, the first group will prove that 

healthy food is very useful and the second group against say that fast food is more useful 

than healthy. On a blackboard, you can find keywords you should use in speech. You have 

10 minutes for discussion. 

Keywords: keep fit, balance, strong health, vitamins, to go in sports, gym, to get, 

process, getting better, milk shakes, crispy, fat, tasty, depend on, flavor, to make, 

restaurants, fast, to save time, cheap, price. 
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Пример 2. Дифференцированная работа по карточкам. 

Theme: «What do you think about your future?»  Form: 7 

 

«FINE» STAGE – 2 mistakes and max. mark is 4. 

«GOOD» STAGE – 1 mistakes and max. mark is 4. 

«HAPPY» STAGE – no mistakes and mark is 5. 

 

«Fine» stage:  

- Make up 6 sentences using Future Simple and Present Simple Tenses. Use 

keywords: space discoveries, to be optimistic about, they say…to control, diseases, 

enter competition, be nervous (exited),get through to the final, deadline, free, left 

to, moved to, biographies.  

«Good» stage:  

- Make up 6 sentences using Future Simple and Present Simple Tenses and 

then retell your opinion. Use keywords: space discoveries, to be optimistic about, 

they say…to control, diseases, enter competition, be nervous (exited), get through 

to the final, deadline, free, left to, moved to, biographies. 
 

 

«Happy» stage:  

- Make up a dialogue about our future lifestyle using Future Simple and 

Present Simple Tenses. The number of sentences are about 16.Use keywords: space 

discoveries, to be optimistic about, they say…to control; diseases,enter 

competition, be nervous (exited), get through to the final, deadline, free, left to, 

moved to, biographies, Government, population, Earth, the Sun, cosmonauts, fly, 

UFO. 

 

 
Пример 3. Создание ситуации. Класс – 8. 

Учащимся предлагается ситуация под названием «Howtosurviveonan uninhabited 

island?» 

 

 

Для более правильного хода рассуждений устанавливается правило: необходимо 

использовать как можно больше условных предложений разных типов. 

(IfclausesorConditionals) На обдумывание дается 10 минут и предлагается список 

вспомогательных слов, фраз, выражений. 
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Keywords: to survive, to escape, alone, to die, boat, signal, SOS, to try, plants, way, 

sea, soult water, to grow, to search, tree(s), to be afraid of, insect, sickness, to find out, 

immediately, sunny, hot, however, in my opinion, to be honest, as far as I have heard.., I 

suppose, to destroy, in my mind, quickly, in short. 

Пример 4. Самостоятельная работа в форме аудирования. 

Theme: Television in our life. Form – 8. 

 
Listening 

For each question, there are three pictures and a short recording. Choose the correct 

picture and put a tick (✓) in the box below it. 

1. What kind of TV programs are the most popular among teenagers? 

с  
2. According to the speaker, at what time do we usually watch television at home? 

 
3. What channel can give us a view of nature‘s life? 

 
 

 

В заключении, хотим отметить, что для более эффективного обучения 

иностранному языку данный метод подходит как нельзя лучше. Проведя работу по 

исследованию личностно-ориентированного подхода в обучении иностранному языку 

учащихся средних классов, можно сделать следующие выводы: 

- личностно-ориентированный подход, направленность которого нацелена на 

раскрытие индивидуальности ребенка, поможет максимально усвоить тот материал 

иностранного языка, что указан общеобразовательной программой плюс способствует 

дополнительному самообразованию; 

- благодаря данной технологии ребята будут иметь возможность свободно само 

выражаться не только на родном, но и на английском языке, так мы дадим шанс 

развиваться тому поколению, которое в будущем будет способно контактировать со 

всем остальным человечеством так, что их мысли и идеи будут правильно поняты; 

- и наконец, сам процесс изучения иностранного языка будет достаточно 

интересен и не вызовет особых затруднений, так как учителя всегда открыты и 

готовы помочь ребенку в усвоении чего-то нового. 
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С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Ҿскемен қ. 

 

ШЕТЕЛ ТІЛІН ОҚЫТУДАҒЫ ЛИНГВОМҼДЕНИ ҚҦЗЫРЕТТІЛІКТІ 

ПАЙДАЛАНУДЫҢ ҦСТАНЫМДАРЫ 

 

Қоғамдағы жануарлар, ел дамуындағы тың стратегиялық бағдарлар мен 

қағидаттар, қоғамның ақпараттануы жҽне ғылым мен техниканың қарыштай дамуы 

білім беру жҥйесінде де тҥбегейлі ҿзгерістер жасауға себеп болды. Ҿйткені жаңа 

уақыт талабы рухы биік, болашаққа зор сеніммен қарайтын, оның дамуына ҿзіндік 

ҥлес қосатын, халықаралық стандартқа сай, бҽсекеге қабілетті, танымдық деңгейі 

жоғары, білімді де білікті маманды қажет етеді. 

Қазақстан Республикасындағы он екі жылдық орта білім беру 

тҧжырымдамасында он екі жылдық мектептің педагогі жоғары деңгейде 

қалыптастырудың бірнеше қҧзыреттілігін игеруге міндетті деп белгіленген. 

Қҧзытеттіліктің жаңа ғылыми оқулықтарда берілген анықтамасына сҥйенетін болсақ, 

қҧзыретттілік дегеніміз- оқушының алған білімі мен дағдыларын тҽжірибеде, 

кҥнделікті ҿмірде қандай да бір практикалық жҽне теориялық проблемаларды шешу 

ҥшін қолдана алу қабілеттілігі. Шет тілін оқытуда оқушылардың лингвомҽдени 

қҧзыреттілігіне тоқталатын болсақ, лингвомҽдени қҧзыреттілік оқушылардың 

меңгеріп жатқан шет тілінде грамматика арқылы яғни сҿз арқылы мҽдениетін тану. 

Лингвомҽдени қҧзыреттілік жеке тҧлғаның рухани ҿсуін қалыптастырады, адамдарды 

тҥсіне білуіне кҿмектеседі. Сондықтан мҧғалім білім алушыны алдына мақсат қоя 

алатын, анық та дҧрыс сҿйлей алатын, тҥсіне білетін, ҿзгені қызығушылықпен тыңдай 

алатын ҿмір жолына аттандыра білуі керек. 

Лингвомҽдени қҧзыреттілікті іске асыру кезінде тҧлғаның бойында мынадай 

қасиеттері дами тҥседі: 

1) ҽлемге деген эмоциялық-бағалық қарым-қатынасы, сезімдері, эмоциялары 

ҿзгереді; 

2) оқушылардың жеке тҧлғалық жҽне ҽлеуметтік бейімделуі байқалады; 

3) мҽдениетаралық субъект ретіндегі оқушының белсенді коммуникативті 

ҧстанымы қалыптасады; 

4) жан-жақтылық, мҽдени қарым-қатынас, мақсатқа ҧмтылушылық, бірлесіп 

жҧмыс істеу, жауапкершілік, шығармашылық белсенділік сынды қабілеттері дамиды; 

5) зияткерлік жҽне танымдық қасиеттері дамиды, соның ішінде  ҿз бетінше шет 

тілін меңгеруге деген қызығушылығы артады; 

6) ҿнімді жҧмыс істеу шығармашылық қабілеті жетіледі, зерттелетін тілді 

қолдану арқылы ғылыми-зерттеу тҽжірибесі пайда болады; 

Лингвистиканың қазіргі заманғы даму кезеңінде бҧрындары ғалымдар 

талқысының ортасында кҿбіне тілдің шығу тегі мен тілдер туыстық байланысын 

анықтау мҽселесі (салыстырмалы-тарихи парадигма) жҽне де тілдің ҿзінің қҧрылым 

мҽселесі (жҥйелік-қҧрылыстық парадигма) болғанын айтпай кетуге болмайды, ал 

http://www.nnmama.ru/psyart1
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қазіргі кезде алдыңғы қатарға тілдің адам ҽлемімен қандай байланыста екені мен адам 

тілге қаншалықты тҽуелді екен (антропоцентрикалық парадигма) туралы мҽселелер 

шығып отыр. 

Шет тілін оқытудың ҿзекті мҽселелерінің бірі бҥгінгі таңда тіл иесі ҽлемін 

анағҧрлым тереңірек зерттеу қажеттілігі есептеледі [6, б. 93].  

Қазіргі заманауи ҿмір жағдайы шет тілін ҥйренуде оны шынайы ҽрекетті 

табысты тҥрде жҥзеге асыру ҽрі басқа мҽдениетті тасымалдаушылармен шынайы 

қарым-қатынас жасау қҧралы ретінде ҥйренуді талап етеді. Ағылшын тілі де 

халықаралық тіл мҽртебесіне ие жҽне мҽдениетаралық коммуникацияға қажет тіл 

болып саналады. Бір жағынан ағылшын тіліндегі мҽдени дҥниетаным кҿрінісін 

меңгеру оның нҧсқаларының алуан тҥрлі болып келуімен қиындық туғызады. Себебі 

олардың ҽрқайсысы коммуникативтік жағдаятта қолданылғанда жалпы тілдік норма 

мен дҽстҥрлі ережелер тҥрінде қандай да бір инвариантты болып келеді. 

Тіл ҥйренушілердің назарын коммуникация барысында сҿздердің қолданысына 

ерекше мҽн беруін ҥйрету қажет. Себебі тҥрлі мҽдениет ҿкілдерінің сҿйлеу 

нормалары мен этикеті бір-біріне ҧқсамайды. Мысалы, бір нҽрсеге келіспеушілікті, 

ҥзілді-кесілді қарсы болуды орыс ҧлты ҿкілдері «Нет, я не согласен» деп берсе, 

ағылшындар «Yes, that‘s rather an attractive idea, but…..» деп білдіреді, ал қазақтар 

«келіспеймін, келісе алмаймын» деп жеткізеді. 

Сондай-ақ грамматикалық тҧрғыдан дҧрыс қҧрастырылған тіркес «What do you 

want?» ағылшындар ҥшін жағымды реңкте айтылмайды, оның орнына «What would 

you like?» немесе «Can I help you?» тіркестерін қолданған жҿн. 

Оқытудың тағы бір аспектісі сҿйлеу ҽрекетінің мазмҧнын қҧрайтын тематика. 

Британдықтар тематикасында ауа-райы мен денсаулық жҿнінде ҽңгімелесу ҥнемі 

ҿзекті. Десекте, тҽжірибе кҿрсетіп отырғандай мектепте де, жоғары оқу орнында да 

қарым-қатынастың басты формасы «Шетел тілі» сабағы аясында ғана оқытылады, 

тілден тыс мазмҧнға жеткілікті кҿңіл бҿлінбейді. 

Шет тілін оқытуда лингвомҽдени тҽсілді тиімді жҥзеге асыру ҥшін сҿйлеу 

бірліктерін енгізуде, оны сҿйлеу жағдаятпен ажырамас бірлікте болатын вербалды 

қарым-қатынас, бейвербал қарым-қатынас, узус-пен бір жиынтықта қатар қолдану 

керек. 

Мысалы: Кездескендеайтылатын «How are you?» - I‘m fine, thanks. And how are 

you?- Very well, thank you»- фразасын ҥйреткенде оқытушы оқушының назарын: 

-фонетикалықрҽсімделуіне, фразаҽуеніне; 

-лексикалық рҽсімделу ерекшелігіне (жауапта «fine» сҿзін қайталауға 

болмайтынын); 

-ҿзкҿңіл-кҥйін білдіруде шағым айтпайтын британдық коммуникацияның 

ерекшелігіне; 

-сҿйлесіп тҧрғанда арақашықтықты сақтау керек екендігіне аударукерек. 

Бҧл макқсатқа жету ҥшін оқу ҥдерісін мҽдениетаралық қарым-қатынас ортасын 

қҧратын аутентті материалдар негізінде ҽдістемелік тҧрғыдан дҧрыс ҧйымдастыруды 

қажет етеді. Оқушыларды шынайы ағылшын тілді ортаға тарту жолдарының бірі 

ағылшын тілді елдердің сҿз қолдану ерекшелігін мҥмкіндік туғызатын ағылшын-

ағылшын сҿздігі материалдарын пайдалану болып табылады: «ethos»-fundamental 

principles, «to be ahead of» -to be better than, «hothousing» -to intensely educate young 

children(as a plant in a hothouse gets intense heat), «to lessen- to diminish», «to tap-to hit 

the finger», «well of -rich», «toddler»- a child aged approximately 18 months-3 years). 
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Мультимедия технологиясын қолдану сҿйлеу жағдаяттарын модельдеу, шынайы 

қарым-қатынасты ҧйымдастыру, вербал жҽне бейвер балқарым-қатынас тҥрлерінің 

ҧлттық ерекшеліктерін визуалды демонстрация арқылы елтану білімін оқу ҥдерісі мен 

интеграциялау мҥмкіндігін едҽуір кеңейтеді. Интернет қолжетімділігі аутентті 

мҽтіндік, дыбыстық ақпаратпен бейнеақпаратты қолдануға мҥмкіндік береді. Ҿзін 

қоршаған ҽлем мен адамды білуге жҽне тҥсінуге жол ашатын e‘mail жобалар бар. 

Интерактивті қарым-қатынас жҥйесінде электронды поштамен жеке хат алмасу, 

адресат пен шынайы диалог жҥргізуге, ҿз ойыңды дҽл, анық жеткізуге, алған 

ақпаратты қабылдауға жҽне бастапқы мҽліметті тҥзету мақсатында қосымша ақпарат 

сҧрауға керемет мҥмкіндік береді. 

Осылайша, шет тілін оқытудағы лингвомҽдени контекст анна тілі мен 

ҥйретілетін тілдегі сҿйлеу бірліктері мен таңбаларының вербал жҽне бейвербал 

рҽсімделуін айырып кҿрсетуге мҥмкіндік туғызады. [2] 

Ҽлеуметтік- мҽдени қҧзырлық ҥш блок білімнен тҧрады: 

- лингвоелтанымдық білім; 

- ҽлеуметтік-психологиялық білім; 

- мҽдениет танымдық білім. 

Лингвоелтанымдық білімдер ҧлттық-мҽдени семантикалық лексикалық бірліктер 

білімі жҽне оларды мҽдениетаралық қатынас жағдайларында пайдалана білу 

дағдылары. Тілін ҥйреніп жатқан ел халқының менталитетінің кҿрінісі ҧлттыз мақал-

мҽтелдер. 

Ҽлеуметтік-психологиялық білім деп мҽдениетаралық коммуникацияда барабар 

қолданылатын ҽлеуметтік-мҽдени тілдік білімді айтамыз. Ҽлеуметтік- мҽдени 

қҧзырлық дағдыларының болмауы коммуникацияны едҽуір қиындатады. 

Мҽдениет танымдық білімдер ҽлеуметтік-мҽдени, тарихи-мҽдени, этномҽдени 

ортаның білім жҽне сол мҽдениет иелерімен ҿзара тҥсіністікке жету ҥшін оларды 

қолдану шеберлігі. Тҧлғалық бағдарлы білім пікірлерін жҥзеге асырудың бір ҽдісі 

болатын, мҽдени танымдық тҽсіл білім беру ҥрдісін қалыптастырудағы, оқыту 

ҽдістемесіне ҥлкен ҽсерін тигізіп қоймай, тең қҧқылы тҧлғалар- мҽдениеттердің 

диалогтың қарым-қатынастағы мҧғалім-студент, студент-топ қатынасының жаңа 

стилін нығайтады. Мҽдениетаралық оқыту теориясына сҽйкес шет тілін меңгеру ҿзге 

халықтың жеке ҧжымдық менталитеті мен мҽдениетіне кірігуді білдіреді жҽне ҽр 

ҧлттық тілдің артында тҧрған осы халыққа тҽн жҽне маңызды қҧбылыстар мен 

ҽлеуметтерден тҧратын ҽлем бейнесінің ҧлттық-мҽдени ҿзгешілікпен танысуды да 

кҿздейді. Ҽлеуметтік-лингвистикалық қҧзырлық тілдің ҽлеуметтік-мҽдени жағдай 

шарттарын пайдалануды кҿрсетеді (ҽртҥрлі ҧрпақ, жыныс, класстар мен ҽлеуметтік 

топтар арасындағы қатынастың ҽлеуметтік нормаларға бағдарлау, салт жораларды 

рҽсімдеуге). Бҧл қҧзырлық ҽр алуан мҽдениет ҿкілдері арасындағы тілдік қатынасқа 

ҽсер етеді. Ҽлеуметтік лингвистикалық қҧзырлық жағдайға сҽйкес тілдік формаларды 

тҥрлендіру мен пайдалану қабілеттілік болып табылады [9, б. 67]. 

Ҽлеуметтік-мҽдени жҽне ҽлеуметтік лингвистикалық қҧзырлықты қалыптастыру 

ҥшін Интернетті қолдану. 

Шетел тілін оқытудың  ең басты міндеті- оқушылардың мҽдениетаралық жҽне 

кҽсіби коммуникативтік біліктілігін қалыптастыру. Оны тануға бағытталған  шетел 

тілін оқыту-лингвистикалық (тілді), дискурсивтік (сҿйлеу), ҽлеуметтік-мҽдени жҽне 

басқа компоненттерден тҧратын кҥрделі интергативтік тҧтастыққа негізделген. Атап 

айтқанда, лингвистикалық компонент-оқып ҥйренетін тілдің фонетикалық, 



25 
 

лексикалық, граматикалық қҧбылыстары мен сол тілдің қалыптасқан заңдылықтарын 

оқушылардың ҿзара қарым-қатынаста қолдана білуге ҥйретеді. 

Кҿрсетілген қҧзырлықтарды қалыптастыру ҥшін шет тілін оқып ҥйренушіге 

тілін ҥйреніп жатқан ел туралы (географиясы, тарихы, мҽдениеті, экономикасы жҽне 

т.б.) белгілі бір білім жҽне де шет тілі иелерінің ҿмір сҥру ҥлгісі, салт-дҽстҥрлері 

жайлы қандай да бір мағлҧматтарға ие болуы керек. 

Мҧндай мҥмкіндікті Интернет ҧсына алады. Интернет технологиялары тілдік 

ортаны барынша тез жасауға жҽне оған кіруге мҥмкіндік береді, яғни тілдің 

функционалдық принципін жҥзеге асыра отырып ҿзге мҽдениетке енуге мҥмкіндік 

жасайды. 

Міне сондықтан да интеракция қҧралы ретінде де, білім алудың қҧралы жҽне 

ажырамас жабдығы ретіндегі интернет арқылы жаңа технологиялар ҧсынып отырған 

бар мҥмкіншіліктерді толыққанды пайдалану қажет. 

Нҽтижесінде оқушылар баспасҿз материалдарына жақсырақ жҽне тез ҥйренетін 

болады, кейін олардың ҽрі қарай дамуы ҥшін, бірақ ғаламтор материалдары негізінде 

қҧрылады. 
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ҚАЗАҚ ПОЭТИКАСЫНЫҢ ЛИНГВОКОГНИТИВТІК СИПАТЫ 

 

Бҥгінгі тілтанымдағы когнитивтік лингвистика қоғамдағытіл білімінің жаңа бір 

саласы ретінде қалыптасты. ХХ ғасырдың соңында бҧл ғылым тілдің адамзат 

танымдық ҽрекет арқылы қалыптасқан ақпарат адам санасында жан-жақты 

арналармен толықты.Зерттеуші В.А. Маслованың пікірі бойынша когнитивтік 

лингвистикадағы басты зерттелетін нысан – зат-тілдік формада кҿрініс табатын сол 

ақпараттардың тек бір бҿлшегі ғана.Соған орай, кҿптеген ғалымдар когнитивтік 

лингвистиканы жаңа ғылыми парадигма деп сипаттайды. 

Когнитивтік лингвистика мҽселелері бҥгінде қазақ тіл білімінде кең тҧрғыдан 

зерттеушілердің қызығуын тудырып келеді. Тіл білімінде когнитивтік тіл білімі мен 

мҽдениетті бір-бірімен ҧштастыра зерттеген ғалымның бірі - Анна 

Вежбицкая.Когнитивтік лингвистикатаным барысында тіліміздегі ҧлттық нышандар 

мҽселесімен тҥйіседі де,бір-бірінің жҥйелік деңгейлері аралас кҥйде 

лингвомҽдениеттану деген ғылымға айналады.Анна Вежбицкая:«Сол себепті 

http://group-global.org/kk/publication/21275-shet-tilinde-soyleuge-uyretudegi-lingvomdeni-kontekstin-roli
http://group-global.org/kk/publication/21275-shet-tilinde-soyleuge-uyretudegi-lingvomdeni-kontekstin-roli
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лингвомҽдениеттану ғылымы мен когнитивтік лингвистиканың қарастыратын 

мҽселелері туындайды» дейді[1,33б.]. 

Қазақ тілі білімінің зерттеуші ғалымы Қ. Жаманбаеваның ойы бойынша тіл мен 

адамның ойлау сабақтастығы арқылы тану ҽрекеттерін зерттейтін когнитивтік ғылым 

негізі, яғни қазіргі тіл ғылымын концептуалды сипатта қарау бағыты тілдің 

модельденуін,белгілі бір контекстегі ойдың модельденуін кҿздейді. Нақтылай 

айтқанда,когнитивтік тіл білімінің басты мақсаты-ойда ҽмбебап модель 

қалыптастыруға, тілдің қҧрылымында когнитивтік модель тудыруға негізделетіндігін 

айтады. Зерттеуші кең ҥрдіс алып отырған когнитивтік лингвистика аясында 

қаралатын концепт мҽселесі лингвомҽдениеттанудың да бір аспектісіне айналды дей 

келе, лингвомҽдениеттану ғылымының ХХ ғасырдың 90 жылдары ғана жеке ғылым 

саласы ретінде тҧрақтанғандығын, аталмыш ғылымның басты мҽселелерінің бірі-

мҽдени ҧғым, ҧлттық мінездің мҽдени кҿрінісі екендігін жҽне 

лингвомҽдениеттанудағы ҧлттық кҿрініс концептілер мҽселелерін зерттеу 

қызығушылық туғызатындығын,концептің лингвомҽдениеттанудың термині ретінде 

ҿз мҽнінде орынды ҥйлесе қолданылатындығынатап ҿтеді [2]. 

«Концепт» логикалық термин болғанымен бҥгінде тілдің барлық салаларында 

қолданылады.Мҽселен,лексикологияда мағына тҥрлерін,олардың мҽнін ашуда, 

философияда ҧғым, тҥсінік тҥрінде қолданылып, ҿз шеңберін кеңейтіп, бҥгінде 

лингвистиканың сҿз айналымына енді. Адамның барлық танымдық ҽрекетінде 

дҥниені тануға бағытталған бір дамушы ҥрдіс ретінде қарау керек, себебі бҧл 

ҽрекеттер объектінің ҧқсастығы мен айырмашылығын ажыратудан басталады.Бҧл 

ҽрекеттердің нҽтижесінде концепт қалыптасады. Концептіні анықтау ҥшін дҥниенің 

кейбір аса ерекшеліктері мен заттық қҧндылықтарды,олардың объектілермен 

қатынасы,олардың қызметі мен оларға берілген ҧжымдық сананың сипаты ҽрі бағасы 

айқындалуы қажет. 

Когнитологтар белгіленген концептіні анықтаудың тҿмендегідей 

жолдарынҧсынады: Концептілер бақыланған, қиялдан туған бейнелерді ҿзара 

ҧқсастырып,ҧқсас дҥниелердің ҧқсас белгілерін бір ортаға жинақтайды. Бҧл білім 

санада сақталып,субъектінің тҽжірибесі ретінде оның концептуалдық жҥйесінің 

қҧрылымдық элементтеріне айналады. Екі не одан да кҿп ҽртҥрлі объектілердің 

(бейне, дҥние) ҽрқайсысы бір элемент ретінде категорияның қҧрамына ене алады. 

Ҽрбір класс топтаса келіп,категорияны қҧрайды, немесе маңызды концептілер 

кодталады. 

Сана, зерде, ой, білім, концептуалдану, концептуалдық жҥйе, когниция, дҥниенің 

тілдік бейнесі, когнитивтік қор, ментальді репрезентация, когнитивтік модель, 

категориялану, дҥние бейнесі, концептосфера, ҧлттық мҽдени кеңістік жҽне тағы 

басқаларқазіргі тіл білімі зерттеулері тҽжірибесінен ҿткен, танымдық тіл білімінің 

ғылыми терминологиясының жҥйесі ретінде анықталған, қалыптасқан, бҧрыннан 

қолданыс тапқан тірек терминдері. В.А. Маслова «концепт» ҧғымына 

лингвомҽдениеттанымдық,психолингвистикалық жҽне лингвокогнитивтік аспектіде 

тҿмендегідей анықтама береді: 

1) Лингвомҽдениеттанымдық аспектіде концепт-ақиқат дҥниенің санадағы 

мҽдени, рухани, этикалық, ҽлеуметтік танымын айқындайтын бірлік ретінде 

танылады. 

2) Психолингвистикалық аспектіде концепт-ақиқат дҥние туралы психикалық  

қабілеттер (қабылдау, жадыда сақтау, кҿру, есту). 
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3) Лингвокогнитивтік аспектіде концепт-ақиқат дҥниенің санада жан-жақты 

жинақталып,тҧжырымдалған ақпараттары мен когнитивтік семантикасы арқылы 

танылған кҿрінісі [3]. 

А. Вежбицкая: «Концепт» ҧғымы адамзат баласының ғалам туралы  жинақталған 

мҽдени ҧғымдары бейнеленген жҽне ғаламның тілдік бейнесін кҿрсете алатын атау 

ретінде танылады [1, 6 б. ] десе, В.В. Колесов концепті мағынаның «ішкі формасына» 

теңестіріп қарайды [4, 52-57 бб.].  Н.С. Новикова мен Н.В. Черемисина «концепт» 

сҿзін былай тҥсіндіреді: «Тіл білімінде «ҧғым» сҿзі дҽстҥрлі тҥрде қолданылса, 

«концепт» термині салыстырмалы тҥрде лингвистикалық терминология саласына 

жуықта ғана еніп,жалпы жҽне идеоэтникалық қарым-қатынасқа қызмет ететін тілдегі 

сҿз ҧғымдарды білдіреді» [1, 40-49 бб.]. 

Тілдің қалыптасып дамуы адам қоғамымен тығыз байланысты,сондықтан тілдік 

фактілерді  тарихи тҧрғыдан зерттеу саяси-ҽлеуметтік, ҧлттық-мҽдени алғышарттарға 

зер салудан басталады. Кез келген ҧғымды қалыптастыратын орта мен этникалық 

қауымдастықтар екенін ескерсек,адам санасында туындайтын алуан тҥрлі мағыналық 

бірліктер, бір жағынан қоғамның дамуы мен ҿзгеру ҥрдістерін танытса, екінші 

жағынан этнопсихологиялық ҿзгешелікті кҿрсететіні анық.Тіл ғылымы зерделеудің 

жалпы жҽне жеке заңдылықтарын ҿзара байланыстырып, ҿзге ғылыми 

ҧстанымдармен бірлесе келе ғана маңызды тҧжырымдар жасай алатындықтан,оның 

барлық салалары ҽрі ішкі кҥрделі қҧрылымдық байланыстың, ҽрі функционалды-

прагматикалық қолданыстың жемісі болып табылады. 

Енді, концептуалдық бірліктерге мысал келтіретін болсақ, адам баласы ҥшін 

табиғи қҧбылыстардың ішіндегі ең суығы- ҿлім. Осыған орай «ҿлім» сҿзі концепт 

ретінде танылып, ҿзіндік қҧрылымдарға ие. Мҽселен,ҿлімнің концептілік 

қҧрылымдары: ҿлім-демнің ҥзілуі,ҿлім-кҿрге кіру, ҿлім-кҥні бату, ҿлім-кҥні біту, 

ҿлім-бақыл болу, ҿлім-аруақ болу, ҿлім-кҿз жҧму, ҿлім-мҽңгі ҧйқыға кету, ҿлім-демі 

біту, ҿлім-жаны кҿкке ҧшу, ҿлім-жҥректің мҧздауы, ҿлім-ажал дейтін зіл салмақ, 

сондай-ақ ҿлім-жҧлдызы сҿну, ҿлім-қорқыттың елі, ҿлім-тіршіліктен шеттетілу, ҿлім-

шамшырағы сҿну, ҿлім-дымқыл жердің бауырына ену, ҿлім-соңғы сҽуленің сҿнуі, 

ҿлім-қараңғы қапас, ҿлім-елес, ҿлім-суық кҿрпе, ҿлім-келместің кемесі. 

Ҿлім концептісі - философиялық мҽні басым, кҥрделі ментальды дҥние, 

сондықтан  сан-салалы ҧғыммен тҥсіндіріледі. Ғалым Қ. Жаманбаева: «Ҿлім 

тҥсінігінің тҥп негізі – дҥлей, ашкҿз ҽлемдік еріктен басталады» - деп психологиялық 

тҧрғыдан қарастырған [2, 32 б.]. 

Қазіргі заман ақындарының поэзиясында да ҿлім тҥрліше 

бейнеленген,мысалы,Сағынтай Серік ҿзінің «Ыстамбҧл Тҥркістан рестораны» деп 

аталатын ҿлеңінде ҿлімді-қара силуэтке,мҧңлы қылуетке теңесе [5, 50б.], ал Жанат 

Ҽскербекқызы «Ҿлсем орным- қара жер» деп аталатын ҿлеңінде ҿмір-жалған, ҿлім-

хақ деп, ҿлімді хаққа теңеген [6, 103 б.]. 

Адамның мҧңға батып,жҥрегіне шер байлануы тек ҿлімге қатысты ғана 

болмайды. Бҧдан да басқа адам мҧңданатын, қайғыратын, уайымдайтын сҽттері 

кездесіп отырады. 

Қайғыру, кҥйзелту, қайғыға ортақ болу сияқты сипаттардың жалпы кҿрінісі-аза 

тҧту деп тҥсіндіріледі. Мҧндағы «аза» сҿзінің мағыналық аясы ҿте кең. Қазақ тілінің 

тҥсіндірме сҿздігінде аза сҿзіне мынандай тҥсініктеме береді (Аза-кісісі ҿлген ҥйге 

жақын туыстары мен жекжаттарының малдай не заттай алып баратын жҽрдемі) [7, 

202 б.]. Оны біз, М. Ҽуезовтың «Абай жолы» романында Абайдың Дҽркембайдың 
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ҥйіне аза ретінде бір сиыр, бір тҥйе сауын ҽкелткізгендігінен кҿре аламыз. Аза сҿзінің 

концептуалдық мағынасы-қайғы, аза-мҧң, аза-қапалану, аза-қапа болу т.б. 

Сонымен қатар, ҿлімге қатысты айтылатын жазмыш,тағдыр деген сҿздерге де 

айрықша назар аударатын болсақ, қазақ халқы: «Ҿлім бар жерде қаза бар» деп 

ескертеді. ХIV ғасырда Рағбузи: «Жазмыш ҽркімнің маңдайына анасының қҧрсағында 

жазылады,одан ешкім асып кете алмайды»деп айтқан. Жазмыш сҿзінің концептісі-іс-

ҽрекеттің, оқиғаның, болмыстың алдын ала болжанып қойылуы, жазмыш-адам 

пешенесіне жазылған ҥкім, жазмыш-тағдыр т.б. 

Ал енді осы сҿздерге керағар ҧғымдар: ҿмір, қуаныш, бақыт, шаттық, думан, 

болашақ, арман, мақсат т.б. 

Ҿмір сҿзінің концептісін тізетін болсақ,ҿмір-адамға берген сый,ҿмір-махаббат, 

себебі ҽр адам туылған соң ата-анасының, туған туыстарының махаббатына бҿленеді, 

ҿмір-жарқ еткен найзағай, ҿмір-кҥрес, ҿмір-сырға толы қызық ҽлем. 

Қазақ поэзиясында ақын-жазушылар ҿмірді тҥрлі болмысқа теңеген. Мысалы, М. 

Мақатаев «Пай-пай Ҿмір» деп аталатын ҿлеңінде ҿмірді-ҧлы бекетке, жарқеткен 

найзағайға, тағатсыз қозғалысқа теңесе, «Ей ҿмірім зымырап барасың ба» ҿлеңінде 

ҿмірді қҧйын қуған қаңбаққа теңеген,бҧдан басқа ақынның ҿмір туралы 

пайымдаулары ҿте кҿп, ҿмірді бірде аласҧрған кҥнге, бірде- майданға, бірде- мҧз 

айдынына,бірде-билікке, бірде-дарияға теңеген. Сол секілді, Мағжан Жҧмабаев «Жан 

сҿзі» деп аталатын ҿлеңінде ҿмірді ҧшы-қиыры жоқ теңізге, қараңғы қапасқа балаған. 

Қазіргі заман ақындары да ҿзідерінің поэзиясында ҿмірді тҥрліше бейнелеген. 

Мысалы, Серік Сағынтай «Ҥштаған» ҿлеңінде ҿмірді ҿтіп кетер бес кҥнге, «Мен 

қысты кҥтемін» ҿлеңінде тҽңірі тақсырдың сыңар кҿзіне, «Ыстамбҧл Тҥркістан 

рестораны» ҿлеңінде ҿмірді мҧңлы қылуетке, қызыл қылуетке балаған, ал «Ҿмір» 

ҿлеңінде ҿмірді кермек ҿмір, ҿрмек ҿмір деп берген, бҧдан басқа «Жайнаған жаз, қош 

бол енді кеттім мен» ҿлеңінде ҿмір деген-ақша бҧлт қой жаңбырлы деп ақша бҧлтқа 

балағандығын кҿре аламыз [5]. 

Дҽулеткерей Қапҧлы «Тобылғы торы тіршілігім-ау» деген ҿлеңінде: 

Ҿмірің ҿтер ҿкініп, 

Қауырсын қайта жетіліп, 

Бес кҥндік мынау жалғанда 

Ҿмірдің ҿзі ҿтірік - деп ҿмірді ҿтірікке теңесе, Жанат Ҽскербекқызы «Кҿктем 

оған шырайлы кҿрік берген» ҿлеңінде: 

Ҿмір-жалған,қалайша білмей ҿтем, 

Егіле ойлап,ертеңгі тҥндей етем - деген ҿлең жолдарында ҿмірді жалған деп 

кҿрсеткен. 

Қалқаман Сарин «Бҧл ҿмір» деп аталатын ҿлеңінде: 

Бҧл ҿмір қысқа қҧстың тҧмсығындай 

Жастығың жара бермес бҥршік ыңғай деп, 

енді бір ҿлең жолдарында: 

Бҧл ҿмір-ойнап жҥріп от басулар 

Кездейсоқ кездесу мен қоштасулар 

Бҧл ҿмір-бізге мҽлім ҿткел сынды 

Ҿтем деп сол ҿткелден кҿп тер сіңді. - деп қамшының сабындай қысқа ҿмірді - 

қҧстың тҧмсығындай деп шебер бейнелеген. Бҧдан басқа «Сҿндірмей шоғын ҥміттің» 

ҿлеңінде: 

Ҿмір-жалған не керек 

Жҧмақты сҧра кҥн мен тҥн - деп  ҿмірді жалған деген. 
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«Іңірдегі ҥнсіздік» ҿлеңінде: 

Керуеніне ілесіп ҿмір кҿштің 

Ҿтті кҿп кҥн,қалмады кҿңілде ешкім,- деп ҿмірді кҿшке теңеген. 

Адам ҿмірінің жағымды жақтары бақытқа кенелу. Бақыт деген – адамның ҿмір 

қызығы мен қуанышына,рақатына қанағаттану дҽрежесін танытатын этикалық ҧғым. 

Бақыт сҿзінің концептуалдық мағынасы: бақыт-қуанышқа кенелу, бақыт-жҥзі бал-бҧл 

жайнау, бақыт-қолға қонған бақ,бақыт-ата-ана ҥшін баласының бақыты, мҥгедектер 

ҥшін-денсаулықтың амандығы, зағиптар ҥшін-ҽлем жарығын кҿру.  

Фариза Оңғарсынова «Бақыт туралы ҽн» деген ҿлеңінде сезім деген айдынға 

мың бҧлқынып, мың батып кездесуді,ой сананы ҧрлатып қоштасуды, кірпік ілмей тҥн 

қатудың ҿзін бақытқа теңесе, ақын Қалқаман Сарин «Махаббат пен кедейлік» 

ҿлеңінде бақытты сый, қҧрметке теңеген.  

Қорыта айтқанда, когнитивтік лингвистика арқылы  тілді жалпытанымдық 

механизм ретінде қарай аламыз, жҽне тілдің ақпараттарды ҿңдеу барысындағы 

қызметін айқындап, ҿзге танымдық қҧбылыстармен байланыста негізгі мҽселелерді 

жҥйелей аламыз. Қазіргі тіл білімінде тілге деген кҿзқарас пен оны танудың жодары 

ҿзгеруде, ҿйткені, тіл-біз тануға ҧмтылатын бҥтін бір болмыстың кішкене ғана 

бҿлшегі десе де болады. Сондықтан тіл мҽселелерін тануда сан салалы факторлардың 

кҿмегі қажет. Кҿркем мҽтінді немесе поэзияны оқып,ойды жеткізу барысында 

адамның дҥние туралы танымы, стереотипі сияқты қабілеттері айқындалады. Ал, бҧл 

дегеніміз адамның танымдық ҽрекеті мен тілдің ҿзара қатынасын зерттеудегі 

когнитивтік тіл білімі қызметінің ерекшелігін кҿрсетеді. 
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М. ҚАШҚАРИДЫҢ «ДИУАНИ ЛҦҒАТ ҼТ-ТҤРІК» ЕҢБЕГІНДЕГІ 

ФОНЕТИКАЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР 

 

Махмҧд Қашқари - тҥркі тілдерін салыстыра зерттеген бірінші тілші ғалым. 

Ҿзінің «Диуани лҧғат -ҽт-тҥрік» атты ХI ғасырда жазылған 8 томдық ғылыми еңбегі 

арқылы ҽрі тҥркітанушы, ҽрі салыстырмалы тарихи ҽдістің негізін қалаушы, ҽрі 

жағрафияшы, ҽрі фонетика, ҽрі грамматика маманы, ҽрі ауыз ҽдебиетінің жинаушысы 

ретінде ҽлемге танылды. 

Мазмҧны жағынан «Диуани лҧғат ҽт-тҥрік» еңбегі сол заманғы тҥріктердің 

қоғамдық ҿмірі мен рухани дҥниесінің сан алуан ҿзіндік сипатын ҽржақты қамтыған 

материалға толы.Сонымен қатар ол жерде этнографилық мҽліметтер мен ҽдеби жҽне 



30 
 

мҽдени мҧраларға,астрология мен географиялық атауларға, тіл ерекшеліктері мен 

ғылыми зерттеулерге ҿте бай. Бҧл жағынан профессор Ҽбжан Қҧрышжанов: «Диуани 

лҧғат ҽт-тҥрік» ҿзі ҽңгімелеп отырған лингвистикалық зерттеулердің ҽдейі 

қҧрастырылған хрестоматиясы тҽрізді», - дейді [1; 6-бет]. М. Қашқари сҿздікті жазуға 

кіріскенде жасы біршамаға таяп қалған екен, ол тҥркі тілдес тайпалар жасайтын 

жерлерді аралап, тіл материалдарын жинайды. Ол: «Мен тҥріктер, тҥрікмендер, 

оғыздар, яғмалардың қалаларын аралап, сҿздер жинадым, тҥрлі сҿз қасиеттерін 

ҥйрендім, анықтадым» деп жазып қалдырған [4;85-бет]. 

«Диуани лҧғат ҽт-тҥрік» еңбегінде қамтылған материалдарды академик А.Н 

Кононов бес салаға бҿліп қарастырады:1) белгілі бір тайпаға тҽндігі дҽл кҿрсетілген 

сҿздер қоры (лексика); 2) тҥркі тайпаларының мекен-қоныстары жайлы мҽлімет; 3) 

тҥркі тілдерін топтастыру; 4)тҥркілік тарихи фонетика мен грамматика туралы 

мҽлімет; 5) тҥріктердің тарихы, географиясы, этнографиясы, поэзиясы жҽне 

фольклоры жайлы мҽліметтер [1;7-бет]. 

Мақаламызда ғалымның фонетика саласына сіңірген зор еңбегіне тоқталамыз. 

Махмҧд Қашқари тҥркі тілдерінің фонеткалық ерекшеліктерін ескере отырып,Исхақ 

ҽл-Фараби ҧстанымын ҿзіндік толықтыраулар негізінде жҥргізген.Бҧны тек 

тҥркітануға ғана емес, сонымен қатар ҽлемдік тіл білімінің дамуына қосылған ҥлес 

деп бағалаймыз [2;23-бет]. 

Махмҧд Қашқари кҥллі тҥркі тілдерінде кездесетін ҽріптердің санын он сегіз деп 

береді. Бҧл ҽріптер: ДЗ,К,И,Қ,З,У,Х,Ф,А,Л,Т,Ш,Р,Ж,Б,С,Н,М, бҧл ҽріптерден басқа, 

жазуда жоқ, ауызша қолданылатын, негізгі ҽріптердің қатарына қосылмайтын жеті 

ҽріп бар екендігін жҽне тҥркі тілдері соларсыз оқылмайтындығын айтқан. Ол 

ҽріптер:1) Қатаң П ҽрпі; 2) Ж ҽрпі (бҧл тҥріктерде аз қолданылады); 3) З мен Ш 

аралығындағы Ж ҽрпі; 4) нҥктелі Ф ҽрпі; 5) Қ мен К аралығындағы ҧяң, жҧмсақ Г 

ҽрпі; 6) нҥктелі Ғ ҽрпі; 7) Н мен Ғ аралығындағы жҽне Н мен Қ аралығындағы Ң ҽрпі 

дейді жҽне бҧл ҽріптерді дауыcтап айтуға тҥріктерден басқалары қиналады деген. Бҧл 

жеті ҽріп негізгі ҽріптерге ҧқсас жазылады,шекесіне ноқат белгілері қойылып 

ажыратылатындығын айтқан [2;34-бет]. Бҧл жерде зерттеушінің тҥркі тілдеріне тҽн 

дыбыстардың таңбалануы туралы жазып отырғанын байқау қиын емес.  

Махмҧд Қашқари тҥркі тілдерінде қолданылатын кейбір ҽріптердің 

ерекшеліктерін кҿрсеткен. Мҽселен Һ дыбысын Махмҧд Қашқари тҥркі тілдеріне жат 

ҽріп деп санаған жҽне оны қолдануды мойындамаған. Сол ҥшін «һ» ҽрпін ҽкелген 

кенжектерді «тҥрік ҽулетіне қоспаймын» деп кесіп айтқан. Һ ҽрпі кей-кей тілдерде 

тыныс белгісі ҥшін  сҿздің аяғына қосылып кетеді деген, мҽселен, тҥріктер лашын 

қҧсты шақырғанда таһ-таһ дейді,қҧлын-тайды шақырғанда құруһ-құруһ 

дейді,болмаса һ-дан келетін ешқандай сҿз жоқ,бҧл дыбыс кейде қотандықтардың 

тілінде ҧшырасып қалады,сондықтан қотан тілінде хинд тілінің ҽсері бар,ал кенжек 

тілінде һ дыбысы кездеседі, сондықтан кенжек тілі таза тҥркіше емес дейді [3;35-бет]. 

Й дыбысының тарихына келер болсақ, бҧл дыбыс ертедегі жалаң дыбыс 

болып,бертін келе қосынды дыбысқа айналғанға ҧқсайды. Сондықтан М. Қашқари й 

таңбасын негізгі дыбыстар қатарына ,басқа дыбыстармен оның қарым-қатынасын 

жазу тҽжірибесінен ғана кҿрсетеді. 

М. Қашқари фонетикалық транскрипция бермей,тек қана тҽжірибелік 

транскрипциямен қанағаттанған да, араб тіліндегі харекені (ҽріптің асты-ҥстіне 

қойылатын диакритикалық таңбаларды) пайдаланған, фонация, артикуляция, 

акустика жағына кҿңіл аудармай, практикалық қолданысын жақсы кҿрсеткен. Бҧл сол 
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дҽуір тҧрғысынан алғанда, ҿте ҿте ҥлкен жаңалық болып табылады. М. Қашқари тҥркі 

тілінде й-ден басталатын кҿп сҿздердің барын айтқан [1;19-бет]. 

М. Қашқари тҥбір сҿздерде ҿзгерістер аз болатынын айта келіп, ондағы 

ҿзгерістер тҥбірдегі кебір ҽріптердің алмасып айтылуы, тҥсіп қалуы сияқты болады 

дейді.  Мысалы: й ҽрпінен басталатын атаулар мен етістіктердің басқы ҽріптерін 

оғыздар мен қыпшақтара немесе ж ҽрпіне айналдырады,сол себепті тҥріктер 

мҥсҽпірді «йәлкін» десе оғыздар «әлкін» дейді, тҥріктер жылы суды - «йылығ сув» 

десе,оғыздар «ылығ сув» дейді,тҥріктер тҥйенің ҧзын жҥнін «йуғду» десе,оғыздар 

«жуғду» деп атайды. Алсҿз ортасындағы немесе соңындағы й ҽрпін арғулар н ҽрпіне 

алмастыратынын байқайды. Мҽселен,тҥріктер «қой»десе арғулар «қон» дейді, 

тҥріктер кедейді «чығай» десе арғулар «чыған» дейді деген мысалдар келтіреді 

[3;100-бет]. 

ДЖ, ДЗ аффрикаттарына келер болсақ, бҧл дыбыстар М. Қашқари сҿздігінде жиі 

ҧшырайды, бҧл екі дыбыс ҽдеби тілімізде жоқ. Бірақ тҥркі тілдерінен қыпшақ тобына 

жататын башқҧрт тілдеріндегі дз М. Қашқари заманынан бері сақталған қалдық, ал 

тҥрік тіліндегі дз олармен кҿршілес келген иран тілінің ҽсері деп айтқан. М. Қашқари 

диуанында ДЗ аффрикатының негізгі басымы З,соған қосымша ҽлсіз Д дыбысы бҧрын 

айтылады  дегенжҽне дз аффрикатымен айтылатын сҿздер қыпшақ, сувар, 

бҧлғарлардан бастап, орыстар мен румға дейінгі тайпалар  З  ҽрпіне 

алмастыратындығын айтқан [1;73-бет]. Сол себепті тҥріктер аяқты «адзақ» десе олар 

«азақ» дейді, тҥріктер қайың ағашын «қадзың» десе,олар «қайың» дейді, «қарын 

тойды» дегенді тҥріктер «қарын тодзды» десе, олар «қарын тозды» дейді [3;101-бет]. 

Ж/Ч дыбысының тарихына келер болсақ, бҧл ҽріптер  Талас алфавитінде бір 

ғана таңба болған. Сҿз ыңғайына қарай Ч таңбасы таңбасы Чыған болмаса Жыған 

болып оқылған. Жалаң Ж дыбысы М. Қашқаридың ҿз тілінде бар екендігіне бірнеше 

фактілер бар. Олар: жыған, кеже(қауынның бір тҥрі) т.б сҿздер [1.70бет] 

М. Қашқари ең алғаш дыбыстардың алмасуын байқаған жҽне кҿне тҥркі 

тілдерінде дыбыстардың кҿп алмасқандығын айтқан, мысалы:сҿз басындағы м ҽрпін 

оғыз,қыпшақ,суварлар б ҽрпіне айналдырады деген. Мысалы,тҥріктер «мэн бардым» 

десе,олар «бэн бардум» дейді,тҥріктер сорпаны «мун» десе олар «бун» дейді. Сҿз 

қҧрамындағы т ҽрпін оғыздар мен оларға жақын тайпалар д ҽрпіне алмасытарады. 

Мысалы, Тҥріктер тҥйені «тәвай» десе,оғыздар «дәвәй» дейді,тҥріктер «ӛт» 

десе,олар «ӛд» дейді.Б мен Ф аралығындағы В ҽрпін оғыздар жҽне соларға жақын 

тайпалар Ұ ҽрпіне айналдырады деген,сондықтан тҥріктер ҥйді «ев» десе,оғыздар 

«ау» деп айтатындығын айтқан[3;100-бет].Сол секілдіж/й алмасуын табиғи деп 

тҥсінеді. Мысалы: жалаң айақ,жалаң баш,йалаң қылыш сияқты бола беретіндігін 

кҿрсеткен.Мҧны диалектілік ҿзгеріс демей,дыбыстың заңды алмасуы деп тҥсінеді 

жҽне н/ң,т/д,қ/ғ,с/з тағы басқа дыбыс алмасуларын жақсы тҥсіндіреді, алайда дз 

аффрикатыныңи й –мен алмасуын заңды деуі-заман талабы болса керек.Дыбыс 

алмасуында М.Қашқари ҧстанған жол –ҥнді дыбыстардың кҽдімгі нормасы деп 

санамай,нысаналы қатаң дыбыстарға қҧру болып табылады[1;80-бет].Кейбір тҥркі 

тілдерінде созылып айтылатын қос таңбалы дыбыстар да болғандығын білеміз. 

Мысалы: аа, ээ, оо, өө, ұұ. 

М. Қашқари «Диуанында» кездесетін созылыңқы аа-дыбыс шымылдығынан 

алғашқы а басталады, ауыз қуысы актив тҥрде резонаторлық қызмет атқарып,дауыс 

жаңғырығы кҥшейіп,екінші а-ның бастамасы қатыспаса да, жаңғырығы қайталап, 

тембр кҥшейе тҥседі деген [1;74- бет]. 
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М. Қашқари редукция мен элизия қҧбылысын да байқанған. Ол кезде редукция, 

элизия терминдрін айтпаған, бірақ ол қҧбылстарды кҿрсеткен. М. Қашқари кейбір 

дыбыстар ҿзінің жаратылысынан тҥсіп қалуға бейім тҧрады деген. Мҽселен, р 

дыбысы ҧйғырларда тҥсіп қалатындығын кҿрсетіп,мынандай мысал келтіреді. 

Мысалы,ҧйғыр тілінде бару етістігі р дыбысын тҥсіріп, ба+ды 

(барды),бамады(бармады) болып айтылады ҽрі жазылады деген. Р дыбысы басқа тҥркі 

тілдерінде кҿп сақталмайтынын М.Қашқари еңбегінен кҿреміз. Мысалы: «Сундулаш 

іші ермес ҥрткін тепмек-шыбық ісі ермес,қырман баспақ» сҿйлеміндегі р ҽрпі 

тҥсіріліп, емес болып айтылады. Бҧл емес сҿзі М. Қашқари еңбегінде бірде ермес, 

ерміш, кейде емес, еміс болып кездеседі [1;82- бет]. 

Л дыбысында да тҧрақсыздық бар екенін М. Қашқари сезген де, айтқан да 

болатын. Бҧл дыбыс сҿздің ортасында,соңында екі жағдайда тҥсіріледі. Біріншіден, 

есімдіктердің соңындағы л сҿйлеу тілінде кемде-кем айтылады. Сондықтан М. 

Қашқари у кіші-о кісі(ол кісі), бу кіші-бҧ кісі(бҧл кісі), у+лар деп кҿрсеткен, бҧл 

қҧбылыс қазіргі қазақ тілінде де солай. Екіншіден, қосарланып лл келген жерде біреуі 

тҥсіріледі дейді,мысалы: оғҧл+лақ=оғҧлақ,аллығ=алығ т.б тҥбір мен жҧрнақты қосқан 

кезде қос лл-дың біреуі тҥседі дейді[1;83-бет]. Бҧл қазіргі кезде геминат дыбыстар деп 

аталады жҽне қазақ тілінде тҥбір ішінде екі л қатар қолданылмайды. 

Қорыта келгенде, Махмҧт Қашқаридың тҥркі тілдер сҿздігі осыдан он ғасыр 

бҧрын жазылған ҧлы ескерткіш. Бҧл тҥрік қауымының тілінде де қҧрмет белгісі, 

еліміздің, ғылымымыздың мҽртебесін арттыратын,білім жолында жаңа бетбҧрыс 

қадамдарға жол ашатын тіл энциклопедиясы. «Диуани лҧғат ҽт-тҥрік» қарапайым 

оқырмандардан бастап, маман ғалымдарға дейін аса қызғылықты, байсалды, ҧлттық 

мҽдениеттен бастап,рухани дҥниемізді байытатын ҧлағаты мол, болашағы зор кітап. 
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STRUCTURAL-TYPOLOGICAL FEATURES OF PHRASEOLOGICAL UNITS IN 

THE SEMANTIC FIELD OF «POWER-WEAKNESS» IN ENGLISH AND  

KAZAKH LANGUAGES 

 

Phraseological system of the language is also the result of generalization and 

systematization of scientific-linguistic researches in phraseology. In real observation there is 

only oral or written speech. It means that there are only concrete, real single phraseological 

units, but not all the totality of the phraseological units of the language.  This totality can be 

ascertained only by the examination of all the phraseological units in the speech, 

communications and dictionaries. The existence of all the language‘s units in two forms and 

types as the units of the language and using it in speech are relevant to phraseological units 
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too. In this case there is direct parallelism between the term linguistic system and others 

subsystems of the language, including the phraseological system of the language.  The 

following terms are typical to the system of the language in general: the levels units of the 

language levels, different types of paradigmatic, syntagmatic, hierarchical, derivation 

relations.These traits, characteristics, relations are also typical to the phraseological level. 

Phraseological units are considered only in one form of existence: in the language 

system or in paradigmatics[1,183].  Speaking in the native language or other languages for 

communication the language must be present virtually as an abstract generalized system of 

invariants of different levels, with a variety of paradigmatic, syntagmatic, hierarchical and 

derivational relations between units of its various levels. The speech and communication 

cannot be organized without this. For example «a hothouse plant тепличноерастение (о 

человеке)». She's not the girl for that job. She's far too much of a hothouse plant.  

In other words, should be available for this purpose required levels or sub-system of 

the language: phonological, morphological, and lexical. Phraseology is not a part of this 

system, because we can speak in the native language or in the foreign language without 

using phraseological units. But it is only theoretically, in reality it is not so, because when 

people communicate in their native language, they use a variety of types of set phrases like 

expressive and non-expressive, like imaginative and non-imaginative, like idiomatic and 

non-idiomatic [1,189].  There is objective reason for it: in each language there is a 

developed system of phraseological units, which develops during all the history of 

formation and functioning of the language.  There is not full language without 

phraseological units, because they perform their special functions. All the different 

problems, issues, which are connected with the role of phraseological units in the language, 

speech, communication, the peculiarities of their status is studied by the special field of 

linguistics – phraseology.  

  As the units of the whole language or separate levels of the language, phraseological 

units also make the system of heterogeneous, but connected by different relations and 

different degrees of proximity or remoteness from each other. Such relations between the 

units of any levels are called paradigmatic, which are one of the system generating factors 

of the language. They are the base of nominative language systems or any sub-system‘s 

segmentation of the language, including phraseological system of the language to separate 

categories, classes, groups.   In the scope of which there are relations and connections 

between their units. The base of unification of one or another unit of the language to a 

certain categories, including macro and micro fields, is always some generality, which is 

inherent to each unit of corresponding unification in different level and form. Such base, as 

a rule, is meaning, notion and function [2, 145].  The language is exists and operates to fix 

and express the results of human‘s consciousness, linguistic and vocal sense, meaning, 

notion, which are existing in every linguistic sign, both in the language‘s unit and unit of the 

speech. At the heart of the field approach as a way of learning a language is precisely this 

regularity of the language. The developers of this method is considered as the language of 

the field, especially combining of the words that expressed the same meaning or referring to 

the same conceptual space, or to the same semantic field. One of the first lexical fields was 

the field of relationship, which describes the types of connections and relations that exist 

between the words in the given field. The concept of linguistic field in their treatment had 

methodological meaning and theoretical significance. With the help of this tool, namely, the 

field, the language drop-down from the same point of view as a systematic device with a 

variety of systemic, paradigmatic relations. In addition, a research tool of the field was 

intended to confirm the theoretical postulate that not a single word has its own independent 
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value, and it only gets in the field. The specific meaning of the word in this case depends on 

the neighbors - the words of one semantics, what other qualities surround it.  

Volume, content, structure, of linguistic field depends on many different factors. First, 

because, that serves as the basis of allocation of the field and unification of the members of 

the field: what type of linguistic meaning, concepts, language function, and what degree of 

generalization they have. In this case, there is onomasiological approach in learning the 

language or units of an appropriate level of the language. The point of linguistic analysis is 

to identify generalized meaning or concept or language category, function, and the goal is to 

build all the units and processes that focus on expression and representation. The point of 

linguistic analysis is defined generalized meaning or concept or language category, 

function, and the goal is to build all the units and processes that focus on expression and 

representation. Composition, that is, quantitative and qualitative aspects of units 

representatives field depends not only on the nature, degree of generalization of hyper 

lexeme field, but also on the cognitive elaboration and evaluation of the corresponding 

space, the field of human thinking in a particular language. How much and which units are 

united by a particular field depends on it [2,148].  However, the release of the field and the 

establishment of the field, almost onomasiological approach analysis of the field are not 

completed. The main task is ahead, namely, the establishment of the field structure and 

types of semantic relations and connections between all the members, units within the 

corresponding field. But in this case we are dealing with semasiological approach and 

analysis of the field, because we start from the existing in the field of linguistic units and 

investigate the semantic features and semantic relations with other units in the field, the 

nature and quality of their semantic characteristics and relations. Such relations and 

connections within the system of the field in linguistics are called paradigmatic relations 

and connections.  
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ХАЛЕЛ ДОСМҦХАМЕДҦЛЫ – ҚАЗАҚ ДЫБЫС ЖҤЙЕСІН ЗЕРТТЕУШІ 

 

Халел Досмҧхамедҧлы – дҽрігер, ҧстаз, ғалым, Алаш қозғалысының қайраткері. 

Мамандығы дҽрігер бола тҧрса да, қоғам ҿмірінің сан салалы мҽселелеріне араласқан 

кҿп қырлы дарын иесі.  

Саяси жҽне қоғам қайраткері, тарихшы, табиғаттанушы, тіл танушы, ҽдебиетші, 

ауыз ҽдебиетінің сирек ҥлгілерін жинап, насихаттаушы, шебер аудармашылығы тағы 

да бар. Халел Досмҧхамедҧлы ғалым ретінде  қазақ тіл білімінде тҥрлі ҿзекті 

тақырыптарды зерттеп, ҿшпес із қалдырған. Соның ең маңыздыларының бірі, қазақ 

дыбыс жҥйесін  зерттегені болып табылады. Сол зерттеулеріне тоқтала кетсек. 
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X. Досмҧхамедҧлы "Қазақ-қырғыз тіліндегі сингармонизм заңы" атты еңбегінде 

дыбыс ҥндестігі туралы жақсы ғылыми тҧжырымдар айтады. Бастысы, ғалым ауызекі 

сҿйлеу тіліндегі дыбыстардың ҥндесіп келетініне назар аударып,Ахмет 

Байтҧрсынҧлының "Тіл-кҧралында" айтылған ғылыми ойларды тереңдете тҥседі: 

"Жалқы сҿздің тҥбіріндегі дыбыстардың біреуі жуан болып, біреуі жіңішке болып еш 

уақытта естілмейді. Қазақтың негізгі жалқы сҿзінің тҥбірінде жуан дыбыстар мен 

жіңішке дыбыстар араласып ҧшырамайды" - деп жазады [1;139-б.]. "Қазақ-қырғыз 

тілінде сингармонизм заңына кҿнбейтін сҿз, сҿз ҿзгерісі жоқ" дей келіп, ғалым 

дыбыстар ҧйқасып, ҥндесіп айтылатындықтан, жазуда сҿз алдына дҽйекші 

қойылатынын ескертеді, яғни дыбыс ҥндестігінің жҥйелілігі, сенімділігі, ҧдайылығы 

сақталатындықтан, жазуда оңай болған, р дыбыстың бас-басына ҽріп телімей-ак, 

жіңішке буын дҽйекше арқылы ажыратылған. Сингармонизм заңы тек тҥбір сҿздерге 

ғана тҽн емес, қосымшаларға да тҽн, "Қазақ-қырғыз тіліндегі жалғаулардың 

жалғасқан тҥбірімен ҧйқасып, ҽндетіп сҿйленетіндігі" туралы ғалым терең ғылыми 

мҽні бар тҧжырым айтады. Автордың -паз, -хор сияқты кірме жҧрнақтардың 

ерекшелігін кҿрсетуі де, олардың тек жуан сипатын сақтап жазылатынының мҽнін 

айтуы да сол кез ҥшін алғашқы айтылған ғылыми пікірлердің бірі. 

Біріккен сездердің кҧрамында бір жуан, бір жіңішке буынды сҿздердің кездесуін, 

олардың лебіздегі ҿзгерісін нақты мысалдармен кҿрсете отырып дҽлелдейді: бай-

шешек - бҽйшешек, тҧра келмек - тҥрегелмек (тҥрегел), гҥл-айым – гҥлҽйім - Гҥлҽйім, 

бай - келді - бҽйкелді- Бҽйгелді т.б. [2;5-б.]. 

Сонымен қатар, X. Досмҧхамедҧлының кірме сҿздерге қатысты айтқан ойлары 

да аса қҧнды. Кез келген кірме сҿз қазақ тіліне сіңу ҥшін дыбыстық жағынан ҿзгеруі, 

сингармонизм заңына бағындырылу қажеттілігі тҽптіштеп айтылады. "Жат сҿздерді 

ҿзгертпестен алып, бастапқы жат қалыбымен тілге сіңіреміз дегендік - шатасқандық. 

Бҧл жолда жҥрген адамдар тілімізге орасан зиян келтіреді", - дейді ғалым.[1;148-б.]. 

"Жат  сҿздерді ҿзгертпейінше, жҥргіземіз  деп, қазақтың тілін бҧрағандар да, 

мҽдениетке ҥйретеміз, ҿнер шашамыз деп, арақ пен шылым, жҧқпалы ауру 

таратқандар да бір есеп. Арақ, шылым, аурулар адамның денесін бҧзса, зорлықпен 

кіргізген жат сҿздер елдің тҥп қазығы болған тілді бҧзады" - деп ескертті. 

"Бҧл кҥнде баспасҿзде Еуропа, тауар, зауыт сияқты жазу, қазақыландыру бой 

кҿрсете бастады. Аралас буындар, екінші буынында о-сы бар Еуропа, дыбыстық заңға 

томпақ болғанымен, Европадан дҧрыс"-дейді. Осы сҿзді Х.Досмҧхамедҧлы Ауропа, 

ал Ахмет Жауропа деп кҿрсетеді. Х.Досмҧхамедҧлы: ―Жат сҿздерді қазақ сҿйлегенде 

жақындастырып, айқастырып айтуды жаратады, ҧзын сҿзді жаратпайды‖. Ғалым 

қазақ тілінде сингармонизмнің мына екі заңының толық сақталатынын жазады:  

1) "Қазақ-қырғыздың тҥбір сҿзінде бір дыбыс екіленіп келмейді. Сондықтан жат 

сҿздердегі екіленіп айтылатын дыбысты қазақ-қырғыз не бір дыбыс қылып айтады, не 

соңғысын бҿтен дыбысқа аударады: молла-молда, уммет-ҥмбет, алла -алда, жиннат-

жендет, суннат-сҥндет.Бҧл қҧбылыс қазіргі уақыттағы геминат дыбыстар болып 

табылады; 

2) Қазақтың тҥбір сҿзінде екі дауыссыз дыбыс кҿршілес қатар тҧрмайды, ҥнемі 

арасында дауысты дыбыс тҧрмақшы. Қазақ сҿзінде екі дауыссыз дыбыс кҿршілес 

қатар тҧрса, онда сҿздің екі сҿзден қҧралғанын я сҿздің ішінде жалғаудың барлығын 

кҿрсетеді:орыстың бревно-бҿрене.Бҧл қҧбылыс эпинтеза болып табылады".[1;153-б.]. 

Одан бҿлек Халекең:―Елдің тілінің бҧзылуына ең алдымен оқығандары себеп 

болады. Бҧлар жат жерлерге бағыныш келіп,  ана тілін ҿзгертуге жол басшы болды. 

Кірме сҿз одырайып, жат болып тҧрмас ҥшін оны жаншып, ҿз тілінің қалпына тҥсіріп 
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ҿзінің заңымен ҿзгертіп алу керек, ҿйтпейінше, қазақ тілі ішінде жат сҿзді алмайды, 

кіргізбейді"-деген.[3;15-б.]. 

Ғалым осылайша сингармониялық зандылықтың маңызын барынша терең айтып 

ғылыми мҽнді тҧжырымдар жасайды. Осы ғҧлама ғалымдардың айтылған ойлары 

кҥні бҥгінге дейін ғылыми ҽдебиеттерде қайталана дамытылып келеді. 

Жазу мҽселесі жҿнінде де Халекең : ―Жазу мҽселесі - ҿте зор мҽселе, оны жете 

тексеріп барып шешу керек. Жазу ережелер тақырыпты баяндаушының ҧсынған 

жобалары жҿні дҧрыс, қазақ тілінің заңдарына лайықтап жасаған. ―У‖-дың дауысты 

болуына еш дҽлел жоқ, біздің ―у‖- дың орнына басқа тҥріктерде кҿбіне дауыссыз 

дыбыстар айтылады. Мҽселен, ―тау‖, ―сау‖ сықылды сҿздерді бір сыпыра тҥрік 

халықтары ―тағ‖, ―сағ ‖ дейді. ―У‖-дың ережесі тақырыпты ―ҧу‖ мен ―у‖- ды бірінен-

бірі ажыратпай-ақ ―у‖ орнына ―ҧу‖-ды жазған қолайлы. ―Ҧ‖ мен ―Ы‖ кҿмескіленіп 

келген жерде ―ҧ‖ жазған дҧрысырақ болады"-дейді. Бҧл жерде ғалым орыс тілінен 

енген дауысты У-ға қарсы шығып отыр.  

"Біздің қазақ тілінде ―ҧ‖ ҿзгеріп ―ы‖-ға айналып барады, қырғыз тілінде ―ҧ‖ 

сақталған, біздің ―ҥшін‖-ді ―ҧшҧн‖ дейді, ―оқы‖-ны ―оқҧ‖ -дейді, дҧрысы қырғызша 

болуы тиіс"-дейді. 

Одан бҿлек Халел: "Мҧхтардың дҽлелдерін теріс деуге болмайды; ―қ‖ мен ―ғ‖- 

ны дҽйекшімен жазып, к,г деп оқуға болады, бірақ сҿз алдындағы дҽйекші жазуды 

қиындатады. Бҧрын ―қ‖, ―ғ‖ мен жазылатын сҿздердің бір таңбасы артық болып 

жазылады. Жаңа елдің ҥйреніп кеткен ―к‖ мен ―г‖- ны бҧрынғысынша ҿз алдына 

қалдыру керек"-деген. Бҧл - бір дыбысқа бір таңба керек деген ҽліпбидің негізгі 

талабына сай айтылған ҿте орынды пікір. 

Халел: "Қазақ тілі тексеріліп болған жоқ. Біз жаңа тілдерге қызығуды қойып, ҿз 

тілімізді дҧрыстауымыз керек. Шыңдап тексерсек, қазақ тілінің ҿзінен пҽнге 

жарайтын кҿп сҿздер табылады"-дейді. 

"Тҥрік тілі- жалғамалы тіл. Жалғамалы тілдердегі сҿздердің тҥбірі ҿзгермейді. 

Сҿз аяғына жалғанған қосымшалар арқылы ҿзгереді. Қазақ- қырғыз тілі - тҥрік 

тілдерінің бір тарауы. Сондықтан қазақ-қырғыз сҿздері де тҥбірін ҿзгертпей, аяғына 

қосылған жалғауменен ҿзгереді.  Қазақ-қырғыз сҿзінің тҥбірі не жуан не жіңішке 

айтылады. Жалқы сҿздің тҥбіріндегі дыбыстардың біреуі жуан болып, біреуі жіңішке 

болып еш уақытта естілмейді.  

Бҧл кҥнде біздің тілімізде жалғыз ―е‖ дыбысынан басқа барлық дыбыс қос 

айтылады. Осы кҥнгі ―е‖ дыбысы ―ҽ‖-ден, ―і‖-ден туса керек. Соңғы екеуі де қос 

дыбыс, яғни мҧнда дифтонг айтылып отыр. Қысқасы, қазақ тіліндегі дыбыстарда 

жҧптық я қостық бар"-дейді. 

Қорытындылай келгенде, қазақтың дыбыстық жҥйесінің қалыптасуы сонау тҥркі 

кезеңдерден бастау алады. Сол уақыттан бері қазақ тіл жҥйесіне тҥрлі ҿзгерістер 

енгізілді. Ғалымдардың жазған еңбектері, айтқан ойлары ҿз алдына қҧнды екендігі 

рас. Сол сықылды  ғалымдардың бірі, тілді аздырмай, асыл қалпында сақтаудың 

жолын Ахметтен кейін ҽсіресе анық, жеткізе айтқан - Халел Досмҧхамбедҧлы. 

Ғалымның қазақ дыбыс жҥйесін зерттеуі, шынында да қазақ фонетикасында маңызды 

орын алады. Оның зерттеуі қазіргі сингармонизм заңының негізін қалады десе де 

болады. Сол себепті де оның еңбектері ешқашан ҿшпейді, ҿлмейді. Біздің 

мақтанышыз ҧлттық тіліміз, ал тіліміздің бастауы ең алдымен дыбыс жҥйесінен 

басталатындығын да естен шығармауымыз керек. Сол себепті  қазақ тілі жоғалмай, 

ҿркендей берсін десек, тілдің негізі дыбыс жҥйесінің заңын дҧрыс қолдана білуіміз 

керек. Дыбыс дҧрыс болса, сҿз дҧрыс болады. 
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Formation of self-learning component of the course of English as a Foreign Language 

is the name of my dissertation work. First of all, I want to give the information about 

independent learning. Every class is made up of a conglomeration of learning types and 

styles. Teachers are faced with a multitude of students, each of whom has a different 

preference for how to experience the class's material. How then is a teacher supposed to 

create a lesson that meets the needs of 30 or more unique and individual learners? One 

excellent strategy is to develop independent learning activities for students and allow them 

to take charge of their own education. 

Independent learning is a broad term, and there is a fair amount of debate as to an 

exact definition. For the purposes of this lesson, we'll say that independent learning is a self-

guided process to expand knowledge and skills. 

Also, let's set a few boundaries for independent learning. First, it does not have to take 

place outside of a classroom or involve zero teacher intervention. Independent learning can 

and does frequently occur inside a classroom with teacher oversight. Second, independent 

learning can involve multiple students engaging with one another. In fact, research has 

proven this to be an ideal methodology for independent learning. Finally, when students are 

working independently, we don't mean that the teacher is off on a coffee break. Independent 

learning shifts the responsibility for the learning process onto the student. The teacher's role 

is changed from imparting facts to supporting the student as they work to discover the facts 

on their own [1]. 

When designing and implementing independent learning in the classroom there are 

three key factors. 

1) It is vital that activities are linked to standards-based curricula and purposefully 

designed. A teacher can't just break up students into groups and let them try to work 

independently. Instead, there needs to be careful planning to ensure students will be guided 

and supported in meeting curricular standards. 

2) Activities need to have some method of accountability for the students. This applies 

to in-class and home-based independent learning. Teacher and parental supervision are 

excellent, but peer-checking can also work as well as having students document in a journal 

when and what they worked on. 

3) Independent learning activities need to be properly organized and managed. Anyone 

who has worked in a class full of screaming rambunctious children knows the value of 

proper planning and organization [2]. 

So, now that we know what factors are necessary for high-quality independent 

learning we will run down some of the top methods teachers can employ to help their 
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students. Some of these strategies are fairly easy to adapt a traditional lesson to, while 

others require a great deal of planning. 

The first strategy is cooperative learning. This strategy may very well be the simplest 

methodology to implement at a moment's notice. There are a number of different ways 

cooperative learning works, but in its simplest form, the teacher steps back and allows the 

students, working together, to try and figure out solutions to a problem presented to them. 

Not only does this foster independent learning, but it can also help children work on their 

social skills. Many of the other strategies listed can be done cooperatively, as well. 

Cooperative learning is a successful teaching strategy in which small teams, each with 

students of different ability levels, use a variety of learning activities to improve their 

understanding of a subject. Each member of a team is responsible, not only for learning 

what is taught, but also for helping his or her teammates learn thus creating an atmosphere 

of achievement. 

Cooperative learning is the instructional practice of placing students into small groups 

and having them work together toward a common goal. Each group member learns new 

material and helps other group members learn important information. 

Although cooperative learning is specifically targeted for students in grades 2 through 

12, it is equally successful for any subject, topic, or level. It can be effectively used 

for third-grade math, ninth-grade social studies, fifth-grade language arts, or twelfth-grade 

physics. 

The success of cooperative learning is based on three interrelated factors: 

- Group goals. Cooperative learning teams work to earn recognition for the 

improvement of each member of a group 

- Individual accountability. Each member of a team is assessed individually. 

Teammates work together, but the learning gains of individuals form the basis of a team 

score 

- Equal opportunities for success. Individual improvement over prior performance is 

more important than reaching a pre-established score (90 percent on a test, for example). A 

student who moves from 60 percent on a test one week to 68 percent (8 percent 

improvement) the next week contributes just as much to a group as a student who moves 

from 82 percent to 90 percent (also 8 percent improvement) [3]. 

However, the ultimate success of cooperative learning is based on a single and very 

important principle: students must be taught how to participate in a group situation. 

Teachers cannot assume that students know how to behave in a group setting. 

The second strategy aredebates. Staging a debate between students on two sides of an 

issue is an excellent way to get them to think critically about concepts. The teacher should 

provide a structure and guidance while allowing the students to conduct their own research 

and formulate their own arguments. It is vital to explain to students to students the format 

and techniques of a debate first so they don`t resort to name calling or other ad hominem 

methods. 

Debates are a great tool for engaging students and livening up classroom curriculum. 

Using debates in the classroom can help students grasp essential critical thinking and 

presentation skills. Among the skills classroom debates can foster are abstract thinking, 

citizenship and etiquette, clarity, organization, persuasion, public speaking, research, and 

teamwork and cooperation.  

The following Education World articles and lessons provide a great starting point for 

using debates in the classroom: 

http://www.teachervision.fen.com/tv/browse.php?lowest_grade=103&highest_grade=103&site=TV&tab=Grades&term=170000000000
http://www.teachervision.fen.com/tv/browse.php?lowest_grade=109&highest_grade=109&site=TV&tab=Grades&term=250000000000
http://www.teachervision.fen.com/tv/browse.php?lowest_grade=105&highest_grade=105&site=TV&tab=Grades&term=140000000000
http://www.teachervision.fen.com/tv/tvsearch.php?lowest_grade=112&highest_grade=112&term=240700000000&site=TV&tab=Grades&scn=11&mode=-bread
http://www.teachervision.fen.com/tv/tvsearch.php?lowest_grade=112&highest_grade=112&term=240700000000&site=TV&tab=Grades&scn=11&mode=-bread
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Debates are a staple of middle and high school social studies classes. Education World 

offers five debate strategies and extra lessons for students of all ages. The following five 

lessons can be found in this article: 

- Stage a Debate: A Primer for Teachers (Lincoln-Douglas Debate Format). Adapt the 

standard debate format, plus ten strategies for engaging students in debate 

- Role Play Debate: students assume the roles of various stakeholders in debates on 

issues of high interest 

- Using Fairy Tales to Debate Ethics: three fairy tales challenge students to think about 

honesty, right and wrong, and other questions of ethics 

- Four Corners Debate: a debate strategy gets kids thinking and moving. Debate topics 

included for all grades 

- Inner Circle, Outer Circle Debate Strategy: the inner/outer circle debate strategy 

emphasizes listening to others' views and writing an opinion essay [4].  

The third strategy is role-playing. Allowing students to use their imagination is a great 

way to help some abstract concepts sink in and let their critical thinking skills flourish. 

Depending on the age of the students, role-playing can be improvisational or scripted. 

Simulating activities can help the jump off the page for many students who otherwise are 

uninterested.  

Role play exercises give students the opportunity to assume the role of a person or act 

out a given situation. These roles can be performed by individual students, in pairs, or in 

groups which can play out a more complex scenario. Role plays engage students in real-life 

situations or scenarios that can be ―stressful, unfamiliar, complex, or controversial‖ which 

requires them to examine personal feelings toward others and their circumstances.  

Unlike simulations and games which often are planned, structured activities and can 

last over a long period of time, role play exercises ―are usually short, spontaneous 

presentations‖ but also can be prearranged research assignments.  

Role playing can be effectively used in the classroom to:  

- Motivate and engage students  

- Enhance current teaching strategies  

- Provide real-world scenarios to help students learn  

- Learn skills used in real-world situations (negotiation, debate, teamwork, 

cooperation, persuasion)  

- Provide opportunities for critical observation of peers. 

The fourth strategy is peer teaching. Peer tutoring is an intervention in which students 

work in pairs to master academic skills or content. The main benefits of peer teaching 

include, but are not limited to, the following: 

- Students receive more time for individualized learning 

- Direct interaction between students promotes active learning 

- Peer teachers reinforce their own learning by instructing others 

- Students feel more comfortable and open when interacting with a peer 

- Peers and students share a similar discourse, allowing for greater understanding 

- Peer teaching is a financially efficient alternative to hiring more staff members 

- Teachers receive more time to focus on the next lesson. 

Research also indicates that peer learning activities typically yield the following 

results for both tutor and tutee: team-building spirit and more supportive relationships; 

greater psychological well-being, social competence, communication skills and self-esteem; 

and higher achievement and greater productivity in terms of enhanced learning outcomes. 
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The fifth strategy arevirtual lessons. Advocates for virtual education say that it has the 

power to transform an archaic K–12 system of schooling. Instead of blackboards, 

schoolhouses, and a six-hour school day, interactive technology will personalize learning to 

meet each student‘s needs, ensure all students have access to quality teaching, extend 

learning opportunities to all hours of the day and all days of the week, and innovate and 

improve over time. Indeed, virtual education has the potential not only to help solve many 

of the most pressing issues in K–12 educationbut to do so in a cost-effective manner. More 

than 1 million public-education students now take online courses, and as more districts and 

states initiate and expand online offerings, the numbers continue to grow. But to date, 

there‘s little research or publicly available data on the outcomes from K–12 online learning. 

And even when data are publicly available, as is the case with virtual charter schools, 

analysts and education officials have paid scant attention to—and have few tools for 

analyzing—performance. Until policymakers, educators, and advocates pay as much 

attention to quality as they do to expansion, virtual education will not be ready for a lead 

role in education reform. 

Virtual education is in a period of rapid growth, as school districts, for-profit 

providers, and nonprofit start-ups all move into the online learning world. But without 

rigorous oversight, a thousand flowers blooming will also yield a lot of weeds. Real 

accountability, including the means to identify and end ineffective practices and programs, 

must be constantly balanced with the time required to refine new, immature technologies 

and approaches to learning. Both virtual education advocates and education policymakers 

should learn from nearly two decades of experience with charter schooling, another reform 

movement predicated on innovation and change within public education. After nearly 20 

years of practice, the charter school movement provides important lessons on how to ensure 

that improved student outcomes remain the top priority. 

The sixth strategy is student choice. Education World is pleased to present this 

professional development resource in relationship-building, positive school climate and 

effective instruction. 

Like boundaries, choices are motivational tools that encourage young people‘s 

cooperation through empowerment. Choices build responsibility and commitment, 

communicate the teacher‘s respect for students‘ needs and preferences and can encourage 

students to perform a particular behavior. Choices also can help prevent disruptive 

behaviors. 

For example, it's most effective when teachers provide clear, simple options and if 

appropriate, leave room for kids to change their minds. While not everything in the 

classroom is negotiable, it's helpful to allow young people to contribute ideas whenever 

possible. Choices help students "do the right thing" while building their problem-solving 

and conflict resolution abilities. 
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ҚАЙЫМ МҦХАМЕДХАНОВ ЖҼНЕ АБАЙТАНУ МҼСЕЛЕЛЕРІ 

 

Орта ғасырдағы оқымыстыларға тҽн ҽмбебатық кҿріністері Қайым 

Мҧхамедханҧлының ғалымдық тҧлғасынан анық аңғарылады. Сондай кең 

қарымдылығына ҿз еңбектерінің ғана шеңберінде назар салайық. Ҿзекті желісі мен 

ҥзілместігі абайтану екені белгілі. Мҧнда іргелі жҽне қолданбалы сипаттарды 

тоғыстырушылық жҿнімен, талдаулардың тҥбегейлі орнықтылығы жҿнімен, жаңа 

бағытқа қарышты қадам жасағандығы жҿнімен "Абай заманының ақындары‖ ("Абай 

айналасының ақындары‖), "Абайдың ақындық мектебі‖, "Абай шығармаларының 

текстологиясы‖ сияқты монографиялары бірден кҿзге бірден тҥседі. Сондай-ақ 

Абайдан ҽрқашан жаңа қырынан тану мақсатында тынбай жасаған еңбегін Ҽлкей 

Марғҧланның 1960-шы жылдары жазылған биыл ғана "Қайым Мҧхамедханов 

атындағы Білім жҽне мҽдениет қорының директоры Дина Қайымқызының 

мҧрағатынан табылған бҧл хаттардың ҿзі сҿзіме дҽлел болады: "Абайдың белгісіз 

жатқан дҥниелерін шығаруың ҿте қуанатын ізгілікті іс. Коншин мен Герасинимовтың 

қыздарының адресін жіберем деген едің, жібермей қойдың деп жазады" [1]. 

Осындағы хатта есімдері аталған Н.Коншин мен Б.Герасимов ХIX ғ. аяғы - XX ғасыр 

басында Семей ҿңіріндегі белгілі тҧлғалар болған. Екеуі де Орыс географиялық 

қоғамы, Батыс Сібір бҿлімшесінің мҥшесі болған зиялылар бастысы бҧлар Абаймен 

жақсы таныс болған Қайым Мҧхамедханов  кҿл тҥбіндегі гауһар тасты іздегендей 

Абайдың асылын іздеу ҥшін Абай замандағылардың ҧрпағымен байланыта болған.  

―Мен бір жҧмбақ адаммын оны да ойла‘‘ – деп ҧлы ақын ҿзі айтып кеткендей, 

Абайдың талай-талай шешілмеген жҧмбағы мен ашылмаған қырларын пешенесіне 

жазылған пенделік ғҧмырын шарп ете отырып зерттеген - Қайым Мҧхамедханҧлы 

Абайды бір сҿзінде ғалым, қоғам қайраткері  дейді.Олай айтуына  бірнеше 

себептердің барын да айта отырып.Біріншіден: Қайым Мҧхамедханҧлы Семей 

облыстық ҿлкетану музейінің  алғашқы іргетасын қаласып, шаңырығын кҿтеріскен 

адам – Абай дейді. Бҧлай айтқаны тым дҧрыс пікір деп тануымызға ҽбден болады. 

Себебі бҧдан 113  жыл бҧрын,  1878 жылы Семей обылыстық Статистика Комитеті 

қҧрылды. Ол кезде Семей облысына:Семей, Кереку, Зайсан жҽне Қарқаралы уездері 

қараған. Осы кең байтақ аймақты мекен еткен халықтың тҧрмысын, шаруашылығын, 

тарихын, мҽдениетін обылыстық жағрафиялық жағдайын зерттейтін, ол замандағы 

бірден-бір ғылыми мекеме-Семей облыстық Статистика Комитеті болды.  

Статистика Комитеті  1883 жылы жырма тҿртінші сентябрьде Семейдегі тҧңғыш 

мҽдени ағарту мекеме обылыстық ҿлкетану музейі ашып, оның жанынан қоғамдық 

кітапхана ҧйымдастырды. 

Музей жанынан ҧйымдастырылған кітапхана, ол замандағы Сібір 

қалаларындағы кітапханалардың ішіндегі ең байы деп танылған. Семей шаһарында 

сол кезде саяси қылмыс тағылып, Сібірге жер аударылған орын, украина, белорус, 

поляк сияқты кҿптеген ҧлт интеллигенттері болды. Олар Ресейдің ірі қалаларындағы 

жоғары дҽрежелі ҽртҥрлі мамандық алуға даярланып жҥрген, белді студенттер 

болған. Солардың ішіндегі ең кҿрнекі, кең білімді, ҧшқыр ойлы, аса талантты – 

Абайдың досы, Евгений Педрович Михаэлис Семей қаласына  1869 жылы келіп, 13-

14 жыл бойы осы қалада тҧрған. Семейде 1878 жылы обылыстық Статистика 
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Комитетінің тҧңғыш ғылыми хатшысы осы Е.П.Михаэлис еді. Абай Михалиспен 

бірге Статистика Комитетінің жҧмысына белсене араласқан [1, 38 б.]. Міне осылай  

қос достың арасындағы бірлесе атқарылған ҧлы істердің байыбына бару ҥшін Қайым 

Мҧхамедханҧлы талай–талай архивтерді ақтарып нақты дҽлелдерді келтіріп кеткен. 

Абай Семей обылыстық ҿлкетану музейін ашу жҽне қоғамдық кітапхана ашу 

жҧмысын ҧйымдастыру мҽселесіне ат салысып, іс жҥзінде кҿмек кҿрсеткендігін айта 

отырып, Қайым Мҧхамедханҧлы мынадай мысал келтіреді, музейге, жасау-

жабдығымен қазақ ҥй бастатқан, елуден астам зат тапсырады. Қазақтың тҧрмыс-

салтын, ҽдет-ғҧрпын, мҽдениетін кҿрнекті тҥрде бейнелейтін, Абайдың сый ретінде 

тапсырған заттары негізінде музейдің этнография бҿлімі қҧрылады. Кемеңгер ғалым 

ҿз ойларын дҽлелдей отырып Семейдің облыстық музейі мен қоғамдық 

кітапханасының 1883 жылдың 14 мизамынан 1886  жылдың 1 қаңтарына шейінгі 

тындырған жҧмысы туралы Статистика Комитетінің газетте жариялаған есебінде: 

«Ҿткен жылы жаз айында қазақ ауылында болып қайтқан Н.И. Долгополов музейдің, 

қазақ елінің тҧрмыс-салтына арналған этнография бҿліміне кҿп заттар ҽкеліп қосты, 

жасау- жабдығымен қазақтың киіз ҥйі, музыка аспаптары, егін шаруашылық 

қҧралдары тағы да басқа». («Семипалатинские областные Ведомости» №  19, 10 май, 

1886г).  

Қандай қазақ соншама мҥлікті тектен-текке беріп қойды екен?- деген сҧрақ 

туады. Бҧл мҽселенің бҽрін архив документтері айқындап, ашып береді.  

Полициймейстр ҿзінің  Семей обылысының губернаторына жазған, қҧпия рапортында 

(1885 жыл, 10 тамыз № 251): « Осы айдың 15 тамызына шейін, Семей уезі Шыңғыс 

болысындағы Қҧнанбай Ҿскенбаев ауылында болып қайтуға рҧқсат алып кеткен 

айдауда жҥрген Н.И. Долгополов, бҥгін Семейге қайтып келді. Сіздің 11 маусымдағы, 

№ 260-М. Бҧйрығыңызды орындап, осыны мҽлімдеймін»,- қҧжат архивте сақтаулы.  

Осы заттардың анық Абай ауылыннан келгендігін қалай анықтағанын Қайым 

Мҧхамедханҧлы бір ғана мысалмен-ақ келтіреді. 

«Абай тапсырған кҥміс белбеудің журналындағы кҿрсетілген толық 

сипаттамасы мынадай: журналдағы рет саны 41, № 398 «Кім тапсырған» деген 

графада: «Дар Ибрагима Кунанбаева, Чингизская болост, Семипалатинского уезда» – 

деп жазылған». 

Абайды «ағартушы- демократ» деп мадақтағанда, ақынның халықты ҿнер- 

білімге шақырған ҿлеңдерін насихат  сҿздерін ғана айтып жҥрміз. Абайдың 

Статистика Комитетінің толық мҥшесі болып жҥріп, ғылыми зерттеу жҧмысымен 

шҧғылданғанын, музей қҧру ісіне белсене араласқанын еске алсақ, ағартушы, ғалым 

Абайдың іс жҥзінде атқарған тарихтық еңбегін Қайым Мҧхамедханҧлының келелі 

зерттеулерінің арқасында айқын кҿрсеткен. «Ғылымға ат ізін салған елу 

жылдыңкҿлеміндегі індете зерттеп, иіріміне ҥңіліп, иінқандыра айналысқан 

тақырыбы, бҽлкім, еңарналы ҿмірлік мақсаты мен мҧраты Қайым Мҧхамедханов ҥшін 

– Абай поэзиясыныңқатпарлы қҧбылыстары шығар. Ол ҧлы 

ақынныңтворчествосының барлық саласына ат салысып,тың тҧжырымдар, соны 

пікірлер ҧсынып келді.Атап айтсақ: ол – Абай ҿлеңдерін жинаушы,Абай мҧрасының 

жазылуы, басылуы тарихынзерттеген историограф, ҥш-тҿрт басылымынатҥсініктеме 

жазған библиограф, Абай шығармаларының дҧрыс жазылуын жҥйелегентекстолог, 

Абай жҽне оның ақындық дҽстҥріхақында монографиялық еңбек бітірген 

теоретик,сол замандағы қоғамдық қарым-қатынастардызерттеген тарихшы, сол 

дҽуірдегі ҽдебинҧсқаларды, ел аузындағы жыр-ҿлеңді, ҽңгіме-аңызды қағазға тҥсірген 

фольклорист» [3], - деп Қайым Мҧхамедхановтың шҽкіртті  Тҧрсын Жҧртбай 
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айтқандай,Абай ақындарымыздың жолбасшысы болса, абайтануымыздың айтулы 

жаршысы - Қайым. Абай бастаушы болғаны ҥшін ҿзін тҥсінбеушіліктің, 

жалғыздықтың қияметін кҿрсе, Қайым Абайдың кім болғанын айтқаны ҥшін 

еркіндіктен айрылып, тҥрме тауқыметін тартты.Кеңестік биліктің зорлық-

зомбылығына, қуғын-сҥргінге қарсы тҧрып, Абай, Шҽкарім, Мҧхтар шығармаларына 

қатысты  зерттеу еңбектерін жазып артына ҥлкен мҧра қалдырды. Мҧрағат 

қорларынан, кҿне  басылымдар мен баспасҿздерден жҽне Абайдың кҿзі тірі 

ҧрпақтарынан ҧзақ жыл бойы тірнектеп жиған дерек-дҽйектерінен негіз еткен 

кҿптеген зерттеу еңбектер жазып қалдырды. Ерекше ескеретін жағдай, ҿз 

еңбектерінде автор ҽр тҥрлі себептермен кҿптеген жылдар бойына жабулы жатқан, 

жарияланбай келген ҿте қызықты ҽрі сирек, қҧнды мҽлімет мҽселерді қамтыған. 

Мҽселен, Шҽһкҽрім, Кҽкітай, Ҽлихан, Ахмет, Мағжан, Жҥсіпбек, Міржақып, 

Абайдың ҧлы Тҧрағҧл жҿніндегі мақалалардан тың ойларды кездестіреміз. Аталмыш 

автор еңбектерінің қҧндылығы сонда, тілі таза, діні сҥйекті, оқиға ой-тҧжырымдары 

салмақты. Мысалы, мына бір дерекке назар аударсақ, « Ҽлихан Бҿкейханов» 

мақаласын оқып отырып, біз Абайдың ҿмірі, ҿнегесі, ҿнер жҿнінде тҧңғыш рет 

баспасҿзде жазған адам- Ҽлихан екенін білеміз. Ол 1905 жылы «Семипалатинский 

листок» газетінде «Абай (Ибраһим) Қҧнанбаев (некролог)» деген қазанама жазған 

екен. Ҽлиханды кезінде халық қалай қҧрметтегенін, оның қандай ірі кҿсем, зор тҧлға 

болғанын Шаһкҽрім, Кҽкітай, Кҿкбай туралы жазылған мақалаларда да сҿз етілген [5]. 

«Арын жастан сақтаған», – деп ҥмітті баласы Ҽбдірахманға қарата айтылған дҽл 

осысҿзді ҧлы Абай бҥкіл саналы ҿмірін, дҽлірек айтсақ адамға берген пенделік 

ғҧмырын ақынды зерттеуге бағыштаған алаштың адал азаматы Қайым 

Мҧхамедхановқа арнаған сияқты. Ҿйткені бҧл азамат Абайдың ҿзін меңзеп, 

сҥйініпотырған "келер кҥннің" арлы ҧрпақтарының біріболғандығын тіршіліктегі бар 

болмысымен дҽлелдеп берді.  
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ЕХРО-2017-ГЕ ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ ҤЛЕСІ 

 

Дҥниежҥзілік кҿрме (ағылш. World's fair) немесе Экспо (Expo) 

индустрияландырудың нышаны жҽне техникалық, технологиялық табыстарды 

кҿрсету ҥшiн ашық алаң болып табылатын халықаралық кҿрме. Бiрiншi дҥниежҥзілік 

кҿрме Лондондағы Гайд-паркте, Альберт ханзаданың бастамасымен ҿткізілген. 

Кҿрменің бас назар аударарлық ғимараты, Джозеф Пакстонның сҽулеттік жобасымен 
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таза шыны мен болаттан тҧрғызылған Хрусталь сарайы болды. Алғашқы 

дҥниежҥзілік кҿрмені лондондық Гайд-паркте, арнайы жасалған ҽйгілі Хрусталь 

сарайы ҿткізген уақыттан бастап есептегенде 2011 жылы 160 жыл толады. Бҧл, 

қатысушы-елдер қонақтарға ҿз ҿндірушілерінің шеберлігін жҽне бірдей, бірақ ҽртҥрлі 

елде жасалған тауарлардың сапасын салыстыруға мҥмкіндік бере отырып, ҧлттық 

ҿндірістің заттарын бір жерде жҽне бір мезгілде кҿрсетуге келісті. Дҽл осы кезде сол 

кҿрмелік тҧрғылар тҽжірибеге енгізіле бастады, уақыт ҿте келе олар міндеттіге 

айналып, кейін тиісті халықаралық нормативтік актілерге белгіленді. Ҿткен 160 жыл 

ҿндірушілер жҽне олардың тауарларын жалпы бҥкілҽлемдік қараудың маңыздылығы 

мен мақсатқа лайықтылығын растады, бҧған кҿптеген елдерде жыл сайын ҿткізілетін 

кҿптеген кҿрмелер жҽне жҽрмеңкелермен қатар, анағҧрлым жарқын, ҽрі беделді 

бҥкілҽлемдік кҿрмелер қала беретіндігі куҽ. Ҽрине, осындай ҥлкен мерзім ішіндегі 

мҧндай кҿрмелердің мазмҧны мен сипаты едҽуір ҿзгерген болар, бірақ оларға деген 

ерекше ілтипат пен абыройы сол кҥйінде қала берді.  Бҥгінгі кҥннен бастап олардың 

тҧрғысынан қарастыра келе, бҥкілҽлемдік кҿрмелер – бҧл, белгілі бір деңгейде ҧлттық 

формалардағы шоғырланған тҥрде бейнеленген адамзат дамуының тарихи 

ретроспективасы деп пайымдауға болады. Дҥниежҥзілік кҿрмелерде ҧсынылған 

экспонаттардың талдаудары, қҧндылықтар мен басымдықтарды, сондай-ақ олардың 

жеке елдерде ҥстемдік ететін басымдықтарымен қатынастарының жҥйесі туралы 

қорытынды шығаруға мҥмкіндік береді. Осы қҧндылықтардың серпінділігі 

дҥниежҥзілік кҿрмелердің ҧлттық ҿнеркҽсіп пен мҽдениеттің дамуына белгілі бір 

ықпалы туғанын айтуға мҥмкіндік береді. Ҽр дҥниежҥзілік кҿрме экспонаттардың 

жҽне идеялардың бірегейлігімен, ҧйымдастырушылар жҽне қатысушылардың 

тҧрғызған кешендер мен павильондардың ҿзінділігімен, ҿткізілетін шаралардың 

кҿркемділігі жҽне мерекелігімен ерекшеленеді.  Дҥниежҥзілік кҿрмелер ҿзінің 

ауқымы, жалпы-саяси жҽне эконмикалық мҽнділігі бойынша теңдессіз оқиғалар 

болып табылады. Олардың басты мақсаты – жаңа ғылыми-техникалық жетістіктер, 

даму келешегі, сондай-ақ қатысушы-елдердің дҽстҥрлері мен тарихының жҧрт 

алдындағы шеруі.  Олар кҿп жерде халықаралық экономикалық жҽне ғылыми 

байланыстардың дамуы мен кеңеюіне ықпал етеді. Дҥниежҥзілік кҿрмелер ҽр-тҥрлі 

елдерде тҧратын, бірақ бірдей қҧндылықтар, мҥдделер жҽне мақсаттармен біріккен 

адамдардың араласуының бірегей мҥмкіндігін сыйлайды. Жыл сайын халықаралық 

кҿрмелерге қатысып, ҿзі туралы ҽлемге танытқысы келетін елдердің қатары кҿбейіп 

келеді. Ҽлемнің жетекші елдері ҿз елдерінде ҽлемдік деңгейдегі кҿрмелік кешендерді 

салуға қомақты қаржы салуға ҥлкен ҥміт артады.Сондықтан да ірі мемлекеттердің 

экономикадағы табыстары адамзаттың еңбір маңызды мҥдделерінің жиынтығы, 

қорытындысы, дҽуірдің идеологиясы, жҥзжылдықтың табысты нҽтижесі ретінде 

қабылданады. Кез келген дҥниежҥзілік кҿрме адамзаттың алдында тҧрған ғаламдық 

мҽселелердің соңғы концептуальды ғылыми-техникалық, технологиялық, 

экономикалық шешімдерінің, сондай-ақ ҽлем халықтарының тарихы, дҽстҥрлері мен 

мҽдениетін кҿрсететін кҿрме ҿткізуші елдердің шыншыл жҽне ашық бҽсекесінің ең 

бір беделді алаңы болып табылады. Кҿрмелер ҽлемде алдыңғы қатарлы 

жаңалықтардың тез таралып, ҿндірісті ҧлғайтуға, тауар айналымының ҿсуіне, ҽртҥрлі 

елдердің халықтары арасындағы ҿзара тҥсіністікті жақсартуға ықпал етеді. Осындай 

мақсатта дҥниежҥзілік Экспо кҿрмесіне қатысу арқылы мемлекеттер ҧлттық бизнесті 

дамытуды қолдаудың нақты тҥрі бола отырып, елдің ҧлттық бҽсекелестік 

басымдықтарын кҿрсетуге айқын кҿрінеді. 
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Қазақстан астанасы соңғы жылдары ірі халықаралық пікірталастар алаңын сҽтті 

ҿткізіп жҥрген орын ретінде кҿрсетіп те келеді: олардың қатарына мҽселен, Астана 

экономикалық форумы, Инвестициялық форум, Европа қайта қҧру жҽне даму 

банкінің Жылдық жиналысы, Ҽлемдік ислам экономикалық форумы, Орталық Азия 

мен ТМД-да қалпына келтірілетін қуат кҿздерін дамыту жҿніндегі конференция, 

болашақ энергиясының Европалық форумы жҽне т.б іс-шараларды ҿткізуге 

мҧрындық болды. Ҽрине аталған шаралардың ауқымы мен кҿлемі 2017 жылы 

ҿткізілетін кҿрмемен салыстыруға келмейді, бірақ та Қазақстан астанасы бҧл істе 

алғаш рет айналысатын орын емес, жинақталған тҽжірибесі де бар, бҧл істе де едҽуір 

нҽтижеге жетеді деген сенім бар. 2012 жылы Қазақстанға Халықаралық кҿрмелер 

бюросының Эксперттік Комиссиясы келіп танысты. 2012 жылы 28 маусымда 

Астанада «Болашақтың энергиясы. Планетаның тҧрақты дамуы» тақырыбында 

халықаралық симпозиум ҿткізілді. Осы жылы Экспо-2017 жобасы Абу Дабиде ҿткен 

болашақтың энергиясы мҽселелері бойынша Ҽлемдік саммитке қатысып, кҥн 

батареясында жҧмыс істейтін Масдар болашақ қаласымен танысты. Қазақстанда БҦҦ 

Даму Бағдарламасымен бірге бірқатар алаңдардажел потениалы зерттеліп, оның 

нҽтижесі бойынша Қазақстанның жел картасы жасалды. Қазақстанда EXPO-2017 

халықаралық кҿрмесін ҿткізу – Қазақстанның негізгі экономикалық-инвестициялық 

жобаларының бірі. Мҧндай ауқымды шараны еліміздің астанасында ҧйымдастыру 

туралы Мемлекет басшысы бастама кҿтерді. Осы мақсатта 2011 жылғы 10 маусымда 

Париждегі Халықаралық кҿрмелер бюросының Бас хатшысы Винсенте Гонсалес 

Лоссерталеске Қазақстан Республикасының ресми ҿтімі тапсырылды.  

Астана EXPO-2017 кҿрмесіне Шығыс Қазақстаннан 200 мың тҧрғын турист 

ретінде барады. «Астана EXPO-2017» халықаралық мамандандырылған кҿрмесінің 

жҧмысы аясында Шығыс Қазақстандағы туризмнің рҿлі туралы конференция ҿтті. 

«Астана EXPO-2017» ҦКАҚ атқарушы директоры Салтанат Рахымбекова мен 

облыстық туризм жҽне сыртқы байланыс басқармасының басшысы Ержан 

Сембиновтың қатысуымен ҿткен конференцияда ЭКСПО кҿрмесінің тарихы мен 

болашағы туралы сҿз қозғалды. 

Семинарға қатысушылар ең алдымен слайд арқылы ЭКСПО-ның тарихымен 

танысты. Алғашқы ЭКСПО кҿрмесі 1851 жылы Альберт ханзаданың бастамасымен 

Лондонда ҿткен болатын. Мҧндағы кҿрмеге кҿрік берген темір мен шыныдан 

салынған Хрусталь сарайы еді. Сонымен қатар, Париждегі Эйфель мҧнарасы, 

Мельбурндегі, Брюссельдегі, Шанхайдағы ғимараттар ЭКСПО кҿрмесіне орай бой 

кҿтерген екен. 160 жылға жуық тарихы бар ЭКСПО кҿрмесіне телефон, теледидар, 

кетчуп, балмҧздақ сынды дҥниелер қойылып, кейбіреуі брендтік тауар ретінде 

дҥниежҥзіне танылды. 

Ал Астанада ҿтетін «EXPO-2017» кҿрмесіне орай биіктігі 100 метр болатын 

сҽулетті шар бой кҿтереді. Энергия жағынан тиімді,  эстетикаға сай етіп жасалған шар 

аталмыш кҿрменің символына айналмақ. «Астана EXPO-2017» ҦКАҚ атқарушы 

директоры Салтанат Рахымбекованың айтуынша, 173 гектар жерді алып жатқан 

кҿрменің қҧрылысына 500 млн доллар инвестиция қҧйылыпты. Жалпы, ЭКСПО-ға 

арналған ғимараттардың барлығы инвесторлардың кҿмегімен салынып жатқан 

кҿрінеді. 2017 жылы Астанада ҿтетін ЭКСПО кҿрмесінің маңыздылығы тиімді 

энергия кҿздерін тауып, болашақта пайдалану болып табылады. Жҽне де 

дҥниежҥзінен кҿрмеге жиналғандар біздің жерімізбен, елімізбен, ҽдет-ғҧрпымызбен 

етене танысады. Ең бастысы,туризмнің дамуына жол ашылады. - «EXPO-2017» 

кҿрмесін ҿткізу ҥшін облыстардан еріктілерді жинаймыз. Олар кҿрменің ҿтуіне 
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бастан-аяқ қатысып, ҿз кҿмектерін кҿрсетуі керек. Соған орай біздің облыстан 100 

ерікті тест тапсырып, тестен ҿткендері бір жыл арнайы курста білімдерін шыңдайды. 

Айта кетерлігі 18-60 жас аралығындағы адамдардың волонтер ретінде қызмет 

кҿрсетуге мҥмкіндіктері бар.Шығыста талапты да білімді жастар кҿп. Сондықтан да 

кҿрмеде біздің облыстан 100 емес, одан да кҿп еріктілер қызмет кҿрсетсе, дҧрыс 

болады, - деді Е.Сембинов. 2017 жылы 17 маусым мен 10 қыркҥйек аралығында 

ҿтетін «EXPO-2017» кҿрмесіне Шығыс Қазақстаннан 200 мың тҧрғын турист ретінде 

барады. Ал осы уақыт ішінде шетелден келген туристер Астананы ғана емес, 

Қазақстанды аралап кҿрулеріне мҥмкіндік туады. Оған дейін кҿлік мҽселесі мен ҽуе 

билеттерінің бағасы да қайта қаралады екен. 

«Шағын ЭКСПО» кҿрмесі шығысқазақстандықтардың бастамасымен 

ҿткендіктен,облысымызға кҿп ҥміт артылып отыр. Сонымен қатар жер-жердегі 

шеберлердің қолынан шыққан ҧлттық нақыштағы кҽдесыйлардың кҿрмесі мен 

фотокҿрме ҧйымдастыруды да ҧсынды. - Шығармашылық жолда жҥрген ҽр адам 

ЭКСПО-ға ҥлес қосуы керек. Мысалы, ҥздік экотакси, ҥздік экоофис сынды идеялар 

жҥзеге асса, ертең Шығыс Қазақстанға ҿз пайдасын ҽкеледі. Дҥниежҥзі кҥтіп отырған 

ҥлкен шарада Алтайдың балы, қымызы сынды экологиялық таза ҿнімдері сҧранысқа 

ие болады. 

Елбасы Нҧрсҧлтан Назарбаевтың осы мҽселеге қатысты дауыс беру нҽтижесі 

айқындалған сҽтте айтқанын еске алайық: «Шиеленіскен бҽсекелік кҥресте 

Астананың жеңіп шығуы кездейсоқтық емес. Біріншіден, бҧл біздің астанамыздың 

бҥкілҽлемдік деңгейдегі шараларды лайықты атқара алатын орталық ретінде 

мойындалуы болып табылады.» Сҿзсіз Астананы таңдау барысында мемлекетіміздің 

экономикалық жетістіктері де ҥлкен рҿл атқарды. Сонымен қатар, Қазақстанның 

халықаралық кҿрмеге «Болашақ энергиясы» атты жаһандық ҿзекті тақырыпты 

ҧсынуының ҿзі айтарлықтай басымдық ҽкелгені сҿзсіз. Тҥптеп келгенде Мемлекет 

басшысының сҿзімен айтсақ, «Астананың жеңісі – бҥкіл қазақстандықтардың кҥш-

жігерінің жемісі». Жалыпы, Қазақстан ҧсынған «Болашақ энергиясы» тақырыбының 

ҿзі адамзат ҥшін энергетикалық ресурстарды тиімді пайдалану промблемасының 

ҿзектілігін кҿрсетеді. Ең бірінші кезекте ЭКСПО-2017 деген арнайы министірлік 

деңгейде жоғары мемлекеттік мекеме қҧрылып, кҿрмеге қатысты барлық шаруамен 

сол айналысқан жҿн деп санаймын. Жҽне оның басына Иманғали Тасмағанбетов 

тҽрізді мемлекетшіл, ҧлтшыл, білімді, жігерлі, азулы отырса ғана, ойлаған нҽтижеге 

қол жеткізріміз хақ деді елбасы. Тағы айта кететін жағдай Астана EXPO-2017 

кҿрмесіне Шығыс Қазақстаннан 200 мың тҧрғын турист ретінде барады. «Астана 

EXPO-2017» халықаралық мамандандырылған кҿрмесінің жҧмысы аясында Шығыс 

Қазақстандағы туризмнің рҿлі туралы конференция ҿтті. «Астана EXPO-2017» ҦКАҚ 

атқарушы директоры Салтанат Рахымбекова мен облыстық туризм жҽне сыртқы 

байланыс басқармасының басшысы Ержан Сембиновтың қатысуымен ҿткен 

конференцияда ЭКСПО кҿрмесінің тарихы мен болашағы туралы сҿз қозғалды.  

ЭКСПО – бҧл ертеңгі кҥнге кҿз жҥгіртуге біршама мҥмкіндік береді. Біздің 

мамандарымыз тіпті қазақстандық экспонаттардың арасында алыс болашақ ҥшін аса 

маңыздылары болатынын айтады. Бҧл елімізге зор қуаныш сыйлады – Астана бір 

жылдан астам уақытқа созылған бҽйгеде ҽлемнің кҿптеген ҥміткер қалаларын артқа 

тастап, ЭКСПО-2017 кҿрмесін ҿткізу қҧқығына ие болды. Қуаныш болатын себебі – 

бҧл кҿрменің ҿнеркҽсіп саласында алатын орны спорттағы олимпиада мен футболдан 

ҽлем чемпионаты екеуін қосқанмен парапар. Бҥкілҽлемдік кҿрмелер ҿткізілетін орын 

мен олардың тақырыбы ҽр елдің саяси, экономикалық жҽне мҽдени ерекшеліктерін 
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ескере отырып жасалады. Қҧрылған кезден бастап кҿрмелер халықтар арасындағы 

ынтымақтастықты, бірлікті дамытуға ҧмтылды. Кҿрмелер – бір жағынан, ҿткен мен 

бҥгіннің жҽне болашақтың арасындағы байланыстырушы буын. Сондай-ақ, 

техникалық прогресс жетістіктерін насихаттайтын бірден-бір ықпалды қҧрал. Біздің 

Тҽуелсіз жас мемлекетіміз ҥшін ЕХРО – 2017 кҿрмесін ҿткізудің маңызы ҿте зор.  

 

ҼДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

1 Назарбаев Н.Ҽ. «Нҧрлы жол – болашаққа бастар жол»- Қазақстан Президенті 

Н.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы -2014 жылдың 11 қарашасы. 

2 Лебедев С.М. История Всемирных выставак – ЭКСПО. / С.М. Лебедев – 

М.,2010. 

3 История культуры: Учебник / под.ред. В.А. Слепова, М., 2007. 

4 Шаймерденов Қ. Халықаралық кҿрмелердің тарихы.\Қ.Шаймерденов // Егемен 

Қазақстан, – №89 – 2012. 

5 Воскресенский В.Ю. Международный туризм /В.Ю. Воскресенский. – М.: 

Юнити-Дана, 2008. – 464 с. 

6 http/www.expo2017astana.com expo2017astana ресми сайты. 

 

ҼОЖ 811.111‘373.4 

ҼБДІХАЛЫҚОВА А.Ҽ., МАТКАРИМОВА Д.А. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Ҿскемен қ. 

 

АҒЫЛШЫН ТІЛІ ЛЕКСИКОЛОГИЯСЫНЫҢ ҾЗЕКТІ МҼСЕЛЕЛЕРІ 

 

Қазақстан Республикасының дамуының жаңа сатысы 30 ең дамыған мемлекеттер 

қатарының санына қосылуына бағытталған. Елбасымыз Н.Ҽ.Назарбаевтың Қазақстан 

халқына Жолдауында («Қазақстан-2050» Стратегиясы – қалыптасқан мемлекеттің 

жаңа саяси бағыты) былай деген: "Қазір біз балаларымыз қазақ тілімен қатар орыс 

жҽне ағылшын тілдерін де белсенді меңгеру ҥшін жағдай жасауға шаралар қабылдап 

жатырмыз. Ҥштілділік мемлекеттік деңгейде ынталандырылуы керек... Біз ағылшын 

тілін игеруде серпіліс жасауымыз керек. Қазіргі ҽлемнің осы «лингва франкасын» 

меңгеру біздің еліміздің ҽрбір азаматына ҿмірдегі шексіз жаңа мҥмкіндіктерді 

ашады"[1]. "«Тілдердің ҥштҧғырлығы» мҽдени жобасын кезеңдеп іске асыруды қолға 

алуды ҧсынамын. Қазақстан бҥкіл ҽлемде халқы ҥш тілді пайдаланатын жоғары 

білімді ел ретінде танылуға тиіс. Бҧлар: қазақ тілі – мемлекеттік тіл, орыс тілі – 

ҧлтаралық қатынас тілі жҽне ағылшын тілі – жаһандық экономикаға ойдағыдай кірігу 

тілі»[2]. Осыған байланысты жоғарғы оқу орындарының тҥлектерінің теориялық жҽне 

практикалық білім, дайындық сапасына жоғары талаптар қойылуда. 

Ағылшын тілінің де басқа тілдер секілді ерекшеліктері жҽне ҿзекті мҽселелері 

сан қырлы. Олардың бірі - лексикология саласы. 

Лексика-кҿне гректің Lexiros (сҿздік) деген сҿзі. Бҧл термин - бір тілдегі барлық 

сҿздердің жинағы деген ҧғымды білдіреді. Лексика терминінің ҧғымына тілдің 

жергілікті ерекшелігі де, сол бір тілдің говорлары да, диалектілері де енеді. 

Лексиканың қҧрамына енген сҿздерді тексеретін ғылым -лексикология. Лексикология 

тілдегі барлық сҿздердің жиынтығын, сҿз байлығын зерттейді, тілдің негізгі сҿздік 

қҧрамының мҽселелерін тҥгел қамтып, оны егжей-тегжейлі тҥсіндіруді мақсат етеді. 

Басқа білім салаларының ішінде лексиканың бірінші орын алу себебі мынада: 

кейбір сҿйлеушінің сҿзінде граматикалық қателер кездескенімен адамдар арасында 
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қатынас болуы мҥмкін. Айтушының не айтқысы келгенін тыңдаушы тҥсінеді. 

Ағылшын лексикасын меңгеру ҥшін тҥрлі ҽдіс - тҽсілдер пайдаланылады. Нақты 

мағыналы сҿздерді суреттер, зат, макет арқылы тҥсіндірген жҿн. Абстрактілі 

мағыналы сҿзді тҥсіндіру ҥшін аударманы қолдану жҽне тіл кҿрнекілігі арқылы 

тҥсіндіру қажет. Ал тіл кҿрнекілігі дегеніміз – сҿздің мағынасын контекст арқылы, 

синонимдер мен антонимдер, сҿздің қҧрамдас бҿліктерін талдау арқылы тҥсіндіру. 

Контексттерде грамматикалық қҧрылым, ондағы жаңа сҿзбен басқа сҿздердің 

барлығы оқушыларға бҧрыннан таныс болуы қажет. Сонда оқушының назары жаңа 

сҿздерге аударылады. Яғни граматикалық материалды тҥсіндіруде қазақша мысал 

келтіріп, берілген мысалды ағылшынға аударып, екі тілдегі ҧқсастық пен 

айырмашылықтарға тоқталған жҿн. Содан кейін ағылшын тілінде жасалу жолын, 

ерекшелігін тҥсіндіріп ҿтетін граматикалық материалды бекіту ҥшін, практикалық 

жаттығулар кҿп жасалу керек, мҥмкін болса, кҿбіне оқушылардың ҿз ҿміріне 

байланысты мысалдар келтірген жҿн. Оқушыларды міндетті тҥрде сҧрақ қоюға, 

сҧраққа жауап беруге ҥйрету керек, бірақ ол жаттанды тҥрде болмауы тиіс. Ҽсіресе, 

тҿменгі сынып оқушыларына сҧрақ қою кезінде мына ҽдісті қолдансақ нҽтижесі 

молырақ болады: 

Мысал: Who? What do(ing)? Where? When? The children are playing in the yard 

now. – деген сҿйлемді алатын болсақ, сҿйлемдегі ҽр сҿзге қойылатын арнаулы 

сҧрақтарын анықтап алған жҿн. Сонда оқушылар сҿйлемдегі артикльдің, жалғаудың 

кҿмекші етістіктің орнын ауыстырып алмайды. Қысқасы, грамматикалық материалды 

ҿткенде, негізінен, ана тілімен салыстыра тҥсіндірген тиімді, оның ана тіліндегі 

біліміне сҥйенген жҿн. Оқушы бҧл тілдердің ҧқсастықтары мен айырмашылықтарын 

жете білгенде ғана, ол тілді дҧрыс та, тез игере алады. 

Қатынас қҧралы ретіндегі тілдің сҿздік қҧрамына жҽне лексикалық бірлік 

ретіндегі сҿздің табиғатына қатысты жалпы лингвистикалық проблемалар бар. 

Олардың қатарына тілдің лексика-семантикалық жҥйесі туралы мҽселе, тілдік 

единицалардың ішінде сҿздің алатын орны, сҿзге тҽн басты белгілер, сҿз бен 

ҧғымның ара қатынасы, сҿздің лексикалық мағыналарының тҥрлері, сҿздің 

лексикалық жҽне грамматикалық мағыналарының ара қатынасы мен байланысы жҽне 

т.б. мҽселелер енеді. Бҧлар лексикология теориясының жалпы проблемалары ретінде 

жалпы лексикологияда қарастырылады. Ал нақты бір тілдің лексикасы жҽне оның 

ерекшеліктері жеке лексикологияда қарастырылады. Жалпы лексикология мен жалқы 

(жеке) лексикология бір-бірімен байланыста болады. Бҧлай болатындығы мынадан: 

қоғамдық қҧбылыс ретіндегі жалпы адам баласының тілін сипаттайтын жалпы 

заңдылықтар жеке, нақтылы тілге де тҽн болады. Мысалы, қоғам дамуының 

барысында жаңа сҿздердің жасалып, тілдің толығуы, дамуы, кейбір ескірген 

сҿздердің одан шығып қалуы немесе ҿте сирек қолданылатын сҿздерге айналуы – тіл 

атаулыға тҽн жалпы заңдылық. Сондай-ақ, тілдің сҿз мағынасының ҿзгеруі, кҿп 

мағыналы сҿздердің жасалуы жҽне синонимдік қатарлардың пайда болуы – 

осылардыңбҽрітілдердіңбарлығында да бар [3.24]. 

«Тіл дамыту жҧмысын жҥргізгенде оқушылар сҿздік қорын молайту, сҿздерді, 

сҿз тіркестері мен сҿйлемдерді дҧрыс қҧрай білуге ҥйрету» деумен бірге, сҿйлем 

қҧрағанда айтылмақшы ойына байланысты синоним сҿздерді таңдау, сҿздік 

жҧмыстарын жҥргізуді ескертеді [4.11] Ал Н.А. Купина сҿйлеуге ҥйрету ҥдерісінде ең 

маңызды орын алатын материал-лексика деп есептейді.Белгілі бір тілді меңгеру ҥшін 

лексиканы оқытудың ҿзіндік ерекшелігі бар. Адам қай тілде сҿйлегісі келсе де, сҿздік 

қордан ҿзіне қажетті лексикалық тҧлғаларды білмесе, біріншіден, айтайын деген 



49 
 

ойын жеткізе алмайды, екіншіден, басқа біреудің айтқан сҿзін, ойын тҥсінбейді. 

Демек, адам сҿйлесу, пікірлесу ҥшін тілдік қолданысқа керекті лексикалық 

қҧралдарды ҥйренбесе, тілдік қатынас та жҥзеге аспайды. Ҿйткені адам сҿйлей білу 

ҥшін айтайын деген ҧғымға қатысты сҿздерді жҽне сол сҿздерді дҧрыс жҧмсаудың 

амалдарын меңгеруі керек.  Адамдардың ҿзара пікір алмасуы тек сҿзге ғана емес, 

сҿзден басқа да лексикалық тҧлғаларға қарағанда сҿз тілдік қатынастың ең негізгі 

қҧралы болып табылады. Бҧл тек ағылшын тіліне ғана емес, барлық тілдерге  де 

қатысты. 

Тілдің негізін қҧрайтын сҿз белгілі бір мағына беріп, ақпарат жеткізіп қана 

қоймай, ҧлттық сананың қалыптасуына ҽсер ететіні белгілі. Қоғамдағы барлық салада 

тілдің бҧқаралық қарым-қатынас аясындағы қызметі артуда. Тілдік қатынас адамның 

ойлау, пайымдау, сҿйлеу, тыңдау, тҥсіну, айту жҽне т.б. ҽрекеттеріне тікелей қатысты. 

Сондықтан тілдік қатынасқа байланысты айтылған, берілген, жазылған хабарды 

қабылдаудың ҽдіс-тҽсілдерін айқындау; сол сияқты, қарым-қатынас қҧралдары мен 

тҧлғаларын, олардың қолданылу жолдарын белгілеу қазіргі кезде ҿзекті мҽселелер 

қатарына жатады.  

Кҿптеген бағдарламаларда микрофонмен жҧмыс істеуді қарастырады. Сҿздер 

мен сҿз тіркестері тыңдалғаннан кейін, оқушы оны қайталайды. Бҧдан соң диктордың 

сҿзді айту, яғни дыбыстау ерекшелігін тыңдай отырып, жеткіліксіз жақтарын 

аңғарып, оқушы оны тҥзетуге мҥмкіндік алады. 
Оқушылардың сҿйлеу тілін дамытуда диалогтың да берері мол. Диалог – 

сҿйлесудің ең негізгі тҥрі болып саналады. Адамдар арасындағы қарым-қатынас 
амандасудан басталады. Мҧғалім сабаққа кіргеннен оқушылармен диалогта болады. 
Оқушыларға белгілі бір тақырыпта тапсырмалар беру арқылы сҧхбаттар қҧрылады. 
Диалогтік сҿйлесуді естіп-тыңдаумен біртҧтас та, жекелей де пайдалануға болады. 
Мақсатты ҧйымдастырылған жағдаяттар арқылы ауызекі сҿйлесуге ҥйрету - 
оқушыларды қызықтырады. Диалогтік сҿйлеу коммуникативтік оқытудың негізгі 
ҧстанымына сҽйкес келеді. Коммуникативтіліктің жауап алынған жағдайда ғана 
жҥзеге асуы оның ҧстанымы болып есептеледі. Ауызекі сҿйлесу – жауаптасу арқылы 
жҥзеге асады, ал жауаптасуға дейінгі дайындық кезеңдері былайша сараланады: 

І кезең: диалогпен танысу; 
ІІ кезең: диалогті жаттау; 
ІІІ кезең: диалогті қойылымға айналдыру, яғни сҿйлесу іс-ҽркетін қойылым іс-

ҽрекетімен ҧштастыру [5.62] 
Жаңа сҿздің мағынасын ҥйретудегі синонимдер мен антонимдердің маңызы 

шектеулі. Себебі, синонимдердің мағынасы негізгі мағынаға ҿте жақын емес. 
Сондықтан синонимді пайдалану онша табысты мес. Сҿйлемдегі сҿздердің 
қолданылуы мағынасы да тҥрлі жағдайда ҽртҥрлі. Мысалы: 

Great-big-large 

Nice-beautiful 

Low-not high 

Town-city 

Long-short 

 

Сҿзжасам: сҿз жасау жолдарын талдау сҿз мағынасын тҥсінудің жақсы қҧралы, 

бҧл тек сҿздің тҥбірі оқушыға таныс болғанда ғана тана табысты болады. Мысалы: 

T: You know the words: ―worker‖, ―teacher‖, now guess the meaning of the word  

―writer‖. Write-writer. Children, name your favorite writer. 

P1: MuhtarAuezov 

P2 AbaiKunanbaev 

T: Is Repin a writer? 

 

T1: That‘s the right. Is Sholokhov a 

writer? 

P3: Yes, he is.  

P4: No, he is not. 
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Сҿздің мағынасын ағылшын тілінде бейнелеу. Сҿздің мағынасын алудың бҧл 

тҥрі белгілі бір жағдайда қолданылады. Ҿткен жҽне жаңа сҿздерді қолдануда тиімді. 

Мысалы: 

Т: A new word is ―blind‖. A blind 

person is one who cannot see. Can a blind 

person see? 

P1: No, he can‘t. 

T: What can‘t a blind person do-see or 

hear? 

 P2: He can‘t see. 

T: He can‘t see because he is 

blind. Why can‘t see? 

P3: Because he is blind 

 

Тілдік кҿрнекілікті барлық оқу кезеңінде қолдануға болады. Бірақ оның барлық 

тҥрлерін бірдей қолдана алмаймыз. Суреттеуді жақсы дайындық бар кезеңде ғана 

қолдануға болады. Тілдік кҿрнекілікті қолдану сҿздің аудармасын бермей ақ қоюға 

болады деген сҿз емес [6.7]. 

Шетел тілін оқытуда лексиканы меңгертуге қолданылатын ҽдіс-тҽсілдер 

оқытушының шеберлігіне байланысты. Студенттердің білікті маман болуы еліміздің 

болашағына тікелей ҽсер ететінін ҧмытпауымыз шарт. 
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ҚАЗАҚ ҼДЕБИЕТІНДЕГІ ҼСКЕРИ ПРОЗА 

(Б. МОМЫШҦЛЫ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫ НЕГІЗІНДЕ) 

 

Ҽскери ҿмірдің ҽрқилы ауыртпашылықтарын ҿз бастарынан ҿткізген жеке 

тҧлғалардың тарихи деректерге негізделген кҿркем туындылары ҿзгеше 

поэтикасымен, эпикалық баяндау мен лирикалық-психологиялық, философиялық 

толғаныстармен ҽдебиеттану ғылымында жеке жанр ретінде қалыптасып ҥлгерді. 

Соңғы жылдары «ҽскери проза» деп аталып жҥрген бҧл салада батыс еуропа елдері 

мен жапон жҽне орыс ҽдебиеті кҿш бастап келе жатқанын да жақсы білеміз. Аталған 

жанр қазақ ҽдебиетінде кеш болса кҿркемдік деңгейі басқа халықтар ҽдебиетімен 

иықтаса алатын деңгейге кҿтерілгенін жҽне оған сол соғыс тақырыбын терең 

тҥсінетін ҽскери адамдардың, қолбасылардың, кіші командирлердің cҿз ҿнеріне 

араласуы қазақ ҽдебиетінде жаңа сипатты ҽдебиеттің ҿмірге келгенін дҽлелдесе керек.  

Бауыржан Момышҧлы Ҧлы Отан соғысын рота командирі дҽрежесінен бастап 

дивизия командиріне дейін кҿтерілген қазақтың біртуар азаматы. Ол соғысты тек қана 

қарапайым жауынгер ретінде ҿз басынан ҿткізіп қоймай, оның алуан тҥрлі 
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стратегиялық мақсат-мҧратын, ҽр шайқастың мҽні мен маңызын терең талдап 

тҥсіндіре алатын ҽскери маман, тереңнен толғайтын ойшыл, мыңдаған 

жауынгерлердің санасын тамыршыдай танитын нҽзік психолог. Сондықтан да оның 

соғыс туралы жазған ойлары біз ҥшін баға жетпес дерек, қҧнды пікірлер мен 

толғамдар жиынтығы іспетті. Жазушының деректі прозалық кҿркем 

шығармаларындағы портреттік бейнелеулер мен пейзаждық суреттеу ерекшеліктерін 

саралап қарастыру арқылы туындайтын,кезінде оқырмандары ыстық ықыласпен 

қабылдаған қаламгердің суреткерлік шеберлігін сараладық. 

Проза(лат. prōsa) – ҽдеби жанр, қара сҿзбен жазылған кҿркем шығарма (ҽңгіме, 

повесть, роман).Проза ҽдебиеттің эпикалық тегімен байланысты. Шын мҽніндегі 

проза Қайта ҿрлеу дҽуірінде қалыптасып, поэзиядан бҿлініп шықты. Осы кезден 

бастап ҽдебиеттің дамуында проза жетекші орынға ие болды. Рабғузи, Бабыр, М. 

Сервантес, Д. Дефоның шығармаларынан бастау алатын проза сҿз ҿнерінің дербес, 

айрықша тҥрі ретінде қалыптасты [1]. Сҿз ҿнері тарихында проза поэзиямен тығыз 

байланысты дамыды. Прозада ҿмір қҧбылыстары, адам характерлері кең ауқымды 

қамтылып, жан-жақты суреттеледі. Прозаның ҿркендеуі сҿз ҿнерінің жалпы сипатына 

кҥрделі ҿзгеріс енгізді. Оның ҿзіндік формасы, стилі, жанрлық тҥрлері қалыптасты. 

Ҽлем ҽдебиетінде, соның ішінде қазақ прозасында ҽскери тақырып жайына, 

соғыс жайына кҿптеген шығармалар жазылғанмен, шынайылығы, кҿркемдік сипаты 

мен талғамдық дҽрежесі бірдей болған жоқ. Соғыстың қатал ақиқаты мен болмысы, 

психологиясы терең ашылып жатпады. Бір жағынан оны жазушылардың сол қанды 

майданға тікелей қатынаспауында болса, екінші себебі кеңестік идеологияның 

ықпалынан еді. Осы орайда ҽдебиетші ғалым М. Қаратаев: «Жеке басқа 

табынушылықтың салдары кҿркемдік дамуға да тимей қойған жоқ. Теория мен 

тҽжірибенің арасындағы алшақтық, советтік ҽділ заңды, демократияны бҧзушылық, 

жеке басты жҿнсіз дҽріптеп, барлық жеңіс пен табысты бір адамның  басына таңу, 

халықтың рҿлін жете бағаламау секілді жайлар осы қҧбылыстың салдары болатын» - 

деп жазды [2]. Мҧндай олқылық тек қазақ ҽдебиетінде емес, кҿрші халықтардың 

ҽдебиеттерінде де кҿрініс тапты. Ҽдебиеттанушы С.И. Журавлев соғыс тақырыбында 

іле-шала жазылған туындыларда оқиғаны ҽсірелеп беру, ҽлсіз психологизм, 

иллюстрациялылық, жағымды жҽне жағымсыз геройларды тіке қарсы қою, соғысты 

белгілі мҿлшерде романтикаландыру секілді кемшіліктер болғанын айтады. Соғыстың 

ауыр зҧлматын, қасіреті мен қиыншылығын кҿзбен кҿріп, оны оқырман назарына 

ҧсыну кез келгеннің қолынан келе бермейтін іс. Ҽскери тақырыпта Ғ. Мҥсіреповтың 

«Қазақ солдаты», Т. Ахтановтың «Қаһарлы кҥндер», Ҽ. Нҧрпейісовтың «Курляндия», 

«Желанный день», сондай-ақ панфиловшы жауынгерлерінің ерлігі жайлы сол қатарда 

болған М. Ғабдулиннің «Менің майдандас достарым», Ҽ. Нҧршайықовтың «Ақиқат 

пен аңыз» секілді романдары – ХХ ғасырдағы қазақ ҽдебиетінің ҥлкен жетістіктері. 

Олар ҽлем ҽдебиетінде соғыс тақырыбына жазылған шығармалардың қандайынан да 

кем тҥспейді. Лирикада С. Мҽуленовтің «Соғыстан қайтқан солдаттар», «Қҧлын», 

«Тҥбірлер» жҽне басқа шығармаларымен, поэмада Қ.Аманжоловтың «Ақын ҿлімі 

туралы аңызымен» тең тҥсетін кҿркем ҽдебиет ҥлгісін бҥкіл ҽлем поэзиясынан таба 

алмайсыз. F. Мҥсірепов, Т. Ахтанов, Ҽ. Нҧрпейісов, Ҽ. Шҽріпов, Қ. Қайсенов сынды 

майдангер жазушылардың кҿлемді туындыларын қазақ халқы ҥлкен ықыласпен 

қабылдағаны тарихтан белгілі. Отан соғысы шындығы белгілі кезеңдегі адамзат 

қоғамының сипатын, мемлекеттік билеу болмысын барынша шынайы кҿрсеткен, 

кҿрсететін айрықша сҧрапыл шындықтардың қатарына жатады. Оны кҿзімен кҿрген, 

басынан ҿткерген, қаны мен терін тҿккен, от пен оқтың ортасында қан кешкен 
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ҧрпақтан артық білетін жанды табу қиын. Сондықтан ҿзегіне соғыстың сҧрапыл 

шындығын арқау еткен шынайы шығарма жазуға екінің бірінің тҽуекелі жете 

бермейді. Бҥгінде бҧл тақырыпта ҥлкен эпикалық шығарма жазуды айтпағанда, 

шағын ҿлең шығарудың ҿзіне ҥлкен батылдық керек. 

Қазақ ҽдебиетінде жеке бҿлім болып қарастырылатын маңызы мен мҽні зор 

ҽскери тақырыптағы туындылар қатарында ҿзінің қолтаңбасын қалдырып, жас буынға 

ҥлгі еткен ерліктері мен Отанға деген ыстық ықыласы аңыз болып тараған қайратты 

қаламгер – Қасым Қайсенов.Қасым қарулас достарының қаһармандық істері, ҿз 

ҿнегесі туралы шыншыл кҿркем очерк, ҽңгімелер жҽне повестер жазды. Ол 

туындылары Қасым Қайсеновтың «Переяслав партизандары», «Ажал аузынан», «Жау 

тылында», «Днепрде», «Жау тылындағы бала», «Илько Витряк», «Сол бір жылдарда» 

атты кітаптарына еніп, жазушыға зор қҧрмет, абырой, атақ ҽкелді. Жас ҧрпақты 

патриоттық интернационалдық рухта тҽрбиелеуге, ҽрбір совет адамының Отан 

алдындағы қасиетті борышын, ерлікке барар жол, гуманизм тереңдігі сияқты кҥрделі 

ҽлеуметтік қҧбылыстарды терең сезінуіне ҥлкен ҽсер етті. Тарих не болғанын айтса, 

ҽдебиет қалай болғанын айтады. Қасым Қайсенов тарихтың қанға боянған кезеңінде 

қолына қару алып жауға қарсы шықса, бейбіт ҿмірге аяқ басқанда сол ызғардың 

ҽдебиет тарихында да тігісін жазды деуге болады. 

Ҽлем ҽдебиеті тарихында шығармашылық таланты, дарыны мен қолбасшылық, 

жауынгерлік қызметі тҧтасқан тарихи тҧлғалардың ҽдеби мҧрасы адамзат ҧрпақтары 

ҥшін рухани қҧндылық қазынасы болып сақталған. Шығармашылық жҽне ҽскери-

жауынгерлік қызметі негізінде туындаған ондай тҧлғалардың шығармаларындағы 

кҿркемдік-эстетикалық дҥниетанымдары олардың кейіпкерлерді бейнелеулері мен 

қоршаған жаратылыс кҿріністерін суреттеу тҽсілдері ҿз ерекшеліктерімен 

дараланады.  

Қазақ ҽдебиетіне ҽскери прозаны ҽкелген, ҽскери қайраткер, ержҥрек қолбасшы, 

жазушы, Кеңес Одағының батыры - Бауыржан Момышҧлы. Б.Момышҧлы 

шығармаларын қазақ, орыс тілінде жазып, қазақ ҽдебиетіндегі ҽскери проза 

жанрының ҿркендеуіне ҥлес қосты. Ҽскери ҽдебиеттің қалыптасып дамуына ат 

салысқан қайраткерлердің бірі болды. Майдан ҿмірін бейнелеуде табыстары да мол 

еді. Бҧл жайт оған оңай берілмесе де, бар қажыр- қайратын ҽдебиет майданында, 

бойына біткен дарындылығымен жҧмсай білді. Қазақ ҽдебиетіндегі поэзия, проза 

жанрларын ҽскери тақырыппен толықтырды. Ҽсіресе адам ҽлемін, ондағы ҽділеттілік 

пен адалдық секілді биік қасиет-ҿлшемдерді ҽр қырынан танытып, мҽн-маңызын 

арттыра тҥсті. Осы арқылы жас ҧрпақты ерлік пен елдікке ҥндеді, ҧлттық мақсат-

мҧраттарға, ар-намыс алдындағы шынайы кҿріністерін танытуға бағыт-бағдар береді. 

Ҿмірінің соңына дейін осы бағыт-сипатын да ҧлы мҧрат етті. Жазушы 

шығармаларының басты тақырыбы Ҧлы Отан соғысы кезіндегі жауынгерлердің 

тҧлғасын жан-жақты суреттеп сомдау болды. Осы шығармашылық мақсаттың айғағы 

ретінде жазушы қаламынан туған «Офицер жазбалары», «Артымызда Москва», 

«Ҧшқан ҧя», «Қанмен жазылған кітап», т.б. туындыларын айтуға болады. «Ҧшқан ҧя» 

кітабы ҥшін жазушы Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты атанды. 

Қазақ жҽне орыс тілінің мол мҥмкіндігін ҿзінің табиғи дарынымен, қаламгерлік 

танымымен қорыта пайдаланып, кҿрнекті қаламгерлік тҧғырға кҿтерілген Бауыржан 

Момышҧлы шеберлігін арнайы қарастыруда Қазақстан  

Республикасының Президенті, Ҧлт Кҿшбасшысы – Н.Ҽ. Назарбаевтың «Тарих 

толқынында» атты кітабындағы қазақ тарихындағы дара тҧлғалар хақындағы 

ойларының кҿрнекті жазушы Бауыржан Момышҧлының тарихи-ҽдеби 
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шығармашылығына, ҽскери қолбасшылық жҽне қоғам қайраткері қасиеттері тҧтасқан 

тҧлғасына қатысты екендігін басты назарға аламыз: «... ол адамдар кейбір ымыраға 

бара отырып, басты нҽрсені – халықтың тҧтастығын, оның ғасырлар бойы 

қалыптасқан ішкі қҧндылықтарын жоғалтып алмау ҥшін қандай жолды таңдау 

қажеттігін тҥсінетін болады. Ҿз даналығының кҥшімен табатын аяқ алысын аңғарып, 

барар бағытын бағалай білетін сондай адамдар табылуы тиіс еді. Олар жеке ҿз 

бастарының шығармашылық тағдырымен екі мҽдениеттің басын қосуға тиіс еді. 

Олардың шығармашылығының ҿзі жеке адамның санасындағы тҧйықталған драма 

немесе шалқыған патетика емес, мҽдениеттердің, ҿркениеттердің бір-біріне ҿзара 

ауысуының тарихи сҽтті сағаты болып табылмақ жҽне ол сҽт жаңағы ауыс-тҥйіс 

ҿмірдің ҿзінен ҿріс тауып, кеңінен қанат жаюынан бҧрын болмақ керек. Кереғар екі 

тҥрлі жосыны жҽне сонымен қатар екі тҥрлі қҧндылықтары бар екі дҥниенің теке-

тірес қарсыласуының емес, ҿзара тҥсінісуінің қисыны ретіндегі жаңа қисынның 

бастау бҧлақтарын осындай адамдар тудырады. Олар ҿздерінің кедергі атаулыны 

бҧзып-жарған ғаламат шығармашылық тегеурінімен жаңа, бҧрынғыдан ҽлдеқайда 

жоғары бейнелер, мағыналар менқҧндылықтар қалыптастырады» [3]. 

Ҧлы Отан соғысының атақты қолбасшысы, гвардия полковнигі соғыс 

аяқталғаннан кейін де қолжазбаларын, кҥнделіктерін қайта қарап, тарихилығымен 

қатар, тҽрбиелік мҽні зор шығармаларын жазды. Оның ең алғаш жарық кҿрген 

шығармасы – «Бір тҥннің оқиғасы» болды. Мҧнда ҿзінің жауынгер достары, Кеңес 

Одағының батырлары, ерлікпен қаза тапқан Тҿлеген Тоқтаров пен Мҽлік Ғабдуллин 

жҽне тағы басқа да шығармалары жақсы қабылданды. Қазақ кҿркем ҿнерінің 

Мҽскеуде ҿткен онкҥндігі қарсаңында ҿзінің ең ҥлкен, ҽрі кҿлемді шығармасы – 

«Москва ҥшін шайқас» романы орыс тілінде жарық кҿрді. Бҧл еңбек оның майдандас 

жолдастары мен панфиловшы батырларына арналған мҽңгілік рухани ескерткіші 

болды. Олардың ерлік істеріне, бҥкіл дҥниежҥзін ҿзіне қаратқан, таң қалдырған 

батырлық пен тапқырлық қимылдарына арналған бірден-бір еңбек болды. Жауынгер-

жазушының шығармашылығына оқырман қауым соншалықты ықыласын 

білдіргендігінің мҽні неде деген сҧрақ туындайды. Біріншіден, Б.Момышҧлы қазақ 

ҽскери прозаның негізін қалаған бірден-бір жазушы болды. Бҧған оның соғыс 

тақырыбына арналып жазылған кҿптеген туындылары дҽлел. Сол сҧрапыл соғыс 

жылдарын басынан ҿткерген Б.Момышҧлы ҿз шығармаларында суреттелетін ҽрбір 

детальға қырағылық танытып, соғыстан кейінгі еңсесін енді ғана кҿтеріп келе жатқан 

елге тарихи шындықты жеткізудімақсат етті. Ақиқатты, шындықты басты мҧрат 

еткен Б.Момышҧлы ҿзі кҿздеген мақсатына жетті де. Екіншіден, кҿптеген 

шығармаларының кейіпкерлері – зҧлмат соғыста қаза тапқандар мен соғыстан елге 

оралғандар еді, яғни олар қанды шайқасты ҿз кҿздерімен кҿрген жауынгерлер. 

Осылайша шығармалардың авторы мен кейіпкерлері, яғни соғыс ардагерлері халық 

арасында жҥруі де оқырман қауымның жауынгер-жазушының творчествосына деген 

қызығушылықтарын екі есе арттыра тҥсті. Ал, ҥшіншіден, қалың оқырман ішінен 

жастардың да ҽр кейіпкерге тҽнті болып, ерлікпен қаза тапқан қайсар 

жауынгерлердей болуға ҧмтылды. Яғни бҧл ҿскелең жас ҧрпақты батырлыққа, 

ҿжеттілікке, адалдыққа, отансҥйгіштік пен патриотизмге баулитын тҽлім-тҽрбие 

қҧралының біріне айналды. Автор талай рет ҿз шығармаларының сҥйікті 

жауынгерлеріне арналатын ескерткіш екендігін қашанда баса айтқан. Себебі қан 

майданда жасалған ҽрбір ерлікті елеусіз қалдыруды ҿзіне кҥнҽ, арына тҥсетін қара 

таңба деп санаған Б. Момышҧлы ҿз шығармаларында тек қана шындықты айтуды 

мақсат етті. «Ҿтіріктің балын жалап тірі жҥргенше, шындықтың уын ішіп ҿлген 
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артық» деген аталы сҿзді ҿмірлік ҧстанымы етіп ҿткен батыр бабамыз шындықты 

жеткізуші ғана емес, оның насихаттаушысы да болды [4]. Жалпы алғанда, қазақ 

ҽдебиетінде Ҧлы Отан соғысы тақырыбын жете меңгеріп, қазақ ҽскери прозасының 

негізін қалаған бірден-бір жазушы – осы Б.Момышҧлы болатын. Оның ҽдеби мҧрасын 

зерттеуге алғанда, ерлік тҧлғасын жҽне Ҧлы Отан соғысы жылдарында жазылған 

отансҥйгіштікке тҽрбиелейтін шығармаларын зерделеп ескеру қажет. 

Даңқты батырларымыздың ҿшпес ерлігі, болашақ ҥшін жауға қарсы тҧрған 

білектілігі ҿскелең ҧрпақтың санасында сайрап тҧруы қажет.  

Қазақтың былтыр ғана жарық кҿрген жҥз томдық «Бабалар сҿзіне» кҿз жҥгіртер 

болсақ та оның жартысы соғыс тақырыбына арналғанын аңғарар едік. Яки адам 

баласы қанша жерден тырысқанымен де соғыстан қашып қҧтыла алмайтын секілді. 

Біздің ата-бабаларымыз да соғысқан. Кейде ҿздері жаулаушылық оймен ҿзгелердің 

жеріне баса кҿктеп кірсе, кейде басқалар біздің жерімізге қаптай шауып, халықты қҧл 

қылып, мол байлыққа белшесінен батқысы келген секілді. Осындай ҥлкен 

шайқастардың барлығы да халық жадында сақталып, жырға айналып, ҧрпақтан-

ҧрпаққа жетіп отырған. 

Б. Момышҧлының шығармаларын саралай қарағанымызда, оның қазақ 

даласындағы ҿзі туған ХХ ғасыр басындағы тарихи оқиғаларды, атап айтар болсақ, он 

алтыншы жылғы дҥрбелеңді, онан кейінгі кезеңдегі қазан тҿңкерісі мен оған қазақ 

зиялылары мен шаруаларының араласуын, жиырмасыншы жылдардағы аштықты, 

кеңес ҿкіметінің қҧрылуын, 1941-1945 жылдары болған Ҧлы Отан соғысын, ондағы 

қазақ жҽне басқа ҧлт ҿкілдерінің ерлік істерін ҿз танымы, ҿз пайымы тҧрғысынан 

баяндайды. Оның «Ҧшқан ҧя» романы ҿзінің балалық шағынан ат жалын тартып 

мінгенге дейінгі уақытты қамтыса, «Москва ҥшін шайқас» Баукеңнің соғыстың 

алғашқы қиын да қысталаң кезеңін, сол тҧстағы Қазақстанда жасақталған атақты 8-ші 

гвардиялық дивизияның ерлік істерін кҿркем тілмен шебер баяндап шыққан. 

«Курляндия майданы» деп аталатын романында атақты дивизияның Москва тҥбінен 

кейінгі ерліктері, Б. Момышҧлының дивизия командирі болған уақыттағы тарихи іс-

ҽрекеттері сҿз болады. Ал кейін жазылған «Музей апа», «Мен бҧл ҽңгімені ҿмірден 

алдым» т.б. шағын жанрда жазылған ҽңгімелерінде бейбіт кездегі адамдар 

арасындағы ҽр алуан байланыстар, олардың мінездеріндегі ерекшеліктер жан-жақты 

ашылған деп айта аламыз.Сондықтан да жауынгер жазушы Б. Момышҧлының 

шығармалары ҿзінің кҿркемдік сипатымен ғана емес, тарихи шынайылық қасиетімен 

де алда талай ҧрпаққа қызмет етеді. 

Заман, қоғам ҿзгергенмен, жҥрек жҧтқан жауынгерлеріміздің жеңісіне деген 

біздің кҿзқарасымыз бен тҥсінігіміз ешқашан ҿзгермейтіні анық.  
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SIMILARITIES AND DIFFERENCES OF PHRASEOLOGICAL UNITS IN THE 

FIELD ―ZOONYMS‖ IN KAZAKH, ENGLISH AND RUSSIAN LANGUAGES 

 

The typical moment of the language nature of phraseological units, is that cumulative 

semantic identity, the similarity of phraseological units of different languages is reduced at 

incomplete aspect identity, that is impossible in other types of phrases, for example, in free 

and terminological phrases. From this unambiguously follows, that one aspects of the 

phraseological units language organization are important for formation of cumulative value 

of phraseological units, others aren't present. 

Not all aspect phenomena of the language nature, the phraseological units organization 

are essential to the cumulative maintenance of phraseological units and by that, for its 

interlingual functional and semantic correlation. All PU internal structural properties 

characterizing a way of connection of its components, for example, private types of the 

structural organization of nominal PU are a little significant in the semantic and pragmatical 

plan. Compare: Egg of Columbus; Buridan's ass; trumpet of Jericho; a storm in ateacup . 

For formation and understanding of actual phraseological value of phraseological 

unitsand for functional and semantic correlation, equivalence of PU of different languages, 

the importance of those component distinctions, which don't break a concrete image of PU, 

isn't high. The person operates in the thinking, in communication not so much language 

structure, the PU forms, how many, that image which underlies PU relevance, as well as 

phraseological value, its conceptual contents.  

The most important for formation of actual phraseological value, the cumulative sense 

of phraseological units – a uniform phraseological image and respectively a uniform 

figurative basis. 

The private moments, details, which create it, don't play a special role, that is there 

have to be main, absolutely necessary elements, without which the uniform figurative basis 

of generation of a necessary image for actual phraseological value isn't present. In other 

words, the figurative basis has to have such phenomena and components, which will 

provide self-sufficiency of a phraseological image for formation of the corresponding actual 

phraseological value.Over the coals, it is formed practically on the basis of figurative 

judgment, reconsideration and synthesis of the same objective process. 

Nominal components, that is nouns in the phraseological units derivational base are 

semantic identical. The picture in idiom is similar: «to cost the earth». The uniform 

figurative basis is reached only then, when the component structure of the phraseological 

units derivational base expresses the similar phenomenon or the situation of reality, 

intensifying formation of similar images and associations, which in turn, form the 

corresponding actual phraseological value, similar or analogous in phraseological units of 

different languages, as conducts to interlingual phraseological correlation and equivalence. 

The figurative basis of idiom uniform figurative model can sometimes be less concrete, that 

is have more abstract the generalized character. Then structurally correlated components 

semantic aren't identical and usually treat only one semantic group, compare: Earth is not a 

shadow of heaven, but heaven a dream of earth. [1, p. 85]. 

Among interlingual phraseological compliances differ also such, at which in a basis of 

semantic figurative reconsideration and generalization of the idiom derivational base it is 

http://lingvopro.abbyyonline.com/en/Search/GlossaryItemExtraInfo?text=%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b9&translation=analogous&srcLang=ru&destLang=en
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put seme, present not at separate components of the idiom derivational base, but only at the 

corresponding combination. Given seme follows from all phrase, its semantic contents, that 

is from all situation designated by the idiom derivational base. For example, someone have 

a finger in the pie , where in a basis of figurative reconsideration it is put seme (a set of 

semes) "at someone on something traces of dirty, unattractive activity", giving cumulative 

phraseological value "someone is involved in an unseemly act, action, an event". In such 

cases, the aspect correlation of the German and Russian PU, at the level of concrete words 

components, is almost absent. 

That phraseological unit of different languages found functional - semantic correlation 

and similarity in actual phraseological value; it is necessary concrete, but not the abstract 

analogousness in the idiom derivational base.  In the latter case, there are taking place the 

phrasemaking ability, activity, high phrasemaking efficiency, and uneven in different 

languages, as such phrasemaking model can receive in different languages lexically 

different concrete filling.  

In other words, one of indispensable conditions of interlingual phraseological 

correlation, equivalence, namely obligatory to some extent analogousness in component 

structure of the idiom derivational base, analogousness in referential correlation, situational 

correlation, analogousness of the relations between components the designated idiom 

derivational base of a situation, is broken. 

The abstract figurative phrasemaking model "at someone something doesn't suffice" 

and its actual phraseological value - off one's rocker, extremely silly, it is observed in 

phraseological units:  barmy, someone has a screw “a few screws” loose. 

At coincidence of only abstract figurative phrasemaking model at phraseological units 

of different languages functional and semantic correlation, equivalence of idioms of 

different languages usually is incomplete. 

As any more or less essential divergence in language, conducts the PU aspect 

organizations to certain distinctions in figurativeness of PU, and by that to some let 

minimum distinctions of their cumulative values . 

Interlingual aspect correlation of phraseological units and their functional-semantic 

correlation are not in direct dependence from each other, how it is noted in literature. The 

relations between aspect and functional - semantic identity can be the opposite plan. In 

idiom"to pull to pieces" the derivational base of idiom absolutely different, but the 

phraseological value identical. [2, p. 113]. 

Thereby, on phraseological units the general principle of a ratio of two parties of a 

language sign extends development of two parties of a language sign independent from each 

other – the plan of expression and the contents plan, the provision on asymmetry of a 

language sign. The return type of a ratio between aspect and functional - semantic 

correlation of the language nature of phraseological units of different languages is an 

identity of aspects in the phraseological units language organizations, but not correlation in 

their functional -semantic identity. 

"The distinctions in cumulative phraseological value at aspect identity of compared 

German and Russian PU, can be result of multidirectional reconsideration of regular verbal 

complexes in both languages, that is initial development of far phraseological values in 

aspect identical complexes (the process, observed also in one language and which is 

generating multiple-valued phraseological units, and also phraseological units -

homonyms)". 

Divergences in actual phraseological value at identity of the idiom derivational base, 

aspect correlation can be caused by development in PU of one of languages of certain 

http://lingvopro.abbyyonline.com/en/Search/GlossaryItemExtraInfo?text=%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b0&translation=seme&srcLang=ru&destLang=en
http://lingvopro.abbyyonline.com/en/Search/GlossaryItemExtraInfo?text=%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b0&translation=seme&srcLang=ru&destLang=en
http://lingvopro.abbyyonline.com/en/Search/GlossaryItemExtraInfo?text=%d0%bd%d0%b5%20%d0%b2%d1%81%d0%b5%20%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%b0&translation=off%20one's%20rocker&srcLang=ru&destLang=en&author=Administrator
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additional semantic shades, connotations, associations which aren't present in phraseological 

value of idiom of other language. Such interlingual semantic-stylistic distinctions are less 

noticeable, than other types of distinctions in the language nature of correlated PU of 

different languages, compare: to throw/heave overboard – to reject, eliminate as something 

unnecessary, unsuitable (usually with a negative assessment of object. Words that have high 

expressive potential regardless of the context and broad compatibility can be called a 

universal expressive. 

The figurative-expressive function is performed by the components of phraseological 

puns. Puns with names of animals are constructed according to the rules of linguistic jokes. 

The main way this pun - clash of incompatible concepts, such as fur coat on fish; It goes as 

a cow saddle; like a fish needs an umbrella. Obrazno- expressive function component data 

phraseologisms close to the encyclopedic function. The specifics of it is that the language is 

selected jokes unimportant and hardly ever implemented some of the information about the 

denotation with a "minus" (is like a saddle cow - cows do not put on the saddle, therefore, 

"does not go"). 

Researchers English, Russian, Kazakh phraseology has been offered a series of 

classifications based on different principles. Of these, the relative similarity observed in the 

classification of English phraseology Logan P. Smith and Yskaova and 

Kenesbaeva.Rassmotrim these classifications in terms of their connection with the 

phraseology with component zoonyms. [3, p. 180]. 

Phrases with the component zoon reflect centuries of human observation over the 

appearance and habits of animals that transmit the attitude of people to their "younger 

brothers‖.Zoonyms are encyclopedic information both on the typical features of the animal, 

as well as a less obvious symptoms, not reflected in dictionary definitions. Encyclopedic 

value zoonyms, updated in individual phraseologisms, can be very significant. So, idioms 

with animal names reflect the physical quality features: 

1. Strong (tough) like a horse, like a weak chicken, swims like a fish, like a keen lynx, 

a nose like a dog, agile as a monkey. 

2. Appearance: black as a raven, a goatee, wasp waist, dry like roach, with gulkin 

(billed nose), fat as a hog. 

3. Mental qualities (character traits): stubborn as a bull, a donkey; rested like a sheep, a 

cocky rooster intrusive like a fly, moody like a wolf. 

4. Intelligence: stupid like a trooper, staring like a sheep at a new gate, sly as a fox, it's 

a no-brainer. 

5. Habits, skills: bursting like a magpie, jackdaw Gulden like, it like a duck, ostrich 

policy, repeating like a parrot. 

The emergence of phraseology with component zoonyms L. Smith connects with 

hunting, irregular, "in spoken English has become a lot of idiomatic expressions related to 

hunting, jumps, etc. The animals most often they are referred to the dog and the horse." For 

example: tokeep a dogandbarkoneself (keep a dog and bark yourself) - to perform the work 

of his subordinates; underdog (dog won the fight) -hozyain position; everydoghashisday 

(every dog has its day) -vsemu time; toswaphorseswhilecrossing a stream (to change horses, 

moving across the river) - to make major changes in inappropriate or dangerous moment; 

moneymakesthemarego (money and make the mare go) -with all the money you can make, 

etc. Further, according to the classification Logan P. Smith, these idioms can be classified 

into groups based on zoonyms component that represents: 

1.Cattle: brat byka za roga - act decisively, straight; a bullin a chinashop - elephant in 

the room; toputthecartbeforethehorse (put the cart before the horse) - to make topsy-turvy; 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/eng_rus/653054/overboard
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2. Cat: hang the bell on the cat - to take the lead in a dangerous case; 

3. Sheep: a blacksheep (black sheep) - a black sheep (of the person, corrupting effect 

on others); tomakesheep'seyesatsmb. (Make sheep's eyes) - watch (on someone) with loving 

eyes; 

4. Pigs: to pig together (with the pig) - huddle in cramped dirty homes, to live "like a 

pig"; to buy a pig in a poke (buy a pig in a poke) - to purchase anything, not seeing, not 

knowing in advance anything about the quality of purchased; 

5. Birds: a bird's eye view (bird's view) - a bird's eye; 

whentheskyfallsweshallallcatchbarks (when the sky will fall down, get everything on a lark) 

- have nothing to dream of the impossible; 

6. Poultry, poultry yard: to be no chicken (not chicken) is to come out of childhood; an 

ugly duckling ugly duckling; 

7. Insects: to fly on the wheel (on the wheel fly) - a man who greatly exaggerates their 

importance), (wasp nest) - a throng of foes. 

Phraseological units, which featured images of snakes, worms and insects, according 

to L. Smith, are mostly old adage, or borrowings from French yazyka.Nekotorye English 

idioms include images of two animals: to lead a cat-and-dog life - live like cats and dogs; 

allhisgeeseareswans (all his geese) - it better (a bouncer) .Such way, Logan P. Smith 

classifies idioms not least, as their main component. [4, p.89]. 

However, the author reveals the etymology of many of phraseology, their origin, 

source: Phraseological units itrainscatsanddogs - raining cats and dogs; to lead a cat-and-

dog life - live like cat and dog are an echo of the traditional enmity between these animals. 

Phraseological units in which wolves appear, for example, tothrowtothewolves - give 

wolves, ie cast adrift, totakethewolfbytheears - find themselves in a desperate situation - 

mostly borrowed from other languages; At the same time there is a biblical source for some 

of phraseology: a fly in the ointment (a fly in the ointment) - a fly in the ointment; a lion in 

the way (the lion on the way) - a terrible, insurmountable obstacle (often imagined), and a 

number of other literary sources, such as the ancient Greek tales, fables (to kill the goose 

that laid the golden eggs - to kill the goose carrying golden eggs), the lion's share -lvinaya 

share, etc. 

The researchers also divided phraseological units with component zoon into the 

following groups: 

1. Idiom denoting a man by his social qualities, social status. For example, - in 

English: Darkhorse - a little-known candidate in the presidential election; percentagebull - 

policeman taking bribes; a bigfishin a littlepond -Important people in a small community; a 

fallensparrow - the victim, loser; bridledbear - a rich young man who travels with a tutor; a 

soonerdog-good rider, but a bad soldier; chickencolonel - Colonel; allrightonthegoose - 

supporter of any party; stoolpigeon - informant, a spy; The phraseological group of English 

and Kazakh phraseological units denoting a man of his social position, are composed of the 

same three names of animals: sheep, koi (sheep), horse, at (horse), wolf, kaskyr (wolf), of 

which only zoon wolf / kaskyr generates identical idioms. 

2. Idiom characterizing appearance of person. This group includes the following 

idioms in the English language: goosestep - goose step, goosepimples - goose bumps, 

crowsfoot -morschiny eye, ratstail - pigtail, Jackdawinpeacockfeathers is a man of vainly 

trying to seem more important than it is at the actually, sheep'seyes - love the look and 

others. 
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Thus, we see that the question zoonyms research in these languages considered 

uneven, if the Russian language, we can find a variety of theories, in English and Kazakh 

languages are not represented by such diversity. [5, p. 96]. 
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THE USAGE OF ENGLISH RHYMES IN PRIMARY SCHOOLS FOR THE 

FORMATION OF LEXICAL ASPECTS OF COMMUNICZTION 

 

Nowadays the main goal of foreign language teaching is forming the learner‘s 

personality which is capable and willing to communicate in the international level. Learner 

should be able to, first of all, exchange opinions, information, notions of social, cultural and 

other aspects of everyday life, or, in other words, communicate, in foreign language. The 

basis of communication in foreign language is in the primary school where teachers, firstly, 

develop linguistic competence in students. Linguistic competence is understood as 

knowledge associated with recognition and use of language units, and the ability to operate 

them in order to produce grammatically and lexically correct speech. It is impossible to 

communicate without knowing and extending the amount of productive and receptive 

vocabulary minimum. That is why teaching lexical aspect of foreign language is vital in 

primary schools lessons. 

There is a well experienced way of developing lexical aspect of communication in 

many schools of Kazakhstan. Teachers there use songs and rhymes which are useful not 

only for vocabulary and useful expressions increasing but also for pronunciation and the 

rhythm of foreign language, English. It is natural for young learners to be active as it is in 

their nature to be energetic and playful. Rhymes captivate young students and help teachers 

convert their natural energy and enthusiasm into meaningful learning experience. Many 

young learners respond to the rhymes well. Some of the reasons could be the rhythm and 

repetition and importantly the fun involved into rhymes get students naturally drawn to it. 

Although these young learners might find it very difficult to remember how to say complete 

sentences and phrases in English, they remember the whole rhyme with ease. 

According to Murphey, the most common reasons why teachers have to take songs and 

rhymes to their foreign language lessons are: 

- To talk about the singer/author and the lyrics; 
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- To translate them; 

- To encourage intensive and extensive listening; 

- To encourage creativity and imagination. 

Songs and rhymes are full of lexicon, they use authentic language and learners can 

take many advantages of their repetition day by day. When learners repeat them again and 

again they acquire and receive a great language input unconsciously. 

One of the most effective approaches of rhymes usage is choral repetition of rhymes in 

the beginning of the lessons. In the first grades the teaching process is mostly conducted 

without writing and reading. Teacher uses children‘s ability of learning by imitating others 

actions. 

The sound, imagery, rhythm and melody are the only means which transfer children 

into the new world of foreign language. Choral repetitions of rhymes create a calm and 

solemn atmosphere which introduces English to the children. 

There are various ways and techniques for presenting, training and production of 

rhymes in the classroom. All of them depend on the level of the learners and the time 

available. Words in rhymes are meaningful for learners which makes the learning process 

quite positive. Curtain and Dahlberg (2004) suggested following steps of presenting 

rhymes/songs in the classroom: 

1) Step 1: prepare the students. Teacher should tell learners what is the poem, rhyme 

or song about, more likely if it would be in English, using gestures, mimics, realias so they 

can understand the rhyme. 

2) Step 2: go through the words. Make sure learners understand the words, explain 

new vocabulary with pictures, gestures or other visuals. 

3) Step 3: speak the rhyme/song line by line. Saying one line at a time helps children 

repeat the words. 

4) Step 4: sing a line at a time. Teacher shows how to sing the song and children repeat 

it back. Practicing several times until the children can sing it independently. 

5) Step 5: add rhythmic accompaniments. Using clapping, finger snapping, foot 

stamping or hand shuffling might be useful and fun. 

Here are some examples of rhymes which are used for repetitions: 

1) 1
st
 grade (learners learn new pronouns: I, you; new colours: white, yellow, green 

and brown) 

You love me 

I love you 

White and yellow 

Green and blue 

 

2) 2
nd

 grade (learning difference between words ―straight‖ and ―strength‖) 

Straight as a spear I stand, 

Strength fills my arms and legs, 

Warm is my heart with love 

 

3) 3
rd

 grade (learning prepositions of place: ―beneath‖ and ―above‖) 

The Earth is firm beneath my feet, 

The sun shines bright above, 

And here I stand – so strength and strong. 

All things to know and love 
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For each season there are rhymes and poems: 

1) Dearest sun, when you warm us, 

Neither frost nor snow can harm us. 

Shine on father, mother, sister, brother, 

Shine on us all, the whole day through, 

And come back tomorrow too. 

 

2) Spring is coming, Spring is coming, 

Birdies, build your nest; 

We are together straw and feather, 

Doing each your best. 

Spring is coming Spring is coming, 

Flowers are coming too 

Daisies, lilies, daffodils,  

Now are coming through. 

 

With each new season new rhyme is learned with specific vocabulary: 

3) Yellow, red, green and brown 

See! The little leaves came down.  

Dancing, dancing in the breeze 

Falling, falling from the trees. 

 

4) This is the season  

When mornings are dark 

And birds don‘t sing 

In the woods and the parks. 

This is the season 

When children ski 

And Father Frost brings 

The New Year Tree. 

 

Lessons are begun with same little rhymes during several weeks. And when the rhyme 

is told not only in choir but in little groups (1
st
(2

nd
 or 3

rd
) row, girls, boys) or by one learner 

individually, comes time for next rhyme learning. 

Poems, songs, finger games, roundelays are chosen according to the lexical topics: 

―Body parts‖, ―My house‖, ―Animals and plants‖, etc. Through the mimics, gestures, 

actions, additional clothes (apron, hat, shawl, etc.) it is possible to avoid Russian language 

to make children immerse in foreign language world.  

Children play finger games with great interest: 

Three Fat Sausages. 

Three fat sausages are sitting in a pan 

Sizzle, sizzle, sizzle 

One goes bang. 

Two fat sausages are sitting in a pan. 

Sizzle, sizzle sizzle 

One goes bang. 

One fat sausage is sitting in a pan. 

Sizzle, sizzle, sizzle, bang. 
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In the game process children acquire grammatical constructions, melody, rhythm and 

sounds of English language. To learn the rhythm children clap their hands, stomp their feet. 

But when it is important to work on some separate sounds physical passiveness is used. 

Young learners want to communicate immediately in English and are frustrated that 

they cannot say what they want. Rhymes give them opportunity to feel that from the very 

beginning of English learning they may say a lot and say it quickly. Rhymes help learners 

become confident and motivated, allow them to learn new vocabulary, grammar and 

pronunciation. 
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ЖУРНАЛИСТ ПЕН РЕДАКТОРДЫҢ СТИЛИСТИКАЛЫҚ  

СҾЙЛЕУ МҼДЕНИЕТІ 

 

Журналист пен редактордың сҿйлеу мҽдениеті - адам мҽдениетінің жалпы 

деңгейінің жоғарылығын ойлау мҽдениеті мен тіл білуін кҿздейді. Оның сҿйлеу 

мҽдениетінің даму мҽселесі ой елегінен ҿткізілген зерттеулер, БАҚ тілінің нақты 

фактілерінің объективті,  тарихи сипаты болып табылады. 

Журналист пен редактордың сҿйлеу мҽдениеті тілдік қҧралдардың белгілі бір 

таңдауы мен ҧйымдастыруын, қазргі заманғы тілдік нормалар мен ҽңгіме жҥргізу 

этикасын сақтау арқылы белгіленген коммуникативті мҽселелердің орындалуының 

деңгейін жоғарылатады.Журналист ҿзінің позициясын берік ҧстаныпсҿйлейтін сҿзін 

дайындап қана қоймай, сонымен қатар ҽңгімелесушінің сҿзін мҧқият тыңдап, оған 

дҧрыс жауап қайыра білу қажет. Егер тілдесу кезінде тыңдаушы белгілі бір деңейде 

жаңа келіп тҥскен ақпаратты қабылдауды бақылай алатын болса (екпінді бақылау; 

қандай да бір сҿздің мағынасын тҥсіндіру немесе бір сҿз тіркесіне пікір білдіру; 

мерзімді баспасҿздегі оқылғанға қайта оралу), қашықтықтағы сҿйлесуде мҧндай 

қабылдау (радио, телевидение) мҥмкіндіктері жоқ. 

Кҿбінесе тыңдаушы ҿзіне айтылып жатқан ҽңгімені оратордыңқарқыны, тілдік 

безендірулері мен кҿлемінде қабылдауына тура келеді, мҧндай 

жағдайдатыңдаушының жеке мҥмкіндіктері елене бермейді. Сондықтан журналист 

сҿзі қарым-қатынасқа тҥскен адамдарға тҥсінікті, нақты, болу ҥшін сҿйлеу 

нормаларын ғана емес, сҿйлеу мҽдениетінің қазіргі заманғы мҽнерінде риториканың 

негізгіжағдайларын білу қажет. Соңғы онжылдықта жаңа бағыт қалыптасып келеді – 
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бҧл сҿйлеу мҽдениетінің экологиясы. Ол жинақталған тілдік қҧндылықтарды 

сақтаумен байланысты. 

Журналист жазу ҿнерін ҿзінің шығармашылық жолында ҥйренеді. Ҽр 

журналистің жҧмысындағы айтарлықтай орын ҿзге авторлардың материалдарымен 

жҧмыс, яғни редакторлық қызметте маңызды орын алады. 

Ҽдеби редакциялауды алғаш рет XX ғасырдың 40-50 жылдары Мҽскеу 

полиграфиялық институтында (қазіргі баспа Университеті) оқу пҽні ретінде оқыта 

бастады. Константин ИакинфовичБылинский«Основы литературного редактирования 

и правки газетных материалов (1948,) еңбегін жазады. Кейін Д.Э. Розентальдің 

қосалқы авторлығымен «Литературное редактирование»(М.: Искусство, 1957) атты 

оқу қҧралын дайындады. Ҽрі қарай бҧл пҽнді оқытуды оның ҽріптестері мен 

оқушылары – А.В. Абрамович, Э.А. Лазаревич, Н.М. Сикорский, А.Э. Мильчин, 

М.П.Сенкевич, К.М Накорякова жҽне т. б. еңбектерінде жалғасын тапты. 

«Редакциялау» термині латынның redactus – қалпына келтіру деген сҿзінен 

шыққан. «Большая советская энциклопедия» энциклопедиясында «редактор» 

терминінің мағынасы – «қандай да бір мҽтінді тҥзейтін, қорытатын жҽне оны ҽдеби 

буыны, белгіленуі, характері мен берілген баспа шығарылымының саяси бағытына 

сҽйкестендіретін тҧлға» делінген. 

Алайда, бҧл қағида да редактор деп атайтын қызметкердің барлық қызметін 

толық ашып ҧйымдастырушылық-басқару функциясынан ҽдеби-шығармашылық 

функциясына дейін кҿрсетпейді. Сондықтан да «редактор» сҿзі: 

1. Кітап, газет-журналдармен тағы да басқа баспа ҿнімдерін, сондай-ақ теле-

радиобағдарламалар мен фильмдерді шығаруды басқару; 

2. Шығарылымға арналған қандай да бір мҽтінді соңғы техникалық жҽне ҽдеби 

ҿңдеу, тексеру мен тҥзету; 

3. Бекітілген бірыңғай нормаларға сай мҽтінді безендіру жҽне мазмҧнын беру. 

4. Баспа процесінің келесі деңгейлері қолжазба туындыны саяси-ойшыл, ғылыми 

жҽне ҽдеби жағынан жетілдіру болып табылады. Мҧндай жағдайда редакциялау 

қолжазбаны баспаға беру жҽне оны жарыққа шығаруға атсалысушылар: автормен 

бірге есептегенде, ғылыми, ҽдеби, кҿркемдік редакторды, рецензиялаушы мен барлық 

қызметкерлердіқосқандағы адамдар тобын қҧрайды. 

Ҽдеби редакциялауды «автордың ҧснып отырған, белгілі ойлар, нақты пайымдау 

немесе ҧғымдар, сондай-ақ аргументтер, анық ҽрі сендіре дҽлелдейтін ойды 

білдірудің нақты тҧжырымдамаларын табу»дейді зертеулерде. 

Академик Л.В.Щербаның айтуынша: «сҿзге салмақты қарау, тҥрлі тілдік 

элементтердің мағынасына қарау – стильді дҧрыс, жақсы меңгерудің белгісі. Ҽрбір 

сҿз ҿз орнында тҧрғанда, адамның айтқысы келгенін дҧрыс мағынада 

қабылдайдыжҽне теріс мағынада тҥсінбейді. Яғни бҧл нҽтиже дҽл нҽтиже, нақты 

стиль болып табылады, ол сҿзді мағыналы қараудың, тҥр-тҥсін мағыналы тҥрде 

танунҽтижесі». 

Ҽдеби редакциялау стилистиканы кҽсіби деңгейде, оның басты қҧрылымдық 

бҿлімдері мен сҿйлеу мҽдениетінбілуді талап етеді. Сонымен, ҽдеби редакциялаудың 

мҽселелерін тҿмендегідей зертеулер бойынша қарастырдық.  

1950 жылдары жеке оқу пҽні ретінде қалыптасқан ҽдеби редакциялау ҿзіндік 

қолжазбаны редакторлық ҿңдеудегі ҿзінің ҽдістерін ойлап шығарды. Олардың 

бастылары: 

- редакциялау-мҽтінді тексеру мен ҿңдеу кіретін біртҧтас шығармашылық 

процесс; 
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- ҽр мҽтінді ҽдеби тҧтастық ретінде тексеру мен тҥзету; 

- мҽтіннің редакторлық ҿңделуі; 

- оның мҽтінді стилистикалық ҿңдеуден тҧратын ҽдеби безендірілуі; 

- редакцияланатын мҽтіннің композициялық қҧрылымы оның стилистикалық 

ҿңдеуімен қатар болуы шарт. 

Ҽдеби редакциялаудың, яғни шығарманың тілі мен стилін редакциялаудың 

мақсаты - авторға оқырманына ҿзінінің ойын неғҧрлым нақты ҽрі тҧтас жеткізуге 

кҿмектесу, оқырманның оны оқу барысында қызығушылықпен жҽне еш 

қиындықтарсыз қабылдауы. Бҧл автордың қалауы мен оқырманның мҽтінді 

қабылдауын есепке алуды кҿздейді. 

Редактордың міндетіне тақырыпты бағалау, мазмҧн ҿзектілігі, іс жҥзіндегі 

нақтылық, композициялық, тілдік жҽне стильдік кемшіліктерін жою тҧрғысынан 

тексеру. Редактор қҧралымдардың нақтылығын, аргументтердің анықтамаларының 

дҧрыстығын, ойлардың ойға қонымдылығына қол жеткізу кіреді. Ҽдеби редактор 

шығарылымға дайындалған материалдың мазмҧны мен ҽдеби безендірілуіне жауап 

береді. Яғни, бҧл дегеніміз редактор автормен жҧмыс жасағанда алдымен жарыққа 

шығатын материалдың тақырыбын таңдауына басты назар аудару қажет. 

Берілген материалдың редакторлық бағасының басты алғышарты оның 

ҿзектілігі, сипатталып отырғанның шынайылығы мен нақтылығы. Сҧрақтың 

кеңейтіліп қойылған тҥрі қабылдауға қиын соғады, материалдың қҧндылығы азаяды. 

Материал жаңашылдығы, тақырыптың қажеттілікке сай болуы публицистикалық 

шығармада оның оқырман ҥшін қызығушылығын анықтайды. 

Сондықтан да тақырып таңдау - бҧл шығаруға дайындалып жатқан мҽтіннің 

сҽтті шығуының басты кепілі. Редактор тақырыптың қаншалықты дҧрыс қҧрылғанын, 

автордың принципиалды қағидалары қаншалықты дҧрыс екендігін, тақырыптың 

тереңділігі, қолжазбада келтірілген мҽліметтер шынайы фактілерге сҽйкес 

келетіндігін бағалауы қажет.  

Редактордың басты назарынегізінде материалмен жҧмысқа бағыттауы қажет, бҧл 

одан эрудиция, жоғары кҽсібилік пен ҥлкен ынтаны қажет етеді. Редактор мҽтін 

композициясымен жҽне материалды беру стилімен жҧмыс жасайды. 

Мҽтінмен жҧмыс кезінде қажетті функциялар: 

1. ҧйымдастырушылық; 

2. ҧйымдық; 

3. журналистік туындының жазылуы. 

Басылымның редакторлық дайындығы - кҥрделі, кҿпдеңгейлі процесс. Редактор 

оқырманның талаптары мен қажеттіліктерінбілуі қажет, ол нарықты бақылайды, 

басылымның тақырыптық қҧрамын белгілейді, қажетті туындыларды жазу ҥшін автор 

ізденеді. Редактор концепция қҧрып, болашақ шығарылымныңмоделін қҧрайды, 

басылымның безендіру мҽселелері мен иллюстрациясы жҿніндегі сҧрақтарды шешеді. 

Редактор авторлық мҽтіннің қалай дҥниеге келетінін жҽне де оны оқырманның 

қалай қабылдайтынын жақсы білуі тиіс. Басқа сҿзбен айтқанда, кҽсіби маман 

редактор мҽтінге «сын жақтан» қарауы тиіс, оны оқырман кҿзімен кҿруі қажет. Оның 

мақсты - коммуникация мақсатымен, автордың ниетімен жҽне оқырманның  

қабылдауымен сҽйкес мҽтінге талдау, баға беруі қажет. 

Автор ҥшін редактор - бҧл мҧқият оқитын жҽне сонымен бірге колжазбамен 

жҧмыс жасайтын оқырман. 

Оқырман ҥшін редактор - мҽтінді оқи отырып, оның қалай тҥсініліп, 

талқыланып, бағаланғатынын алдын ала біліп отыратын, оның мҥддесін жақтаушы 
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тҧлға болып табылады.  Ҽдеби ҿңдеуден соң, журналист ҿнімі оқырманға автордың 

ойын толық, жеңіл ҽрі кҿп кҥш жҧмсамай қабылдай алатын деңгейге жетуі қажет. 

Оқырман жай ғана мҽтінді қабылдап қана қоймай, сонымен қатар ҿзінің оған 

деген ойын қалыптастырады, ал бҧл кҿбінесе стильге байланысты. Кҿбінесе 

оқырманның автор жайлы пікірі оның стиліне қарай қалыптасады. Мақала арқылы 

оқырмантілшінің сенімі, табандылығы, ҿмірлік тҽжірибесі, ой-ҿрісі, білгірлігі, 

кҽсібилігіне назар аударады. 

Автор мен редактордың жҧмысы кҿптеген кҥрделі психологиялық жҽне 

этикалық мҽселелермен байланысты. Редактор мҽтіннің сапасын қадағалаушы маман 

ретінде автордың нҧсқасына ҿзгертулер енгізуге қҧқылы. Бірақ, ескертулер мен 

тҥзетулер автордың позициясын есепке алуы тиіс. 

Автор ҿзінің аудиториясын қҧрметтеп, қоғамдық қатынастың этикалық 

нормаларын сақтауы қажет. Аудиторияны қҧрметтемеу журналистің кҽсіби 

деңгейінің тҿмендігін кҿрсетеді.  

Редактордың шығармашылық талпыныстарының негізі – мҽтін. Редактордың 

мҽтінмен жҧмыс жасауының жалпы схемасы: 

1) туындымен танысу жҽне редакциялау мҽселесі. Бҧл ретте редактор алдын ала 

материалдың параметрлері қаншалықты ескерілгеннін талдайды: кҿлемі, жанры, 

тематикасы, артықшылықтары мен кемшіліктерін анықтайды; 

2) содан соң оны ескертулер мен ҧсыныстарды ескере отырып  қайта ҿңдеуге 

беру немесе оны қабылдау қажет пе, ҽлде қалай тҥзету керектігін шешеді; 

3) редакциялау процесі.  

Сонымен, тақырыпты қорытындылай келе редактор мақаланы ҿңдеу кезінде 

мынадай мҽселелерге мҽн беруі қажет: 

1 қолжазбаны мҽтін мақсатымен сҽйкестігін бағалау; ол қаншалықты қызықты, 

мағыналы; оқырманды қызықтырп жҽне оның ақпараттық сҧранысын ҿтей алады; 

БАҚ-тағы осыған ҧқсас материалдарға қарағанда  қандай жаңашылдыққа ие, олардан 

қай жағынан ҧтымды айырмашылығы бар. 

 2 мҽтіннің мазмҧндық артықшылықтары мен кемшіліктерін кҿрсету, 

фактілердің нақтылығы мен шынайлылығын тексеру, қажетті нақтылау мен 

тҥзетулерді енгізу. 

3 мҽтіннің ҽдеби сапасын, формасының мазмҧны мен мақсатына қаншалықты 

сҽйкестігін бағалау. Логикалық, композициялық, жанрлық, стилистикалық жҽне басқа 

да ерекшеліктерін талдау. 

Адамның сҿзі ҽртҥрлі кҿлемдегі мҽтіндерден, ҽртҥрлі стилистикалық тҥрге, 

тҥрлі композициялық қҧрылымнан жҽне т.б. тҧрады.  
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УДК 821. 161. 1 

БАЙБОЛАТ Г., ДЕМЧЕНКО Л.Н. 

ВКГУ имени С. Аманжолова, г. Усть-Каменогорск 

 

ОБРАЗ-ПЕРСОНАЖ КАК ПРЕДМЕТ ИЗУЧЕНИЯ В КУРСЕ  

РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Термин «персонаж» взят из французского языка и имеет латинское 

происхождение. Словом «persona» древние римляне обозначали маску, которую 

надевал актер, а позднее – изображенное в художественном произведении лицо. В 

качестве синонимичных данному термину ныне бытуют словосочетания 

«литературный герой» и «действующее лицо». Однако эти выражения несут в себе и 

дополнительные значения: слово «герой» подчеркивает позитивную роль, яркость, 

необычность, исключительность изображаемого человека, а словосочетание 

действующее лицо» –тот факт, что персонаж проявляет себя преимущественно в 

совершении поступков[1, с 159]. 

Персонаж – это ничто иное как художественное изображение человека или его 

подобия: очеловеченные животные, растения («Attalea princeps» В.М. Гаршина) и 

вещи (сказочная избушка на курьих ножках). Существуют разные формы присутствия 

человека в литературных произведениях. Это повествователь-рассказчик, лирический 

герой и персонаж, способный явить человека с предельной полнотой и широтой.  

Персонаж – это либо плод чистого вымысла писателя (Гулливер и лилипуты у 

Дж. Свифта; лишившийся носа майор Ковалев у Н.В. Гоголя)  либо результат 

домысливания облика реально существовавшего человека (будь то исторические 

личности или люди, биографически близкие писателю, а то и он сам); либо, наконец, 

итог обработки и достраивания уже известных литературных героев, каковы, скажем, 

Дон Жуан или Фауст. Наряду с литературными героями как человеческими 

индивидуальностями, порой весьма значимыми оказываются групповые, 

коллективные персонажи (толпа на площади в нескольких сценах «Бориса Годунова» 

А.С. Пушкина, свидетельствующая о мнении народном и его выражающая). 

Теоретик литературы В.Е Хализеву казывает на двоякую природу персонажа. 

Он, во-первых, является субъектом изображаемого действия, стимулом 

развертывания событий, составляющих сюжет. Именно с этой стороны подошел к 

персонажной сфере В.Я. Пропп в своей всемирно известной работе «Морфология 

сказки» (1928). О сказочных героях ученый говорил как о носителях определенных 

функций в сюжете и подчеркивал, что изображаемые в сказках лица значимы прежде 

всего как факторы движения событийных рядов. Персонаж как действующее лицо 

нередко обозначается термином «актант» (лат. действующий).Во-вторых, и это едва 

ли не главное, персонаж имеет в составе произведения значимость самостоятельную, 

независимую от сюжета (событийного ряда): он выступает как носитель стабильных и 

устойчивых (порой, правда, претерпевающих изменения) свойств, черт, качеств.  

Образ - картина человеческой жизни, которая мыслится очень широко: это и 

человек, и все то, что его окружает. Различают такие виды образов как: образ-

персонаж, образ-пейзаж, образ-интерьер, образ-символ. Образ-персонаж основной и 

самый распространенный в литературе образ, так как человек является основным 

предметом художественного изображения [1, c. 160]. 

В.В. Савельевав книге «Художественная антропология и творчество писателя» 

делает акцент на специфике изображения человека. Образ человека, околдававший 
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воображение автора, окончательно воплащается в искусстве слова только в границах 

художественнего текста. Возможностями художественного текста определяются и 

особенности воплощения художественного мира и образов-персонажей, его 

населяющих. Во-первых, художественный тект линеен и дискретен, поэтому образ-

персонаж не может в нем быть представлен одномоментно. Во-вторых, вербальная 

сущность литературы не позволяет представить образ-персонаж визуально (как в 

живописи), озвучить его речевые интонации (как в кино), показать его тело в 

движении и пластике (как в театре, кино, танце). Так как художественный текст имеет 

начало, протяженность, конец, то и информация об образе-персонаже представлена в 

нем дробно, постепенно, часто на всей протяженности художественного текста. 

Читатель, особенно при первочтении, узнает о персонаже постепенно, держит 

сведения в памяти и корректирует свое восприятие образов по мере чтения текста [2, 

с. 28]. 

В. Савельева  рассматривает образы внешнего тела, образы внутреннего тела, а 

также анализирует персонаж с точки зрения пространственной модели 

художественного мира [2, с. 28]. 

В современном казахстанском учебнике для 7-класса «Русская словесность» 

общеобраозвательной школы под редакцией В. Савельевой дается тема 

«Литературный образ-персонаж». Под понятием «литературный персонаж» или 

«образ-персонаж»  имеется ввиду любой человека, который изображается и 

описывается в литературном произведении. При этом важно видеть разницу между 

персонажем – обьектом изображения и просто упоминаемым лицом. Не все 

упоминаемые в тексте лица пристутствуют в нем как обьекты мира произведения – 

некоторые из них могут быть только названы, но сами в художественном мире не 

появятся [3, с. 225]. 

Образы-персонажи участвуют в развитии событий и становятся обьектом 

пристального внимания автора и читателей. Можно утверждать, что образ-персонаж 

занимает центральное место среди других образов. К образам-персонажам не относят 

образ автора, если только сам автор не введет себя в качестве действующего лица в 

созданный им художественный мир. При изучении лирического произведения 

говорят о лирическом герое как образе автора и других часто безымянных или 

поименованных образах-персонажах [3, с. 225].  

В ряд образов-персонажей могут быть перечислены фантастические 

челвекоподобные существа, одушевленные животные, насекомые, птицы, растения, 

предметы и явления природного мира, которые вовлечены автором в область 

человекоподобных отношений. Например, персонажи литературных сказок и 

фантастических повестей, басен и баллад. Можно вспомнить образы-персонажи 

сказок Андерсена, повестей А. Линдгрен, басен И.А. Крылова. Художественную 

литературу не случайно называют «человековедением», ведь ее вкад в узнавание 

человека огромен, но кроме этого писатели сами создают незабываемые образы 

людей. Многие придуманные писателями литературные персонажи стали 

человечеству более известными и близкими, чем живые современники: Робинзон 

Крузо, Дон Кихот, Том Сойер, граф Монте-Кристо, капитан Немо сблизили 

миллионы читателей. [3, c. 226]. 

В школьном учебнике  образы-персонжи разделяются на жизнеподобные, 

условные (идеальные или сатирические, окарикатуренные) и нежизнеподобные 

(фантастические). Среди жизнеподобных различают вымышленные и исторически 

достоверные персонажи [3, c. 226]. 
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В выше названном учебнике «Русская словесность» для седьмого класса  по теме 

«Повесть Ч.Т. Айтматова «Белый пароход»  предлагается задание - дать портретные 

характеристикиглавным персонажам – мальчику и старику Момуну. Исходя из 

теоретического обоснования понятия образ-персонаж и его специфики, можем 

предложить путь анализа портретов персонажей в повести. 

В описаниях внешнего портретаайтматовских персонажей особый акцент 

следует поставить на рассмотрении верхней части тела. 

Голова является доминирующей частью тела в произведениях Ч. Айтматова. В 

понимании Чингиза Айтматова, голова – это нравственный показатель, память, 

хранение вековых устоев[4]. Голова управляет рассудком и мышлением, воплощает 

жизненную силу. В языческой культуре голова ассоциировалась с верхом, 

главенством, интеллектуальными способностями человека, рассматривалась как 

средоточие жизненной силы, вместилище души и носитель ума.  

В повести «Белый Проход» особо выделяется «большая, круглая» голова 

мальчика, причѐм, «на тонкой шее»: «Он мечтал превратиться в рыбу так, чтобы всѐ у 

него было рыбье – тело, хвост, плавники, чешуя, - и только голова бы оставалась своя, 

на тонкой шее, большая круглая…» [5, с. 13]. Здесь наблюдается одна из 

особенностей данной повести - сращение сказочного и реального. И голова здесь 

выступает как реальное, это единственный элемент человеческого тела, который 

представляет собой источник всех возможностей, способностей, высоких 

нравственных качеств и связанных с ними – мыслей и мечтаний главного героя 

повести, воплощение жизненной силы. 

Как известно, лицо - это неотъемлемая часть головы. В.В. Савельева пишет: 

«Лицо – это обычное, каждодневное, изменчивое, телесное «я» человека. Оно, прежде 

всего, воплощено в портретных описаниях, в которых часто по-разному 

интерпретируются одни и те же черты или экспрессивная мимика. Лицо очень 

подвластно времени, так как его телесная природа зависит от возраста, 

национальности, физического и нравственного здоровья, темперамента и образа 

жизни. Чтение тайны жизни человека по его лицу - одна из привилегий искусства, 

прежде всего, живописи, скульптуры, литературы…» [2, с. 95]. 

Неотъемлемой частью лица являются глаза, которым писатель отводит особое 

место в описании героев своих произведений. В повести «Белый пароход» на кордоне 

мальчика называли «глазастым», у него были красивые глаза «ресницы… длинные, 

как у телка, и всѐ время хлопают отчего-то сами по себе» [5, с 29]. Сам же мальчик 

считает, что «… ему красивые глаза ни к чему, ему нужны такие, чтобы под водой 

глядеть» [5, с. 29]. Мальчик мечтал об этом, потому-то хотел стать рыбой. Именно 

глаза, напоминающие глаза телѐнка, и одновременно с этим имеющие свойства 

видеть под водой, как у рыбы, и заключают в себе совмещение двух сказок, которыми 

определялась жизнь мальчика [4]. По В. Савельевой, большие глаза – символ жажды 

жизни. Мальчик очень хотел жить, верил в свои мечты. Ч. Айтматов подчѐркивает в 

мальчике его дарования, его умение видеть в простом – необыкновенное, что бывает 

доступно не каждому. Мальчик надѐлѐн особым взглядом художника, оттого–то мир 

им воспринимается иначе. Огромные камни, с которыми разговаривает мальчик, 

обретают свой лик и характер. 

Что касается деда Момуна, то он изображѐн на страницах «Белого парохода» 

улыбчивым и добрым человеком: «… а глаза вечно вопрошали: «Что тебе? Ты 

хочешь, чтобы я сделал для тебя что–то? Так я сейчас, ты мне только скажи в чѐм 

твоя нужда?» [5, с. 13-14]. Ч. Айтматов называет эту черту «неблагодарным 
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свойством человека»: «Он смотрит как ребѐнок. Умоляет глазами» [5, с. 110]; «Глаза 

его растерянно блуждают» [5, с. 110]. Он так любит незадачливую дочь свою и внука 

- и на всѐ готов ради них, всем пожертвовать. Лицо Момуна на страницах повести 

«Белый пароход» описано улыбчивым, но морщинистым (свидетельство старения). 
Обращаясь к «средней части» туловища, сюда можем отнести руки, грудь, 

силуэт, мы замечаем, что самым излюбленным образом для автора, являются руки. 
Момун («Белый пароход») учил внука здороваться со старшими за руку. «Дед 

говорит, что младший всегда должен первым подавать руку людям. Кто не подаѐт 
руки, тот не уважает людей» [5, с. 103]. «Дед Момун, быстро соскочив с седла, 
протянул сразу обе руки». Дед единственный близок мальчику, передаѐт ему 
священные традиции народа, образует его душу примером благоговейного отношения 
к людям. 

Как можно заметить, верхняя часть тела человека превалирует в описании 
айтматовских персонажей, но менее значима и средняя часть. 

Таким образом, портретная характеристика образа-персонажа в произведениях 
Чингиза Айтматова имеет следующие особенности: 

- образ-персонаж сохраняет в себе национальные черты, как отражение 
мировоззрения кочевника, а именно связь с природой, народными традициями, 
культурой, обычаями; 

- телесный образ отражает зооморфные признаки, что говорит о мифологической 
природе образа, а это, собственно, характерно для мифопоэтики Чингиза Айтматова; 

- образ-персонаж запечатлевает в себе философско-нравственные представления 
о добре и зле, о прекрасном и безобразном; 

- в произведениях Ч. Айтматова телесный образ выражается через «верхнюю 
часть» тела, а именно голову как сосредоточение нравственных представлений: 
память человека, разум, эмоциональность; менее представлена «нижняя часть». 
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ҼОЖ 811.512.122 

БАЙЗОЛДИНА Н.Ж., ТУРГУМБАЕВА Н.К. 

ҚАЕУ, Ҿскемен қ. 

 

ҚАЗАҚ ТҦРМЫСЫНДАҒЫ ТҤР-ТҤС АТАУЛАРЫ  

ҚАЗІРГІ ТІЛ ҚОЛДАНЫСЫНДА 

 

Табиғаттағы неше алуан тҥр-тҥстер мен реңктерін адам баласы екі тҥрлі жолмен 

танып-біле алады екен. Олардың бірі – ғылыми жол да, екіншісі – халықтың дҽстҥрі,  

тҽжірибесі. Сҿз ҽлеміне саяхат жасап, сырын тҥсіну, оның ҿзін емес, мҥмкіншілігін 

таныту – бҥгінгі білім-ғылымыздың игі істерінің бірі [1,5б]. 
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Тілімізде тҥр-тҥстің араласпайтын қатыспайтын саласы кемде-кем. 

Байқағанымыз – тҥр-тҥс атаулары ҿзінің сапалық сынды білдіруіне байланысты 

қолымызбен ҧстап,кҿзімізбен кҿре алатын, дене мҥшелерімізбен сезе алатын заттар 

мен заттық қасиетке ие ҽр алуан қҧбылыстардың тҥр-тҥсін, реңкін, бояуын, сырт 

кҿрінісін, ҿңін, шырайын, тағы басқасын анықтайды. Ауызекі тілде болсын, кҿркем 

шығармада болсын, тҥр-тҥс атаулары қалай болса солай, ретсіз, бей-берекет 

қолданыла бермейді. Оның да белгілі заңдылығы бар. Тҥр-тҥстерді қолдану 

тенденциясына байланысты тҿмендегідей екі жағдайды кҿрсетеді: біріншіден, бір 

тҥстің атауын қайталап, оны жиі қолдану; ол автордың белгілі тҥске қҧмарлығын, 

ҽуестігін аңғартады; екіншіден, белгілі бір тҥсті ҽр алуан сҿздермен қиыннан 

қиыстыра, орынды да образды тіркестіре білу деп профессор, ғалым Фарзана 

Ахметжанова анықтап берді [2,143 б]. 

Қазақ тілінде табиғаттағы тҥр-тҥске байланысты қолданылатын лексика-

семантикалық единицалардың жалпы саны кҿп емес. Кҿп емес дейтін себебіміз - 

табиғатта жай кҿзбен жҽне арнайы аспаптар арқылы кҿруге болатын тҥстердің жалпы 

саны 2 мыңнан 30 мыңға дейін болса,  яғни Ньютонның 7 тҥс туралы заңы бойынша, 

ғылымда солардың тек екі топтан –негізгі хроматты, ол да жетеу: қызыл, сары қызыл, 

сары, жасыл, кӛгілдір, кӛк, күлгін жҽне қосымша – ахроматты ҥшеу:қара, ақ, сұр – 

тҧратын тҥрлері ғана кҿрсетіледі. Алайда, ҽрбір тілде  сол тілде сҿйлеуші халықтың  

тҥр-тҥс қҧбылысын қабылдау қабілетіне, ерекшеліктеріне қарай тҥр-тҥс 

қҧбылысының сапасы мен саны да, атаулары да ҽр алуан болып ҿзгеріп отырады. 

Қазақ тіліне келетін болсақ,  зерттеуші Ҧ. Серікбаеваның кҿрсетуі бойынша тҥр-

тҥс атауларының жалпы саны 70-тен астам. Олардың 30-ы негізгі де, 40-тан астамы 

туынды тҥр-тҥс атаулары болып саналады. Солардың қатарына халықтық ҧғым 

бойынша: бір сҿзден тҧратын негізгі (мысалы: ақ, қара, ала, қызыл, жасыл, кӛк, сары, 

сұр, боз, күрең, күлгін, кер, жирен, шұбар, қасқа) атаулар, туынды тұлғалы ( ақшыл, 

сарғылт, кӛкше, кӛкшіл, бозғылт, сұрғылт, қоңырқай, сұрша, қызғылтым), екі сҿзден 

тҧратын кҥрделі атаулар (ақ сары, ақ боз, қара ала, сары ала, қара кӛк, қара торы, 

жасыл кӛк, кер шабдар, алабажақ т.б.) екі – ҥш сҿзден тҧратын тіркес тҥріндегі 

(шикіл сары, шымқай қызыл, мұздай қара кӛк, кӛкорай жасыл т.б.) атаулар жатады 

екен [5,13б]. 

Тҥр-тҥстерді қарастыра отырып олардың а)екі компонентті де негізгі тҥсті 

білдіретін атаулар жҽне ҽ) екі компоненттің біреуі ғана тҥр-тҥсті білдіретін атаулар 

деп қарастырды. Екі компонентті де негізгі тҥсті білдіретін атаулар: қара –ала (черно-

пегая), торы-ала (гнедо – пегая), ақ боз (светло- пегая), қара кӛк ( темно серая). Екі 

компоненттің біреуі ғана тҥр тҥсті білдіретін атаулар. Бҧл тіркестерге енетін 

компоненттіңне алдыңғысы (анықтауыш), не артқысы (анықталушысы) негізгі тҥстің 

қосалқы мағына мҽнін білдіру ҥшін қолданылады. Мысалы: қара қасқа, боз жорға, 

кӛк шолақ,бәйге күрең т.б [1,97б]. 

Қазақ тілінде тҿрт компоненттен тҧратын тҥр-тҥс атаулары да кездеседі. Бірақ 

олар сан жағынан ҥш компонентті атаулардан да аз. Сондықтан оларды арнайы қарап, 

талдап жатудың орнына кҿркем шығармалардан бірнеше мысал келтірумен 

шектелгіміз келеді. Тӛрге тӛселген қара ала сырмақтың үстінде... ақ таңдақ кер 

құба арқардың терісі жатыр. Кӛл жағалай тігілген шағаладай ақ шаңқан боз 

үйлер... Алқа бел торы ала ат... т.б. 

Тҿрт компонентті тҥр – тҥс атауларына қойылатын басты талап: олар тҿртеуі 

жиналып бір ғана кҥрделі (ҽр текті не ҽр тҥрлі) тҥр – тҥсті сипаттауы керек. Егер бҧл 

тҧтастық сақталмаса, тіркестегі сҿздер жеке-жекеде, ҿзара жҧптасып та біріңғай 
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анықтауыш қызметін атқарады, не қатыстықты білдіреді. Мысалы: Ала құйын ақ 

тозаңды үйіріп соғып, сонадайдан бой кӛрсетіп келеді [1,55б]. 

Қазақ тілі – тҥр-тҥс атауларына ҿте бай тіл. Тҥр-тҥс атаулары кҿп болғанымен 

қолданыста дағдыға айналып кеткен  тҥстер ғана қолданылуда. Оған себеп 

оқулықтарда, газет-журналдарда тҥр-тҥстердің тек ақ, қара, сҧр, кҿк, қызыл, сары, 

жасыл, қоңыр тҥстері ғана қолданыста болуы. Мысалы, орта білім беретін 6-сынып 

оқулығын алып қарастыратын болсақ сын есім заттың тҥрін, тҥсін білдіреді деп 

маңызды белгісін атап оған бірнеше мысалдар келтіреді: ақ (қағаз), кӛк (сия), қара 

(кастюм), жасыл (жапырақ), сұр (бұлт), қызыл (сиыр) деген мысалдарды алға 

тартады [3, 62 б]. 

Келесі мысалдарды қарастыратын болсақ негізгі тҥбір сын есімнің ҿзінен болып, 

заттың сынын, тҥр – тҥсін анықтайтын болса, ол сапалық сын есім дей келе бірнеше 

мысалдарды келтіреді. Мысалы: кӛк (шӛп), қызыл (бояу), кӛкшіл (мата), қызғылт 

(орамал)деп бірнеше мысалдар кҿрсетеді.Осы мысалдар арқылы тек қолданыста 

қалыптасып қалған тҥр-тҥс атауларын аңғарамыз. Енді атап кҿрсеткен тҥс атауларын 

алмастыратын болсақ: шаған (қағаз),  сағал (сия), барқын (кастюм), сағал (жапырақ), 

сұрғұлт (бұлт), теңбіл (сиыр) деп қолдансақ, тіліміздің бай тҿл лексикасын ҧмыт 

қылмағанымыз болар еді.  Келесі мысалды қарастыратын болсақ: кӛгілжім(шӛп), 

қызыл күрең (бояу), қара торы (мата), шаңқан боз (орамал) десек, тілдің байлығын 

сарқа пайдалануымыз болар еді. 

7-сынып оқулығын қарастырғанымызда сары деген тҥстің сарғыш, сарырақ, 

сарылау сап-сары деп шырай категориясын тҥсіндіру барысын мысалға алдық [4,31б]. 

Енді оларды құба, құбаң, құбаша, құбақаң деп адам бойына берілген сын сҿздермен 

алмастырған кезде, қолданыстағы сҿздерге қарағанда ҽлде қайда қазақ тілінің 

байырғы тҥр-тҥс атауларын қолданысқа енгізер едік. 

Оқулықтармен қоса тҥс атауларын қолданатын басылым – газет-журналдар 

болып табылады. Біз солардың ішінде сҽн тақырыбын қозғайтын «Балжан» журналын 

алдық. Бұл жамылғылар осы күздің сәнді киімдер топтамасына жатады. 2016 – 

2017 жылдың ең үздік түстері ретінде қара, сұр сияқты түстер 

таңдалғандықтан,сіз де ӛз киім сӛреңізді осы күзде жылы, тоқыма киімдерімен 

толтырыңыз. Енді осы айтылған  тҥс мысалдарын алмастыратын болсақ,  қара тҥстің 

ҿзін кӛмірдің түсіндей, қаралтым, қаралау, шамалы қара, қара қошқыл немесе 

қошқыл қара, сүліктей қара деген тҥстермен алмастыруға болады. Сҧр тҥсін сұрқай, 

сұрғұлт, сүрең тҥстерімен қазақ тілінің қолданыста аз кездесетін тҥстерімен 

алмастырамыз. 

Тҥр-тҥс атауларының сан жағынан қаншама кҿп болғанымен, сҧрыптай келгенде 

бір топ негізгі, тірек сҿздің шеңберінен шықпайтынын кҿрдік. Қалғандарының бҽрі 

ҧйытқы болып отырған осы 20 шақты тҥбір сҿздің негізінде дамып (кҿк – кҿгілдір, 

кҿкше, кҿкшіл т.б.) туынды тҥбірге немесе сҿз тіркесіне (қара кҿк, кҥлгін кҿк, сары 

кҿк, т.б.) айналған жай жҽне кҥрделі атаулар болып саналады [1, 35 б]. 

Ҿміріміздегі керекті қолданыста жҥрген заттарға тҥр-тҥс атауларын айыра алмай 

оған біркелті тҥс атауын беріп жатқан кездеріміз кездеседі. Мысалы, бізге бірнеше 

қызыл тҥсін кҿрсеткен жағдайда, ойланбастан барлығын қызыл тҥс деп атай саламыз. 

Қызыл тҥстің қазақ тілінде ал қызыл, шиедей қызыл, жосадай қызыл, шымқай қызыл, 

қан қызыл, қырмызы қызыл деп атайтынын кҿпшілік біле бермес. Бҥгінгі тҧрмыс 

саласында сҽнді болып саналып, бірақ қазақша дҧрыс аударылмай жҥрген тҥс 

атауларын дҿп басып келтіруге тырыстық. Мысалы, кҿліктің сҽнді деп жҥрген 

мокрый асфальт тҥсі. Егерде жаңбыр жауған асфальт пен қҧрқақ асфальттың 
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арасында тҥс айырмашылығын қарастыратын болсақ, жер мен кҿктей 

ашырмашылықты кҿреміз. Тек тілімізді қара байыр қылып сулы асфальт мҧнау 

қҧрғақ асфальт деп асфальттың тҥсін бере алмас едік. Сол сияқты қазіргі таңда шаш 

боямайтын қыз-келіншектер кемде-кем, осы шашымызды бояп жҥрген шаш 

тҥстерінің реңктерін де дҿп басып айыра алар едік.Сонымен: 

Мокрый асфальт – сҥлік қара (тобылғы торыға жақын, қарасы басым тҥс) 

Бежевый - бозғылт(ақшылдан гҿрі боз тҥсі басым) 

Молочный – ақшаңқаң (сҥттей ақ, аппақ) 

Каштановый -  торғыл ( торыға жақын тҥс) 

Алый–ал қызыл (қызыл тҥске жақын, ашық қызыл тҥс) 

Коралловый–қошқылтым (қызыл қошқыл, кҥрең тҥс) 

Карминовый – жоса қызыл ( қызыл тҥсі басым тҥс) 

Шоколадный – қошқыл (қара қоңыр, кҥреңдеу) 

Пепельный–кҥл тҥсті ( кҿк тҥске жақын, кҥл тҥстес) 

Перламутровый – боз ала (қуқыл тартқан, ақшыл) 

Бардовый – кҥрең ( қызыл қоңыр, қошқылтым) 

Кирпичный –тобылғы кҥрең ( қошқыл кҥрең тҥс) 

Изумрудный– барқын (қоңырқай тҥсті жасыл, жасыл тҥсі басым) 

Бархатно – черный– қарақошқыл (шымқай қара емес, қара мен қоңыр тҥстің  

екеуі де байқалатын, қарасы басым тҥс) 

Бледный – бозамық ( бозғылт, ақшыл)  

Баклажановый – сия кҿк ( кҿк тҥсі басым тҥс) 

Горчичневый – қыша (ақшылтым сары, сарысы басым тҥс) 

Хаки – сағал жасыл ( сарғыш, жасылы басым сарғылтым тартқан) 

Лимонный – сарғылт ( сарыға жақын солғын тҥс) 

Фиолетовый – кҥлгін(кҥлгін тҥсі басым) 

Сиреневый –боз кҥлгін ( қҧқыл тартқан, ақшыл тҥсі бар кҥлгін тҥсі басым) 

Морской волны – зеңгір ( кҿк, кҿкшіл, аспан тҥстес) 

Осылайша, қазақ тілінің тҿл лексикасын пайдалана отырып, қазіргі таңда 

тҧрмыста кҿп қолдыныстағы сҽнді тҥстерге балама табуға тырыстық. Шағын 

зерттеуіміздің қолданбалы қҧндылығы да осында деп білеміз.  
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ҚАЗІРГІ ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ ЛИНГВОЭКОЛОГИЯЛЫҚ  

ЛИНГВИСТИКАНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ 

 

Лингвоэкология – тіл білімінің жаңа саласы. Тіл тазалығын сақтау мақсатында 

қалыптасып, ҿз зерттеулерін жҥргізіп келеді. Бҧл ҧлтымыздың таза, мҿлдір тілін 

сақтап қалу ҥшін қалыптасқан сала деп қарауға да болады. Мысалы: табиғат 

экологиясы дегенде біз табиғаттың экологиялық жағдайын, яғни тазалығын сақтау, 

кҿркейіп дамуын мақсат етеміз. Сол сияқты тіл экологиясы дегенде де оны 

шҧбарланудан қорғап, тазалығын сақтап қалу маңызды мҽселелердің бірі болып отыр. 

Сонымен лингвоэкология дегеніміз мҽдени тілдік ортаны қалыптастыратын, тілдің 

ҧлттық мҽдени-кҿркем, эстетикалық мҽнін сақтап, тілдің шҧбарлануының себебін 

зерттейтін жаңа қалыптаса бастаған сала [1].  Қазіргі таңда кҥнделікті қарым-

қатынаста басқа тілдің сҿздерін араластырып қолдану ҽдет болып қалды. Міне, 

осының ҿзі тілдің шҧбарланып бара жатқанының кҿрінісі емеспе.   

Тіл біліміндегі жаңа салаға мҧндай атау берілуі «экология» терминінің 

жаңғыруымен тікелей байланысты. 1866 ж. зерттеуші Эрнест Геккель алғаш рет 

«экология» терминін енгізді, сол арқылы биология қҧрамына жаңа бағыт келді.  

Экология- ағзалардың қоршаған ортамен ҿзара ықпалын кҿрсететін жалпы ғылым. 

Ғалымдардың пайымдауынша, тірі ағзалардың қоршаған ортамен ҿзара байланысты 

белгілі бір заңдылыққа негізделеді. Содан бері  экология ҧғымы кҿптеген 

дискурстерге таралды. Сол арқылы ол тек қана қосымша мҽнге ие болмай, бір 

мезгілде ҽрі анық, ҽрі нақты мҽнге ие болуда. Ҿзінің 100 жылдық дамуында 

«экология» ҧғымы ағзалардың қоршаған ортамен қатынасы ғылымынан тҥрлі 

сҧрақтарды қамтитын интеративті ғылымға айналады.  

Лингвоэкология лингвистика мен экологияны біріктірген ғылым, ҽрі тілдің 

тҧлғасы ретінде адамды жҽне қоршаған ортаның арақатынасын зерттейді. Ол тілдің 

мҽдени-ҽлеуметтік, коммуникативті аумағын қамтиды. Тіл адам, қоғам мен ортаның 

арасындағы таптырмас байланыс компоненті ретінде қарастырылады[2].  

Америкалық лингвист Айнар Хауген 1972 жылы алғаш рет эколингвистика 

терминін қолданып, ҽлеуметтік лингвистика мен психолингвистикаға ҿзара 

ықпалдастық аспектісін енгізді. Ары қарай осы мҽселе тҿңірегінде ағылшын ғалымы 

Михаель Холлидей де ҿз зерттеулерін жҥргізді. Ол алғаш рет 1990 жылы тіл мен 

қоршаған орта арақатынасы жҿнінде мҽселе кҿтерді. Зерттеушілер Харре, Брокмайер, 

Мюльхойслерлер эколингвистиканың алғашқы ҽдістемелік жағын дамытты. 

Ғалымдардың зерттеулерінде, тіл жҽне тілдік қҧрылымдар ҿздері ҥшін ғана тіршілік 

ететін жҽне тҧйық бірлік ретінде емес, мҽдени жҽне табиғи қоршаған ортамен ҿзара 

ықпалдастық дҽрежесінде қарастырылды.   

Сонымен қатар, тілдің экологиялық жағы зерттеуші Хаугеннің экология туралы 

ҧғымдарға берген тҥсінігінде де айтылды.Хауген бҧл тҥсінігінде ҿзара ҽсер аспектісін 

анықтады: «Тіл экологиясы – тіл мен оны қоршаған ортаның арақатынасы жайлы 

ғылым. Мҧнда қоршаған орта ретінде тілді ҿзінің коды ретінде қолданатын қоғам 

тҥсіндіріледі. Тіл сол арқылы байланыс жасайтындардың санасында ғана тіршілік 

етеді. Ол ҿзге сҿйлесушілермен қатынас жасауда ғана қызмет етеді» делінді. 
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Ал зерттеуші Алвин Филл лингвоэкологияның ҽр саласына сҽйкес келетін нақты 

терминдерді қҧрастырды:  

«Эколингвистика – экология мен лингвистиканы біріктіретін, жалпы барлық 

зерттеулерге қатысты алынатын жалпы термин; 

Тілдің экологиясы тілдердің ҿзара ҽсерін зерттейді (тілдің кҿп қырлылығын 

сақтау мақсатында); 

Экологиялық лингвистика тілді зерттеу ҥшін экологияның қағидаларымен 

ҽдістерін қолданады (мысалы, экожҥйе мағынасы); 

Лингвистикалық экология тілдердің ҿзара ықпалы мен экологиялық мҽселелерді 

зерттейді» [3]. 

Академик Д.Лихачев мҽдени ортаны сақтау табиғи ортаны сақтау мҽселесінен 

еш кем тҥспейді деп санаған. Сондықтан лингвоэкологияның мҽні - тіл дамуының 

бейнесін кҿрсетіп, адамдардың басты қатынас қҧралы ретінде тілге тҿнген 

қауіптерден қорғау деп біледі. 

Тіл білімінде орыс тілінің лингвоэкологиясын зерттеуге арналған еңбектер ХХ ғ. 

соңында дҥниеге келді.  Орыс тіл білімінде лингвоэкологияның тіл білімінің бір 

саласы ретінде қалыптасуының негізін қалағандардың бірі - В.Нечипоренко. 

Лингвоэкологияға деген қызығушылығы ғалымның негізгі ҧстанған бағыты болды. В. 

Нечипоренко ҿзінің ең алғашқы шыққан  биолингвистика туралы монографиясында 

биологиялық лингвистиканың қалыптасуын негіз етіп ала отырып тілдік форманы, 

бірліктің жҽне қҧрылымның зерттелуімен сипатын тҧтас адам ағзасының қызмет 

атқаруынан, яғни адамның психикалық жағдайын, тҽні мен жанынан бҿлек қарастыру 

мҥмкін еместігін басшылыққа алды. Кейін, эколингвистика мҽселелеріне арналған 

монографиясында зерттеуші ғалым адам айналасында болып жатқан ҥдерістер мен 

табиғатты зерттеу ҥшін экология мен лингвистиканың негізі бір дейді. 

А.П. Сковородников: «тіл экологиясы тілдік жҽне сҿйленіс тоқырауын жҽне 

қайта қалпына келуін зерттейтін  сала» деп танытады да сҿйленіс пен тілдік қорда 

қалыптасатын тілдік «аурулардың» тҿмендегідей тҥрлерімен кҥресуді ҧсынады: 

- сҿздік қордың жҧтаңдауы, қҧнды даналық сҿздер мен фразеологизмдердің 

мағыналарының кҥңгірттенуі;  

- кҿне сҿздердің, архаизмдердің қайта жаңғыртылуы, олардың мҽн-мағынасының 

ҿзгертілмей, дҧрыс қолданылуы; 

- сҿз мағыналарының бҧрмалануын жою, басқа ҧғымды білдіруде дҧрыс 

қолданылуын бақылау;  

- кірме сҿздерді қабылдауда, қолдануда кездесетін ақаулар; 

- белгілі бір мақсатта қойылған атаулар мен таңбалық сҿздердің этникалық, 

ҧғымдық мҽнінің жойылуы; 

- сҿйленіс, сҿйлеу штамптарының қоғам сҧранысына сай дҧрыс қолданылуы; 

- эфемизмдер, тілдік қулықпен астарланған сҿздер; 

- тілдік зорлық-зомбылық;  

- тілдік қатынастың дҿрекіленуі; 

- қылмыстық тіл [4].  

Зерттеуші ғалымдар бҥгінгі таңда лингвоэкологияның екі бағытта 

қалыптасқандығын атап кҿрсетеді: 

Біріншісі -  «экологиялық лингвистика». Онда экологиядан кеткен, тілге 

метафора арқылы ауысқан жҽне тіл білімі,  экология терминдері, қағидат пен зерттеу 

тҽсілдері, тілдік байланыс пен ҽсері қарастырылады. Аталған мҽселелер зерттеушілер 

В. Трамп, А. Филл. А. Хауген, И. Шторктердің еңбектерінде қарастырылады.  
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Екіншісі – тілдегі экологиялық тақырыптардың кҿрнісін қарастыратын «тілдік 

экология»,  ол тіл білімі мен оның ҽдістеріне сҥйенеді. Тіл мен мҽтінге экологиялық 

жақтан талдау жасалып, қоршаған ортаның ҿзекті мҽселелерін баяндауда тілдің рҿлі 

зерттеледі. Бҧл бағытта тіл мен экология мҽселелерінің байланысын қарастыру жҽне 

адамның табиғатпен, қоршаған ортамен арақатынасында туындайтын мҽселелердің 

тілдегі кҿрінісі ерекше орын алады. Бҧл бағытта М. Деринг, П. Мюльхойслер, М. 

Хэллидей, Н. Кислицыналардың зерттеу еңбектерінің маңызы зор екендігін атауға 

болады. 

Соңғы зерттеулерде лингвоэкологияның қалыптасқан ҥш аспектісі бар екендігі 

туралы айтылған. Олар: 

 Интралингвалды - тіл мҽдениеті, стилистика, риторикамен тығыз байланысты 

жҽне ереженің бҧзылуы, нақтылық, логикалық мҽнерліліктің бҧзылуы жҽне басқа да 

сҿйлеуге тҽн қҧбылыстарды қарастырады. 

 Интерлингвалды - жекелеген этникалық тілді жҽне тілдің жойылу мҽселесін 

қарастырады. 

 Транслингвалды - кҿркем ҽдебиетте, фольклорда, публицистикада басқа 

мҽдениетке тҽн басқа тілге тҽн қҧралдар мен мҽдениеттің бір тілдің қҧралдарын 

пайдалануымен байланыстықарастырылады. 

Тіл ең алдымен қарым-қатынас қҧралы ретінде қызмет атқарады. Қоғам 

мҥшелерініңқарым-қатынасы мен байланысында тілдің экологиялық тҧрғыда 

ластануы байқалады. Мысалы: енді (уже емес), ҽрдайым (постоянно емес), жатақхана 

(общак емес), дҽріс (лекция емес), ҥзіліс (окошка емес), қоқыс (мусор емес), ҧялы 

телефон (сотка), қуаттағыш (зарядка емес), қаламсап (ручка емес), аялдама (астоновка 

емес), балмҧздақ (морожное емес), несие (кредит емес), кеңес (совет емес), асхана 

(сталовая емес), парақша (страница), сау бол (давайсың емес), сосын(потом емес), 

айыппҧл(штраф емес), демеуші (спонсор емес), пайыз (процент емес), қҧжат 

(документ емес), ҿтінемін (пожалуйста емес), кҥнтізбе (календарь емес), қысқасы 

(короще емес), дҥйсенбі (понедельник емес), жоспар (план емес), ғимарат (корпус 

емес), емтихан (сессия емес), тағы (ещѐ емес), тақтай (доска емес), перде (штор емес), 

бҽрі, бітті (всѐ емес), кҿзілдірік (очки емес), сурет (фото емес), бҿлме (комната емес), 

тақырып (тема емес), ҽке (пахан емес), ана (махан емес), керемет (супер емес) т.б. 

Қорыта келе айтарымыз, тілімізді болашақ ҧрпаққа таза кҥйінде сақтап қалдыру 

ҽрбіріміздің міндетіміз. Тілсіз мемлекет, мемлекетсіз тіл болмайды. Олай болса 

тілімізді сақтай алмасақ мемлекетіміздің мемлекет болып ары қарай дамуы да болмақ 

емес. Біз ҿзімізді ҽлемге ҧлттық дҽстҥріміз, салтымыз, діліміз, дініміз, қасиетіміз 

арқылы танытып, мойындата аламыз. Ал оның барлығы тек ана тіліміз арқылы жҥзеге 

аспақ. Ана тіліміздің шҧбарлануы бҧл біздің ҥлкен дертіміз деп айтуға блады. Сол 

себепті табиғаттағы экология адам денсаулығына бірден емес жҥре кері ҽсерін 

тигізетін болғандықтан, тілдің экологиялық тҧрғыда ластануыда сол секілді. Тілдің 

шҧбарлануы  бірте-бірте ҧлт тамырына балта шабары хақ. Сондықтан бҧл дертпен 

қоғам болып кҥресу керек екенін ҧмытпайық. 
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COGNITIVE-LOGICAL MODEL OF THE PHRASEOLOGY SEMANTIK  

“JOY – SORROW‖ IN ENGLISH, RUSSIAN AND KAZAKH LANGUAGES 

 

Phraseology is a young branch of linguistics that studies the specific component of 

language, namely the set phrases of different structure, semantics and functions. In 

linguistics they are called phraseological units or verbal complexes of phraseological units. 

Idioms in their structure are specific combinations of a language, but they are characterized 

by the fact that they exist in the language as the language of education and used in speech, 

communication in a finished form. In other words, they are all characterized by a common 

feature such as phraseological stability and thus referred to the language, in particular, to 

phraseological system of language. 

There are three concepts of the scope and subject of phraseology:  narrow 

understanding, wide one and its defining in terms of lexical combinability. Here 

phraseological unit is considered as a unit of language, of phraseology system, which has a 

number of inherent categorical attributes. The following points are the most defining: 

structure phrases and sentences, reproducibility, phraseological stability, integrity, idiomatic 

quality, the generality of language semantics, irregular relationship between the plan of 

content and the plan of expression, the unpredictability of idiomatic meaning. 

 Idiom is structurally heterogeneous both in semantic and functional view. Therefore, 

in any language phraseological system differs in a variety of structural and semantic 

relations of phraseological units, namely phraseological unity, phraseological combinations, 

phraseological expressions, figurative and unexpressive, expressive and unfigurative 

phraseological units, pair of phraseological units, phraseological units of comparison, the 

verbal predicate stable complexes such as sayings , aphorisms, proverbs. 

Phraseological units are studied from many different points of view: structural, 

semantic, functional, semiotic, stylistic, linguistic-cultural, nominative, and cognitive, from 

the perspective of linguistic world. In phraseology its own methods of studying 

phraseological units are developed: phraseological units‘ authentication method, semantic 

motivation, context logic, distribution, formal semantic [1,186].  

Phraseological language system in contrast to the lexical system has the features and 

significant differences in many respects. It differs in its epistemological dependence, in the 

prevalence of the nominative, in the functioning of the speech. The differences lie in the 

cultural, country and cognitive terms, through the pictorial representation of the world and 

stereotyped thinking. 

Phraseology is much less compared with the epistemological vocabulary, i. e. 

cognitive significance. It has much less knowledge, information, and even more science and 

various phenomena of the objective world. It reflects more areas such as people, their 

interpersonal, social and moral attitudes, emotions, evaluation, and subjectivity. This is 

reflected in both points of language structure and organization of phraseological units. 

On the one hand, the prototype of phraseological units, which is the basis of 

phraseological units, undergoes semantic imaginative rethinking, evoking phraseological 
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units. On the other hand, lies the semantics, the phraseological actual meaning of 

phraseological units. In this context, there is the theory of double speak phraseology 

anthropocentrism. 

Phraseology as an independent linguistic discipline emerged in the 40s of the 20th 

century in Soviet linguistics. Influence on the development of phraseology was also 

provided by the ideas of the French linguist S. Balli. In the Western European and American 

linguistics phraseology was not allocated to a special branch of linguistics. For 50 years the 

emphasis was placed on the similarities and differences of phraseology of words and 

combinations of words. Phraseology is exhausted by the problems in the main criteria of 

phraseological clarification and refinement of basic phraseology classification. Since the 

late 50's trend of system approach moved to phraseology.[1, 189] 

 Study questions relate to the description of phraseology as the structural units of a 

language. 20th century In the development of phraseology were characterized by intensive 

development of phraseological research methods of phraseology objects, which was based 

on the idea of system-tiered analysis of the facts of language, the study of the systemic 

organization of idiomatic phrases. 

Special attention was paid to the semantics and phraseology nominative aspect of 

phraseological formation in its dynamics. 

The subject of phraseology as a branch of linguistics is the study of categorical 

attribute idiom, by which highlights of phraseology and the question of the essence of 

phraseology as special units of language is identification of the functioning of phraseology 

in speech and the processes of their formation. 

In modern linguistics two areas of research are clearly outlined. The first area is the 

starting point for the recognition that the idiom is a unit of language, consisting of words, 

that is, by its very nature - a phrase. Some scholars have suggested that the object of 

phraseology has real possibilities in the language of specific phrases. The Object of 

phraseology within this area is recognized as only a few of them that stand out in the speech 

of distinct character[2, 149].  

Depending on which features are taken into account in the allocation of such phrases, 

the composition of such units in the language is determined. Only these "special" 

combinations can be called phraseological units. 

The second direction in phraseology comes from the fact that idiom is not a phrase 

(either in form or content), and it does not consist of lexical items - words, and is an 

independent unit of language with a specific lexical meaning.  

The object of phraseology is represented by expressions that are just genetically 

phrases. These expressions are contrasted phrases, as qualitatively different from them. 

Phrases and idioms are not homonyms. In idiom the lexical meaning of the phrase is not 

present.  

Central to the study of idiom is not semantic and formal characteristic components of 

his image, but relationships between the components, and the idiom in general, as a unit of 

language that has some form, content and use in speech. Idiom or phraseological unit is the 

general name of semantically non-free combinations of words that are not produced in the 

speech for their assigned social sustainability ratio content and a certain lexical and 

grammatical structure. Semantic shifts in the values of lexical components, stability and 

reproducibility have related purpose and features of the idiom. 

Structural and semantic properties of phraseology, different types of each, are formed 

in the process of rethinking the original combinations of words in general, and at least one 

of the components of the lexical combinations. 
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In the first case, the image of idioms has adjacent values. Related value can be shaped 

ugly and irresolvable by the values of their lexical components. 

The second - a word formed by rethinking phraseology associated value, which can 

only be realized in combination with a specific word or a number of words, which leads to 

the formation of stable complexes of verbal possessing analytic meaning. 

Phraseology of the first kind is isolated phraseological fusion (their value is not 

motivated in the modern lexicon: cast bullets for all crust) and phraseological unity, within 

the meaning of which we can distinguish meaning, motivated values of the components in 

their normal use: dark wood, block the way. The distinguishing feature of unity is imagery 

[2, 147]. 

Idiom is characterized by analytical value, a special type of structural and semantic 

units of idiomatic - phraseological combinations. 

These phraseological turnovers have words inside as the value of the free and bound to 

the phraseology. Specific feature words in phraseology are associated with the value of the 

absence of self-sign function in isolation of semantic meanings. They are able to designate 

extra linguistic objects only in compatibility with other words, which act as nominative 

support components of these combinations of words (a rainy day, the black market).  

This property is shown as a function of the choice of words with the phraseology 

associated values, from the semantic keywords in the build process of lexical and 

grammatical sentences. Limitations in the choice of fixed rate, which establishes the 

compatibility of words in their phraseology, is associated with values of that word, next 

word or series: old age, of the night, to overspend. 

The fourth type of phraseology is the phraseological expressions. Formation of their 

words cannot be synonymous. Their distinctive feature is reproducibility. Phraseological 

expressions are divided into nominative and communicative. According to some 

phraseology, only certain groups of stable verbal complexes as phraseological fusion and 

phraseological unity may be the subject of phraseology study. 
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Р. БЕРДІБАЕВ – ТҤРКІТАНУШЫ ҒАЛЫМ 

 

Ҽдеби байланыстар мен қарым-қатынастар, ҽдебиет ҽлеміндегі рухани 

алмасулар - кҿркемдік дамудың бҧлжымас заңы. Кез келген коғамда дамудың 

қажеттілігінен туған мҽдени, ҽдеби байланыстардың ҿзіндік тарихы, бай мазмҧны бар 

екені аян. Қазақ ҽдебиетінің кҿршілес елдер ҽдебиетімен байланысы біздің 

ҽдебиетіміздің де мақсат-мҧраттарына сай келеді. 

Академик Р. Бердібайдың қайраткерлігі туралы ақын М. Ҽлімбаев былай дейді: 

«Қазақ ҧлтының, қала берді барша тҥрік жҧртының сҿзін сҿйлейтін һҽм оны 
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басқаларға да тыңдата білетін «сҽруарлыққа» жетуге дейін ғалым ҿмірдің ҧзақ та 

кҥрделі соқпақтарынан ҿтті» [1]. 

Р. Бердібай зерттеулеріндегі қазақ-тҥркі ҽдеби байланыстары ғалымның сан-

салалы ғылыми жҧмыстары арасында тҥркі дҥниесіне деген ілтипат ҥнемі айрықша 

орын алып отырған. Ол неліктен дегенде, табиғатында ҧлтжанды ғалымның тҥркі 

ҽлемі тарихының ғасырлар тереңіне кеткен тамырынан ҿзі де нҽр ала отырып, 

бҥгінгідей ҿз қолымыз ҿз аузымызға жеткен заманда ҿзгелердің де тҥбі бір тҥркі 

екендерін мақтаныш тҧтса, сҿйтіп, тҥрлі саяси оқиғалардың салдарынан ҧлыс-ҧлысқа 

бҿлшектеліп кеткен тҥркі жҧрты болашақта бағзы кездердегідей айбынына ие болса 

деген барша тҥркілерге ортақ ой саларлық кҥшті патриоттық сезімнен туындаған 

арман-мҥддесін тҥсіндіреді. Бҧл туралы профессор Б. Майтанов: «Қарақалпақ, ноғай, 

саха, алтай, армян ҽдебиеттері туралы мақалаларында ғылыми сипат пен 

публицистикалық элементтер жарасымды бірлік табады. Автордың тҥрі бір, тілегі бір 

халықтар ҿнеріндегі тамырлас қҧбылыстарға кездескенде зерттеушілік тҧрғыда тҧрып 

азаматтық тебіреніс сҽтін бастан кешіруін бейнелейтін жолдар тартымды» [2], - деп 

тҥйіндейді. Тҥркі жҧртының кҿпшілігіне ортақаңыздарды салыстырмалы-

типологиялық тҽсілмен таразылай отырып, олардың фольклор туындыларындағы 

ҧқсастық сарындарының табиғатын ашады. Мҽселен академик Р.Бердібайдың «Тҥрік 

халықтары эпосының тарихи-генетикалық типологиясы» [3] деген ғылыми еңбегінде 

тҥркі халықтарының эпостарындағы ҥндестік сарындарының тҥп тҿркіні ҥш жҥйе - 

тарихи-типологиялық салыстыру, тарихи-мҽдени типология, тарихи-генетикалық 

типология бойынша қарастырылады. Фольклордағы мҧндай ҧқсастықтар мен 

сарындастықтардың астарына ҥңілу, оларды жан-жақты саралау, сҿйтіп, ғасырлар 

қойнауының сырларын анықтау аса маңызды мҽселеекенін жете ҧғынған автор, ауыз 

ҽдебиеті ескерткіштеріндегі кейбір жекелеген ҧқсас белгілерді табу, жҥйелеу, 

салыстыру зерттеулердің бастапқы ҽліппесі екенін де естен шығармайды. Ҽрине 

ежелгі тҥркілер ҽдебиетінің кҿне мҧраларын ҽйтеуір ҧксастықтарына қарап жіпке тізе 

беруге болмайтыны ҿзінен-ҿзі тҥсінікті. Негізгі мақсат осындай ҧқсастықтардың 

заңдылықтарын ашу болып табылады. 

Ғалым тҥркі халықтары эпосын типологиялық зерттеу барысында мынадай 

басты-басты ерекшеліктер мен айырмашылықтарды ескергенді жҿн кҿреді. 

Біріншіден, тҥркі елдерінің эпикалық мҧраларындағы ҧқсастықтар мен 

ерекшеліктердің негізін ауыз ҽдебиетіндегі сарындастықтар себебін тҥсіндірумен ғана 

шектелмей, керісінше, тың деректер арқылы қызғылықты салыстырулар жасау 

арқылы дҽлелдеу керектігін ойға тҥйеді. Екіншіден,  ғылыми ҽдіснамалык қателіктер 

кҿп жылдар бойы тҥркі халықтарының фольклорындағы ерекшеліктерді анықтау 

барысын тежегенін тілге тиек етеді. Ҥшіншіден, тҥркі халықтарының эпосында 

кездесетін кейіпкерлер шын ҿмірдегідей емес, эпикалық кҿркемдік ҽсірелеу тҽсілімен 

жасалып отырғаны ескерілмегені бҧл ғылымды дағдарысқа ҧшыратқаны айтылады. 

Тҿртіншіден, А.П. Скафтымовтың тарихи шындық пен кҿркем шындықтың 

арақатынасын ашып кҿрсетуі [4], зерттеу тҽсілдерін тың арнаға бҧрғанын кҿрсетеді. 

Бесіншіден, ауыз ҽдебиетіндегі ҽртҥрлі жанрдағы шығармаларды бір-бірімен 

салыстырғанда олардың ортақ фабуласын, сарындары мен ҧқсастығын тарихи-

типологиялық тҧрғыдан қарастыру қызықты қорытындыларға жетелейтіні дҿп басып 

айтылған. Алтыншыдан, тҥркі халықтарының эпостарында тарихи-генетикалық 

сипаты басым шығармалар жиі кездесетіні дҽлелденеді. Ғалым бірнеше эпикалық 

шығармалар негіздерінде ҿз сҿзін дҽйектеген: «....дҥние жҥзіне даңқы жайылған 

ғашықтық дастаны - «Қозы Кҿрпеш - Баян сҧлу» қазақтарда, алтайлықтарда, 
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башқҧрттарда, қырым ноғайларында. Румыния татарларында қазірге дейін сақталып 

келгенін ғажайып қҧбылыс деп қараса, артық емес. Жаһанға мҽлім «Алпамыс 

батырдың» қазақтарда, қарақалпақтарда, кҿшпелі ҿзбектерде классикалық эпос 

ретінде, татарлар мен башқҧрттар арасында ертегі, аңыз сипатында таралуы, осы 

дастанның фабуласы «Дҽде Қорқыт кітабында» да ҧшырауы тарихи-генетикалық 

типология заңдылықтарына саяды» [5], - дейді. Жетіншіден, осы уақытқа дейін тҥркі 

халықтарының эпосысалыстырмалы-типологиялық ҽдістермен жемісті зерттеліп 

жҥргені, оған ҥлес қосып келе жатқан ғалымдар Х.Г. Кҿроглының, Ш. Ыбраевтың 

осы дастандардың тарихилығын, кҿркемдік ерекшелік мҽселелерін тексеру бағытында 

қыруар жҧмыстар атқарып жатқаны аталады. Мҽселен, автор ауыз ҽдебиеті 

туындыларын тарихи-типологиялық тҧрғыдан қарастырғанда, тҥрлі халықтардың 

фольклорындағы, тарихи жҽне мҽдени жағдайларындағы ҧқсас тақырыптарды, 

сарындарды, фабулаларды салыстырулар арқылы олардағы оқиға желісіне қатысты 

ортақ белгілерді кҿре біледі. Бҧл ретте автор тҥркі халықтарының біразына ортақ 

эпикалық туындылар кейіпкерлерінің ҽрекеттеріндегі ҧқсастықтардан олардың арғы 

тҥбінің туыстығын іздестіреді. 

Ғалым кейбір зерттеушілердің мҧндай сарындастықты оқиғаның бір елден 

екінші елге ауысқандық салдары деп тҥсіндіретіндерімен ҥзілді-кесілді келіспейтінін 

білдіреді. Бҧл ретте ол «Алпамыс батыр», «Едіге батыр», «Шора батыр», «Қозы 

Корпеш - Баян сҧлу», «Ер Тарғын», «Кҿрҧғлы», «Дҽде Қорқыт кітабы» тҽрізді 

жырлардың ҽрқайсының бір емес, бірнеше тҥркі халықтарының арасында сақталып 

келуінде тҥбі бір туыстықтың жатқанын дҽйекті дҽлелдейді. Осындай кҿркемдік 

байланыстардың жарқын нышанын ғалым оғыз халықтарының қатарына жататын 

тҥріктердің, ҽзірбайжандардын, тҥрікмендердің ҽйгілі дастаны «Дҽде Қорқыт кітабы» 

мен қазақ эпостық жырларының арасындағы ҧқсастықтардан кҿреді. Мҽселен, тҥркі 

халықтарының кҿптеген эпостық аңыздауларында жиі қайталанатын сарын - қарт ата-

ананың перзентсіздік зары «Дҽде Қорқыт кітабында» да, «Алпамыс батыр» жырында 

да бар. «Шора батыр», «Ер Сайын» дастандарында да осындай жағдайлар кездеседі. 

Ал мҧндай ҧқсастық жырлау дҽстҥрі, тҧрмыс-салты жақын халықтарда ғана болса 

керек. Сондай-ақ тҥркі халықтарының ауыз ҽдебиетінде жиі кездесетін қҧдайдан 

тілеп алған баланың ай санап, жыл санап емес, кҥн санап ҿсіп, тез жетілетін, бір 

демде батыр болып шыға келетін кҿріністері жоғарыда аталған дастан-жырлардың 

барлығына ортақ қҧбылыс. Осы арада ғалым тҥркі халықтарының оғыз тармағына да, 

қыпшақ тармағына да ортақ Қорқыт бейнесіне байланысты қызықты пайымдауларды 

ортаға салады. 

Тҥркі халықтары эпосындағы ҧқсастықтардынң жҽне бір заңдылығын ғалым 

тарихи-мҽдени типология тҧрғысынан зерделейді. Бҧл орайда автор ел мен елдің, 

халық пен халықтың мҽдени байланыстар арқылы рухани байып, кҿркемдік тҧрғыдан 

жетіле тҥсетініне тарихтан мысалдарды кҿптеп келтіруге болатынын кҿлденең тарта 

отырып, бҥгінде халқымыздың тҿл мҧрасы қатарынан саналатын қисса, дастан, жыр, 

ертегілердің, аңыз, ҽпсаналардың тҥрлі елдермен, халықтармен қоян-колтық 

араласудың нҽтижесінде дҥниеге келгенін дҽлелді тҧжырымдайды. Ҽсіресе Ҥндістан. 

Арабстан, Иран елдерінен ауысып, ҽлдеқашан халқымыздың ҽдеби қазынасына 

айналған «Сейфҥлмҽлік», «Жҥсіп-Зылиха», «Лҽйлі-Мҽжнҥн», «Таһир-Зухра» сияқты 

дастандардың халқымыздың кҿркемдік дҽстҥрімен берік астасып, қазақтың тҿл 

туындыларындай болып кетуі халықтардың етене араласуынан туындаған тарихи-

мҽдени заңдылық екендігіне шҥбҽ келтірмейді. Демек, тілі, діні, ҽдет-ғҧрпы, кҽсібі 
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бір-біріне жақын елдер халықтарының жоғарыдағыдай аңыз-ҽңгімелерінің, қисса-

дастандарының ауыс-тҥйіс болуын табиғи болмыс деп ҧғынған жҿн. 

Ғалымның жҥйелі талдап, тиянақты зерттеуі нҽтижесінде тҥркі халықтарының 

ауыз ҽдебиеті мҧрасындағы ҧқсастықтар мен сарындастықтар заңдылығын 

айқындайтын ҽдістің енді бірі - тарихи-генетикалық типология. Бҧл орайда ғалым 

оқырманды ежелгі тҥркі эпостарының оқиға желісін жалаң қызықтамауға, тҥбі бір 

туыстықтың бастауларын кҿре білуге шақырады. Эпикалық туындылардың тҥпкі 

мҽніне қатысты, халықтардың ҽуел бастағы генетикалық туыстығына байланысты 

ғалым шығарған қорытындылардан тҥркі халықтарының кҿпшілігінде бар эпикалық 

аңыздардың табиғатына бойлап, қызғылықты тҧжырымдар жасауға болады. 

Ғалымның пайымдауынша, бҧл тҥптеп келгенде, ғасырлар бойында тҥрлі 

оқиғалардың салдарынан бір-бірінен алыстап, ҥзіліп қалған рухани қарым-

қатынастарды қайта жалғауға септеседі. Мҽселен, атам заманнан қазақ халқының тҿл 

туындысы деп есептелетін «Қозы Кҿрпеш - Баян сҧлу» жырын тҥркі халықтарының 

бҧтақтары болып табылатын алтайлықтар да, башқҧрттар да, Солтҥстік Кавказ 

ноғайлары да, қырым татарлары да, Румынияның татар-ноғайлары да ҿздерінікі деп 

санайды. Жырдың қазақ жҽне қырым-татар нҧсқаларындағы айырмашылықолардағы 

кейіпкерлердің есімдерінде ғана сақталған. Айталық, Қазақ жырында Қозы Кҿрпеш 

пен Баян сҧлудың ҽкелері Қарабай мен Сарыбай делінсе, қырым-татар нҧсқасында 

олар Еділбай мен Жайықбай болып жҥр [6]. Мҧның ҿзі небір қиын кҥн туса да, 

қандай да бір қасіреттерге тап болса да, тарих тегершегінің ҽсерімен сан алуан 

ҿзгерістерге ҧшыраса да туыстық белгілері халықтың жадынан ешқашан да 

ҿшпейтінін кҿрсетеді. 

Ғалым Рахманқҧл Бердібайдың зерттеушілік қызметінің негізгі салаларының бірі 

- тҥбі бірге туысқан халықтар ҽдебиетінің ҿзара байланысы. Бҧл мҽселе оның 

«Гҥлстанның бҧлбҧлдары», «Достық кемесінде», «Сарқылмас қазына» деген 

кітаптарынан бастау алып, соңғы жылдары жарық кҿрген «Байкалдан Балқанға 

дейін», «Жҧлдыздар жарығы», «Ел боламыз десек» тҽрізді ойы тҧщымды, тілі 

тартымды, аса қызғылықты публицистикалық жинақтарда жалғасын тапты. Осы 

кҿрсетілген еңбектермен қатар академик Р.Бердібай ҿзінің «Тҥрік халықтары 

эпосының тарихи-генетикалық типологиясы» жҽне басқа да шығармаларында тҥрік 

халықтары фольклорының ҽлі де шешімін тауып болмаған кҥрделі проблемаларын 

ҽдістемелік тҧрғыдан кҿтерді [7]. 

Тҥркі тілдес халықтар арасындағы сабақтастықтарды ол ҧйғыр, хакас, тоба, 

қырғыз, ҿзбек, қарақалпақ, тҥркмен ҽдебиеті мен мҽдениетін зерделеген кезде де 

ортаға салады. Айталық, «Ҿркениетке ҥлес қосқан ел» деген туындысында 

ҧйғырлардың бір кездері жазу-сызуы, ежелгі мҽдениеті бар іргелі ел болғанын, тҥрік 

халықтарына ортақ ескерткіш болып табылатын Баласағҧн мен Қашғарлының «Қҧтты 

білігі», «Тҥрік тілдерінің сҿздігі» ҿзгелерден гҿрі ҧйғыр диалектісіне жақын екендігін, 

ҧйғыр халқы тарихының фольклор мен жазба ҽдебиетке байлығын нақты мысалдар 

келтіре отырып ҽңгімелесе, «Жырда сақталған сыр» деген келесі еңбегінде хақастың 

«Алтын-Арығ» («Алтын ару») деген қаһармандық эпосына талдау жасай отырып, 

хақас эпосы қҧрлысының ҿзге тҥрік халықтарының, соның ішінде қазақ қаһармандық 

жырларымен типологиялық ҥндестігін кҿрсетеді. 

Қырғыздың атақты эпосы «Манас» қазақ ҽдебиетінде XIX ғасырдан бастап 

зерттеліп келеді. Оның негізін салған Шоқан Уҽлиханов болса, кейіннен М. Ҽуезов, 

Ҽ. Марғҧлан т.б. бҧл тақырып тҿңірегінде іргелі ғылыми еңбектер жазып қалдырды. 

Жоғарыдағы дҽстҥрді жалғастырушылардың бірі академик Р. Бердібай да ҿз 
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зерттеулерінің бірін осы «Манасқа» арнай отырып, былай дейді: «Жырдың тҥрлі 

қырлары арнаулы зерттеулердің тақырыбы бола бермек. Бҧл эпос жайында тек 

қырғыз ғалымдары емес, басқа ҧлт ҿкілдері де ҿз ойларын ортаға салып отыруы 

табиғи. Ҽсіресе, «Манасты» дҽстҥрі жақын тҥркі халықтарының эпикалық 

шығармаларымен салыстыра тексеру жҿнінде де атқарылатын істің кҧрамы кең болып 

кҿрінеді» [ 8]. 

Ғалым М. Кҿлбаев зерттеушінің «Манас» жырын зерделеу кезінде назар 

аударған мҽселелерін былай деп тҥйіндейді: «...жойқын соғыс салатын Манастың 

жасы он бірде болуын эпикалық ҽсірелеу зандылығына қайшы келмейтін кҿрініс деп 

бағалап, кҿшпелі халықтардың эпикалық дҽстҥріндегі тҧтастықты айқындайды. 

Шыңғыс ханның Отырарға жіберген жасырын жансыздары саудагерлер 

болғандығымен Манас еліне қытай елінен келген саудагерлердің суреттелуін тарихи 

шындықтың оқиғалы желісі есебінде қарастырады» [9]. 

Тҥркі тілдес халықтар ҿмірінен жазылған бҧл еңбегінде автор тарих, ҿдебиет, 

мҽдениет мҽселелерін кҧрғақ баяндап қана қоймай, реті келген жерде ҿткен заманалар 

шежіресінің бҥгінгі кҥнмен тығыз байланысты тҧстарын да назардан тыс 

қалдырмайды. Еңбектің қҧндылығы да осында. Кітаптағы «Кҿзқамандар туралы 

аңыз» деген туынды осы сҿзіміздің айқын куҽсі бола алады. Мҧнда қырғыз 

фольклорының інжу-маржаны «Манас» жырындағы оқиғаның қазіргі ҿмірде орын 

алып отырған жағдайлармен дҽлме-дҽл ҧштасуы айтылады. 

Эпоста Манастың іші-бауырына кіріп, ақырында оған у беріп опат қыла 

жаздаған кҿзқамандар жҽдігҿйлігі, оның осы кҥнгі тіршілігіміздегі кҿрінісі авторды 

бейжай қалдырмайды. Кҿзқамандар қайдан пайда болады дегенде, олардың ҿз 

халқының тілін білмейтін, сондықтан оны жат санайтын, іңгҽлап дҥниеге келгеннен 

ер жеткенге дейін басқа тҥсінік, пиғылда тҽрбиеленген жандардан шығатыны, оларға 

ҿз елінің асыл қасиеттерінің бірде-бірі дарымағаны, ҿзін асыраған, адам қатарына 

қосқан халқының тағдырына дҧшпанның кҿзімен қарап дағдыланғаны, тіпті 

жаратылысынан ақыл-есі бҥтін болып туғанмен, мҧндайлар ҿз елінің перзенті болып 

жарытпайтыны, ана тілін білмегендіктен, кҿзқамандардың халқының кҿңіліндегі 

мҧнды, кҿкейкесті арманды сезбейтіні, халықданалығы жаратқан небір ҽсем ҽн, 

қҧдіретті кҥй, аталар сҿзі, ғибрат, нақыл бҧларға ҽсер етпейтіні, эпостағы кҿзқамандар 

жырақ жерлерде ҿскендер болса, олардың казіргі замандағы «ізбасарлары» ез елінде 

жҥріп-ақ жат-бауыр болып қалыптасқаны жеріне жеткізе айтылады. 

Автор мҧндайлардан сақ болу қажеттігін де ескертеді. «Отандастарымыз ҿз 

арамызда жҥрген, ҧлт мҧратын қиып жіберетін, елге опасыздығына ҧялмай, қайта 

ҿздерін озық ҿркениет жаршылары деп қарайтындардың осы заманның кҿзқамандары 

екенін таныса, олардан сақтанудың жолын да іздеп табар еді» [10], – деген тілегін де 

білдіреді. 

Р. Бердібайдың зерттеушілік-публицистикалық туындыларымен жақынырақ 

танысқан ҽрбір адам оның сонау бір замандарда іргесі сҿгілмей, айбары кҥшті ел 

болып отырған, кейін небір қилы оқиғалардың ҽсерімен бытырап кеткен тҥркі 

жҧртының бір-бірімен байланысы нығайса, бауырлас халықтардың бір-біріне барыс-

келістері кҿбейсе, бірінде бар игілікті екіншісі қабылдап, рухани байып, ҥлкен 

мҧраттар кҿздеп, тізе қосып қимылдаса, дҧшпанына дегенін істеткен мығым қалпын 

қайта тапса деген тҥпкі ойы мен арман-мақсатын сезінгендей болады. 
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ЦВЕТ КАК СРЕДСТВО СОЗДАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА 

 

Понятие цвета – сложное и многогранное, поскольку включает в себя множество 

смысловых, выразительных оттенков. Исследования цвета в литературе представляют 

большой научный интерес: изучается «материал» литературы - «язык», «речь» 

«слово» как выразители значения цвета; ведѐтся анализ конкретных произведений, 

творчества того или иного писателя в целом, литературных направлений, стилей с 

точки зрения цвета. Поэтика цвето-образа влияет, а иногда и подчиняет себе поэтику 

художественного пространства, которое характеризуется не только устойчивыми 

(традиционными) признаками, но и цветом. В художественном произведении цвет 

вступает во взаимодействие со всеми изученными традиционными характеристиками 

литературного текста, такими как сюжет, герой, стиль. 

Вся русская литература, начиная с фольклора и древнерусской литературы, 

пронизана цветовой и световой символикой. «Цветовая символика имеет древнейшее 

происхождение» [4, с. 203-207]. Каждый период лишь добавляет свои значения к 

данным символам. 

Каждому писателю свойственна своя цветовая гамма произведений. Например, 

цветовая гамма у Пушкина и Лермонтова бело-черно-красная. 

У Гоголя - красно-бело-серая. 

В произведениях Н. В. Гоголя серый цвет сопровождает всѐ посредственное, 

неопределенное, опустившееся. Серого много вокруг Манилова и в жилище 

Плюшкина (толстый слой пыли и старый хлам). Серый цвет приобрела ряса дьяка 

Фомы Григорьевича, некогда черная (Ряса у дьяка Фомы Григорьевича была цвету 

застуженного картофельного киселя). 

В древнерусской литературе и фольклоре серый и сизый – эпитеты хищных 

животных или птиц («серый волк», «сизый орел»); на эти цвета как бы переходит 

антипатия, питаемая людьми к этим животным. Серый цвет был отличительным 

признаком одежды бедного крестьянина (сермяга) [3, с.136-147]. 

В поэзии С. Есенина серым окрашены мотивы тоски, увядания, усталости. 

«Не больна мне ничья измена,  

И не радует легкость побед –  
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Тех волос золотое сено 

Превращается в серый цвет».  

У Тургенева «Бежин луг» - черно-бело-красная; у Толстого - бело-красно-

черная; у Блока - бело-черно-красная. 

Что касается цветовой палитры Ч. Айтматова, то она весьма узнаваема, это, как 

правило, белые, светлые тона и красные, пурпурные, порой цвета заката. Это, в 

первую очередь, связано с национально-природным колоритом.По мнению Г.Д. 

Гачева, для кочевника характерен специфический национальный образ, отражающий 

естественный природный мир. В силу этого обстоятельства цветовая гамма будет 

приближаться к тем оттенкам, которые наблюдаемы в природном мире или же несут в 

себе национальную традицию[1, с. 76]. 

Цвето-образы писателя занимают особое место в его творчестве и являются 

доминирующим аспектом в художественном опыте писателя. Цвет играет важную 

роль в литературных произведениях, причем важно учитывать, что изображение 

цвета не является целью писателя, а служит реализацией творческих замыслов. В 

использовании цвета раскрывается индивидуальный стиль писателя, авторское 

виденье мира и его воплощение в произведениях [2, с. 113]. 

Чингиз Айтматов использует и специфические краски в изображении контраста 

– радостного прошлого и настоящего горестного. Вот Алиман в поле собирает цветы, 

вначале – это белые цветы дикой мальвы, а затем – красные тюльпаны, как символ 

утраты. «Вспомнила, как она тогда… стояла с цветами вот так же. Только тогда 

косынка на ней была красная, а цветы белые, а теперь она была повязана черным 

платком и в руках держала красные цветы… Страшно мне было видеть, как убегала 

моя невестка, как бежала она в черном платке по красному полю». Такой контраст 

еще больше увеличивает напряженность ситуации, создавая своеобразный фон, на 

котором разворачиваются события. 

Сопоставление двух анализов функциональной поэтики цвета в произведениях 

таких как «Джамиля» и «Материнское поле», показывает нам что дело не только в 

цветности как таковой. Большой художник, Чингиз Айтматов оказался гораздо 

сложнее. Его открытие состояло в том, что цветовой образ, так же, как и 

фигуральный, может вбирать в себя сложное определение мысли. С помощью слов, 

соответствующих краскам, он сумел передать тончайшие эмоциональные оттенки. 

Его цветовая гамма способствовала передаче различных настроений, придала 

свежесть образам. 

«В глубине картины - край осеннего, поблекшего неба. Ветер гонит над далекой 

горной грядой быстрые пегие тучки. На первом плане-красно-бурая полынная степь. 

И дорога, черная, еще не просохшая после недавних дождей». Бурый цветописывает 

события, утратившие непосредственную радость жизни. Можно предположить о 

предстоящей линии судьбы двух любящих сердец прошедших испытания, это своего 

рода вступление, подготовка читателя к сюжету повести. 

«Джамиля была хороша собой. Стройная, статная, с прямыми жесткими 

волосами, заплетенными в две тугие, тяжелые косы, она ловко повязывала свою 

белую косынку, чуть наискосок спуская ее на лоб, и это очень шло ей и красиво 

оттеняло смуглую кожу гладкого лица. Когда Джамиля смеялась, ее иссиня-черные 

миндалевидные глаза вспыхивали молодым задором, а когда она вдруг начинала петь 

соленые аильные песенки, в ее красивых глазах появлялся недевичий блеск». В 

данном цвето-образе красный показывается красоту, энергию, внутренний свет, 

молодость Джамили. Особенно ценится черный на мусульманском Востоке. Черная 
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невольница из сказок «1001 ночи» восхваляет свой цвет в таких выражениях: «Разве 

не знаешь ты, что приведено в Коране…слово Аллаха великого: Клянусь ночью, 

когда она покрывает, и днем, когда он заблистает!» И если бы ночь не была 

достойнее, Аллах не поклялся бы ею и не поставил ее впереди дня, – с этим согласны 

проницательные и прозорливые. Разве не знаешь ты, что чернота – украшение 

юности, а когда нисходит седина, уходят наслаждения и приближается время смерти? 

И если бы не была чернота достойнее всего, не поместил бы ее Аллах в глубину 

сердца и ока. А в числе достоинств черноты то, что из нее получают чернила, 

которыми пишут слова Аллаха…И к тому же, разве хорошо встречаться влюбленным 

иначе, как ночью?…» 

В таблице 3 сведены результаты исследования частотности использования 

цветов в произведении «Джамиля» и представлена соответствующая диаграмма на 

рисунке 3. 

 

Таблица 3 

Цвет Частотность 

Белый 11 

Красный 4 

Черный 6 

Синий 2 

Желтый 2 

Голубой 2 

Сиреневый 2 

Зеленый 1 

 

 

 
 

Рисунок 3 – Частотность использования цветов в произведении «Джамиля» 

 

В таблице 4 сведены результаты необходимого исследования, на основании 

которых представлена диаграмма частотности использования цветов в произведении 

«Материнское поле» на рисунке 4. 
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Таблица 4 

Цвет Частотность 

Черный 23 

Зеленый  2 

Желтый 3 

Красный 11 

Синий 2 

Серый  2 

Розовый 1 

Голубой 3 

 

 
 
Рисунок 4 – Частотность использования цветов в произведении «Материнское 

поле» 
 
В его ранних рассказах цветовая символика выступает прежде всего в форме 

традиционных олицетворений природы. Через такие образы-символы раскрываются 
внутренние состояния героев, происходит их типизация, вырисовывается 
художественный образ персонажей.Наблюдая за цветовой гаммой в произведениях 
Чингиза Айтматова, можно прийти к выводу, что использование цветов является 
значимым средством выражения не только мысли, чувств и эмоцийайтматовского 
человека, но и по палитре используемых цветов можно воссоздать субъективно 
авторское отношение к действительности. 
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ВНЕДРЕНИЕ НЕОЛОГИЗМОВ В СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Русский язык существует много веков и все это время не перестает изменяться 

его словарный состав: одни слова уходят из языка, другие, новые, появляются. 

Перемены в языке совершаются постепенно и довольно медленно, однако те 

изменения, которые происходят в лексическом составе современного русского языка 

начала XXI века, сопоставимы с извержением вулкана. 

В данный период времени происходит засилье английского языка в русском в 

виде заимствований английского происхождения. Обновление лексического состава 

происходит чрезвычайно быстрыми темпами, что требует пристального наблюдения. 

Этим и обусловлена актуальность данной работы. 

Огромный приток новых слов и необходимость их описания обусловили 

создание особой отрасли лексикологии - неологии. Неология, как молодая и 

перспективная отрасль языкознания, переживает своего рода "неологический бум", 

как из-за внимания со стороны современных ученых, так и из-за огромного притока 

новых слов. 

Сам термин «неологизм» был заимствован из французского языка в XIX веке 

(neologisme - от греч. neos logos - новое слово). В "Словаре русского языка" под этим 

термином понимается слово и словосочетание, созданное для обозначения новых 

понятий политического, научного или общеупотребительного характера, 

образованное по действующим в языке словообразовательным моделям и законам 

или заимствованное из других языков [1].  

Следует учесть тот фактор, что понятие "неологизма" изменчиво во времени и 

относительно: неологизмом слово остается до тех пор, пока говорящие ощущают в 

нем новизну. Имеет значение и другой фактор - частотность употребления слова: чем 

выше частотность употребления слова, тем меньший период времени слово сохраняет 

статус неологизма. 

Пополнение лексического фонда неологизмами связано с внешними 

(экстралингвистическими) и внутренними (интралингвистическими) факторами [2]:  

Экстралингвистические (внешние) причины: 

 Современная открытость общества. Контакты с иностранными гражданами 

приводят к заимствованию некоторых оборотов речи, ранее несвойственных русской 

коммуникации. 

 Исчезновение политической и языковой цензуры. Люди говорят и пишут 

свободно, не всегда обращая внимание, какие слова они используют в речи. 

 Развитие общества во всех сферах его жизни. Современная 

высокотехнологичная мобильная и компьютерная связь приводит к сокращению 

традиционной письменной формы межличностного общения и увеличивает долю 

общения при помощи различных технических средств. Интернет ведет к 

возникновению международного интернет-жаргона на основе английского языка. 

 Развитие экономики. Это приводит к появлению новых сфер экономической 

и финансовой деятельности.Формируется реклама как отрасль бизнеса, что ведет к 

формированию языка рекламы. Язык рекламы оказывает заметное влияние на 
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общество - придумываются новые слова, рекламные лозунги и призывы, которые 

впоследствии активно используются населением.  

Интралингвистические (внутренние) причины: 

 "Языковая экономия". Стремление современного общества к увеличению 

информативности текста за счет его сокращения в устной речи и письменных 

сообщениях. 

 Устранение многозначности слова. При сравнении таких слов, как 

"удобство" - "комфорт", "услуга" - "сервис", можно понять, что они имеют разные 

оттенки значений. 

 Отсутствие эквивалентного слова. Например, слово "спойлер" - 

"информация, раскрывающая сюжетные подробности какого-либо художественного 

произведения". 

 Тенденция к экспрессивности. Замена таких слов, как "поклонник", 

"охранник" и "образ" на «фанат», «секьюрити» и «имидж» соответственно, заметно 

усиливает экспрессивность речи. 

Итак, действия внешних факторов выражено достаточно ярко, напрямую 

соотносится с происходящими процессами в жизни общества. Внутренние же 

преобразования в языке менее заметны, но не менее разнородны как по своей 

природе, так и по своей функции. 

После того, как мы определились с причинами заимствований, можно перейти 

непосредственно к способам их появления. Существует множество способов 

образования неологизмов. Вот основные из них [3] [4]: 

1) Прямые заимствования. Слово встречается в русском языке приблизительно 

в том же виде и в том же значении, что и в языке – оригинале. Например,уик-энд – 

выходные. 

2) Гибриды. Данные слова образованы присоединением к иностранному корню 

русского суффикса, приставки и окончания. Зачастую несколько изменяется значение 

иностранного слова, например, спикать (to speak – говорить), бузить (busy – 

беспокойный, суетливый). 

3) Калька. Слова, употребляемые с сохранением их фонетического и 

графического облика. Это такие слова, как диск, вирус.  

4) Полукалька. Слова, которые при грамматическом освоении подчиняются 

правилам русской грамматики. Например, драйв – драйва (drive) «Давно не было 

такого драйва» - в значении «энергетика». 

5) Экзотизмы. Слова, которые характеризуют специфические национальные 

обычаи других народов и употребляются при описании нерусской действительности. 

Эти слова не имеют русских синонимов. Например, чипсы (chips), хот-дог (hot-dog), 

чизбургер (cheeseburger). 

6) Иноязычные вкрапления. Данные слова имеют лексические эквиваленты, но 

стилистически от них отличаются и закрепляются в той или иной сфере общения как 

выразительное средство, придающее речи особую экспрессию. Например, о‘кей (ок), 

вау (wow). 

7) Композиты. Слова, состоящие из двух английских слов. Например, секонд-

хэнд, видео-салон. 

8) Жаргонизмы. Слова, появившиеся вследствие искажения каких-либо звуков, 

например, крезанутый (crazy) – сумасшедший. 
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Для того, чтобы определить, где чаще всего употребляются неологизмы, нужно 

распределить их по сферам употребления. Наиболее значимыми из них являются [5] 

[6]: 

1) Политика. Здесь представлены неологизмы, обозначающие названия новых 

политических явлений и структур (праймериз, спичрайтер и т.п.). В сфере 

политической лексики главным образом заимствуются существительные. 

2) Средства массовой информации. Заимствования употребляются в жанрах 

книжной речи, в текстах научного и технического характера. В последнее время 

главным источником языкового материала стали современные СМИ. Все эти слова, 

встречающиеся на страницах газет и журналов, можно разделить на три группы: 

 Слова, которые имеют синонимы в русском языке и часто непонятны людям, 

например: мониторинг – синоним «наблюдение».  

 Слова, обычно не имеющие синонимов в русском языке. Они давно 

прижились, всем понятны, и многие люди даже не задумываются над тем, что эти 

слова пришли к нам из английского языка, например: спортсмен, футбол, проблема. 

 Слова, напечатанные в газетах на английском языке, английскими буквами. 

Эти слова тем более непонятны большинству людей, например: Non – stop. 

3) Спорт.Слова, называющие новые виды спорта (бобслей, дайвинг), 

спортивные термины (аут, офсайд), спортивное оборудование (сноуборд), а также 

сленговые слова (геймер). 

4) Информационные технологии. Для новых технологий придумывают новые 

названия, и звучат эти названия на английском языке. Слова - компьютер, ноутбук, 

мобильный, сканер, органайзер, клавиатура, монитор и многие другие – пришли к нам 

из английского языка (блендр, принтер, ксерокс, миксер, икс пи, фотошоп). 

5) Кино, музыка.Данная сфера является мощным источником популяризации 

английского языка. Сейчас очень много звѐзд поют на английском языке, множество 

фильмов снимается на этом языке, появляются какие-то фразы, слова (например, 

знаменитая фраза А. Шварценеггера ―I'll be back‖), которые потом остаются в 

повседневном молодѐжном сленге (саундтрек, бойфренд, камеди клаб). 

6) Бизнес, экономика и финансы. Уже в начале 80-х годов прошлого столетия в 

наш повседневный язык вошло множество экономических и финансовых терминов: 

бартер, брокер, ваучер, дилер, инвестор и т.д. В бизнесе используются многие 

названия профессий английского происхождения: эйчар-менеджер, контент-

менеджер, объект-менеджер, проект-менеджер, арт-менеджер вместо традиционного 

наименования начальник отдела. 

На основании анализа этих сфер составлена диаграмма, определяющая 

процентное соотношение заимствований по сферам употребления. 

Как мы видим, больше всего неологизмов встречается в средствах массовой 

информации (31%), следом идет экономическая сфера (18%), чуть меньше процентов 

набрали сферы развлечений и технологий (около 15 процентов), сферы политики и 

спорта набрали по 11% и 10% соответственно. 

В данной работе была рассмотрена проблема неологизма как слова. Понятие 

неологизма изменчиво во времени и относительно: неологизмом слово остается до 

тех пор, пока говорящие ощущают в нем новизну. Также были рассмотрены причины 

появления новых слов и были сделаны выводы, что пополнение лексического состава 

связано с факторами не только внешнего, но и внутреннего характера. При этом 
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внешние причины выражены наиболее ярко, а действие внутренних факторов менее 

заметно. 

 
Рисунок 1 – Диаграмма процентного соотношения употребления неологизмов по 

сферам общения. 
 
Исходя из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что неологизмы 

играют одну из важных ролей в современном русском языке. Процесс заимствования 
является в определенной степени необходимым. Неологизмы естественным образом 
приходят в речь и приживаются или отторгаются. Когда иноязычное слово 
произносится по-русски, склоняется или спрягается, обрастает родственными 
однокоренными словами, оно по существу становится русским. 

В связи с таким довольно успешным осваиванием заимствований проблема 
неологизмов англоязычного происхождения не представляет существенной угрозы 
для русского языка, хотя они и являются неким "загрязнением" речи, особенно тех 
людей, кто употребляет их некорректно. 
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ТІЛ БІЛІМІ САЛАСЫНА ҚАТЫСТЫ СТУДЕНТТІК КҾЗҚАРАС 

 

Тіл білімі саласына қатысты студенттік кҿзқарасты мақалада сҿз етпекпіз.Ол 

ҥшін тақырыпқа қатысты теориялық материалдарға тоқталғанды жҿн кҿрдік.Соның 

бірі – тіл білімі жҽне оның салалары. Тіл білімі (лингвистика) – тіл жҽне оның даму 
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зандары туралы ғылым. Тіл – қоғамдағы адамдардың ҿзарапікір алысу, бір-бірімен 

қарым-қатынас жасау, сҿйлесу қҧралы. Ҽрбір тілдің дыбыс жҥйесі, сҿздік қҧрамы 

жҽне грамматикалық қҧрылысы болады. Тілдің осы аталған ҽртҥрлі жақтары тіл 

білімінің тиісті салаларында қарастырылады. Тілдің дыбыс жҥйесі тіл білімінің 

фонетика саласында, сҿздік қҧрамы лексикология саласында сҿз етіледі. Тіл білімінің 

осы аталған салаларының ҽрқайсысы ҿз ішінде тағы да бірнеше тармақтарға бҿлінеді. 

Мысалы: фонетика саласы 1) сипаттама фонетика, 2) салыстырмалы-тарихи 

фонетика, 3) эксперименттік фонетика жҽне тағы басқа болып сараланады. 

Лексикология, грамматика да дҽл осындай. Тіл жҽне оның жоғарыда аталған ҽртҥрлі 

салалары ылғи дамуда болады. Ол даму қалай болса солай емес, тілдің ішкі даму 

зандары бойынша дамиды. Тілдің ҽртҥрлі жақтары: дыбыс жҥйесі (фонетика), сҿздік 

қҧрамы (лексикология), грамматикалық қҧрылысы (грамматика) бір-бірімен тығыз 

байланыста болады жҽне бір-бірімен тығыз бірлікте сҿз етіледі. Ҿйткені, тіл білімі 

тілдің ҽртҥрлі салалары мен оның тармақтарын, олардың дамуын, ҿзара байланысын, 

тіл дамуының ішкі зандылықтарын зерттейді. 

Тілдің белгілі бір дҽуірде ҿмір сҥріп тҧрған қалпын зерттейтін тіл білімі бар 

жҽне оның шығуы мен тарихын, дамуын зерттейтін тіл білімі бар. Алдыңғысы – 

сипаттама тіл білімі (синхрондық лингвистика), соңғысы тарихи тіл білімі 

(диахрондық лингвистика) деп аталады. 

Белгілі бір тілді  (оның жҥйесі мен қҧрылымын) ғылыми тҧрғыдан талдап 

тҥсіндіру ҥшін жҽне оның даму зандарын айқындау ҥшін, ол тілді жҽне ондағы 

фонетикалық, лексикалық, грамматикалық қҧбылыстарды туыстас тілдердегі бір 

тектес кҧбылыстармен салыстыру тҧрғысынан зерттеу кажет. Яғни тілдің табиғатын, 

оның даму заңдарын айқындаудың басты шарты – тілдік қҧбылыстарды салыстыру 

жҽне тарихи (ҿзгеру, даму) тҧрғысынан зерттеу. Бҧны салыстырмалы-тарихи  ҽдіс деп 

аталады . 

Белгілі бір тілдің жҥйесі мен қҧрылысын жҽне оның даму зандарын 

айқындайтын жеке тіл білімі (мысалы, қазақ тіл білімі) бар да, ғылым ретіндегі тіл 

білімінің теориясы болып саналатын жалпы тіл білімі бар. Жалпы тіл білімі – нақты 

бір тіл туралы емес, адам баласы тілінің дамуының жалпы заңдары туралы ғылым. 

Демек, тіл білімінің жалпы теориялық саласы болып саналатын жалпы тіл білімі, 

ҽдетте, бір ғана тілдің емес, кҿптеген тілдердің деректерін есепке алады. Оларды 

жинақтай келіп, жалпы теориялық топшылаулары мен қорытындылар жасайды. 

Жалпы тіл білімінің теориялық топшылаулары мен қорытындылары жеке тілді 

зерттеу ҥшін кажет. Ал жалпы тіл білімі жеке тілдерді зерттеуге бағыт-бағдар 

сілтейді. 

Тіл білімінің ғылымдар жҥйесінде алатын орны. Болмыстағы қҧбылыстардың бір 

тобы – жаратылыс кҧбылыстары болса, екінші тобы – қоғамдық қҧбылыстар. 

Жаратылыс қҧбылыстарын жаратылыстану ғылымдары (физика, химия, биология, 

математика т.б.) зерттесе, қоғамдық қҧбылыстарды – қоғамдық ғылымдар (тарих, 

философия, психология, логика, саяси экономия, заң, тіл, ҽдебиет т.б. ғылымдар) 

зерттейді. Осыған орай , ғылым атаулы, ҽдетте, екі топка бҿлінеді: оның бірі – 

жаратылыстану ғылымдары, екіншісі – қоғамдық ғылымдар. 

Тіл білімі ғылымдардың екінші тобына, яғни қоғамдық ғылымдар тобына 

жатады. Тіл білімінің басқа ғылымдар жҥйесінде алатын орны ерекше. Себебі кез 

келген ғылым тіл арқылы тҥсіндіріледі, тіл арқылы игеріледі. Жалпы алғанда: барлық 

ғылымдар бір-бірімен тығыз байланыста, бірлікте болады. Ҿйткені материалдық 
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дҥниенің ҿзі органикалық бірлікте тҧрады. Сондықтан материалдық дҥниенің ҽртҥрлі 

жақтарын зерттейтін ғылымдардың ҿздері бір-біріне ҽсер етеді, бірін-бірі байытады. 

Бҧндағы ҿзектілік мынадай болып келеді. Тілдің шығуы туралы сҿз еткенде, ең 

алдымен, екі тҧрлі мҽселені бір-бірімен ажыратып алу керек. Бірі – жалпы адам 

баласы тілінің шығуы, екіншісі – жеке, нақтылы тілдердің (мысалы, қазақ, орыс, 

ағылшын тілдерінің) шығуы туралы мҽселе. Сонымен қатар тіл жалпы даму ҥстінде 

болатын гуманитарлық пҽн. Ол ҽдебиеттану, философия, психология, жаратылыс 

тану, сияқты кҿптеген ғылымдармен тығыз байланысты. 

Тіл білімі, бірінші кезекте, ҽдебиетпен байланысты. Ҿйткені "тіл – ҽдебиеттің 

бірінші элементі". Ҽдеби шығарма лингвистер ҥшін ҿте қҧнды материал. Ҽсіресе тіл 

білімінің стилистика саласы ҽдебиеттанумен тығыз байланысты.Тіл білімі 

философиямен тығыз байланысты. Философия тек тіл білімінің ғана емес, кҥллі 

ғылымдардың методологиясы болып саналады. Философия да, тіл білімі де барлық 

қҧбылыстарды бір-бірімен ҿзара байланыста қарастырады. Философия табиғат пен 

қоғам ҿміріндегі барлық қҧбылыстар қозғалу, ҿзгеру, даму кҥйінде болады деп 

ҥйретсе, тіл білімі де тілдік кҧбылыстарға солай қарайды. Ҿйткені тіл де басқа 

коғамдық қҧбылыстар сияқты ҿзгереді, дамиды. Бірақ, ескеретін нҽрсе: тілдегі ҿзгеру 

тым баяу ҿтеді. Ал қоғам мен жаратылыстағы ҿзгерістер тілге қарағанда тезірек ҿтеді. 

Қазақ ҽдебиеттану ғылымы – қазақтың ҧлттық кҿркем ҽдебиетін зерттейтін 

ғылым.Ҽдебиеттану – кҿркем ҽдебиет мҽселелерін зерттейтін ғылым. Сҿз ҿнерінің 

тҥп тҿркінін, тегін, туу, қалыптасу тарихын, даму заңдылықтарын, кҿркемдік жҽне 

эстетик. ерекшеліктерін зерттейді. Негізгі салалары ҥшеу: әдебиет теориясы, 

әдебиет тарихы, әдебиет сыны. Жанама тараулары – текстология, тарихнама, 

библиография. 

Ҽдебиеттану – кҿркем ҽдебиет мҽселелерін зерттейтін ғылым. Сҿз ҿнерінің 

тҥптҿркінін, тегін, туу, қалыптасу тарихын, даму заңдылықтарын, кҿркемдік жҽне 

эстетикалық ерекшеліктерін зерттейді. Негізгі салалары ҥшеу: ҽдебиет теориясы, 

ҽдебиет тарихы, ҽдебиет сыны. Жанама тараулары – текстология, тарихнама, 

библиография. Ҽдебиет теориясы ҽдебиеттің болмысы мен бітімін, ҽдеби 

шығарманың сыры мен сипатын, ҽдеби дамудың мағынасы мен мҽнін байыптайды. 

Сҿз ҿнерінің ерекшеліктерін, қоғамдық рҿлін, кҿркем шығарманы танудың 

принциптерін, талдауын, ҽдістері мен методологиясын, ҽдеби жанрлар мен оның 

тҥрлерін, ҿлең жҥйелерін, тіл мен стиль, ҽдеби ағым мен ағыс мҽселелерін тексереді, 

талдайды. Сонда ҽдебиет теориясының зерттеу объектісі де ҥшеу болғаны – ҽдебиет, 

ҽдеби шығарма, ҽдеби процесс. Ал ҽдеби процеске келсек, мҧндағы ең басты мҽселе – 

жанр жҽне жанрлық тҥрлер, мҧны тексерудегі негізгі принцип – тарихилық. 

Нҽтижесінде – сҿзҿнеріндегі тек пен тҥрді, бет пен бағытты айқындау. 

Поэзия, драма, лириканын барлығын тҥбегейлі зерттейтін ғылым 

саласы.Қазақтың ҽдеби тілінің тазалығы, ҽдеби шығармалардың халықтығы, 

тҽрбиелік мҽнінің биіктігі байқаймыз. Сҿз ҿнерінің ерекшеліктерін, қоғамдық рҿлін, 

кҿркем шығарманы танудың принциптерін, талдауын, ҽдістері мен методологиясын, 

ҽдеби жанрлар мен оның тҥрлерін, ҿлең жҥйелерін, тіл мен стиль, ҽдеби ағым мен 

ағыс мҽселелерін тексереді, талдайды. 

Мҽдениет дегеніміз (латын тілінде - ҿңдеу, тҽрбиелеу, білім беру, даму, сыйлау) 

– адамдардың ҿмірі мен қызметін ҧйымдастыру қалпы мен тҥрлерінен, сонымен қатар 

олардың жасаған материалдық жҽне рухани қҧндылықтарынан кҿрінетін қоғам мен 

адам дамуының белгілі бір дҽрежедегі тарихи деңгейі. 
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Бҧл орайда мҽдениеттанушылардың басты мақсаты – дҥниежҥзілік жҽне ҧлттық 

деңгейдегі тарихи-мҽдени процестерді тарихи шындық тҧрғысынан тҥсіндіре отырып, 

оларды болжай білу. Кеңес дҽуірінде Қазақстанда Мҽдениеттау пҽні жҥйелі тҥрде 

оқытылмай, гуманитарлық ғылымдар саласында ҿзінің нақты орнын таба алмады. 

Мҽдениет кҿп тҥрлі, оның салалары сан алуан: адамзат мҽдениеті, ҽртҥрлі 

дҽуірлер мҽдениеті (ежелгі заман, орта ғасырлар, қайта ҿрлеу, т.с.с.) ҽртҥрлі елдер 

мен ҧлттардың мҽдениеті, діни мҽдениет, ҽртҥрлі ҽлеуметтік жҽне кҽсіби топтардың 

мҽдениеті (шаруалар, қалалық, ауылдық). Мҽдениет адамнан тыс ҿмір сҥрмейді. Ерте 

замандарда-ақ мҽдениетті адам қызметінің нҽтижесі деп санаған. Грек ойшылы 

Демокриттің пікірінше, мҽдениетті жасаушы – адам. Ол табиғатқа еліктеп, ҿз 

қажеттілігін қанағаттандыра отырып мҽдениетті жасайды. Мҽдениет – тек адам 

қолымен тҥлеген табиғат қана емес, ол адамның ҿзін қайта жасаушы да. 

Гуманитарлық білім – адамның ҽлеуметтік табиғаты жҿнінде, сонымен бірге кҿркем 

мҽдениет негіздері мен оның тілі туралы ғылыми білімдер негізін баяндайтын оқу 

пҽндерінің кешенін қамтитын жалпы білімнің ҥш қҧраушысының бірі. 

Сҿйтіп, біз сҿз етіп отырған тіл білімі де кҿптеген ғылымдармен байланысқа 

тҥсіп, солармен қарым-қатынаста дамып келеді. Ол, ең алдымен, қоғамдық 

ғылымдармен тығыз байланыста Себебі: тіл – қоғамның тууымен бірге туып, 

қоғамның дамуымен бірге дамитын қоғамдық қҧбылыс. Ол қоғам мҥшелерінің пікір 

алысу, қатынас жасау қҧралы ретінде қызмет атқарады. Қорыта келгенде, тіл білімі – 

дербес ғылым. Ол ҽртҥрлі қоғамдық жҽне жаратылыстану ғылымдарымен де қарым-

қатынаста, ҿзара байланыста болады. 

Ҽдебиет дегенде, оның тағы да ҥш тҥрлі яки, таным тарапындағы, тҽрбие 

саласындағы жҽне эстетикалық мҽні мен мҽнісі дара-дара сараланады. Ҽсіресе 

эстетикалық табиғатына ерекше назар аударылады. Ҽдеби шығарма дегенде, мҽселен, 

роман яки поэма талдана қалған жағдайда оның мазмҧны мен пішініне айналған 

шындық оқиға дантуатын кем дегенде бес тҥрлі сауалға жауап беру шарт: Қандай 

оқиға болды? Оқиға қалайша болды? Оқиға кімдердің басында болды? Оқиға қалай 

баяндалған? Болған оқиғаға автордың кҿзқарасы қандай? Осы сҧрақтарға жауап беру 

барысында шығарманың тақырыбы мен идеясын, сюжет пен композициясын, типі 

мен характерін, суреткердің тілі мен стилін, дҥниетанымы мен кҿркемдік ҽдісін 

талдап-тексеру арқылы ҽдеби шығарманың сыры мен сипатын тҧтастанып-білуге 

болады. 

Мҽдениеттау пҽні ҽртҥрлі қоғамның ҿмір сҥруі барысындағы мҽдени ҿмірді жан-

жақты қамтып, мҽдени қҧбылыстарға ғылыми тҧрғыдан талдау жасайды. 

Мҽдениеттауды тек гуманитарлық ғылымдар саласына ғана емес, жалпы 

теоретикалық пҽндер қатарына жатқызуға болады, ҿйткені ол адамзат баласының 

мҽдени ҿміріндегі сан алуан қҧбылыстарды жҥйелі тҥрде қарастырады. 

Мҽдениеттанумен кҿптеген ғылым салалары шҧғылданады. Оның ғылым ретінде 

қалыптасуына антропология, тарих, психология, педагогикасекілді ғылым салалары 

зор ықпал етті. Мҽдениеттау пҽнінің негізгі мҽселесі адамзаттың ерекше ҿмір сҥру 

тҽсілі ретінде мҽдениеттің қалыптасып дамуы, оның генезисі болып табылады. 
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ТЕХНОЛОГИЯ СТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ  

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

На современном этапе образования неотъемлемой частью работы педагога 

является использование инновационных педагогических технологий для достижения 

лучшего качества знаний. Среди множества этих технологий нельзя не выделить 

технологию станционного обучения, которая широко используется методистами 

Немецкого культурного центра им. Гѐте, а так же многими преподавателями 

немецкого языка в школах с языковым уклоном. В преподавании же английского 

языка данная технология не пользуется такой популярностью.  

Перед современным педагогом стоит задача организовать учебную деятельность 

так, чтобы в процессе ее выполнения у учащихся формировались ключевые и базовые 

компетенции, вырабатывались подходы и формы самообучения, которые 

соответствовали бы индивидуальным личным потребностям и характеристикам 

учащихся. Данная технология может помочь педагогу в организации такой 

деятельности.  

Стоит отметить все положительные стороны данной технологии. К числу 

преимуществ данной методики немецкие методисты относят: возможность 

индивидуальной и групповой работы; дифференциация заданий для сильных и 

слабых студентов; близость проектному обучению; работа по своему 

индивидуальному плану и в своем темпе; возможность контроля и самоконтроля; 

развитие чувства ответственности; постоянная сменяемость учебных и социальных 

форм вносит разрядку, страхует от усталости: учитель не контролер, а помощник и 

координатор. Негативным же фактором является трудоемкость подготовки. 

Для начала определим, что такое станция. Станция – это определѐнное место в 

учебном кабинете, которым может послужить как отдельный стол, так и место на 

столе, на котором  установлена табличка с номером и названием станции, где ученик 

может выполнить задание. Само задание так же должно быть расположено на 

станции. 

Технология станционного обучения может быть использована на любом этапе 

работы, но более эффективно ее использование при подготовке и проведении уроков 

закрепления пройденного материала, уроков-практикумов, а также уроков контроля 

усвоения новой темы.  

При проведении урока по технологии станционного обучения нами были 

исследованы этапы проведения урока: 1) подготовительный; 2) процессуальный; 3) 

рефлексивный. 

Первый этап является самым трудоемким для учителя. На этапе подготовки 

учитель выбирает учебную тему, определяет цели и задачи урока, продумывает, 

сколько и какие станции следует включить в урок, разрабатывает задания и систему 

оценивания для каждой станции. Немаловажным фактором на этом этапе является 

правильный подсчет времени, ведь именно от того, как быстро дети справятся с 

заданием на одной станции, зависит количество станций, которые они смогут пройти 

за весь урок.  
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Так же учитель до начала урока должен подготовить и кабинет, потому что 

привычное расположение парт в учебных классах не является подходящим и только 

затруднит быстрое прохождение станций. Задача учителя - расставить столы в 

учебном кабинете так, чтобы учащиеся, переходя от станции к станции, могли бы 

выполнять задание, находясь на этой станции. При этом, у каждого стола должны 

быть предусмотрены в достаточном количестве посадочные места, листы с 

заданиями, карандаши, фломастеры, бумага и прочее, необходимое для выполнения 

задания на этой станции. Стол учителя, если размер кабинета  позволяет,  должен 

быть расположен так, чтобы все учащиеся находились в поле его зрения. 

 
Рисунок 1 – примерные схемы расположения станций 

 

Но в реальности  такое расположение столов не всегда возможно. Поэтому 

учитель может расставить таблички с номерами и названиями станций на одном или 

двух столах, расположив их в передней части класса у доски. Ученики будут 

подходить к «станции», брать карточку с заданием этой станции и выполнять его на 

своем месте. Обязательно нужно предупредить учащихся в начале урока, что 

приступить к выполнению задания следующей станций, можно только после 

выполнения задания предыдущей. 

Одним из важнейших моментов в подготовительном этапе является разработка 

маршрутной карты. Маршрутная карта – это лист с номерами и названиями станций, а 

так же полями для ответов и баллов. Система оценивания должна быть понятна и 

отражена на маршрутном листе, чтобы каждый учащийся мог выбрать для себя 

оптимальную оценку, которую он в силах получить. 

В кратком виде маршрутный лист (карту) можно представить следующим 

образом:  

 

Таблица 1 – Пример маршрутного листа 
№ Name of the station Maximum score Answers Your score 

1 Reading and 

speaking 

10 

(1 answer = 1 points) 

  

2 Vocabulary 45 

(1 word = 5 point) 

  

3 Translation 25 

(1 phrase = 2.5 point) 

  

4 Grammar 20  

(1 sentence = 4 point) 

  

 

Разработка заданий для станций полностью зависит от фантазии учителя. 

Задания могут быть простыми, например: прочитать текст и ответить на вопросы, или 
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же творческими: нарисовать то, что описано в предложении, решить ребус или 

кроссворд и т.д.  

В процессе подготовки к уроку обязательно составляется лист ответов (ключей) 

к заданиям на станциях, который необходим для самоконтроля учащихся. Лист 

ключей может быть представлен отдельной станцией, где ученики могут проверить 

себя, или же продемонстрирован на интерактивной доске (в виде плаката на обычной 

доске) для всего класса сразу. При проверке работ так же  можно организовать 

различные виды само и взаимоконтроля. 

Процессуальный этап – непосредственно сам урок, на котором учащиеся, 

переходя от станции к станции, выполняют задания. Учитель предлагает учащимся 

решить, будут они работать и им индивидуально, в парах или в малых группах. Право 

выбора остается за учениками. Если учащиеся решают работать группой (2–3 

человека), то они получают одну маршрутную карту на группу, а если ученик идѐт по 

станциям индивидуально, то каждый ученик имеет свою карту. Ученики сами 

выбирают последовательностьпути от станции к станции. Их ограничивает лишь 

общее время, отведѐнное учителем для прохождения станций, которое сообщается в 

начале урока. 

Учителю следует позаботиться и о подготовке станции релаксации, на которой 

задание будет лѐгким, любой ученик, вне зависимости от его способностей, сможет 

выполнить это задание без особого напряжения, а полученный результат вселит в 

него веру и послужит отличной мотивацией для дальнейшего изучения предмета. На 

этой же станции можно подготовить и небольшие сюрпризы и подарки за правильное 

выполнение задания. 

Последний этап – рефлексивный, проводится на этом же уроке. Если 

процессуальный этап занял весь урок, то рефлексивный этап проводится на 

следующем уроке. Задача учеников заключается в проведении самоконтроля и\или 

взаимоконтроля, а роль учителя сводится к тому, чтобы проанализировать типичные 

ошибки учащихся, провести  с ними коррекционную работу. 

Таким образом, технология обучения по «станциям» позволяет учителю дать 

возможность каждому ученику проявить себя, показать свои возможности и 

способности. Статус учителя меняется от  «учитель – контролер», к «учитель - 

координатор»,  что позволяет создать на уроке атмосферу сотрудничества, 

взаимопонимания и взаимодоверия между учеником и учителем, а возможность 

работы в парах и группах создает дружескую атмосферу и между учащимися, что 

очень важно на уроках иностранного языка. Помимо учебно-интеллектуальных и 

коммуникативных навыков, при таком способе проведения урока у ученика 

развиваются и учебно-организационные умения и навыки. Разнообразная 

деятельность на уроке способствует повышению учебной мотивации учащихся. 

Создание комфортной обстановки, правильной атмосферы урока не может не 

привести в свою очередь к повышению успеваемости учащихся. Именно поэтому, 

технологию станционного обучения можно назвать эффективным методом 

организации учебной деятельности на уроках английского языка.  
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ENGLISH AND KAZAKH COMPARATIVE PHRASEOLOGICAL UNITS 

 

Expressive potential of phraseological units the most thoroughly described in the 

works of A.I. Fedorov, who connected it with their "connotative essence" and argued that 

phraseological units are not for the name of any new developments, but for the 

concretization and figurative-emotional evaluation of objects, phenomena , qualities, which 

were already mentioned in the language. 

Since phraseology as linguistic phenomenon is a system of interconnected and 

correlative with the words and with each other, insofar phraseological units should be 

studied from different perspectives. This discipline helps to learn the literary norms of word 

usage, namely the use of set phrases, becausemistakes in speech reduce its expressiveness 

andeffectiveness. 

Words are givens, already existing in the language and embodied in the human mind 

during the development of language as means of communication, and word combinations 

and sentences are formed in the speech. Compatibility freedom is never absolute, it is 

always relative. However, in language there are many phrases that occur in the speech and 

are used in it as ready verbal units. They are so-called set expressions or, as they are often 

called, phraseological units, set phrases [1]. Thus, in the phraseology all set expressions are 

studied: the units, which areequivalent to the word and the units, which are proper to the 

sentence in the semantic and structural relation [2]. 

In the system of phraseological units of any language in this sense a special place is 

occupied by comparative phraseological units, because they reflect the central form of 

mental operations of people, and in this respect in every language there aretheir own 

stereotypes and national preferences in the comparative thinking, in building imaginative 

analogies and comparisons. 

Comparative phraseological units of impredicative type are stable and replicable 

combination of words, phraseological specifics of which is based on the traditional 

comparison, that is, those set phrases that consist of two or more components having the 

semantics of comparison and combined in one unit, for example: as like as two peas – 

похожи как две капли воды – аузынан тҥсіп қалғандай. 

Comparison is one of the oldest ways of knowing reality. It expressively, clearly, 

vividly describes a person, natural phenomena, everyday situations. The analysis of 

comparative components gives the opportunity to address the fact of language, where the 

choice of the subject for comparison only committed, as well as to trace the formation of the 

internal form of comparative component. 

Traditionally, comparative phraseological units of impredicative type are subdivided 

depending on the nature of the base of comparison into adjectival, verbal, substantive, 

partial and with implicit module. 
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Comparative phraseological units constitute the largest category of adjectival 

phraseological units. Adjectival phraseological units are those that functionally correlated 

with adjectives, i.e., phraseological units,the core component of which is an adjective. The 

share of adjectival phraseological units in the total value of studiedphraseological units is 

negligible. 

Among adjectival phraseological units in English, Kazakh and Russian languagestwo 

main structural subclassesshould be divided, they arecommon for phraseological units in 

these languages. 

I. Adjectivalcomparative phraseological units. They are phraseological units, that have 

in theircomposition comparing component (as, сияқты). This subclass most fully 

represented in English: (as) open as the day, greedy as the wolf, soft as butter, as cool as 

cucumber; Kazakh:aidaisulu,mamyktaizhumsak. 

II. Phraseological units with the structureadj+prep+n: green with envy, full of beans, 

dead from the neck up, itpen mysyktai. The core and dependent components, which are in 

postposition, are connected to each other by adjoining. Between the components of 

phraseological units attributive syntactic relations are identified, hence for this 

phraseological units adjectival-nominal-prepositionalsubtype of attributive-prepositional 

type with postposition and adjoining are typical. Dedicated class is a very small and atypical 

in these languages. 

The English language has another subclass with the structure adj+and+adj: high and 

mighty, fair and square, rough and ready, prim and proper. Between the components of 

phraseological unit of this subclass there is coordinative bond, uniting equal components of 

phraseological units [5]. 

Structural and semantic peculiarity of phraseological units of this group is that the 

characteristic of properties or action occurs through the comparativegroup or comparative 

subordinate clause. Characteristic conjunctions for such structures are equivalents in  

English as (like). For example:as timid as a hare. Comparative group or subordinate clause 

describes the property or action, the condition through the concrete image, which shows a 

comparison. Within the semantics of comparative phraseology the meaning is characteristic, 

representing the intensity of the movement, the degree of manifestation of a property, 

assessment. For example:blush like a rose–kyrmyzydaikulpyrdy. Semantic transformation is 

that the comparison group in combination with the component receives the new meaning. 

The second distinguishing feature of the comparative phraseological units is firmly fixed 

compatibility of stable comparison with strictly defined terms of adjectives, verbs. This 

allows to consider comparative phraseological units as binomial structures. 

Thebases of comparison are the words that denote qualitative attributes (adjectives and 

adverbs) and words, expressing various processes (verbs). On the basis of permanentlyfixed 

relations of the two constant components phraseological units occurs the transformation of 

comparison element into the element of intention and generalized characteristics . 

Like all phraseological units, comparative phraseological units are furnished 

separately. A significant number of comparative phraseological units allows change of both 

the first and second components. Such usage does not mean only a greater degree of feature, 

as used to increase the expressiveness of comparative phrasema. The change of the first part 

of phraseological units has become increasingly common, for example, comparative 

phraseological unitfresh as a daisy had the comparative degree. However, in the twentieth 

centurythis comparative phraseological unit became widely used in the comparative degree 

in English, American and Australian culture.  
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It should be noted the wide development of variance in the comparative phraseological 

units, forming theirseparately furnishing. Each adjective phraseological unit may be used 

both with primary conjunction asand without it. The second conjunction never drops. There 

is a tendency to omit the initial conjunction asin elliptical sentences, that are not answers to 

the question, with omitted subject and link-verb. «Poges: we've been for a run over the 

fields, lovely; feel as fresh as a daisy after it." (S. O'Casey, ‗Purple Dust‘, act I) When I've 

had a good sleep, I'll be as fresh as a daisy. (K. S. Prichard, ‗The Roaring Nineties‘, ch. 15) 

Comparative phraseological units with as and with omitted conjunction are a kind of 

quantitative variants,normative, rather than occasional. The availability of such options is 

indicative of separately furnishing of comparative phraseological units. This kind of 

quantitative variance differs from all other types of variance that it is characteristic for all 

comparative phraseological units, having in its composition double conjunction as…as.He 

liked Lucy Moore, in his own way. «She's fresh as a daisy, he often thought, and a regular 

smarter.» (A. J. Cronin, ‗ThreeLoves‘, bookI, ch. 7) 
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Ж. АЙМҦХАМБЕТ ПОЭЗИЯСЫНДАҒЫ ТОПОНИМДЕР 

 

Ҿмірге ҿзіндік кҿзқарасымен, оны пайымдауы, ҿзіндік нақыш ҿрнектері бар, 

ҿлеңдерінің эмоциялық ҽсерлілігімен ерекшеленетін ақынның бірі – Жанат 

Ҽскербекқызы Аймҧхамбет. Ҽсем сезім мен мҿлдір тіл, бейнелі сҿз, ҿзіндік сҿз 

тіркестер ҽдебиетімізге жаңа ҿрнекті ақын қосылғанын паш еткендей еді.Жанат 

Ҽскербекқызы – Жапон ақыны Сайгені, Байронды, орыс, тҥрік ақындарының бір 

шоғырын қазақша сҿйлеткен шебер аудармашы. Ж. Аймҧхамбет – Ҿмірге ҿзіндік 

пайымдауы, ҿзіндік нақыш ҿрнектері бар, ҿлеңдерінің эмоциялық ҽсерлілігімен 

ерекшеленетін ақынның бірі.   

«Ҿлең – ҿмірдің бір ҥзігі», «кеудемді қысқан ойлардан, сезімдерден тҥн ішінде 

шырт ҧйқыдан оянып алатын кездерім ҿте кҿп» деп білетін , қазақтың қыздар 

поэзиясының кҿш басында Мҽриям Хҽкімжанова, Зияш Қалауова, Алмажан 

Азаматқызы, Фариза Оңғарсынова тҧрса, бҥгінде жаңа бағытпен ерекше тынысын 

ашқан ару ақындардың қатарында Жанат Ҽскербекқызы бар. [1]  
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Ж. Ҽскербекқызы – ҿлеңнің қыры мен сырына барынша қанық, бар шындығын 

да, сезім кҥйін де жасырмай ҽсерлі жеткізетін биязы лирик ақын. Ақын шаттанса – 

кҥлкісі сыңғыр, қасіреттенсе – кҿз жасы мҿлдір. Айтайын, суреттейін дегендерін 

іркіліссіз тҿгіп те айтады, бейнелеп, пернелеп, кҿзге елестетіп жандандырып та 

айтады. Ғалымдығы дҥркіреп жҧрт аузында жҥрсе де, ақындығы соның кҿлеңкесінде 

ескерусіз қалмаған біздің буынның поэзиядағы ҿз орны мен ҿз шығармашылық 

кредосы бар ірі ҿкілдерінің бірі. Ақын ҿлеңдерінің ҿн бойынан топонимикалық 

атауларды молынан байқаймыз. Тҧтастай тҥркі жҧртының мекеніне айналған 

Алтайды, «Жҥз ҿзен» деп атаған Марқакҿлді, «Кҿкжарлы Барақ батыр» қоныс тепкен 

Кҥршімді, ҧлы Абай дҥние есігін ашқан Шыңғыстауды, ақынның ҿзі дҥниеге келген 

Тарбағатайды жҽне тас қала атанған Ҿскеменді ақынның ҿлең жолдарынан жиі 

байқауға болады. Атап айтқанда, шығыс жерінен орын тепкен топонимикалық 

атауларды Ж.Ҽскербекқызының ҿлеңдері арқылы дҽлел ретінде кҿрсетсек: 

«Марқакҿл» ҿлеңіндегі «Марқакҿл» топонимі: 

Марқакҿл, 

Марқа... 

Маңырап калды-ау бір арман 

Жҥйрікке мінген 

Жеткізбейді ғой бҧ жалған... 

Мҿлдір кҿл жатыр- 

Мҿлдіреп жатыр Тазалық 

Кҥн мен Ай тҧрар 

Кҥн сайын келіп тазарып.[2] 

Марқакҿл- халық аузындағы бір аңыз кҿл орнындағы бір аңғарға қап-қара марқа 

қозы тҥсіп, соны шығарып алғаннан кейін, орнында аяқ астынан ҥлкен кҿл пайда 

болыты деседі. Сондай-ақ , кҿл атының осылай аталуын жалайыр тайпасының марқа 

руымен байланыстыруы да бар. Бҧның бҽрі шындыққа жанаспайтын жорамалдар. 

ғылыми этимология бойынша Алтай тауында қар суынан жиналатын кҿптеген 

кҿлдердің  «ҥлкені, марқасы» деген мағына береді. Марқакҿл – «ҥлкен кҿл» деген 

мағынаны береді[3]. 

Ал ақынның «Тарбағатайым» атты ҿлеңінде «Тарбағатай» топонимі кездеседі. 

Қабағын бағып кердең зҽбірдің, 

Жайсаңдар жайлар тҿрден қағылдым. 

Тарбағатайым- тҽу етер жерім, 

Топырағынан ҿнген дҽніңмін.[2] 

Тарбағатай – Алакҿл мен Зайсан кҿлдерінің аралығындағы биік жота. 

Ғ.Қоңқашбаев: «Бҧл моңолдың тарбаған (суыр) деген сҿзінен қойылған. Моңғолияда 

жиі кездесетін атау», - дейді. А.Ҽбдірахменов: «Тарбағатай атауы моңғолша тарбаға 

(н) сҿзі –тай жҧрнағының қосылуы арқылы жасалған. Сҿз аяғындағы н дыбысы ҽдетте 

моңғол тілінде жҧрнақ жалғанғанда тҥсіп қалады», - деп жазды. Ал Е. Қойшыбаев 

пікірі бҧған қарама-қарсы. Оның пікірінше: «Тҥр. тарбаған - «суыр» жҽне тай – «тау» 

сҿздерінен қалыптасқан атау. «Суырлы тау» мағынасын білдіреді. Атаудың мағынасы 

жайлы айтылған ғылыми пікірлердің басымы Тарбағатай атауын моңғол тіліндегі 

тарбаға – «суыр» + тай <тағ («тау»), яғни «суырлы, суыры кҿп тау» деген мағынаға ие 

деп те қарайды.[4.185] 

Жанат ақынның «Ҿскемен. Ҥлбі ҿзені жҽне  мен» атты ҿлеңінде «Ертіс жҽне 

Ҥлбі» сҿздері кездеседі. 

Ертіске қарай асығады Ҥлбі, 
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Ҽлдібір сырды жасырады Ҥлбі 

Қатым заманнан...бағзы уақыттан 

Ертіс-жігітке ғашық ҽлі Ҥлбі 

Тентек Ертіске телміреді Ҥлбі 

Толқын- орамал болып желбіреді Ҥлбі 

Ешкім естімес тереңіне тҧңған 

Ҥлбі жҥрегіндегі желпіледі мҧңды.[2] 

Ертіс- ҿзен. Моңғол Алтайынан Қу Ертіс, Бала Ертіс, Қара Ертіс деген аттармен 

басталып ағады. Ертіс атауы ҿте ерте кезде жасалғандықтан , мағынасы ҽлі толық 

ашылмай отыр. Біздің жорамалдауымыз бойынша, кҿне тҥркі тіліндегі ерт+сіз 

тҧлғаларынан жасалып, «ҿткелсіз» деген мағынаны беретін сияқты. Ҿйткені 

қҧрлықты кҿлденең кесіп ағатындықтан, оны кешіп ҿту мҽселе туғызып отырған М. 

Қашқари дҽл осыған меңзейді [3] Ертіс гидронимі туралы ертелі-кеш айтылған 

мынадай пікірлер айтылған: 

1. М.Қашқари (ХІғ): «Ертішті- бҽселекесіп ҿтісті; бҽстесіп ҿтісті... Ертішҥр-

ертҥшмек-Бҽске ҿтҥсер-бҽске ҿтіспек» деген мағынасн келтіреді. [5.273] Ғалымдар 

бҧл пікірді халықтық этимология деп тапты.  

2. П.П.Семенов Тянь-Шански й: «Иртыш- қырғыз(қазақ) тілінде ир-

«жер»+тыш(тіс) – «қазу» тҥріндегі сҿздерден біріктіреді [6.19]. 

3. В.В.Бартольд: «Артуш(Эртюш) «адам(ер), тҿмен тҥс» мағынасын Гаридизидің 

пікіріне сҥйеніп барып айтады [7.435-436]. 

Ҥлбі – ШҚО ҿзен. Ҥлбі гидронимі моңғ.улбаа сҿзінің екі мағынасының бірінен 

жасалғаны сыңайлы:  

1. Моңғ.улбаа «шық, тамшы, дымқыл» мағыналы сҿзі атауға негіз болуы мҥмкін. 

2. Моңғ. Улбаа «шиыр, сҥрлеу (жол)» мағыналы сҿзі тҥрткі болуы ықтимал. 

Ҿйткені, биік тауларды жарып ағатын тау ҿзенінің бойымен ғана жҥріп ҿту мҥмкін 

болады. [8.142] 

Ҽдебиетіміздің тарихын бҥгінгі азат кҿзқарас, ―ҧлтым‖деген сезіммен 

безбендесек, тебіренетін де, теңселетін де тҧстары мол. Шҧрайлы қҧнарына да, 

кенезесі кепкен аптабына да тҥйісіп, ―жапырақ жҥрегің‖ бірде қалтырап, бірде 

арқырап, домбыра кеудең ҽртҥрлі кҥй сазын шертеді. Ғасырлар бойы сонау ауыз 

ҽдебиеті Кҥлтегіндердей азаттық ҽуен, Махамбеттердің ―егеулі найзасына‖ айналып, 

Абаймен ренессанстық жаңа арнаға тҥсіп, Ахмет, Міржақыптармен ҿршелене 

―аттандап‖, Жҧбандармен ―мен – қазақпын‖ деп қаһарланып, Мҧқағали, 

Тҿлегендермен аруақтанып, Мҧхтар, Кҽдірбек, Ҧлықбектер, Жанаттармен ҧлттың 

бояуы жарқыраған жырлары ―мҧзды қақ жарған‖ алдаспан ҽуенге ҧласты.Белгілі бір 

қоғами, саяси, ҽлеуметтік, мҽдени, эстетикалық  қҧрылымы бар ҿлеңдерінде ҿзінің 

туған жеріне, еліне, тіліне деген сҥйіспеншілігін анық байқауға болады. Ҿлеңдерінің  

кҿпшілігінде идеялық мазмҧны, сюжет желісі, образдық бейнелеуі жҽне кҿркемдік 

қҧралдары саласында айрықшаэлементтер кездесетін ҿзіндік қолтаңбасына тҽн 

ерекшеліктер бар. Сонымен бірге Ж.Ҽскербекқызының шығармашылығында кҿне 

дҽуірден елес беретін эпизодтар, мотивтер, сюжеттік ҿрістері жҽне кейіпкерлердің іс-

ҽрекетіндегі ҽртҥрлі жайлар сақталған. «Жанат Ҽскербекқызы поэзиясындағы 

топонимдер» ҧғымының тҿркініне барлау жасап қорытар болсақ, оның топонимдік 

атаулардың кеңдігінен, ең бастысы, адам жаны ҧлттық ділінен қол ҥзбей халықтық 

даналықтың шыңына қҧлаш ҧратын болса, оның ҥстіне ол жанның бойында 

дегдарлықпен дарыған ғҧламалық пен сҿз зергерлігінің қҧдіреті қосыла тоғысатын 

болса, алаштың дҥниетанымындағы жамандық пен жақсылықтың бірлігінің 
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табиғатын ҧғыну, ҿмір мен ҿлімінің мҽнісіне ой жҥгірту ҽлемдік мҽдениеттің биігіне 

кҿтіріле алады.Ол кҿтерілу алаштық уақыттан жоғары, шеті мен шегі кҿзге 

кҿрінбейтін, санаң мен кҿкірек кҿзіңде бағамдалатын қҧнды дҥниенің кілтін қолыңа 

ҧстатуды мақсҧт тҧтады. Ақынын қадірлеген ҧлт ҿз сҿз зергерлерінен осы биік 

идеалға жауап беруді талап етеді. Ақындық талантымен поэзиядан ҿз орнын ала 

білген ақынның қай шығармасында да шҧрайлы тілі, ҿзіндік қол таңбасы айқын 

кҿрініп тҧратын талап иесі екені белгілі.  
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Қ. ҚАЙСЕНОВ ТАРИХИ ТҦЛҒА – ҼДЕБИ КЕЙІПКЕР 

 

Елдің елдігі, ердің ерлігі сынға тҥскен қилы кезеңде, кҿк темірмен қҧрсанған 

қатыгез жаудан Отаны мен халқының бостандығын, тҽуелсіздігін сақтап қалған 

жаужҥрек батырлар жҿніндегі аңыз ҽңгімелер, ҿлең-жырлар – халық ҿмірінен ерекше 

орын алады.  

Тарих қойнауындағы қиян-кескі шайқастар мен соғыстардан тысқары қалмаған 

біздің кешегі қоғам, сол қанды шайқастардың ортасында туатын ерліктің талай 

ғасырлық ізіне куҽ бола отырып, ерліктің мадақталуы тек Ҧлы Отан соғысы жылдары 

ғана ойға оралған тың тақырып еместігіне дҽлел бола алады. Отанын, туған елі мен 

жерін сырт жаудан қорғауда табандылық танытып, ерліктерімен ерекшеленетін 

батырларын дҽріптеу қай ҧлттың ҽдебиетінде болсын ерлікті асқақтатқан, рухты 

биіктеткен ҧлы дҽстҥрмен, ғасырлар қойнауынан жиналған тҽжірбиемен ҧласады. 

Ҿмір шындығы оқиғаларының қарама-қарсылықты қақтығыстарға негізделген 

болмысының қалың ортасында болған дарынды, талантты, тҧлғалар ҿздері кҿздерімен 

кҿрген, бастан кешкен оқиғалар туралы ҿлеңмен де, қара сҿзбен де, ҽн-жырмен де, 

кҥймен де ҿрнектеген. Бҧл – қазақ ҿркениетіндегі дҽстҥрлі мҽдени-философиялық 

дҥниетаным болмысының кҿрінісі. Қазіргі заманғы жаңа кҿзқарастағы зерттеушілер 

пікірі де қазақ философиясының осындай тарихи-мҽдени сипатының сҿз ҿнері мен 

ерлік, елдік іс-қимылдар тҧтастығына негізделген болмысын дҽйектейді. 
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«Ақындар мен жыраулар, саясаткерлер мен батырлар, хандар мен қолбасшылар, 

айтыскерлер мен ертегішілер, билер мен серілер – бҽрі де ҿздері ҿмір сҥрген 

заманның объективті қҧбылыстарын тілге тиек, ойға ҿрнек етіп ҽртҥрлі деңгейде, 

бірақ жалпы алғанда жартылай даму тенденциясы шеңберінде қазақ халқының 

қоғамдық-саяси, мҽдени, сайып келгенде, философиялық ойлау жҥйесінің 

қҧрылымын жасады. Олар шынайы реализм, білімнің негізгі жақтары, еркін ойлау, 

деистік жҽне пантеистік кҿзқарастар, адамгершілік, ізгілік, имандылық, зорлық-

зомбылыққа қарсы кҥресу, қҧқықтық, саяси жҽне философиялық жақтары, мемлекет, 

қоғам, жеке адам мҽні, тағы басқалар еді» [62, 212-б.]. 

Еліміздің тарихында қҧрметпен айтылатын қазақтың тҧлғаларын еске алсақ, 

ауызға алдымен арғы Алпамыс пен Қобыланды, одан бергі Абылай мен Кенесары 

хан, Қабанбай мен Бҿгенбай, Қарасай мен Наурызбай, Исатай мен Махамбет, 

Қҧрманғазы мен Шоқан, Абай мен Ыбырай, Ҽлихан мен Ахмет т.б. есімдері белгілі. 

Осы есімдерден кейін ескінің соңы, жаңаның басы болып Бауыржан Момышҧлы, 

Рахымжан Қошқарбаев жҽне Қасым Қайсенов тҧрары анық. 

Қасым Қайсенов – ХХ ғасырдағы Қазақстан мен ҽлем мемлекеттерінің 

тарихындағы оқиғалармен сабақтас тағдырлы тҧлға. Ол – қазақ тарихындағы ҽрі 

жауынгер батыр, ҽрі қаламгер қайраткер. Бауыржан ағасы сияқты бітімі ҿзгеден бҿлек 

жаралған мҽрт  ҧлдарының бірі. Батыры. Партизаны. Жазушысы. Бауыржан, 

Қасымдардың есімі ел ішіне аңыз болып тарап, халық ҿз ҧлдарын баяғыда-ақ батыр 

санап кеткен. Бҧлардың соғыста кҿрсеткен ерлігін айтпағанда, сол сҧрапыл жылдар 

суретін кейін қағазға тҥсіріп, келер ҧрпаққа ҥлгі, сабақ болу ҥшін жасаған 

қаламгерлік еңбектерінің ҿзі де ерекше қҧнды. 

Қасым Қайсенов жер бетінде бҧрын-соңды болмаған ең жойқын шайқаста жауға 

етегінен шалдыртпай, жағасынан алдыртпай ҿткен ер. Халқымыздың кҥллі 

адамзатпен бірге жасаған ең ҧлы ерлік дастанының ең басты қаһармандарының бірі. 

Бағзы бабалары қаракерей Қабанбай, қанжығалы  Бҿгенбай батырдай даңқ шыңының 

даусыз дарабозы болып ҿмір сҥрді. Оның батырлық пен ғибратқа толы ғҧмыры бізге 

жҽне бізден кейінгі қазақ ҧрпақтарына халық жолында қалтқысыз еңбек етудің 

қастерлі ҿнегесі болып қала бермек.  

Шынында қандай тҧлға, ойшыл, батыр болмасын - алдымен ҿз ортасының 

жемісі. Себебі, оның болашағының негізі сонда қаланды. Содан кейін барып бҥкіл 

халқының, адамзаттың еншісіне тиеді. Бҧл орайлы ойды Қайсеновтің мына сҿздері де 

дҽлелдей тҥседі: 

«Мен  ҿзімнің қазақ болып туғанымды мақтаныш етемін. Қасиеті мол қазағыма 

рахмет айтамын. Сонау Украина жерінде тҿрт жыл партизан болғанымда осы ҧлтың 

ҿкілі екенімді бір сҽт те ҧмытқан жоқпын. Менің халқым тым намысшыл. Сол қасиет 

маған да дарыса керек» (41, 29-б.) – деп, ол қазақ ҧлтының перзенті болғанын 

мақтанышпен айтады да, ойын ҿлең шумақтарымен жалғайды. 

Мен дағы ҿр қазақтың Қасымымын, 

Демеймін қатардағы жасығымын. 

Тағдырдың талайынан талмай ҿткен, 

Алтайдың алшы тҥскен асығымын, - деген ҿлең жолдарынан ҿр Қасымның 

ҧлттық рухты ерте сезініп, ел намысын ҽрқашанда  ҿзіне жҥк  қылып арқалаған жан 

екені байқалады. 

Сол намысты қолдан бермеуге басынан бекінген батыр Қасым Қайсенов 1918 

жылы 23 сҽуірде қазіргі Шығыс Қазақстан облысының Ҧлан ауданындағы Асубҧлақ 

ауылында дҥниеге келген. 1934 жылы мектеп бітіргеннен кейін Ҿскемен қаласындағы 
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саяси-ағарту техникумына тҥсіп, 1938 жылы оны бітірген соң Павлодар облыстық оқу 

бҿлімінің саяси-ағарту жҿніндегі нҧсқаушысы болып қызмет атқарып жҥргенде ҽскер 

қатарына шақырылып, ҽскери-барлау мектебіне жіберіледі.  

Ҧлы Отан соғысы басталған алғашқы кҥндерден бастап, кейбір отандастарымыз 

тағдырдың жазуымен, жау тылында қалып қойып, еріксіз партизан болып жатса, 

Қасым Қайсенов – кҽсіби партизан. Сол жаудың ішіне еніп барып, ҽрекет жасау ҥшін 

оның арнайы оқуын – барлау-диверсиялық мектепті бітірген. Соғыс басталып, 

алғашқы кезде жау тҧғырына біраз шыдай алмай кейін шегінгенде кҿп жер сол 

жаудың қолында қалды. Уақыт ҿтіп, шамалы есімізді жиған соң, дҧшпанға сол 

жерлерде қарсылық кҿрсету ҥшін жау тылына арнаулы адамдар жіберу қолға алынды. 

Міне, сол алғашқы кҿштің басын бастап, он адамдық топтың командирі болып Қасым 

Қайсенов атанған еді. 

Украинаның жатық жазықтағы ормандарынан бастап, Карпаттың шыңдарына 

дейін «Батыр Вася» бастаған ерлік жорықтар сайрап қалған-ды. Қҧрама командирі 

Тканко: «Қасым жорықтары Карпаттың шың тасына жазылуға лайық» - десе рас-ақ 

айтқан. Ерліктің де байырғысы, биік шыңы болады. Тап Отан соғысы жылдарында 

совет партизандары жасаған жорықтар шын мағынасында ерлік шыңына жатады. 

Парашютпен секіріп, жау басып алған бейтаныс жерлерге қонып, тҥн қата арпалысып 

жҥріп, жасырын жасақтар ҧйымдастыру, қалың жаудың қақ ортасында талай 

тҧтқындарды қҧтқарып, кҥреске кҿтеру, кезі келгенде шыбын жанын қиюға дейін нар 

тҽуекелмен ҽрекет ету – совет партизандарының нағыз тарихи шындық ісі. 

Осының бҽрін де бастан кешірген  азаматтардың сіңірген еңбектері, Отан 

алдындағы ерліктері анау-мынау, олқы жҧмыс емес, қаhармандық пен батылдықтың 

ҧлы қимылдары. Сол қимылдардың  басында – бірегей ісін атқарған қазақ елінің қас 

батыры, жауынгер – партизан, жазушы – қаламгер Қасым Қайсенов. 

Қ. Қайсенов шығармаларын оқыған сайын оның бойындағы осы табиғи 

қасиеттерінің арқасында талай жауды таубасына келтіргеніне оқырманның кҿзі жете 

тҥседі. Нақты мысал келтірсек, Мироновка ауданындағы Козин селосының фашистке 

сатылған комендантының жергілікті халыққа жасаған жауыздығында шек болмайды. 

Ол Қызыл Армияның саяси қызметкері Панас Шафраменконы ауыр жаралы кҥйінде 

қолға тҥсіріп, селоға ҽкеліп, адам баласы істемейтін қорлықпен қинап, кескілеп 

ҿлтіргені жан тҥршіктіреді. Осы хабарды естіген алты партизан Козин селосының 

комендантын іздеп келеді. Ҿз серіктерінің бірі Панас ҿлімін ойлап, Қасымның қаны 

қайнайды.  Комендантты  Қасым Қайсеновтің кҿрген жерде кҿзін қҧртуы, оның 

Отанын сатқандарға ешбір кешірім жасамайтын мінезінің белгісі екенін білеміз. 

Партизандық соғыс оқиғалары оның табиғи қабілет негізі бар жан ҽлемінде 

қорытыла келе қаламгерлік ынтасын оятты, соның нҽтижесінде ҿзі қатысқан екінші 

дҥниежҥзілік соғыс кезіндегі партизандық қозғалыс оқиғалары туралы деректі 

туындыларын жазды. Оқырман жҥрегінен ойып тҧрып орын алған  шығармалары 

қазақ ҽдебиетінің ҽскери тақырыбын байытты. 

Қасым Қайсенов – қазақ ҽдебиеті тарихында партизандық соғыс тақырыбын кең 

кҿлемде қамтып жазған қаламгер. Жауынгер жазушының партизандық соғыс 

тақырыбындағы деректі шығармалары бірнеше жанрлық тҧтастық (деректі повесть, 

очерк, ҽңгіме) сипатымен ерекшеленеді. Қаламгердің «Илько Витряк» (1954) «Жас 

партизандар», «Переяслав партизандары» (1956), «Ажал аузында» (1959), «Жау 

тылындағы бала» (1960), «Днепрде» (1963), «Жау тылында» (1973), «Партизан 

соқпақтары» (1978), т.б. шығармалар жинақтары миллиондаған оқырмандарын тапты. 
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Жауынгер қаламгердің партизандық соғыс тақырыбындағы туындылары ҽлем 

халықтары (украин, орыс, қырғыз, т.б.) тілдерінде де жарық кҿрген. 

Қасым Қайсенов Ҧлы Отан  соғысы туралы сҥбелі шығармалар жазып, қазақ 

ҽдебиетіне соғыс тақырыбындағы ҽскери шығармалардың ҿркендеп, дамуына ҿзіндік 

ҥлес қосқан қаламгер. Ол жазушы ретінде  еркін кҿсіліп жаза алатын шеберлігін 

танытып, ой-ҿрнегін айқындап,  тағлымдық деңгейге кҿтере білді. Қаламгер шеберлігі 

талмай талаптану, іздену, шығармашылық тҽжірбие байлығының толығуымен 

қалыптасып дамиды. Басқаша айтсақ, шеберлік – жазушының шығармашылық 

қабілеті мен тҽжірибесі арқылы танылады. 

Қасым Қайсаҧлының ерлік қабілетімен қоса, қазақ оқырманының бақытына 

орай, ойын қағазға тҥсіре алу қабілетінің де бар екендігін жазып қалдырған 

еңбектерінен кҿреміз. Қасекең ҿзін «жазушы емеспін, партизан ҿмірін айтып беруші 

ғанамын» дейді. Қасым Қайсенов қанша кітап жазып шығарса, оқырманға сонша 

образ ҧсынған. Ал образ жасай білген адам ол – жазушы. 

Осы орайда профессор Тҧрсынбек Какішевтің: «Кҿркем ҽдебиетті тек ҧлы ақын-

жазушылар ғана жасамайды. Оның ҧлылы-кішілі, ірілі-уақты ҿкілдері болады. 

Ҽдебиет тарихы ҽр кезеңде ҽдебиетке атсалысқан, оған аз да болса ҥлес қосқан ақын-

жазушыны ҧмытпайды, ҧмытуға тиіті емес», – деген сҿзін есте ҧстағанымыз жҿн (66, 

77-б.). 

Ҽдебиетке – жазушылыққа келуіне себеп; сонау Украина жерінде тағдырдың 

Қасым Қайсеновті Жҧмағали Саинмен кездестіріп,  елге оралуы еді. Ол Ахат 

Жақсыбаевқа берген сҧхбатында ҿзінің Жҧмағали Саинмен достықтарының алғашқы 

бастауы туралы айта келіп, былай дейді: «...Екеуміз 1945 жылдың 1-қаңтарында ІІ 

Алматы вокзалына келіп  тҥстік. Жҧмағалидың Калинин мен Фурманов кҿшесінің  

бҧрышындағы бір бҿлмелі пҽтеріне бардық. Сол кҥннен бастап, оның ҿмірінің соңына 

дейін жиі араласып, бірге жҥрдім. Жҧмағалимен тағы бір жолым  болғаны – ол кісі 

мені бҥкіл жазушылар қауымымен атап айтсақ, Сҽбит Мҧқанов, Ғабит Мҥсірепов, 

Тайыр Жароков, Қасым Аманжолов т. б. таныстырды, біразымен достастырды. Мен 

оны еш уақытта ҧмытпаймын»(41, 17-б.). Осындай ағаларымен танысқаны жҿнінде 

Қайсенов: «Менің жазғандарым, Сҽбит Мҧқановтың «Менің мектептерім» кітабы бар 

ғой, соның ҽсері ме деп ойлаймын. Табиғатым, адамдық болмысым, тҽрбиешілерім 

мені далаға, тағдырдың тҽлкегіне тастамады» – деп  тағдырына жақсы адамдардың 

жолыққанына ризашылығын білдіреді. 

Шынымен де партизанға соғыстан кейінгі жылдары қаруды қаламға 

айырбастауына,  жазушылыққа келуіне себепші болған Жҧмағали Саин еді.  

«– Жаз, сенің  жалпақ жҧртқа жая айтарың бар, - деп Қасымды бол-болдың 

астына алғаш алған адуынды азамат, ҽйгілі ақын Саин Жҧмағали» (122, 59-б.) – деп 

жазды Мҧзафар Ҽлімбаев  ол туралы. Шынында да,  Жҧмағалидің  ағалық ізгі тілегі,  

қамшылаған тҥртпегі бір қаламгерді қазақ ҽдебиетіне ҽкелді. 

«– Менің тағдырластарым шеккен тақсірет те, арпалыс кҥрестің айла-тҽсілдері 

ҿзгелердікіне ҽсте ҧқсамайды екен. Сол айырым – ҿзгешеліктерін тапқан соң да менің 

баяндайтындарым қоздап, қосыла берді, ҥстемеленіп қорлана тҥсті. Ҽйтпесе, менің 

жазушы боламын деген ой ҥш ҧйықтасам тҥсіме кірмеген жай» – деп (70, 35-б.) 

партизан-жазушы қаламгерлер сапына қосылуының тҿркінін осылай деп тҥсіндіреді. 

Қаһарман Қасым туралы оның кҿзі тірісінде-ақ 150-ге жуық ақын-жазушы, 

қоғам қайраткерлері жҽне журналистер қалам тартыпты. Мысалы, Қасымның ішкі 

жан дҥниесін, рухани келбетін, батырлығын  Хамит Ерғалиев, Сырбай Мҽуленов, 

Мҧзафар Ҽлімбаев, Ғафу Қайырбеков, Марфуға Айтхожина сияқты тағы да басқа 
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кҿптеген замандас, қаламдас ақындар мен жазушылар оның есімін айшықталған 

қағазға тҥсіріп, жырға қосты. 

Қазақтың талай-талай алыптарымен – Сҽбит Мҧқанов, Жҧмағали Саин, Қасым 

Аманжолов, Сырбай Мҽленов, Сағи Жиенбаев, Кемел Тоқаев жҽне Ғабдол Сланов 

секілді ақын-жазушылармен ағалы-інілі, сырлас дос болғандығы оның ҽдебиетті 

тҥсінген, нҽзік жазушылық жҥрегінің жаратылысынан болса керек. Қасым Қайсенов 

туралы сҿз болса, осы алыптардың жазғандары ойға оралады. 

Қасым Қайсенов жазған шығармаларды немесе оның есімі ҿзек болған 

кітаптарды оқи отырып, біз партизан ҿмірін, партизандық соғыс ҿнерін жалпы 

партизан деген халықтың нағыз кімдер екенін танып біле аламыз. Қасым Қайсенов 

повестері партизан соғысы шайқастарының тарихи-ҽлеуметтік шынайы болмысын 

танытуымен қҧнды. 

Қазақстан Республикасының тҽуелсіздігі жарияланған жаңа тарихи дамуының 

алғашқы жылдарында оған «Қазақстанның Халық қаһарманы» атты ең жоғарғы атағы 

берілді. Екінші дҥниежҥзілік соғыстағы қаһармандық жауынгерлік ерліктері мен 

бейбіт замандағы қайраткерлік-қаламгерлік қызметі сабақтасқан оның ҿнегелі ҿмір 

жолы – қазақ ҧрпақтарына мҽңгілік ҿнегелі сипатымен танылып келді, бҧл ҧлағат 

жолы, ҽрине, кейінгі буынға да тағылымдық ықпалын жалғастырады. 

Сонымен қорыта айтқанда, Қасым Қайсенов секілді ҧлы тҧлғалардың ҿмірбаяны 

бҥкіл елдің, қоғамның, замандастарының ҿмірбаянымен жалғасып, тамырласып 

жататыны айтпаса да тҥсінікті. Қ. Қайсеновтің аты аңызға айналған азаматтық 

тҧлғасын танытқан батырдың майдандағы ерлігі ғана емес, оның ҿмір сҥру 

танымдары. Партизан-жазушының қарулас достары жҽне Қасым Қайсеновті кҿрген, 

онымен қызметтес болған, одан тҽлім ҥлгі алған қазақ жазушылары ҿздерінің ҧстаз-

ағасы жайлы ҽрқашан жылы сҿз айтып, ол туралы естеліктер жазған. Мҧның 

бірқатарын жоғарыда келтірген естелік ҥзінділерінен кҿреміз. Ал Қ. Қйсеновтің ҽдеби 

бейнесін жасау, партизан-жазушының туған, ҿскен ортасы, шығармашылық бейнесін 

суреттеу, сол арқылы оның жарқын адамдық сипатын, ерлік ҿмірін ашу қазақтың 

бҥгінгі ҽдебиетінің аса маңызды тақырыбы болып отыр. Соғыстан кейін Қ. Қайсенов 

тақырыбына қарай бет бҧрып, кҥрделі-кҥделі еңбектердің ҿмірге келуі жазушы 

есімінің қазақ жҽне украина халқы ҥшін қашалықты қымбат екенін жҽне оның ҽдеби 

бейнесін жасаудың маңызын аша тҥседі. Шынында да, Қасым Қайсенов есімі арқау 

болған шығармаларды оқу барысында оқырман қауым жазушы келбетін, оның ой-

танымын жҽне аты аңызға айналған батыр тҧлғасының ҽдеби-деректі бейнесін танып 

білуге, толыққанды мҽлімет алуға мол мҥмкіндік алды. Қ. Қайсеновтің адамдық 

болмысы мен рухани ҿмірі жас ҧрпақты патриотизмге, отанды сҥюге, халщқының 

ҽдет-ғҧрпін қастерлеуге бастайтын, ҥлкен қасиеттерге толы дҥние екенін кҿреміз. Ал 

майдандас достары мен замандас қаламгерлері Қасым Қайсенов бейнесін сомдай 

отырып, халық басынан ҿткен ауыр зҧлматты, майдандағы ерліктерді, халықтың бір 

туар батырлары мен ер ҧлдарының портретін жасады.  
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ҚАЖЫ ҚОРҒАНОВТЫҢ ЖУРНАЛИСТІК ҚОЛТАҢБАСЫ 

 

Журналистиканың, соның ішінде 1958 жылы 8 наурызда шаңырақ кҿтерген 

қазақ телевизиясы саланың бҧлақ бастауындағы ҥркердей топтың арасынан 

алпысыншы жылдардың бірінші жарытысанан бастап қырық жыл бойы кҿгілдір 

экраннан сҧхбаттарын жҥргізген теледиктор-телекомментатор Қажы Қорғановтың 

есімін ерекше атауға болады. 

1961 жылы Ақтҿбедегі облыстық радиода диктор-

практикант болып бастаған Қажы Қорған, 1962 жылы 

Батыс Қазақстан ҿлкелік телерадиокомитетіне 

теледикторлыққа қабылданады. Журналистика 

факультетін бітірген соң, 1972 жылы Ақтҿбеден 

Алматыға, Қазақ теледидарына шақырылған. 

Қазақ телевизиясымен бірге ҿткен қырық жылғы 

ҿмірінің ҽрбір сҽті қызықты, ҽрі қиыншылыққа толы 

болатын. Ҽр жылдарда кҿгілдір экранның «кҿзайымына» 

айналған «Бір хаттың ізімен» телеэкспедициясы, «Ҥш 

бҽйтерек » телеповесі, «Жазылбек ата», «Тҿрт тҥліктің 

тҿресі», «Киіз ҥй», «Желден жҥйрік жануар», 

«Шопандардың телевизиялық озат тҽжірибе мектебі», 

«Сҧрақ-жауап сағаты», «Жайлаудан ет комбинатына 

дейін», «Балтық жағалауын азат еткен қазақстандықтар» 

жҽне т.б. телехабарларының ҽрбірі сол кездегі ҿзекті 

проблемаларды кҿтерген. Сондай-ақ, хабарларын қазақ тілімен қоса, орыс тілінде де 

еркін жҥргізген. «Бҧл менің журналистік қырымды аша тҥскенін жасырмаймын», - 

дейді Қажы Қорғанов. Мҽскеуде ҿткен КСРО халық депутаттары І-ІІ съездеріне, 

КОКП-ның соңғы ХVIII съезіне Қазақ теледидарының Парламент тілшісі ретінде 

барып, хабар дайындаған.  

Телепублицист Қ. Қорғанов ауылшаруашылығы академиясын бітірмесе де, тҿрт 

тҥлік пен егін шаруашылығы саласынан жинаған білімі терең. Соның ішінде ең есте 

қалатыны, «Ҥш байтерек» деген деректер мен қызықты мҽліметтерге толы, кҿркем де 

келісті телеповесті. «Ҥш бҽйтерек» телеповесі ҥш бҿлімнен қҧралады. Бірінші бҿлім 

Ақтҿбе ҿңірінде тары ҿсіріп, оның ҽр гектарынан 200 центнерден ҿнім алып, дҥние 

жҥзілік рекорд жасаған Шығанақ Берсиев жайлы.Телеповестің екінші бҿлімі «ақ 

кҥріштің» білгірі Ыбырай Жақаевқа арналса,ҥшінші бҿлім «тҿрт тҥліктің» сырын 

ҧққан, Кеңестік Еңбек Ерінің екі жҧлдызын омырауына қатар таққан Жазылбек 

Қуанышбаев жайлы толымды да, толғақты сырларға толы. 

Сондай-ақ, Қажы Қорғанның «Егемен Қазақстан» газетіне берген сҧхбатында: - 

«Еліміздің солтҥстік ҿңірлеріндегі тың жерлерді жыртып тастағаннан кейін, облыстар 

1-сурет – Қ. Қорғанов 
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астық ҿндіруден жарысқа тҥскен еді. Кҥзгі орақ кезінде Қазақ теледидарының 

кҿшпелі редакциясы сайланып Целиноградқа келіп қоныс тебеді. Кҿшпелі 

редакцияның қҧрамында Сҽңгерей Тҽжіғҧлов, Серғазы Досов, Тҿкен Қаймолдин, 

Сағидолла Дҽулетқалиев, Нығметжан Ҽбенов секілді тҽжірибелі журналистер. 70-80-

ші жылдары «Алтын дҽн-Урожай» хабарының рейтингі ҿте жоғары болды. Бір ай 

бойы солтҥстіктегі жеті облыстың орақ науқанын да осы хабардан кҿрсететін едік. 

Егін жинау елдің барлығы кҿз тігіп отыратын саяси науқанға айналады. «Алтын дҽн-

Урожай» хабарын облыстық партия комитетінің бірінші хатшыларынан бастап, 

барлық жҧрт кешке жібермей кҿреді. Қай облыстың қанша астық бастырғанын олар 

біздің хабар арқылы біледі. Облыстар арасында ҿзара бҽсеке кҥшейеді. 1976 жылдың 

орақ науқаны есімде ерекше қалды. Себебі, осы науқандағы атқарған жҧмыстың 

ауқымы айта қаларлықтай болды. Бағдарламаны диктор ретінде екі тілде оқимын, 

кино материалдарды, мҽтінді қараймын, редактор ретінде тҥзеймін, арасында 

сюжеттер тҥсіріп ҽкеліп, оны эфирге дайындаймын, хабарды жҥргіземін. Сол жылы 

Торғай облысы мемлекетке 116 миллион пҧт астық тапсырды. Мен осы облыстан 

материалдар дайындадым. Ол кезде облыстық партия комитетін Сақан Қҧсайынов 

басқаратын, хатшылары Ҿзбекҽлі Жҽнібеков, Қаратай Тҧрысов, облыстық атқару 

комитеті тҿрағасының орынбасары Мақтай Сағдиев болатын. Олар бҧқаралық 

ақпарат қҧралдары мен ерекше санасып ҽрі қолдау кҿрсетіп отырады. Міне, осы орақ 

науқанынан кейін еңбегімнің жемісін кҿрдім, «ҚҧрметБелгісі» орденімен 

марапатталдым». 
Осы орайда 70 жылдары теледидарда насихат бас редакциясыауыл 

шаруашылығы бҿлімін басқарған Қажы Қорғанның журналистік пҽрменділігін, 
қызметінің нҽтижелілігін ерекше атау қажет. Сол жылдары КОКП Орталық Комитеті 
Қазақстанда қой санын 50 миллионға жеткізу керек деген ҧран тастады. Қазақстан 
коммунистік партиясының Орталық комитеті осыған қатты кҿңіл бҿлді. Осы кезде 
редакцияда «Қой шаруашылығын ҿркендетудің теледидарлық озат тҽжірибе мектебі» 
деген хабар ашылып, кҿшпелі редакциямен Алматы облысының шопандарымен 
сҧхбаттасып, тҥрлі хабарлар тҥсіріп, оны айына бір рет беріп отырған. Оған Қазақстан 
КП Орталық комитеті Ауыл шаруашылығы бҿлімінің қызметкерлері қатысқан 
болатын. Аталған хабарларМҽскеуде КОКП Орталық комитетінің пленумында аталып 
ҿтті. Осы жҿнінде Қажы Қорғанов бір сҧхбатында: - «Бірде Дінмҧхамед Қонаев 
Алматы облысының шопандарын аралайды. «Не ҿтініштеріңіз бар?» дегенде, олар: 
«Ғарышқа адам ҧшып жатыр. Ал біз баяғы кедейлердің қараша ҥйіндей жыртық, тесік 
киіз ҥйде отырмыз. Бізде ақшаңқан киіз ҥй болмай тҧр, керегесін бекіткен темір тҥйме 
шыдамайды депті. Қонаев келе министрлерді жинап алып: «Біз халыққа қызмет етіп 
жҥрміз десек, тҥк бітірмеппіз ғой. Кеше шопандармен кездескенде не дерімді білмей 
жерге қарадым. Бір айдың ішінде киіз ҥйді жҿндеу ҥшін не керек екенін айтыңдар, 
іске кірісіңдер» депті. Бҧл ҿткір тақырып емес пе? Дереу іліп ҽкеттім. Жеті бҿлімнен 
тҧратын «Киіз ҥйдің сапасы неге тҿмен?» деген циклды хабар жасадым. Оның 
ҽрқайсысына тҿрт-бес министр келіп қатысып отырды. Бҧл ол кездің ҿлшемімен 
қарағанда, ҥлкен мҽселе еді. Хабарда киіз ҥйдің проблемасы туралы айтылмаған 
ҽңгіме қалмады. Орталық комитет қызметкерлерінің, министрлердің тындырымды 
жҧмыстары арқасында ақшаңқан киіз ҥй шығарылатын болды. Ол ҥшін Ҥштҿбе киіз 
ҥй фабрикасының жҧмысы жаңғыртылды». Осы сынды циклды хабарлары тек киіз ҥй 
ғана емес, ат арба, шана, ер тоқым, ат ҽбзелдері, қамыт, доға туралы ҿткір 
мҽселелерге де арналған. Журналистік зерттеу жҥргізіп, мҽселе кҿтерген осы 
хабардан кейін жылына 30-40 мың ғана ертоқым жасайтын Георгиевка былғары 
комбинаты кейін оның санын 100 мыңның ҥстінде дейін жеткізді. Сапасы да тҥзелді. 
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Қ. Қорғанов телевизиядағы қырық жыл ғҧмырында республиканың 19 облысын 
оңтҥстігінен-солтҥстігіне, батысынан-шығысына дейін,  сондай-ақ Одақтас 
республикаларға сан мҽрте сапар жасаған. Осының ҽрбірі қарапайым кҿңіл кҿтеру 
ҥшін жасалмаған, мҧның басты мақсаты - ел мен жердің жай-жапсары, тынысы мен 
тіршілігі, мҧңы мен зары, қуанышы мен жеткен жетістігі, арызы мен шағымы, биігі 
мен аласасын анықтап зерттеу.  Осыған мысал ретінде жеті бҿлімнен тҧратын «Кҿш» 
деген хабарды келтіруге болады. Оны Бетпақдаладан Жезқазғанның шҿларқасына 
дейін малды сулы, шҿпті жерге жайып кҿшетін Мойынқҧм шопандарымен бірге 
жҥріп тҥсірген. Осы кезде ол шопанның барлық мехнатын, кҿш азабын, қызығын 
бірге кҿріп, бҽрге қанықты. Хабарда олардың проблемаларын, тҧрмысын, мал 
бағудың қиындығын барлығын бейне кҿрініспен берген. Мҽтінмен қатар, 
бейнекҿріністің ҿзі хабарда айтылар ойды толықтырып, жеткізіп, байытып отырады. 
Мҧның кҿрерменге ҽсері ерекше болғаны анық. 

Сондай-ақ, іс-сапарлары мен кездесулері жайлы Қ. Қорғанов: «1975 жылы 
Махачкалада Қазақ телевизиясының фестивалі ҿткен. Оған біз екі сағаттық 
бағдарлама апардық. Сол жолы авар ақыны Расул Ғамзатовпен араластым. 
Фестивальде Расул ағамыз сҿйлеп, ҥлкен мен кішінің, аға мен інінің арасындағы 
сыйластық, сыйластық ҥзілмеген жерде ҧрпақтар сабақтастығының ҥзілмейтіндігі 
жҿнінде ой айтқаны есімде».  

Қазақ телевизиясының тҿріне шыққанға дейін ҿнердің «жаңа тҥрінің» сан алуан 
қҧпияларын зерттеп-зерделеген Қ. Қорғановқа «кҿгілдір экранға» ҥйренісіп кету аса 
қиынға соға қоймағанын айта кету керек. Облыстық студиядағы 4-5 жылдық 
дикторлық қызмет ҥстінде мектептен алған орфоэпия ережелерін тағы бір пысықтап, 
радиодан «қазақтың Левитаны» атанған Ҽнуарбек Байжанбаевтың жҥректерге от 
қоятын, кҿңілге ҽуезді естілетін ҥнін естіп ҿскен ол ҽрбір хабарына аса мҧқият, ҽрі 
ҧзақ даярланып, кҿпшілік алдына ҽрбір шыққан сапары «ҿзгелерге жаңадан ашылған 
мектеп» деп білетін. Шынында да, талантты тележҥргізуші ҽрбір хабары сайын 
аудиторияның кҿз алдында жетіліп, дамып тҧрады. Осы жайлы Қ. Қорғанов «Айқап» 
газетіне берген сҧхбатында: - «Ол жылдары атақ-абырой алу ҥшін емес, ҽріптестер 
арасында, кҿрермендер алдында ҧятқа қалмау ҥшін намысқа тырысып іздендік, 
талпындық». 

 Қазақ телевизиясына еңбегі сіңген, қырық жыл бойы талмай қызмет еткен 
тележурналистиканың еңбек торысы Қажы Қорғанов тереңдігі жайшылықта кҿзге кеп 
кҿріне бермейтін тҧлғалардың бірі ҽрі бірегейі. 

 
ҼДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

1. Тҧрсынов Қ. Кҿгілдір экран ҽлемі. – Алматы: Қазақ университеті, 2007. – 114 б. 
2. Масғҧтов С. Кҿгілдір экран – ҿмір айнасы. – Алматы, 1976. 
3. Электронды газет: https://egemen.kz/2014/?p=22281 

 

ҼОЖ 821.512.122.09 

ЖАНАБАЕВ Е.А., СЕЙПУТАНОВА А.Қ. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Ҿскемен қ. 

 

«ТҤРМЕ ҼДЕБИЕТІ» ЖҼНЕ ҚАЖЫҒҦМАР ШАБДАНҦЛЫ 

 

«Тҥрме ҽдебиетінің» белді ҿкілі, жазушы Қажығҧмар Шабданҧлы1925 жылы 

қазіргі Шығыс Қазақстан облысының Таңсық елді мекенінде туған. 1930 жылдардың 

басында Қазақстанды жайлаған ашаршылықтан бас сауғалап, ата-анасымен 

Қытайдың Дҿрбілжін ауданына ауып барған. 

http://www.azattyq.org/a/1989939.html
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1944 жылы Ҥрімжіде оқып жҥрген кезінде халықакҿтерілісіне байланысы бар 

деген айыптаумен Қытай билік орындары тарабынан қудаланып, абақтыға тҥскен. 

Одан босап шығып, 1952 жылы қызмет бабымен Ҥрімжі қаласына шақырылып ҽуелі 

«Одақ» журналының, кейін «Шҧғыла» журналының бас редакторы қызметтерін 

атқарған. 1958 жылы тағы да «оңшыл», «солшыл» деген саяси айыптаулармен бас 

бостандығынан айрылып, сотталған. 22 жыл бойы Такламакан шҿліндегі Тарым 

лагерінде айдауда болған.1980 жылы жазасынан ақталып, бостандыққа шығады.1986 

жылдың желтоқсан айының отызы кҥні қайтадан тҧтқындалып, «ҧлттық дербестікті 

кҿздейтін «Ҥміт» атты партия қҧрды жҽне Қазақстанның астыртын ҧйымдарымен 

байланыс жасады, шетел жансызы деген айып тағылып  15 жылға бас бостандығынан 

айырылады. Жаза мерзімін Ҥрімжі қаласының №1 тҥрмесінде ҿтейді.Тҥрмеден 

шыққаннан кейін ҿмірінің соңына дейін Қытай билігі оны ҥйқамақта ҧстаған [1, 

8].Қытай ҥкіметі тарапынан саяси себептерге байланысты заңсыз қудаланғаны ҥшін 

Қажығҧмар Шабданҧлы қамауда отырған кезде штаб-пҽтері Лондон қаласында 

орналасқан Amnesty International адам қҧқығын қорғау ҧйымы оны «ар-ождан 

тҧтқыны» деп танып, Қытайдың қҧзыретті ресми орындарынан ол кісіге байланысты 

ҽділ тергеу мен ашық сот жҥргізуін жҥйелі тҥрде талап еткен. 

Қарт қаламгер ҿзінің кіндік қаны тамған жері – Қазақстанға оралу арманын 

айтып, 2006 жылы Қазақстан президентіне хат та жолдаған екен. Онда: «Менің 

тҿркінім де, ием де, арт жақтағы іздеушім де – сендер. Бар тілегім – туған жерге жетіп 

жығылу, топырақ бҧйырса деген арман. 12 томдай жазбаларымды кҿшіріп, буып-

тҥйіп отырмын. Кейінгі ҧрпақтың қолына тигізсем» деген ойын білдірген. Осы орайда 

Азаттық радиосының тілшісіне Қажығҧмар Шабданҧлы туралы қысқаша естелік 

айтқан қазақтың белгілі жазушысы Қабдеш Жҧмаділов «Ол қазақтың ҥлкен классик 

жазушысы, Шыңжаң ҽдебиетінің негізін салушылардың бірі. Тҥрмеде ең ҧзақ отырған 

жҽне негізгі шығармаларын қамауда жазған аз жазушының қатарында» деп 

сипаттайды.  
Алайда, қарт қаламгер бҧл мҥмкіндікке қол жеткізуге бір жыл қалғанда туған 

жерді аңсаумендҥниеден озады. 
Кейін жазушыныңабақтыда жазылған «Қылмыс»атты романы Қазақстанда 

тҧңғыш рет 2009 жылы толық кҿлемде Алматыдағы Дҥниежҥзі қазақтары 
қауымдастығының «Атажҧрт» баспасынан екі мың данамен жарық кҿрген. 2010 
жылы қаңтар айында аталмыш романды Мҽдени саясат жҽне ҿнертану институты 
Қазақстанның мемлекеттік сыйлығына ҧсынғанболатын. Бірақ сыйлық 
тағайындайтын комиссия «бҧл шығарманың Қазақстанға қатысы жоқ» дегенді 
кҿлденең тартып, оны тізімнен алып тастаған» [1,8].  

Сонау XXғасырдың отызыншы жылдары еліміз ашаршылықтан есі кетіп елдің 
шеті бҥліне бастағанда қазақтың біршама азаматтары Тарбағатай асып Шҽуешек, 
Кҥйтін, Қҧлжа, Ҥрімші, Дҿрбілжің қалаларына қоныс тепті. Былайша айтқанда 
қазақтың «Тҿре ҧрпақтары» сол қытай жеріне кетті [2, 122]. Осынау халықтың бастан 
кешкен ауыр тағдыры туралы Қабдеш Жҧмаділовтың «Соңғы кҿш», «Таңғажайып 
дҥние», «Тағдыр»сынды романдарынан білеміз. Сол заманда қара қазақ қытай жеріне 
бас сауғалап, талай қиыншылықты кҿрді.Бҧған қоса ашаршылықты бастан кешіріп, 
тағдыр тҽлкегіне тҥсті.Тіпті жаңа дҥниеге келген нҽрестелерін ҧйғырдың, қытайдың, 
дҥңгеннің байларына азын аулақ кҥнкҿріс ҥшін сатты. Осындай ауыр хҽлді бастан 
кешкен Қажығҧмар да «Қылмыс», «Пана» романдарында ҿзінің жҽне ҿзге де қандас-
бауырлардың тарихи типтік образдарын сомдап, ащы шындықтың бетін ашуға 
тырысқан. Жоғарыда айтқанымыздай, аталмыш шығармаларда Қажығҧмар ҿз ҿмір - 
тарихынан сыр шерткен. Демек, қиын тағдырына қарамастан Қажығҧмар білімге 

http://www.azattyq.org/a/1941454.html
http://www.azattyq.org/a/2105320.html
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қҧштар, кҿреген болып ҿскендігін, жастайынан зерек ҽрі сауатты болғанын аңғаруға 
болады. Қажығҧмар Ҥрімшіде оқып, тілші қызметін де атқарған. Кейіннен Шығыс 
Тҥркістан  мемлекетін қҧруға да атсалысқан. Алайда ол мемлекет ҧзаққа бармады, 
бес-ақ жыл ҿмір сҥрген. Кейіннен қытай азаттық армиясы келіп Шығыс Тҥркістанды 
ҿзіне бағындырып алады.  Алайда кҥлімдеп келген қытайдың азаттық армиясы 
қазақтың арыстарын жалмап ҽкетті, «ҧлтшыл, тыңшы» деген айып тағып абақтыға 
жапқан [3, 217]. 

Сол заманда «Тҥрме ҽдебиеті» Шыңжаң ҿлкесінде қалыптасты.Абақтыда 
отырған ақын –жазушылар ҿздерінің шығармаларынтар қапаста жазса да, ҽскери 
адамдардан амалын тауып, тығып ҧстап, халықтың қолына табыс етті.«Тҥрме 
ҽдебиетінің» негізін қалаушылардың біріақын Таңжарық Жолдыҧлы. Оның «Осы таң 
кімнің таңы?», «Жастарыма», «Ақын сыры», «Ҿткен кҥндер» т.б.ҿлеңдері ел 
ауызында тарап, Қазақстанға жеткен.  

Сол тарихи кезеңнің айтулы тҧлғалары Оспан, Нартай, Зуқа батыр бастаған 
кҿтерілісшілер қамауға алынып, ҿлім жазасына кесілген. Ол кҿтеріліс жайында 
Қабдеш Жҧмаділовтың «Жалғыз кҿкжал» атты романында жарияланған. Оспан 
жасақшылары Алтайдан бастап Тарбағатай жерін шарпыған, тіпті Памир тауына 
жеткен ірі кҿтеріліс болды. Бҥкіл Шығыс Тҥркістан кҿтерілді. Оспан батыр ҥш жақты 
кҥрес жҥргізді. Соның ҿзінде тайсалмай тиіп қашып, талай қытай халқын 
ойрандатты.Кейіннен ҧсталып, абақтыға қамалып,ҿлім жазасына кесілді. Бҧл 
жайында: 

Дариғай, бастан дҽурен ҧшқалы тҧр, 
Ер Оспан қара жерді қҧшқалы тҧр. 
Қайтейін қызыл тілім байланып тҧр, 
Алдымда ата жауым дҧшпаным тҧр [4, 149], – деп абақтыда есіл ер соңғы 

шайқасын сезгендей жырлаған екен.  
Оспан батырдың ізін жалғаған қайсар жазушыҚажығҧмар қырық жылдан астам 

тҥрмеде отырса да, сағы сынбай шыдаған. Оның шыдамын шыңдаған – ертеңіне деген 
сенім, ҿзінің бастан кешкен қиын жағдайын суреттеу арқылы Қытайдағы қазақтардың 
қасіретін жеткізу. Кітаптың жазылу стилі  ерекше. Арабтың «Мың бір тҥн » ертегісіне 
ҧқсас, яғни  баяндау тҥрінде қҧрылған. Шыңжаңдағы қазақ ҽдебиетінің ірі тҧлғасы, 
«тҥрме ҽдебиетінің» ҿкілі Қажығҧмар Шабданҧлы «Қылмыс»романын «Ҽділетті 
тергеушім, бір тҥйір ҿтірік айтсам, тас тҿбемнен ҧрыңыз» деп бастайды. «Біз 
отбасымызбен ҥлкен қылмыскерлерміз», «Ең алдымен, ең ҥлкен қылмыскер менің 
анам» [5, 27] - дейді. «...Қылмыскер менің анам» дейтін себебі, дҥниеге ҽкелген ҽрі 
туған жерден айырғандықтан болса керек. 

Шығарма тҥйінінде 40 жыл абақтыда отырса да еш қылмысы шындыққа 
жанаспайтын, жалған жала болғандықтан, «Менің бар қылмысым туған жерімнен 
жырақта ҿмір сҥргенім» [5, 28] - дейді. 

«Тҥрме ҽдебиетінің» шебер жазушысы, қара сҿзден қамшы ҿрген сҿз зергері 
Қажығҧмардың шығармалары туған елімізге қиын жолмен кештетіп жетсе де, бҥгінде 
баспадан жарық кҿріп, қалың жҧртшылыққа ҧсынылды. Сондай-ақ, ҿз оқырмандарын 
тауып, ата-жҧртта марқҧмның рухы асқақтап жатыр десек артық айтпаған болар едік. 
Демек, болашақта ҚажығҧмарШабданҧлының шығармашылығы тереңдей зерттеуді 
қажет етеді. 
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ЖУРНАЛИСТІК ШЕБЕРЛІК ШЫҢЫНА ЖЕТУДЕГІ ІЗДЕНІС 

 

Тарихын білмеген ел болашаққа қанат қаға алмайды дедік. Мҽдениет пен 

ҽдебиетсіз ел – тҧл дегенді де айттық. Сондай-ақ, журналистикасы жоқ елді 

елестетуіңіз де мҥмкін емес. Демек, тулап Тарих, буырқанып ҽдебиет пайда болғанда, 

журналистика да ҿмірге келген.―Юлий Цезарь заманынан бері келе жатқан 

журналистика‖ – деді кей ғалымдар. Бауыржан Жақыпҧлттық журналистиканың 

қайнары, Тҥркілердің тасқа бҥрлеген тарихынан бастау алатынын ту етті [1]. Қош, қай 

уақытта болсын, ҽйтеуір тым ертеде-ақ пайда болғаны рас. Алайда журналистика, ең 

бірінші – ақпарат. Ал ақпарат – ҽлемнің қан айналым жҥйесі. Яғни, мынау тылсым 

дҥние тіршілігіне кіріскенде-ақ, оның қан айналым жҥйесі – журналистика да іске 

қосылған. Сҿзсіз адамның қатысуымен. Шыбынның ызыңынан жеткен ақпараттың 

адам алапатқа айналдыра алады. Ҽрине, ол – журналистиканың қҧдіреті. 

Енді осы бір ықлым заманғы, шашасын ел тарихының шежіресі шайған 

журналистика жайлы айтылған пікірлерге тоқталсақ... 

«Журналистика – жол-жҿнекей жазылған ҽдебиет», – дейді, ағылшындық белгілі 

сыншы – Арнольд Метью [2]. Халықтың қҧты – ҽдебиетке теңеуіне қуануға болады. 

Ал, «жол-жҿнекей жазылғаны» қалай? Кҿлденең кҿк атты немесе аяқ асты, ҥстірт 

дегені ме? Олай болса айтарымыз бар! 

Иҽ, журналист тосынан бір тақырып жайлы аттың жалы, тҥйенің қомында жазуы 

ҽдеткі жағыдай болғанымен, ат ҥсті ештеңе жазылмайды. Себебі, кез келген 

қаламҧстар журналистикаға толыққанды дайындықпен келеді. Сан салалы тақырып 

оның қай бҥйірінен тҥрткілесе де керекті мҽлімет кҿмейінен тҿгілуі тиіс. Сондықтан, 

А.Метьюдің бҧл жердегі «жол-жҿнекейін» тілге жатық, жҥре оқылатын, кҿпке 

тҥсінікті ақпар деп ҧғынған жҿн. 

Ҿзінің бір сҿзінде Максим Звонарев: «Первая аксиома журналистики: К 

читателю обращайся как к умному человеку, но не забывай, что он идиот» - дейді[2]. 

Мейлі, біз ешкімді де есуас санамай-ақ қоялық. Бірақ, оқырманға ақпараттың жоғары 

деңгейде жету керектігі хақ. Ол ҥшін не керек? Ҽрине, шығармашылық шеберлік. Ал 

оған қалай қол жеткізбек керек? Ол ҥшін алдымен «шығармашылық шеберхана» 

ҧғымының басын ашып алған жҿн. 

Бірден айтайық, кімде-кім болса да журналист болып тумайды. Рас, талант 

табиғаттан берілер, бірақ, талант қолыңызға ештеңенің де шылбырын ҧстатпайды. 

Тылсым тҥрде бойыңызға біткені секілді, тылсым ғана ҿше алады. М. Мағауин 

айтқандай: Талант – қарызға берілген дҥние. Оны толыққанды ҧштап, игеріп, игілікке 

жарату арқылы қайтарамыз һҽм сол арқылы белгілі бір саланың шебері болып 

қалыптасамыз. Журналист болып қалыптасу кейбірмамандықтарға қарағанда екі есе 

қиын десек, артық айтқандық емес. Оның ең басты себебі, шығармашылыққпен 

байланыстылығы. Ал шығармашылық екінің бірі, егіздің сыңарының қолымен 

тізгінделер дҥние емес. Шығармашылық – ілімнің істігімен шаншылып, ақыл-ойдың 
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аптабында қақталып, пісіп жетілетін, сан қҧрамды ҿнім. Ҽріден кейін қайталанбас 

қҧбылыс. Ал осы шығармашылық қалай дамиды? Одан «шығармашылық шеберхана» 

қалай қалыптасады? Тереңірек тоқталайық. 

Егер қазақ журналистикасының тарихына ҥңілсек, жалпы публицистиканың 

дамуына назар аударсақ кҿп жағдайды аңғаруға болады. Атап айтқан қазақ ҽдебиеті 

мен қазақ журналистикасындағы ішкі байланыс, тел ҿзектілік. Кҿптеген ақжолтай 

ақын-жазушыларымыз туындыларындағы публистикалық сарынмен 

журналистикамыздың желбауын бестемшелей есіп, керегесін кеңінен қҧрғанын кҿре 

аламыз.Ҿткен ғасырдағы Шоқанның «Жоңғария очерктерінен» бастап, Абай мен 

Ыбырай еңбектеріндегі публистикалық сарындар мен элементтер – қазақ 

журналистикасының бастау бҧлақтары. Одан соң мерзімді басылым ретінде дҥниеге 

келген «Тҥркістан уалаяты» мен «Дала уалаяты» газеттерінің, «Шолпан», «Сана», 

«Садақ» журналдарының атқарған рҿлі ауыз толтырып айтуға тҧрарлық. М. 

Сералиннің орыны бір тҿбе. ХХ ғасырдың басында қоғамдық ҿмірге белсене 

араласқан, мірдің оғындай публистикалық мақалаларымен «ақтаңдаң» атанған 

тҧлғаларымыз А. Байтҧрсыновты, М. Дулатовты, М. Жҧмабаевты, Ж. Аймауытовты 

атамай ҿту – ҽбестік. Сушҽйлі сҿзді серік етпейтін, тағы бір шоғыр ҽдебиетіміздің 

майталмандары С. Сейфулин, Б. Майлин, І. Жансҥгіровтердің публистикалық том-

том еңбектері журналистиканың қҧнды дҥниелері. Одан беріде М. Ҽуезов, 

С. Мҧқанов, Ғ Мҥсірепов, Ғ. Мҧстафиндердің ел ҿмірінен жазған кҿркем очерктері 

мен деректі мақалалары, публистикалық жинақтары шыққаны аян. Сайып келгенде, 

небір классиктеріміз ҽдебиетіміздің жҧлдызын жағып қана қоймай, қазақ 

журналистикасының, публистикасының іргеленуіне сҥбелі ҥлес қосып, паралель 

тҥрде дамытып отырғанын батыл айта аламыз. Бҧлардың барлығында ҿзіндік еңбек 

лабораториясы болды.«Менің сҿйлеу тілімде Абай тілінің мҽдениеті бар»,- деп 

балаша мақтанған М. Ҽуезовтің алып қҧрлықтай шығармашылық шеберханасының 

қақпасы ең алдымен Абай ҽлемімен ашылатыны шындық. Ҽдебиетке «Ҽуезовтік» 

дайындықпен келуді жҿн санаған публистиканың, кҿркем ҽдебиеттің жампозы 

О.Бҿкейдің шығармашылық шеберханасы жоғарыда аталған қаламгерлердің еңбек 

лабораторияларының ҥздік ҿрнектерімен кҿмкерілген деп тҧжырымдауға болады. Ал 

осылардың барлығы бірігіп қазақ публистикасының алып шығармашылық 

шеберханасын қалыптастырды. Кез келген жас журналист осы шеберханада шыңдала 

отырып, ҿзіндік қолтаңба қалыптастырмақ. Осыдан кейін ғана журналист 

шығармашылық шеберлік жолында аянбай тер тҿге алады. 

Ҿз кезегінде шығармашылық шеберлік жайлы белгілі британ журналисі Девит 

Рэндалл: «Шынайы шығармашылық шеберлікке жету ҥшін, ҽрине, теориялық терең 

білім мен бірге мол тҽжірибе қажет», - дейді[3]. 

«Журналистика, элиталық немесе бҧқаралық, еуропалық я америкалық болып 

бҿлінбейді», - дейтін Рэндалл, ҿз ойын қорта келе, мынадай тҧжырым жасайды: 

Шығармашылық шеберліктің барылық қырларын меңгерген журналистердің ҿзіндік 

жеке идеялары болады, олар дҽстҥрлі тҽсілдермен емес, жаңаша жҧмыс істеуге 

талпынады, «біз неге олай емес, былайша жҧмыс істейміз?» деп сҧрайды. Олар жақсы 

журналистика барлығына да тҥсінікті болуға тиіс деп есептейді. 

Ҽрине, шығармашылық шеберлік жолында Девит Рендалл айтқантерең білім мен 

мол тҽжірибеден бҿлек, бірқатар қарапайым принциптерді де басшылыққа алған жҿн. 

Мҽселен, журналист ҿз қызыметінде тек қана шындық пен объективтілікке жҥгінуі 

тиіс. Халықты қашан да жан-жақты ҽрі дҽл де, анық ақпаратпен қамтамасыз ету – 

журналистің басты борышының бірі. 
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Журналист еш уақытта қателеспеуі тиіс. Бір журналистің қателігі мыңдаған, 

миллиондаған адамдардың қателігіне ҽкеліп соғуы мҥмкін. 

Сондай-ақ, этика, мҽдениет, сҿйлеу ҽдебі сынды функциялар да, шеберлік 

деңгейіне жеткен журналистің бойынан табылуы тиіс. 

Белгілі американдық журналист, публицист, қоғам қайраткері Чарлз Андерсон 

Дейна ҿзінің бір сҿзінде: «Адамды ит қауып алса – жаңалық емес, жаңалық – адам 

итті қауып алса...», - деп келтіреді[2]. Ойланарлық... Ҽрине, мақаладағы«адам итті 

қауіп алды» деген тақырып, газет бетін кҿзімен сҥкей ҿтіп бара жатқан оқырман 

назарын ҿзіне тоқтатары сҿзсіз. Ҽйткенмен миға қонымсыз ғой. Сонда бҧл – 

шығармашылық шеберлік пе, ҽлде ақпаратты ҿткізудегі қҧйтырқылық па? 

Ендігі сҽт, С. Корконесенконың мынадай сҿзін еске алыңыз. «... кім де кім 

ақпаратты кҿп білсе, оны таратудың жолын білсе сол – журналист жҽне 

журналистиканың негізін салушы». Жауап та табылған сияқты. Ендеше, ақпаратты 

тарата білу, жеткізе-ҿткізе білу де журналиске тҽн шеберлік. Дегенмен, солай екен 

деп біржола қоғамды да оқырманды да кереғарлыққа ҥйретудің қажеті жоқ. Ҽркімнің 

бір шапанын теріс айналдырып кигізу шын шеберге тҽн емес. Ағылшынның ҽйгілі 

драматургы Джордж Бернард Шоудың: «Газет, велосипед апаты мен ҿркениеттің 

кҥйреуіндегі айырмашылықты білмейді», – деуінде ҥлкен мҽн бар. Жағдайды 

жалпылама тҥрде сҥкей жазу журналиске ешқандай шығармашылық абырой 

ҽкелмейді. Ой – ҽрқашан анық ҽрі тҥсінікті болуы шарт. 

Журналистікшығармашылық шеберлікке жетудің кҿрінісі ретінде,белгілі 

жазушы Ҽ. Нҧршайықовтың еңбек жолын жарқын мысал ретінде қарастыра аламыз. 

Ҽ. Нҧршайықов кҿрген білгендерінің барлығын ерінбестен дҽптерге тізе берген. Бҧл – 

бҽріміз ҥшін ҥлгі аларлық қасиет. Осы ретте Жазушының ҿзі: «Газетке мақала жазу 

ҥшін алдымен ақиқат керек. Ақиқатқа негізделеген мақала, хабар, очерк қана жҧрт 

кҽдесіне жарайды. Бес бҿлмелі ҥйге қанша кірпіш керек болса, сонша кірпішті екі 

бҿлмелі ҥйге жҧмсаудың қажеті жоқ. Ендеше жанрына қарай жазылмақ мақалаларға 

жҧмсалар ақиқат мҿлшері де ҽртҥрлі. Ақиқат пен тақырып бір-біріне байланысты 

екені мҽлім. Сондықтан, кейде ақиқат тілшіні тақырыпқа қарай жетектейді де, кейде 

тақырып тілшіні ақиқатқа қарай бастайды. Ақиқат жинаудың бҧл екі ҿткелінен 

ҿтпейтін тілші жоқ», - деп жазады. 

Жазушының қай шығармасын алсаңыз да дерек, факт, қҧжат секілді 

материалдарға жан бітіріп, ҿзі кҿріп, бастан ҿткерген немесе замандастары куҽ болған 

жағдайды суреттейтінін байқайсыз. Осыдан шығармашылық шеберлік, кҥнделік 

жазудан тарихи дерекнама жазуға дейінгі аралықтағы ерекше кҥрделі жҽне ҧзақ ҥрдіс 

екенін тҥйсінеміз. 

Жақсы журналистика жалпыға бірдей тҥсінікті болады дедік. Ой – екі 

ҧштылыққа апармайтындай нақты болуы керек дедік. Ал, журналистің ойы – 

практикалық істің ҿзі емес, бірақ соның қозғаушы фактор болып табылады. Ал 

тақырып болса, сол кҥнделікті ҿмірден кҿрген-тҥйген, оқиға, қҧбылыстардан алған 

ҽсер мен информациялық қажеттіліктерден туған нақты практикалық істің бастауы 

деуге болады. Материал жазылып біткенге дейінгі ҽрбір сҽттің, мезеттің 

шығармашылық адамы ҥшін ҿзіндік орны бар. Айталық, материал сын тҧрғысында 

жазылуы керек пе, ҽлде ҧнамды тҧрғыда жазылуы керек пе? Мҧның ҿзі редакция мен 

журналистің мақсат-мҥддесіне ҽрі кҿтерілгелі отырған мҽселенің қай бағытта 

екендігіне де байланысты. Бҧл жерде қҧбылыс жақсылық туралы ма, жамандық 

туралы ма?... осы екі типтік жағдайды журналистиканы зерттеуші В.А.Аграновский 

ерекше бҿліп қарайды. Себебі, бҧл – материалды жазудың ҽдісіне келіп тірелетін 
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мҽселе. Қорта айтқанда, материалдың қандай тҧрғыда жазылатыны – публистикадағы 

негізгі принципті айқындайды. 

Сҿз жоқ, бҧл журналистік шеберлік мҽселелерінің басты негіздерінің 

бірі.Сонымен қатар шығарманың даралылығы мен ондағы қиялдың да рҿлі ерекше 

жҽне олар тікелей журналистің шеберлігіне байланысты. Қиял мҽліметті ҿзгеше 

жеткізуге жетелейді. Ҽдеби хабарлардың майлы ҿзегіне айналғанмен, саяси, 

қоғамдық, ҽлеуметтік мҽселелердің оң жамбасына жатпайтынын айтқан жҿн. 

Ал шығарманың даралылығы –тақырыптан, идеядан, композициялық 

қҧрылымнан кҿрініс табады. 

Ақпаратты алу мен таратудың жолы қаншылықты салалы болса, шығармашылық 

шеберлікке жету жолы да соншалық қилы. Алдыңыздағы мыңдаған шығармашылық 

шеберханаларды шарлауыңызға болады. Тек ілкі жаңалықтар мен ҿрелі ҿрнектер 

арқылы қолтаңба қалыптастыру ҥшін ғана. Анадан-мындан ой ҧрлап ғҧмырлық жаза 

алмайсыз. Кешікпей жазарыңыз шығармашылық бедеулікке ҧшырайды, сеніңіз. 

Шындық жҽне объективтілік. Шындық жолында Соня Гольденберг айтқанындай 

«ҿлім цензурасымен» ажал қҧшқандар да бар. Ҽрине, шеберлік шыңына жету ҥшін 

ажал қҧшу міндет емес. Алайда жалғандыққа бару да халықтың ту сыртынан 

пышақтау. 

Шеберлік шыңына жеткен журналистің қаламы – қашан да халықтың 

желбағары. 

 

ҼДЕБИЕТТТЕР ТІЗІМІ 

1. Жақып Б. Публистикалық шығармашылық негіздері. – Алматы: Қазақ 

университеті. – 40 б. 

2. Журналистика – ҿзің білмейтін нҽрсені ҿзгеге тҥсіндіру. – Блог – FaraOn; 2012. 

3. Рэндалл Д. Ҽмбебап Журналист.– Ҿскемен: Шығыс Полиграф, 2014. – 12 б. 

 

УДК 37.02 

ЖИЛЕНКО Т.С., АХМЕТОВА Б.А. 

КГУ имени Ш. Уалиханова, г. Кокшетау 

 

ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК ОСНОВА ВОСПИТАНИЯ РЕБЕНКА В 

НАЦИОНАЛЬНО-СМЕШАННОЙ СЕМЬЕ 

 

С семьей тесно связано как психическое,так и физическое здоровье ребенка. 

Крепкая, дружная, благополучная семья,в которой присутствует толерантность во 

взаимоотношениях детей и родителей,  являетсяосновой, которая нейтрализует 

отрицательное влияние среды на ребенка.  

Толерантность (от лат. tolerantia – терпение) – терпимость к кому-либо или к 

чему-либо, готовность и способность предоставить другим возможность свободы 

мысли и действия; предполагает стремление достичь взаимного понимания и 

согласования самых разных установок, ориентации и мотивов, не прибегая к насилию 

и принуждению, к подавлению человеческого достоинства, а используя гуманные, 

социально-позитивные способы и средства взаимодействия между людьми: диалог, 

переговоры, согласие, партнерство, взаимопомощь, сотрудничество [1]. 

Толерантность, по мнению российского психолога А.Г.Асмолова, понимается 

как «социальная норма, определяющая устойчивость к конфликтам в поликультурном 

обществе. Формирование толерантного типа сознания позволит снять негативные 
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влияние стереотипов восприятия и снизить конфликтный потенциал, а, 

следовательно, предотвратить развитие конфликтов и напряженности»[2]. 

При воспитании ребенка и формировании у него толерантности необходимо 

учитывать то, что дети отражают отношения и характеры самих родителей. 

Основными условиями, которые благоприятствуют развитию ценностных качеств 

личности, являются: умение выслушивать детей, прощать проступки, договариваться 

при разногласиях, уважать мнение и выбор своего ребенка. 

Воспитание в духе толерантности способствует формированию навыков 

независимого мышления, критического осмысления и выработки суждений, 

основанных на моральных ценностях. 

Национально – смешанная семья, это маленькая ячейка, где гармонично 

сочетаются различные виды культур, традиций, языков, где в итоге формируется 

единое поликультурное воспитание с изменением различных внутрисемейных 

ценностных ориентаций, где на развитие адаптации и коммуникации субъектов 

семейных отношений, оказывают  влияние и условия поликультурной среды [3]. 

В последнее время, возрос интерес к межнациональным семьям, к особенностям 

воспитания в таких семьях, итогом которых являются маргинальные личности в 

обществе. 

На сегодняшний день в Республике Казахстан практически каждый седьмой 

брак является межэтническим. Вопросам межэтнических браков посвящены работы 

Уалиевой С.К., Наумовой О.Б., Калышева А.Б. [4,5]. Национально-смешанная семья 

сегодня переживает сложный период, в связи со сложившейся ситуации в стране и 

мире. Эта проблема очень важна, на современном этапе ее рассматривают ученые 

разных направлений философии, социологии, экономики и др. Различные аспекты 

воспитания детей в национально-смешанных семьях мы находим в работах 

российских ученых Атоян А.Г., Медведевой Н.И., Волкова А.Г., Маллаева Д.М., 

Омаровой П.О., Гасановой З.З. 

Вопросы, связанные с межнациональными отношениями в национально-

смешанных семьях, всегда были непростыми, а сегодня они приобретают особую 

актуальность в связи с одновременно происходящими в современном мире двумя 

процессами: взаимопроникновением различных культур и стремлением к 

обособлению национальных традиций. 

Смешанная семья – это полиэтничная среда, в которой на микроуровне 

формируется культура межэтнического общения, и детям, выросшим в подобной 

семье, легче вступать в контакты с представителями других этносов, чем детям из 

однонациональных семей: этнические границы не являются для них столь четкими и 

однозначными. Будущая жизнь и деятельность человека во многом определяется тем, 

в какой семье рос ребенок, какая атмосфера царила в ней, какими были ценностные 

установки этой семьи, как проходила социализация ребенка и т.д. Хорошо известно, 

что именно семье принадлежит основная функция трансляции и воспроизводства 

культуры в соответствии с нормами и ценностями общества, в котором формируется 

личность. Таким образом, именно в семье происходит социализация индивида.  

Главная функция поликультурного воспитания в национально-смешанной семье 

заключается в устранении  противоречия между нормами и средствами воспитания и 

обучения доминирующей в семье нации и этнического меньшинства в лице одного из 

родителей.  

Основными критериями определения степени поликультурного воспитания в 

межнациональной семье являются: 
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– сформированность таких взглядов на культуру, когда признается и 

принимается постулат о многообразии культур и их взаимосвязи; 

– осознание того, что сам факт многообразия культур весьма важен для развития 

и самореализации человека как личности;  

– формирование  положительного отношения  к различиям в культурах разных 

народов; 

– развитие таких умений и навыков, которые позволяли бы человеку в процессе 

взаимодействия с носителями разных культур на основе толерантности и 

взаимопонимания [3]. 

В национально-смешанных семьях детям очень трудно гармонично и одинаково 

равномерно принять мир культуры и традиции именно обоих родителей (чаще всего 

возникают трудности связанные с языком, который ребенок будет использовать). 

Однако, имеется важный аспект, который обеспечит вполне стабильность самих 

семейных отношений, ‒ это наличие любви, она вполне может и вправе прощает 

обиду, уничтожая препятствия на своем пути [6]. 

Наличие любви в национально-смешанных семьях помогают создать 

благоприятный психологический климат, который благоприятно действует на ребенка 

и его развитие. В качестве показателей состояния психологического климата любой 

семьи исследователи выделяют следующие: степень эмоционального комфорта, 

уровень тревожности, степень взаимного понимания, уважения, поддержки, помощи, 

сопереживания и взаимовлияния; место проведения досуга (в семье или вне ее), 

открытость семьи во взаимоотношениях с ближайшим окружением[7]. 

По мнению Тюлькиной Д.В., процесс воспитания ребѐнка в условиях 

национально-смешанной семьи имеет ряд особенностей. Перечислим некоторые из 

них: 

– в национально-смешанных семьях довольно прочные внутренние связи между 

ее членами; 

– в национально-смешанных семьях имеется определенный биэтнокультурный и 

воспитательный потенциал, нуждающийся в своем дальнейшем развитии; 

– воспитание детей в большинстве случаев имеет направленность в сторону 

толерантности и терпимости, что соответствует требованиям и закономерностям 

общественного развития; 

– дети, воспитывающиеся в национально-смешанных семьях, отличаются от 

детей из однонациональных семей большей лояльностью и толерантностью, что 

свидетельствует об определенных адаптационных способностях; 

– на процесс воспитания детей оказывают существенное влияние как внутренние 

этнокультурные факторы: межэтнические установки родителей, их цели и мотивы в 

воспитании детей, так и внешние этнокультурные факторы: условия окружающего 

социума, его стереотипы и представления; 

– родители должны обладать достаточным уровнем этнической культуры, 

адекватной самооценкой и самосознанием, чтобы вырастить и воспитать в своем 

ребенке биэтнокультурную личность; 

– оптимальными средствами воспитания детей являются средства народной и 

научной педагогики [8]. 
Семья дает ребенку важный опыт взаимодействия с окружающими, в ней он 

учится общению, осваивает приемы коммуникации, учится умению слушать и 
уважать мнение других, терпеливо и бережно относиться к своим родственникам, 
близким, к людям другой национальности. Большое влияние в воспитании 
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толерантного поведения имеет личный опыт родителей. Прежде всего, атмосфера 
отношений в семье, характер взаимодействия между родителями, между 
родственниками, отношение к другим людям детьми существенно влияют на 
формирование толерантности у ребенка. Каждый родитель хочет видеть своего 
ребенка благополучным и успешным, комфортно чувствующим себя в социальной 
реальности, и, конечно, каждый хочет, чтобы его ребенка не коснулись проблемы 
асоциального поведения, наркомании, алкоголизма. Но часто родители забывают 
основную аксиому педагогики, которую сформулировал еще К.Д. Ушинский и 
которая заключается в том, что личность формируется личностью, а характер – 
характером.  

Толерантность в национально-смешанной семье рассматривается как 
стабилизирующий фактор и  основа семейного благополучия. Одним из важных 
компонентов воспитания в таких семьях является  культура межнациональных 
отношений и  этническая толерантность.  Родителям, воспитывающих детей в 
национально-смешанных семьях необходимо делать акцент на развитие у них 
межнациональной толерантности. 

Межнациональное воспитание, начиная с дошкольного возраста, должно 
способствовать тому, чтобы, с одной стороны, ребенок осознал свои корни и тем 
самым мог определить место, которое он занимает в мире, и с другой - привить ему 
уважение к другим культурам. 
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ЖАҺАНДАНУ ҤРДІСІНДЕГІ ДІН ЖҼНЕ ҚОҒАМ 

 

«Қандай формациялық қоғам болсын,дінсіз қоғам болмайды» - дейді Анри 

Бергсон. Бҧл сҿздің терең астарында,терең бір философиялық ойды аңғаруға болады. 

Ҿйткені дін бар жерде сенім бар,сенім бар жерде адамдардың жарқын ҿмірге деген 

қҧштарлықтары артып,болашаққа зор ҥмітпен қарайды. Осы ҥміт арқылы ҿз істерінде 
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толағай табыстарға жетіп,ҽр тҥрлі ғылыми жаңалықтардың ашылуы да адам 

бойындағы кҥш-қуат сенімде екендігі белгілі. Адамдар бойындағы рухани 

адамгершілік қҧндылықтардың негізі діннен бастау алып, халықтың кемелденіп ҿсіп 

ҿркендеуімен ҧлт болып қалыптасуында маңызды рҿл атқарады. Адамзат баласының 

дамуында діннің қоғам ҿміріне ҽсер етіп ықпал жасауы, діни экстремизм мен 

терроризм ҽрекеттерінің белең ала бастауы бҥкіл ҽлемді толғандырып ҿзекті мҽселеге 

айналды. Дін мҽселелері қай кезеңде болсын қоғам мен мемлекет ҥшін аса маңызды 

да кҥрделі болып табылады. Бҧқара халық кҿңіліне селкеу тҥсірмей дін жайлы дҧрыс 

кҿзқарас пен тҥсінікті қалыптастыру қазіргі уақыттағы ең маңызды да ҿткір 

мҽселелердің бірі. 

Қазақстан Республикасының Конституциясына сҽйкес еліміз – демократиялық, 

зайырлы жҽне қҧқықтық мемлекет.Оның ең қымбат қазынасы-адам жҽне адамның 

ҿмірі,қҧқықтары мен бостандықтары деп кҿрсетілген. Осыған орай, Қазақстандағы 

мемлекеттік шешімдер қандай да бір діннің немесе олардың жекелеген 

ҧстанушыларының мҥдделерін емес, бҥкіл қоғамның мҥдделерін ескеріп 

қабылданады. 

Зайырлылық − мемлекеттің, ал діндарлық – жеке тҧлғаның сипаты. Зайырлы 

мемлекет аясындағы қоғамда діндар да, дінсіз де, дін талаптарын орындайтындар да, 

қҧлшылық жасамайтындар да қатар ҿмір сҥре береді [1.37]. 

Ал зайырлылықтың негізгі қағидаттары ар-ождан мен діни сенім бостандығы, 

қҧқықтық қорғалу, адамгершілік пен ҿнегеліліктен бастау алатын жоғары рухани 

қҧндылықтар, ҿзара қҧрмет, тҥсіністік, толеранттылыққа негізделген ҧлтаралық жҽне 

дінаралық татулық секілді мемлекеттің ішкі тҧрақтылығы мен дамуын қамтамасыз 

ететін ҧстанымдарға тҧғырланады. 

Діни сенімге байланысты Конституцияның 14-бабында: «Тегіне, ҽлеуметтік 

лауазымдық жҽне мҥліктік жағдайына, жынысына нҽсіліне, ҧлтына, тіліне, дінге 

кҿзқарасына, нанымына, тҧрғылықты жеріне байланысты немесе кез келген ҿзге 

жағдаяттар бойынша ешкімді ешқандай кемсітуге болмайды». 19-бапта: «Ҽркім ҿзінің 

қай ҧлтқа,қай партияға, жҽне қай дінге жататынын ҿзі анықтауға жҽне оны кҿрсету-

кҿрсетпеуге хақылы» – деп жазылған. 22-бапта:«Ҽркімнің ар-ождан бостандығына 

қҧқығы бар. Ар-ождан бостандығы қҧқығын жҥзеге асыру жалпы адамдық жҽне 

азаматтық қҧқықтар мен мемлекет алдындағы міндеттерге байланысты болмауға 

немесе оларды шектемеуі тиіс» – деп нақтыланған[2.]. 

Қазақстан Республикасы ҿз азаматтарының діни сенімдері мен кҿзқарастарына 

байланысты дискриминацияға жол бермей,дҥние танымдық жҽне рухани ізденістерін 

ҿздері анықтаудағы еркіндікке конституциялық деңгейде жҽне ҿзге ҧлттық 

заңнамалық негіздер ретінде кепілдік берді. 

Қазіргі кезеңде ҽлемде экономикалық,саяси жҽне ҽлеуметтік даму мҽселелері 

ҿзекті болып отыр.Алайда,адамзат іс-ҽрекеттерінің кез келген саласын мҽдениет, 

соның ішінде рухани іс-ҽрекет анықтайды. Жаһандық ҥрдістер аясында қазіргі 

таңда,кҿптеген мемлекетте, ҽсіресе, посткеңестік мемлекеттерде дҽстҥлерді, ҧлттық 

рухани мҧраны сақтау, діни ҧйымдардың қоғамдық ҿмірдегі орны мен рҿлдерін 

анықтау жҽне социомҽдени мҽселелерді шешу аса ҿзекті мҽселе болып отыр [3.102]. 

Жаһандану заманындағы жҥріп жатқан ҥрдістер барлық мемлекеттерге ҿз 

ықпалын тигізуде.Қазақстан Республикасыда ашық, демократиялық қоғам ретінде 

ҽлемдік қауымдастықтың белсенді мҥшесі болып, тҥрлі ҽлемдік, халықаралық жҽне 

аймақтық қоғамдық, саяси, экономикалық жҽне мҽдени ҥрдіске араласып отыр. 
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Жаһандану кезеңінің ең басты мҽселелерінің  бірі, ол мҽдени,ҧлттық жҽне діни 

ерекшеліктерді унификациялау мен оларды сақтауға деген ҧмтылыстардың 

ҥйлесуі.Бірқатар ғалымдар осы салада анық кҿрінетін ҥш альтернативті бағыттарды 

бҿліп кҿрсетеді: 

– ҧлтаралық жҽне дінаралық ерекшеліктерді толықтай жоюды білдіретін 

унификация. 

– кез келген жолмен ҿзіндік мҽдени,ҧлттық жҽне діни ерекшеліктерді ҿзгеріссіз 

сақтауға деген ҧмтылыс. 

– ҧлттық,мҽдени  жҽне діни ерекшеліктерді сақтай отырып,ҿзге мҽдени жҽне 

діни жҥйелерге толерантты қатынас танытып, жаһандық унификацияның белгілі бір 

элементтерін орынды ҥйлестіру [3.110]. 

Осы бағыттар елдің ҽлеуметтік,қоғамдық-саяси жҽне рухани санасына олардың 

дамуына зор ықпалын тигізеді. 

Осыған орай, қазіргі таңда Қазақстан қоғамында осы аталған бағыттар арасында 

қарама-қайшылықты ҥш бағытты атап кҿрсетсе болады. 

Қоғамдық ҿмірдегі стеротиптерді, ережелер мен қалыптасқан қоғамдық 

қатынастарды жаһандық ҥрдістер аясында унификация лауға ҧмтылған батыстық 

либералды мҽдениеттің тҥрлі технология лар арқылы қоғамдық санаға тигізетін 

ықпалы, 

Батыстық ықпалға қарсылық ретінде, дҥниетанымдық плюрализм аясындағы 

таза исламға негізделген, ҧлттық жҽне дҽстҥрлі мҽдениет ерекшеліктерін 

мойындамай, тек діни бірегейлікті жоғары қоятын ағым. 

Осы аталған екі ағымды сынайтын, ҧлттық болмыс пен дҽстҥрлі мҽдениет пен 

ментальділікті сақтауға ҧмтылған ҥдеріс немесе бағыт.  

Қазіргі таңда, жаһандық деңгейде ҽлемдік мемлекеттердің эконо микалық, саяси, 

ҽлеуметтік мҽдени салаларында экономикалық жағы нан ықпалды болып келетін 

батыс елдерінің тарапынан осы салалар ды унификациялау ҥрдістері басым тҥседі. 

Мҽселен, осы батыс елдерінің саяси философиясы мен қоғамдық шарттарынан 

туындаған қҧқықтық жҥйелер ҿзге елдерге мҽжбҥрлеу саясаты, сол елдердегі 

экономика жҽне мҽдениет салаларында кҥрделі ҿзгерістерге алып келеді. Сондықтан, 

қазіргі таңда, батыс елдері ҿздерінің қызығушылығын мемлекеттердің экономикасына 

тікелей араласпасада, оның қҧқықтық жҽне ҽлеуметтік-мҽдени саласына ықпал етуге 

ҧмтылады [3.110]. 

Қазақстан Республикасы тҽуелсіздік жылдары белсенді миссио нерлік іс-

ҽрекеттердің полигонына айналды. Діни істер жҿніндегі Комитеттің мҽліметтеріне 

сҽйкес елде ҽлемнің 25 мемлекетінен 367 миссионерлер қызмет етеді.Олар негізінен 

АҚШ, Словакия, Польша, Германия, Оңтҥстік Корея, Италия, Украина жҽне тағы 

басқа мем лекеттерден келген. Қазақстандағы жаңа діни ағымдардың барлығы дерлік 

шетел миссионерлердің қызметін пайдаланады [3.104] – деп кҿрсетілген. Осы 

мҽліметтер арқылы шет мемлекеттердің Қазақстанға деген діни экспансиясын 

аңғаруға болады. 

М. Онучко Қазақстан Республикасының жаңа дҽстҥрлі емес діни ағымдарды 

талдай келе,келесі екі мҽселені бҿліп кҿрсетеді: 

1. Дҽстҥрлі емес діндердің жаппай таралуы елдегі діни ағымдардың балансының 

бҧзылуына алып ҽкелді. Дҽстҥрлі діндер шетелдік миссионерлердің іс-ҽрекетіне теріс 

кҿзқарас танытып, оларды прозелитзимен айналысты деп айыптайды. Осыған 

байланысты, ел арасында жаңа діни ҧйымдардың іс-ҽрекетіне қарсы ҧлттық жҽне діни 

негізде конфликтілерге алғышарттар мен жағдай жасалынады. 
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2. Дҽстҥрлі емес діндердің ҽрекеті жастарды ҿз жанҧяларынан кетуге жҽне 

ҧлттық қҧндылықтарынан бас тартуға, ҧлттық дҽстҥрлі мҽдениетті бҧзуға алып келеді 

[3.105]. 

Сыртқы факторлардың ҽсерінен қазіргі уақытта қоғамда орын алып отырған 

осындай ҥрдістер бір-бірімен қарама-қайшылықта бола отырып кері жағымсыз 

нҽтижелерге ҽкелуде. Таза ислами бағытқа негізделген ҧлттық жҽне дҽстҥрлі 

мҽдениеттің ерекшелігін мойындамайтын ағым қазіргі мҽдени ҥдерістерге белсенді 

араласып, саяси кҥшті қҧруға ҧмтылуда.Ең қауіптісі мемлекет тҧрақтылығы мен 

қауіпсіздігіне қатер тҿндіретін діни догматизм идеяларын кеңінен насихаттап діни 

сауаты тҿмен жастарды радикалды діни ҧйымдар ҿз қатарынатарту тенденциясы 

байқалуда.  

Дін мҽселесі жайлы сҿзінде Елбасы Н.Ҽ. Назарбаев: «Біз бҧқара санасындағы 

діншілдіктің артуына ҽзір болуымыз керек, онда тҧрған қатерлі ештеңе жоқ. Жалпы 

дін ҿздігінен ҿнегелі ақиқаттан бҿтен ештеңе ҥйретпейді. Жалғыз-ақ, бізге қауіп 

тҿндіретіні: діни біліміміздің деңгейі онша жоғары болмай отырғаны» [4.14], – деп 

адамдардың діни сауатының тҿмендігіне айрықша назар аударды.  

Сырттан келген жат ағымдардың ықпалына тҥсіп,діни сауаттылықтың 

тҿмендігінен дінге сенушінің қоғам мен мемлекетке қауіп-қатер туғызатын адамға 

айналатындығы белгілі.Соқыр сенімнің жетегіндегі адамның  діни экстремизм мен 

терроризмнің  қолшақпарына айналып шыға келуі таңсық емес. Ҽлемде жҽне 

Қазақстан қоғамында діннің рҿлінің артуы мен қоғамдық сана мен қоғам салаларына 

тигізетін ықпалына байланысты діни факторға соңғы кезде ерекше назар аударылып 

келеді. Діни лаңкестік пен террористік актілердің орын алуы, дҽстҥрлі емес 

ағымдардың заңға қайшы жҽне заң бҧзушылық  ҽрекеттері қоғамдағы діни жағдайға 

ҿз ҽсерін тигізбей қоймады. 

Елдегі діни ахуалды мемлекеттік тҧрғыда реттеудің жаңа тетіктері мен 

механизмдерін қабылдап іске асыру мақсатында, 2011 жылы 18 мамырда Қазақстан 

Республикасының Президенті Нҧрсҧлтан Назарбаев «Қазақстан Дін істері агенттігі 

туралы» Жарлыққа қол қойды. 

Еліміздің «Діни қызмет жҽне бірлестіктер туралы» заңы қайта тіркелді. Дін 

саласындағы қатынастар қайта талдау мен жіктеуден ҿтті. Конфессияаралық жіктеу 

негізінде олардың нақты саны 46 емес 17 екендігі анықталды [5.4]. 

Қазақстан қоғамының діни саласында мемлекеттің конфессияаралық қарым-

қатынастарды сақтау мен сенім бостандығын қамтамасыз ету саласында салиқалы да, 

салмақты саясат ҧстанып келеді. Дҥние жҥзіне дінаралық татулықтың ҥлгісін ҧсынып 

ҿзге дінді ҧлт ҿкілдерінің бір бірімен татулықта ҿмір сҥруінің негізін қалап келе 

жатқан мемлекет десек артық айтқандық емес. 

Қазіргі таңда, кең-байтақ қазақ елі кҥллі ҽлемге ҿзінің дінаралық келісім мен 

ҧлтаралық татулықтың алтын ордасы екендігін паш етіп отыр. Діндер диалогын 

қамтамасыз ету, діни тҿзімділікті, діни тағаттылықты нығайту – Қазақстанның ішкі 

жҽне сыртқы саясатының шешуші басымдықтарының бірі болып табылады [6.42]. 

Қазақ жерінде ынтымағы мен бірлігі жарасқан, мақсаты мен мҥддесі де ортақ 

130-дан астам ҧлт пен 18 конфессия ҿкілдері тату-тҽтті мҽміледе ҿмір сҥріп жатыр. 

2006 жылдан бастап қасиетті Қҧрбан айттың бірінші кҥні мен православиенің 

Рождествосы 7 қаңтар демалыс кҥндері болып бекітілді. 

Халқымыз ҥшін жат мҽдениет пен идеологияны мақсат етіп Қазақстан 

қоғамының бірігуі мен тҧрақтылығына сырттан келген ағымдар, адамдар санасын 

улап, ҿздерінің жымысқы ойларын жҥзеге де асыра бастағандығы белгілі. Ҿз Отанын 
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тастап жат елге Сирияға бет алған жастарымыз бен жанҧяларымен кеткен жандар 

қаншама. Биылғы жылғы 5 маусымда болған Ақтҿбедегі террорлық ҽрекет қоғам 

алаңдаушылығын туғызғандығы белгілі. Кейінгі уақытта араб дҽстҥріне 

еліктеушілікте қоғам талқысында жҥрген мҽселелердің бірі. 

Дін – жер бетіндегі адам баласынының болмысына имандылық иірімдерін 

сіңіруге қызмет ететін идеология. Ал бҧл ҿз кезегінде ҧлт тық идеяны 

қалыптастырады. Ҧлттық идея ҧлттық рухтан бастау алады. Ҽлеуметтің ҽртҥрлі 

халықтардан қҧралатыны жҽне ҽртҥрлі діндерді ҧстанатыны белгілі. Сол халықтар 

мен этностар арасында дін арқылы тҥсіністік пен сыйластықты, келісім мен 

татулықты, сабыр мен шыдамдылықты, мейірім мен сҥйіспеншілікті орнатуға 

болатыны тағы белгілі. Дін ҧлттық сана-сезімді қалыптастырып, Отанға деген 

мақтаныш пен оның тарихына деген сҥйіспешілік, ҿз еліне, мҽдениетіне, салт-

дҽстҥріне, яғни, патриоттық сезімге кіретін тҥсінікке тҽрбиелейді. 

ХХІ ғасырдың ҽлемдік ішкі тҽртібі мен бет-бедері айқын сипат алған шақта, 

діннің шын мҽніндегі ҿркениетті, адами тҽрбиені, демократияны ҧлықтайтын асыл 

қасиеттерін халыққа жеткізіп тарату жҽне тҥсіндіру – діни сауаттылықты арттыру, 

біздің халқымыздың рухани кемелдігін арттырудың кепілі жҽне еліміздің 

қауіпсіздігінің қҧрамдас бҿлігінің бірі. 

Белгілі қоғам қайраткері Мырзатай Жолдасбеков: «Дін – ҧстай алсаң қасиетің, 

ҧстай алмасаң қасіретің» – дейді. Қоғамның ажырамас бҿлігі дінді қасіретке емес, 

қасиетке айналдыру – бҥгінгі кҥннің ең басты талабы. 
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ФОЛЬКЛОРЛЫҚ ЖАНРЛАРДЫҢ ҦЛТТЫҚ СИПАТЫ 

 

Жанр – тек типологиялық қана ҧғым емес, ол – ҽрі тарихи ҧғым, қҧбылыс, 

категория. Сондықтан жанрды зерттеу ҥшін оның қашан, қай дҽуірде пайда болғанын 

анықтау аса маңызды. Ҿйтпеген жағдайда зерттеп отырған жанрдың басқа жанрлар 

арасындағы ролі мен орнын, маңызын ашу, сондай-ақ оның ҿзіндік қасиеттерін 

анықтау оңай емес.Жанр – тарихи категория. Ол ҽр дҽуірде, ҽр кезеңде ҽр тҥрлі 
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ҿзгерістерге ҧшырап отырады. Бҧл туралы болгар ғалымы Ц. Тодоров былай деп 

жазады: «Жанрдың тҧрақты белгілері ҽр дҽуірге сҽйкес ҿзгеріп, кҿптеген қосымша 

сипат қабылдайды. Бірақ, ол сипат аса маңызды деп танылмайды, сондықтан 

шығарманы белгілі бір жанрға саралауда оның айтарлықтай ҽсері болмайды. Сол 

себепті тарихтың ҽр тҧсында бір шығарманың ҿзі ҽр қилы жанр болып есептелуі 

мҥмкін. Мҧндай жағдайда басты роль атқаратын нҽрсе – шығарма қҧрылымының 

(табиғатының) қай белгілері мҽндірек деп саналуында. Мысалы, антика заманында 

«Одиссеяны» «эпопея» жанрына жатқызған болса, біздің уақытымызда оны «жыр» 

жанрына, яки «мифологиялық жыр»  жанрына жатқызып жҥр» [1]. 

Қазақ фольклорындағы ҧлттық сипаттың да ҿркен жайып, дараланып, кейде 

ҿзара, бірлік, ҥндестік тауып жатқаны сезілуде. Бҧл да типология жолымен шешілетін 

бҥгінгі кҥннің кҥрделі мҽселелерінің бірі. Типология – ғылымның салыстыра 

зерттейтін тҽсілі. Екінші сҿзбен айтқанда, ҽрбір затты жҽне табиғат пен қоғамдық 

қҧбылыстарды ғылымның ҽр жҥйесінде бір-бірімен салыстыра, теңестіре отырып, 

олардың қалай пайда болғанын, даму жолдарын, ҿзара ҧқсастық, ерекшеліктерін 

анықтайтын сала. Бҧл тҽсіл, ҽсіресе, тіл білімі ғылымында жиірек қолдауын табуда. 

Онда ҽрбір ҧлт тілінің жаратылуы, оның кҿршілес халықтар тілімен ҧқсастық 

ерекшеліктері, морфологиялық тҥзілісі, жіктелу жҥйелері қарастырылады.  

Типологиялық жағынан қарастырғанда қазақ фольклорындағы жанрлардың Орта 

Азия халықтары фольклорында кездесетін жанр тҥрлерімен ҿзара ҧқсастығы, 

ҥндестігі жҽне кейбір ҿзіндік ерекшеліктері байқалады. Бірқатар жанрлардың ҧлттық, 

интернационалдық сипатқа ие болып кеткендері де бар. Фольклорлық жанрлардың бір 

тҥрі қазақ халқы арасында жиірек айтылса, енді бір тҥрлері ҿзбек, тҽжік, 

тҥркмендерде, тағы бір ҥлгілері қырғыз, қарақалпақ елдерінде кҿбірек кездеседі. Бізде 

азайып бара жатқан кейбір жанрлар ҿзбек, қырғыз, тҽжік жҧртынан табылып жатады. 

Керісінше, оларда кездеспейтін жанр бізде бар. Мҽселен, «Толғау», «Желдірме» 

тҽрізді фольклорлық жанрлар тек қазақтар арасында айтылады. Қазақ фольклорында 

желдірмені бастап дамытушылар Қҧдайберген Ҽлсейітов, Иса Байзақов тҽрізді 

ақындар болып саналады.  

Ал тҽжіктерде «Мехргон», «Сада» деп аталатын ҿлең тҥрлері кҿбірек айтылады 

екен. «Сада» ҿлеңі қысты кҥні ҿткізілетін сада мейрамы кҥніне арналған. «Мехргон» – 

жаз жыры.  

Мехр – июль айы. Ертеде тҽжіктер алғашқы егін орағы басталған кҥнді 

мерекелеп, оны бес кҥн бойы ҿлең, жырмен ҿткізетін болған. Осы тойға байланысты 

«Мехргон» ҿлең, жыр қалыптасып кеткен. Ал «Саданың» тҽжік халқы арасына 

таралып, қалыптасуы жҿнінде атақты Фердоуси былай хикая еткен: «Ертеде Хҧшанг 

патша қҧз-қияға ҿрмелеп бара жатқан айдаһарға тас лақтырса, одан жарқ етіп от 

шығады. Осы оттың шығу қҧрметіне «Сада» мерекесі ҿткізіліп, онда «Сада» жыры 

айтыла бастаған» дейді [2]. Ҿлең тҽжіктің кейбір ауыл-қыстақтарында осы кҥнге 

дейін айтылып келеді. Мҧндай дҽстҥрлі жанр қазақ, қарақалпақ, тҥрікмен халықтары 

арасында жоқ тҽрізді.  

Сол сияқты қазақтың «Шопан ата», «Шекшек ата», «Ойсыл қара», «Жылқышы 

ата», «Зеңгі баба» деп аталатын тҥлік ҿлеңдері жҽне тҿрт тҥлікті атап шақырулар 

басқа бауырлас халық фольклорында кездесе бермейді. Оларда «Қазығҧрт аңызы» да 

айтылмайтын кҿрінеді. Осыған қарағанда бҧл ҿлеңдер тек қазақ халық фольклорының 

ҿзіне тҽн ерекшелігі болса керек.  

Ҿзбек халықтары пахтакорлар ҽшуласын, тҥрікмендер кілемшілер қошығын, 

қырғыздар «Бекбекей», «Шырылдан» сияқты қойшылар, жылқышылар ырларын 



124 
 

кҿбірек айтады. Дастан жанры қырғыз бен ҿзбек, тҥркменнен гҿрі, қарақалпақ пен 

қазақтарда кҿбірек ҿріс алған. Қырғыз бен қарақалпақ жҽне Қазақстанның Сыр 

бойында тҧратын ақын, жыраулар терме, толғауларды ҿз сазымен орындауды дҽстҥрге 

айналдырған. Айтыс жанры кейбір халықтар арасында сирек естілсе, қазақтарда ол 

ҽбден дамып, кемеліне келген, ҿміршең жанр болып есептеледі. Оның есесіне 

ҿзбектер «Аския» дейтін қызықты жанрды бар нҽшімен айтуға, қырғыз манасшылары 

ҽйгілі «Манас» эпопеясын мҽндерімен жырлауға машықтанған. Қара ҿлеңнің 

«Лапар», «Қошық», «Лҽтифа» тҥрлерін ҿзбек, тҽжік, тҥрікмен жҧрты осы кҥнгі ҿмір-

тҧрмысқа лайықтап шырқап жҥрсе, ол қазақтар арасында айтыла бермейді. Тҥрікмен 

қыздары «Ляляны», ҿзбек жігіттері махаббат шеріне толы «Ғазелдерді» кҿп толғаса, 

қырғыз ыршылары дидактикалық «Санат» ҿлеңдерге ҧста келеді. 

«Санаттар» біздегі Махамбеттің «Ереуіл атқа ер салмай» дейтін толғау-термесі 

дҽстҥрінде туған қазақ халық жырларын еске салады. Бҧл бір мысал ғана. Міне, 

мҧндай жанрлардан сол халықтардың ҿзіндік ҧлттық ерекшелігін танимыз.  

Ҧлттық ерекшеліктерімен бірге, кейбір жанрлардың интернационалдық сипат 

алып кеткендері де кҿп. Ҽуелі поэтикалық терминдердің ҿзін алып қарайық. Орыс 

халық фольклорындағы «Былины», «Частушка», батыстағы ағылшын, француз, 

итальяндардың «Баллада», «Новелла», ежелгі гректердің «Эпос», «Лирика», 

«Пародия», «Афоризм», поляктардың «Кроковяк», араб, иран, тҥрік тҽрізді Шығыс 

халықтарының «Дастан», «Қисса», «Газель», «Назира» тағы сондай поэтикалық 

терминдері ҿздерінің ҧлттық рухани игілігі болуымен бірге, басқа ҧлттар да қолдана 

беретін интернационалдық терминге айналып кеткені ҽмбеге белгілі. Сол сияқты 

қазақтың «Айтыс», «Толғау», «Желдірме», ҿзбектің «Қошық», «Ҽшулҽ», «Қазықчи», 

тҥрікмендердің «Ляля», «Барсаки», ҽзірбайжандардың «Баяти» дейтін ҽдеби 

терминдері интернационалдық сапаға ие бола бастады. Мҧны терминологиялық 

сҿздіктер мен ғылыми зерттеулерден кездестіреміз. 

Қазақтың «Бесік жыры», «Жар-жар» санатындағы тҧрмыс-салт лирикалары 

қарақалпақта («Алла-алла», «Ёр-ѐр»), қырғызда («Бешик ыры», «Ёр-ѐр»), тҥрікменде 

(«Хувди», «Ёр-ѐр») жаңа мазмҧнда жырланып келеді. Ҽрқайсысының ҿзіндік ҽуені, 

ҿздеріне тҽн текстері болғанымен, бҽрінің негізгі мазмҧны, жырлану стилі бірдей. 

Орта Азия халықтарының кҿптеген аудан, қыстақтарында ертеден айтылып келе 

жатқан «Наурыз» ҿлеңі де бҥгінде жаңа тҧрмысқа бейімделген. Ҧлттық сипат «Эпос», 

«Дастан» жанрларында айқын аңғарылады. «Алпамыс» эпосын кҿбірек тексеріп 

жҥрген ғалымдар зерттеуіне қарағанда бҧл эпостың қазақтан басқа ҿзбек, қарақалпақ, 

тҽжік, башқҧрт, татар жҽне алтай халықтарында да жырланып, зерттеліп жҥргені 

кҿрсетілген. Қазақтың «Қозы Кҿрпеш-Баян сҧлу» лиро-эпосының алтайлық («Қозым 

Эркеш»), башқҧрттың («Кҥз Кҥрпиячь»), татарша («Қозы Қорпец») жҽне басқа да 

нҧсқаларының бар екені белгілі. «Кҿрҧғлы», «Ашық-Гериб», «Тотынама», «Ескендір-

нама», «Шаһнама», «Шҽкір-Шҽкірат», «Сейфҥлмҽлік» сияқты Шығыстың 

классикалық туындыларының ҧлттық ауқымы бҧдан да кең жатыр.  

Орта Азия мен Қазақстан ақын, шайырлары кей-кейде бірінің тілінде бірі 

жырлап кете берген. Ҿзбек фольклоршысы Ж.Кабулниязов зерттеуінде ҿзбек шайыры 

Бекмҧрат Жҧрабайоғлының қарақалпақ тілінде, ал қарақалпақ жырауы Қҧрбанбай 

Тҽжімҧратовтың ҿзбек тілінде жырлайтындығы баян етілген. Самархан облысындағы 

«Кҥрган мектебінен» оқып шыққан ҿзбек шайырлары Қҧрбан ата Исмайлоғлы, 

Жҧмабай Қҧдайбергенов, Хорезмнен шыққан Анаджан (Халфа) Сабирова тек қана 

ҿзбек емес, тҥрікмен, қарақалпақ, қазақ ауылдарының қадірлі қонағы болып, 

солардың тілінде дастан, қисса жырлайды екен. Қазақ фольклоршысы Е. Ысмайылов 
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пен қарақалпақ зерттеушісі И. Сағитовтың еңбектерінде қазақ ақындары Нҧрпейіс, 

Мҧрын жырау ҿздерінің дастан-жырларын қарақалпақтар арасында жырласа, 

қарақалпақтың белгілі ақыны Ҽжінияз Қосыбайҧлы кҿп жылдар бойы Қазақстанның 

оңтҥстік аудандарында болып қазақ тілінде жыр, дастан айтқаны жазылған. Ол ҿзбек, 

қарақалпақ ауыл, қала, қыстақтарын жиі аралап, олардың ақын, бахшыларымен 

қатысып, дос, жолдас болып кеткен. Қазақ ақындары Шҽді Жҽңгірҧлы, Нҧралы 

Нысанбайҧлы, Айтбай Белгібаев ҿзбек, қарақалпақ тілдерінде жыр жарыстырып 

жҥрген. 

Сондай-ақ ауылы аралас, қойы қоралас қазақ ақындары Жамбыл, Кенен, 

Ҥмбетҽлі, қырғыз комузшылары Тоқтағҧл, Қалмырза, Халық, Оспанқҧлмен тығыз 

байланыста болып, екі тілде бірдей жырлаған.  

Бір сюжетті оқиғалы, аңыз-хикаяларды бірнеше ақын, шайырлар назира 

тҽсілінде баяндап жырлау ертеден келе жатқан тҽсіл.  

Осындай назирагҿйлік дҽстҥр бойынша Тҧрмағамбет «Рҥстем Дастанды» 

Фирдоусидің «Шаһнамасынан», Ертай Қҧлсариев пен Майлықожа ҿздерінің Тотынама 

тарауларын ҥндінің «Тотынамасынан» алып жазды. Кенен ақын қазақтар арасына 

ауызша таралып кеткен қырғыздың «Манас» эпосындағы «Кҿктайдың асы» деген 

тарауын ҿзінше жырлады. Сол сияқты Моңғол қазақтары арасында жатқа айтылып 

кеткен «Шолақ қол ҽйел» дастаны «Мың бір тҥн» хикаясынан (346 тҥннен), қазақ 

арасында ертеден жырланып жҥрген «Атымтай-Жомарт» та (268-273), «Сейфҥлмҽлік» 

те (754-767 тҥндердегі) сол «Мың бір тҥн» аңызынан жырға айналған.  

Мҧндай тҽсілді Қазақстан, Орта Азия халықтарының ақын, шайыр, бахшы, 

хафиздары жарыса қолданған. Қазақтың қиссашыл, кітаби ақындары Жҥсіпбек 

Шайқысламҧлы, Шҽді Жҽңгірҧлы, Мҽшһҥр Жҥсіп Кҿпеев осы тҽсілді жиі қолданды.  

Назирагҿйлік, ҽсіресе, ҿзбек поэзиясында кҿбірек дамыған. Ҽлишер Навоидың 

«Фархат ва Ширин», «Лейли ва Межнҥн», «Бахрам ва Гҥландам», «Юсуф ва Зҥлиха» 

дастан, намаларын ҿзбек халық шайырлары Фазыл, Пулкан, Ислам, Эргаш ҿздерінше 

назиралады. Тіптен, ҿзбек халық поэзиясында бір дастанды бірнеше шайырлар қатар 

жырлаған кезі де жоқ емес. Ертеде Ҽулиеата (қазіргі Жамбыл қаласы) атырабын 

билеген Қараханид дҽуірін суреттейтін «Кҥнтҧғмыш» дастанын Пулкан, Эргаш, 

Нҧрман шайырлар жарыса толғаған. Сондай-ақ «Ширин ва Шакар» хикаясын Пулкан, 

Фазыл, Ислам шайырлар дастанға айналдырған. «Орзигҥл» дастанын Ислам шайыр 

мен Пулкан жыр еткен. Тҥп-тҿркіні ҥнді елінен таралған Шығыстың тҿрт дариуш 

туралы аңызын қазақ жыршылары Нҧралы, Шҽді, Ҥмбетҽлі, Кҿпбай, Қазанғап 

ҿздерінше жырлап шыққан. Абай тҿңірегінде кҿбірек болып, одан ҿнеге алған Қуат, 

Сапарғали, Тҿлеу ақындар А.С.Пушкиннің «Евгений Онегин» романын қызықтап 

тыңдап, оны қазақша дастан-жырға айналдырған. Бҧл жҿнінде профессор Е. 

Ысмайылов дҽлелді жазды.  

Ҧлттық тҥр мен ҿрнек терме жырлардан да айқын аңғарылады. Терме жырды ҿз 

саз-мақамымен термелеп орындаушылар бҧрын да, қазір де болған жҽне ондай 

ҿнерпаздар жасай бермек те. Қазақстанда терме жыр ҿнерімен айналысушылар Сыр 

бойында жҽне оңтҥстік аудандарында кҿбірек. Ол ҿнерпаздардың революциядан 

бҧрын Жиенбай жырау, Базар жырау, Оңғар жырау, Қҧлыншақ, Майлы, Мҽделі, 

Бҧдабай жырау, Кете Жҥсіп, Қаңлы Жҥсіп тағы сондай жыраулар мектебі болған. 

Олардың термеші жыршылық дҽстҥрін Мырзабек Байжанҧлы (Қызыл жырау), Нҧрхан 

Ахметбеков, Шамҧрат Мағамбетов, Қимадиден Нығыманов, Ержан Ахметов, Айса 

Байтабынов, Тҧрымбет Салқынбайҧлы жалғастырды. Бҥгінде Рустембековтер 

Кҿшеней мен Бидас жҽне Шамшат Тҿлепова, Ҽбдірасіл Жҧбатқанов, Алшынбек 
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Сҽрсенбаев, Ҽбдірахман Батырбеков сияқты термешілер бар. Бҧлар ҧстаздарының 

терме жырларын орындаумен бірге қазіргі тҧрмысымызды бейнелейтін жаңа жыр-

терме, толғаулар шығарып оны ауыл, қала еңбеккерлері арасында термелеп жҥр. 

Олардың бҧл терме жырлары магнитофон лентасына тҥсіріліп, радио, теледидар 

арқылы беріліп те келеді. Термеші, жыршылар дҽстҥрін Атырау маңынан да 

кездестіруге болады. Бҧл ҿңірдегі Нҧрым жырау, Қашаубай жырау, Мҧрын жырау 

сияқтылардың термешілер атағы жҧртқа белгілі. Бір Мҧрын Сеңгірбайҧлының ҿз 

орындауында «Қырық батыр» тҽрізді эпос циклін былай қойғанда, онда қаншама 

терме, толғаудың бар екеніне ешкім де кҥмҽн келтіре алмайды. Терме жанры жҿнінде 

филология ғылымдарының докторы Р. Бердібаевтың баспасҿз бетіндегі мақалалары, 

онда қойылған ҧсыныстар орынды.  

Терме жанры жҽне термешілік ҿнер Орта Азия халықтары ішінде, ҽсіресе, 

Қарақалпақстанда кҿбірек дамыған. Сондықтан да Қарақалпақ ғалымдары 

Қ. Максетов, И. Сағитов, Қ. Ҽйімбетов, Ҽ. Тҽжімҧратов бҧл жанрды кҿбірек жинап 

зерттеген.  

Мысал ҿлеңдердің тҥп-тҿркініне, шығу жолдарына зер салып қарасақ, оның ҥш 

тҥрлі тҽсілде жырланып, қорының молығып, толығып отырғанын кҿреміз. Бірінші – 

қазақтың ҿз топырағында, ҿмір, тҧрмыс, ҽдет-салтынан туған мысал ҿлеңдер. Бҧған 

Ҥмбетҽлінің «Тазы мен тҥлкі», Кененнің «Сары барпы», Ғабдіманның «Терек пен 

шырпы», Жақсыбайдың «Кҿк ҿгіз», Халиманың «Қасқыр» сияқты мысалдары жатады. 

Екінші – Шығыстың классикалық ҽдебиеті ҥлгісінен назира жолымен жырланған 

Тҧрмағамбеттің «Сҥлеймен жҽне кірпі», «Тҿрт дос», «Жолаушы мен дана», 

Майлықожаның «Ҥш жігіт», «Бҿрі», «Аңқау мен қу» дейтін мысал ҿлеңдері дҽлел. 

Ҥшінші – орыстың классикалық поэзиясынан, ҽсіресе, Крылов мысалдарынан тҽлім 

алған ақындар ҿлеңдерін айтамыз. Тек қана Рахмет Мҽзғожаевтың ҿзі Крылов 

мысалдарының ізімен «Қасқыр мен тырна», «Бҧлбҧл мен есек», «Бақа мен ҿгіз» тағы 

сондай мысал ҿлеңдер жырлады. Осы ҥш салада туындаған мысал ҿлеңдерді ҿзге 

ақын, жыршылардан да табамыз.  

Шығыстың, орыстың классикалық мысал ҿлеңдерінен бір ғана қазақ халық 

ақындары ғана емес одан ҿзбек, тҥрікмен, қырғыз, тҽжік, қарақалпақ халық ақын-

шайырлары, ыршы, бахшылары мен хафиздары да ҿнеге алып, творчестволық бірлік, 

ҥндестік тауып отырған. Крыловтан ҥлгі алған тҥрікменнің атақты бахшысы Ата 

Салықтың «Жолбарыс пен тҥлкі» аталған мысалында тҥлкі қартайып қалжырайды. 

Аң аулауға шамасы келмейді. Осындай мҥшкіл халде жатқан тҥлкіге жолбарыс 

кезігеді. Тҥлкі мҧңын шағып, жалынады. Жолбарыс оған кҿмектеседі. Екеуі бірігіп 

аңға шығады. Жолбарыс оған қҧланды қалай қағуға ҥйретеді. Бір қҧлан суатқа келеді. 

Тҥлкі оған жолбарысша атылмақ болғанда, қҧлан тҥлкіні жерге топ еткізіп атып 

ҧрады. Сҿйтіп «Мен жолбарысша қарғимын» деп мақтанған тҥлкі кҥлкі болады. Дҽл 

осындай сюжетте жазылған мысал, мысқыл ҿлеңдер қазақта да, ҿзбекте де, қырғызда 

да, қарақалпақта да, тҽжікте де мол.  

Фольклорды жинаушылардың дені халықпен арадағы қарым-қатынасты ҥзбеді, 

ақсақалдармен сҿйлесуге, ауыз ҽдебиеті білгірлерімен сҿйлесуге ден қою ҿсті –бҽрі 

этнографиялық, тарихи, фольклорлық ҥлгілердің мейлінше кҿп жиналуына септігін 

тигізді. Тікелей қолмен жазылған фольклор ҥлгілеріне ерекше назар аударыла 

бастады. Ауызба-ауыз жазудың қиындығы: кейбіреуі басын толық жазса, кейбіреуі 

аяғын; ал, кейбіреудің оқиғаны, кейіпкерлерін шатастыру мҥмкіндігі бар десек, сол 

себепті мҽтіннің қағазға толық тҥспей қалуы, дҽл болмауы т.б. – бҽрі тҥрлі 

тҥсінбеушіліктерді тудыруы мҥмкін. Фольклорды қағазға тҥсіргенде ҧқыпты, 
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тиянақты болуды, ерекше іскерлікті, ерекше ынтаны пайдалануды қажет ететіні 

ескеріле бастады. Фольклорды жинау, ҽрі жариялау – халық арасында демократиялық 

ойлардың негізделуіне ҽкелетіні де ҿз бағасын алды. 
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БҤГІНГІ ҚОҒАМДАҒЫ ҤШТҦҒЫРЛЫ ТІЛ МҼСЕЛЕСІ 

 

Қазіргі қоғамдағы «Ҥш тҧғырлы тіл» мҽселесі кҥні бҥгін ғана туған ой емес. 

Тілдердің ҥштҧғырлылығы туралы ойды Елбасы Нҧрсҧлтан Ҽбішҧлы Назарбаев 2006 

жылдың қазанында ҿткен ХІІ қҧрылтайда жария еткен. Ал 2007 жылғы Жолдауында 

«Тілдердің ҥштҧғырлылығы» атты мҽдени жобаны кезең-кезеңмен іске асыруды 

ҧсынды. 

Бҧл идеяның негізі мынадай: Қазақстанды бҥкіл ҽлем халқы ҥш тілді бірдей 

пайдаланатын жоғары білімді мемлекет ретінде тануы керек. Олар: қазақ тілі – 

мемлекеттік тіл, орыс тілі – ҧлтаралық қарым-қатынас тілі, ағылшын тілі – жаһандық 

экономикаға ойдағыдай кірігу тілі. Яғни мемлекеттік тілді дамытамыз, орыс тілін 

қолдаймыз жҽне ағылшын тілін ҥйренеміз [1]. 

Ҥш тҧғырлы тіл ҿмірлік қажеттіліктен туған идея. Себебі, бҥгінгі таңда ағылшын 

тілін меңгеру – ғаламдық ақпараттар мен инновациялардың ағынына ілесу деген сҿз. 

Біз ҿмір сҥріп отырған жаһандану дҽуірі шекараларды білмейтін, кҿп тілде сҿйлейтін 

заман.  

ҚР Білім жҽне ғылым министрлігі еліміздегі мектептердің ҥш тілді білім беру 

жҥйесіне 2019 жылдан бастап ҿтетіндігін мҽлімдеді. Бҧған дейін ҥлкен дауға ҧласқан 

осынау реформаны білім жҥйесіне 2016 жылдың қыркҥйегінен бастап енгізеді деген 

болатын. Енді министрлік ҥштілділік реформасын 2019 жылдан бастағанды жҿн кҿріп 

отыр: қазақ тілінде оқытатын мектептердің жаратылыстану-математикалық бағыттағы 

10-11 сыныптарында 2019 жылдан бастап физика, химия, биология, информатика – 

ағылшын тілінде, дҥние жҥзі тарихы, орыс тілі мен ҽдебиеті – орыс тілінде 

жҥргізілмек. Бірақ бҧл мектептің ҿз еркінде болады. 2019 жылға дейін мектептер 

жаратылыстану-математикалық бағыттағы пҽндерді оқыту тілі ретінде ағылшын тілін 

таңдауға қҧқылы.  

Н.Ҽ. Назарбаев: «Мен бҥгінгі ҧрпақтың ҥш тіл білуін қолдаймын. Мемлекеттік 

тіл – мемлекет қҧрушы ҧлттық тіл, ал орыс тілін білу – ҧлы байлық. Ағылшын тілі – 

ілгерілеушілік пен технологиялардың тілі болғандықтан біз оны ҥйренуге тиіспіз» - 

деп айтқан болатын.  
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Дегенмен де ҥш тҧғырлы тіл идеясының пайдалы жҽне зиянды жақтары бар. 

Сондықтан да осы ҥш тҧғырлы тілдің ақ, қарасын ажыратып алудың маңызы зор. 

Бірінші, пайдалы жағын айтайық. Шет тілін ҥйрену барысында біз басқа бір 

ҧлттың сҿзін, сҿйлем қҧрау тҽсілдерін меңгеру арқылы оның ойлау жҥйесіне еніп, 

рухани ҽлеміне қадам басамыз; жаңа бір халықтың ҧлттық болмысын ашамыз. Шет 

тілінде сҿйлеу арқылы адам сол ҧлтша ойлайды. Ең бастысы, басқа тілдерді білу адам 

мен адамды, ҧлт пен ҧлтты, халық пен халықты жақындастыра тҥседі. Тіл білу 

барысында адамның қарым-қатынас жасау, ҽлеуметтену, білімін арттыру 

мҥмкіндіктері екі-ҥш есеге дейін артады. Ҿйткені, ҽр тіл ҿзінше бір тҧтас ҽлем. Соңғы 

кездердегі зерттеулер бірнеше тіл білетіндердің басқаларға қарағанда ҧқыптырақ, 

ойын тез жинақтап айтуға қабілеттірек келетіндігін анықтап жатыр. Оның басты 

себебі, адам бір тілден екінші тілге ойлауға кҿшкенде, оның миы ақпараттарды 

шапшаң реттеп, ең маңыздыларын тез іріктеп алуға машықтанады екен [2]. 

Ал зиянды жағын ескеретін болсақ, қазіргі таңда елімізде орыс тілін жҽне 

ағылшын тілін ҥйретуді бала балабақшаға барған кезден бастаған жҿн дейді. Осы 

мҽселені арнайы зерттеген ғалымдар кҿптілділіктің жас баланың ойлау қабілетінің 

дамуына кері ҽсерін тигізетінін анықтаған. Ойлау барысында кҿп тілдің бір-біріне 

кедергі келтіріп, тежеу тудыратындығы, сҿйтіп баланың ойлау жҥйесінің 

қалыптасуына айтарлықтай кері ҽсер ететіндігін алға тартады. Шынтуайтына 

келгенде, ҥштілділік қазақтарды орыстандырудың бір жолына айналып отыр. Оған 

мына бір мысалдар арқылы кҿз жеткізуге болады: 1989 жылы елімізде ана тілімен 

қатар орыс тілін де жетік меңгерген қазақтар 62,8 пайызды, ана тілімен бірге қазақ 

тілін де меңгерген орыстар 0,9 пайызды қҧраса, бҧл кҿрсеткіш осы ретпен 1992 жылы 

63,1-де тҧрды. Қазақ тілінде сҿйлейтін орыстар 1994 жылы 8,5 пайызды кҿрсетсе, 

арада екі жыл ҿткен соң, азайып, 7,7 пайызға тҥсіп кетті. Осындай жағдай кҥні бҥгінге 

дейін жалғаса тҥсуде [2]. 

Қазіргі қазақ баспасҿзі бетінде ҥш тҧғырлы тілдің ҧлтымызға ҽкелетін 

зияндықтары жайлы біршама жазылуда. Солардың бірінде Зия Кҿкалыптың 

«Мемлекет ішінде ортақ рухтастықты, ортақ мҥдделестікті, ортақ тілеулестікті 

қалыптастыратын – ең алдымен, ортақ тіл! Тіл бірлігі бірте-бірте дін бірлігін де 

қалыптастырады. Сондықтан да, тілдің бірлігі діннің бірлігі мен ділдің бірлігінен де 

жоғары тҧруы керек!» - деген сҿзін келтіре отырып, қазіргі қазақ қауымының бет-

пердесін тҿмендегіше ашып тастапты: «...қазір қазақ ҧлты бірін-бірі іздемейтін, бірін-

бірі тҥсінбейтін, бірін-бірі ҧқпайтын, бірін-бірі жатырқайтын, бірін-бірі бҿгде 

санайтын, бірінің айтқаны екіншісіне ерсі кҿрініп тҧратын, не болмаса екіншісінің 

айтқаны біріншісіне оғаш болып кҿрінетін, бір-бірімен ортақ тіл табыса алмайтын 

бҿлек-бҿлек екі ҧлтқа айналды. Бҧл ҧлттың бірі қазақ тілді қазақтар болса, екіншісі 

орыс тілді қазақтар. Қазақ тілді қазақтарды «байырғы қазақ ҧлтының бҥгінгі кҿзі, 

бҥгінге жеткен жҧрнағы, қара шаңырақ иесі» деп қабылдасаңыз, ал, орыс тілді 

қазақтар туралы бҧлай деп айта алмайсыз. Бҧларда қазаққа тҽн, қазақтыққа тҽн 

ешқандай белгі-бедер жоқ, ҧлттық тіл жоқ, ҧлттық тҥйсінім жоқ, ҧлттық сезінім жоқ, 

ҧлттық ҿріс жоқ, ҧлттық діл жоқ, ҧлттық рух жоқ, ҧлттық намыс жоқ» дейді.  

Жалпы «Ҥш тҧғырлы тіл» мҽселесі кҥні бҥгін ғана айтыла салған мҽселе емес 

екендігі бҽрімізге белгілі, ол еліміз тҽуелсіздік алған жылдардан бері тҽжірибеге 

енгізіліп келеді. Оған мысал ретінде Назарбаев зияткерлік мектебі мен қазақ-тҥрік 

лицейін айтуға болады. Кҿптеген балалар алтыншы сынып бітіргеннен кейін осы 

мектептерге тҥсуге талпынады. Неге? Себебі, ол мектептердің болашағы зор. Осы 

мектептерде білім алып жатқан жҽне бітіріп шыққан оқушылар мен қарапайым 



129 
 

мектептің оқушыларын салыстырып қарайтын болсақ, алғашқысын бітірген 

оқушының кҿш ілгері тҧратыны ҿтірік емес. Сол ҥшін де ауыл, қала жҽне гимназия 

мектептерінде физика, информатика, биология пҽндері жоғарғы сыныптарда 

ағылшын тілінде ҿтуі тиіс. Ағылшын тілін жетік меңгерген бала шетелдік оқу 

орындары мен ҧйымдарында тҽжірибе алмаса алады жҽне жҧмыс істей алады. Қазіргі 

таңда «Ҥш тҧғырлы тіл» мҽселесіне барлығы қорқынышпен қарайды. Алайда, ҥш 

тілде білім беру – бҥгінгі заман талабы, бҽсекеге қабілетті елдер қатарына апаратын 

басты баспалдақтың бірі. Ҥш тілде білім беру арқылы біз заманауи ҽрі қҧзіретті тҧлға 

қалыптастыра аламыз. Ағылшын тілі – ҽлемде кең тараған тіл. Ҽлемде ағылшын 

тілінде тараған ақпарат саны басқа тілдерге қарағанда кең таралған. Соңғы 

жаңалықтардан жҽне инновациядан қҧр қалмау ҥшін ҽрбір қазақстандық ағылшын 

тілін білуі тиіс. 

«Education First» ағылшын тілін меңгеру индексі бойынша Қазақстан 

халықаралық рейтингте 54-ші орында тҧр. Бҧл рейтинг кҿшбасшылары несімен 

ерекшеленеді? 

- халықтың ҽр адамға шаққандағы табысы жоғары; 

- жастар арасында жҧмыссыздық деңгейі тҿмен; 

- адам капиталы деңгейі жоғары; 

- бизнес климат жақсы [3]. 

Осы ерекшеліктерден байқап отырғанымыздай, ағылшын тілін білген адамның 

қай салада болмасын бағасы жоғары болады. Бҥгінде елімізде ағылшын тілін білген 

адамға ерекше қҧрметпен қарайды. Ал кейбір шетелдік компанияларға жҧмысқа 

қабылданарда бҧл тіпті талап ретінде танылады. Ҿз ісіміздің шебер маманы, бесаспап 

боламыз десек, ағылшын тілін айналып ҿту мҥмкін емес.   

Қорытындылай келе айтарымыз, ҥш тіл білгеннен біздің ҧтыларымыздан 

ҧтарымыз кҿп. «Ҥш тҧғырлы тілді» меңгеру, ол - бостандықтың, бҥкіл ҽлемде еркін 

жҥріп-тҧрудың кепілі. Тіпті тарихқа кҿз жіберсек те, ҽлемге танымал тҧлғалардың, 

ғалымдардың, ақын-жазушылардың 2-3 тілден артық тіл білгенін кҿреміз. Оның бір 

айғағы ретінде, шығыс ғҧламасы, ҽлемге «Екінші ҧстаз» атымен танымал Ҽл-Фараби 

70-ке жуық тілді меңгерсе, қазақ жазба ҽдебиетінің негізін салушы – Ҧлы Абай қазақ, 

орыс тілдерімен қатар, араб, парсы тілдерін меңгеріп, сол тілдерде жазылған 

кітаптарды оқыған. Сонымен қатар, қазақтың ҧлы перзенті – Шоқан Шыңғысҧлы 

Уҽлиханов та араб, орыс, шағатай жҽне тҥркі тілдерінің біразын білген. Кҿптілді адам 

білім мен ғылымға қҧштар болатыны кҥні бҥгінге дейін дҽлелденіп отыр. Еліміздің 

болашағының жарқын болуы – білікті де, білімді жастардың кҿп болуы. Қай салада 

болмасын, ҿзге халықтармен салыстыра жҧмыс атқару арқылы,бірінен ҥлгі алып, 

біріне ҥлгі кҿрсету арқылы мемлекетімізді бҧдан да жоғары деңгейге кҿтере аламыз. 

Қазақ халқының «Жеті жҧрттың тілін біл, жеті тҥрлі білім біл» деген мақалы «Ҥш 

тҧғырлы тіл» саясатын жҥргізудің негізі бола алады. Ал, А.П.Чеховтың «Шет тілін 

білмеген адам ҿзін паспортсыз жандай сезінеді» деген қанатты сҿзі, бір тілмен 

шектелген адам ҿзін еркін, бостандықта жҥргенін сезіне алмайтынын нҧсқап отыр. 

Халқына жаны ашитын ҽрбір перзентті ел болашағы бей-жай қалдырмасы анық. Олай 

болса, ҽрбіріміз қолымыздан келгенше, ҿз мҽдениетімізді қҧрметтеп, рухани 

байлығымызды бағамдап, оны ҿз деңгейінде ҽлемге танытуға тиіспіз. 
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PROVERBS AS OBJECT OF COMPARATIVE AND TYPOLOGICAL RESEARCH 

 

One of characteristic features of proverbs, consists that the most various proverbs on 

appearance can express the same thought and if even higher to lift this thought as modeled 

representation of the relations and communications between the objects entering into 

semantic structure of proverbs in the abstraction, then similar proverbs will appear even 

more. And therefore not so casual is a fact that for a proverb of some language it is possible 

to find rather easily and quickly compliance. But at the same time it is important to pay 

attention that it doesn't mean at all that full compliance at all levels of the language 

organization of proverbs will take place: logical, syntactic, subject and figurative, semantic, 

stylistic, etc. It can extend to loans and the internationalized units which in each language 

there is a lot. In relation to others it isn't necessary to speak about full coincidence if to 

mean not one, but all aspects of its language structure. This feature of proverbs is noted in 

particular in aparemiology: "For the same reason all national collections of proverbs and 

sayings are so similar one to another, despite aspiration of originators to select the most 

specific sayings of these or those people. It is possible to find compliance for each proverb 

and a saying of other language in proverbial fund of any language. But compliance, but not 

just the same proverb. They will have the same sense, the same ratio of objects, but these 

objects (realities) will be others" [13, 246 p.]. 

Proverbs were always the most vivacious and at the same time the most stable part of 

the national languages, suitable competing with the sayings and aphorisms of outstanding 

thinkers. In the proverbs and sayings picturesqueness of national thinking was more vivid 

expressed as well as their features of national character. The proverbs and sayings are the 

paper of folklore which is short but deep in the meaning. They express the outlook of the 

amount of people by their social and ideal functions. Proverbs and sayings include 

themselves the some certain features of historical development and the culture of people. 

The semantic sphere of proverbs is very wide and cannot limit them. The proverbs 

describe the every branch of people's life. The fact is that proverbs and sayings are similar 

in meaning in spite of their diversity in form and language. 

Even if the form, the word structure and the stylistic structure of these proverbs are 

different they have the same meaning. The proverbs change their meaning andform very 

rare, they have long living features. The spreading of any proverb among people is 

implemented as slow as it is created. Proverbs are retest by geographic area which is going 

to admit it only after that the proverb can become its property. 

Many scholars tried to do the researches to show the differences between proverbs and 

sayings in order to point out their border of limit. One of the outstanding Russian scholars 

the author of "dictionary of vivid Russian language" and "the proverbs of Russian nation" 

V.I. Dal wrote: saying is the bud and proverb is the fruit. So from this point of view we can 

see that proverbs express the full finite meaning and saying is a phrase which expresses the 

fugitive meaning. The sayings are considered to be the half part of the proverbs. We can 

also add that proverbs and sayings are separate genres which are different from each other. 

https://baq.kz/kk/news/bilim__gilim/ushtugirli_tildi_mengeru_arkili_damigan_30_eldin_katarina_kosiluga_mumkindik_alamiz20161004_163300
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131 
 

The meaning and explanation of these terms in Turkish language show that the semantically 

their meanings are various and this fact confirms our above given ideas. 

The place of proverbs, sayings and familiar quotations with respect to set expressions 

is a controversial issue. A proverb is a short familiar epigrammatic saying expressing 

popular wisdom, a truth or a moral lesson in a concise and, imaginative way. Proverbs have 

much in common with set expressions because their lexical components are also constant, 

their meaning is traditional and mostly figurative, and they are introduced into speech 

ready-made. That is why some scholars following V. V. Vinogradovthink proverbs must be 

studied together with phraseological unities. Others like J. Casaresand N. N. Amosova think 

that unless they regularly form parts of other sentences it is erroneous to include them into 

the system of language because they are independent units of communication. N. N. 

Amosov even thinks that there is no more reason to consider them as part of phraseology 

than, for instance, riddles and children's counts. This standpoint is hardly acceptable 

especially if we do not agree with the narrow limits of phraseology offered by this author. 

As to the argument that in many proverbs the meaning of component parts does not show 

any specific changes when compared to the meaning of the same words in free 

combinations, it must be pointed out that in this respect they do not differ from very many 

set expressions, especially those which are emotionally neutral. Another reason why 

proverbs must be taken into consideration together with set expressions is that they often 

form the basis of set expressions. For example: « the last straw breaks the camel's back»: the 

last straw; adrowning man will clutch at a straw: to clutch at a straw; « it is useless to lock 

the stable door when the steed is stolen»: to lock the stable door «take precautions when the 

accident they are meant to prevent has already happened». Both set expressions and 

proverbs are sometimes split and changed for humorous purposes, as in the following 

quotation where the proverb. «All is not gold that glitters» combines with an allusion to the 

'set expression golden age: It will be an age not perhaps of gold, but at least of glitter. 

Taking a familiar group of words: «A living dog is better than a dead lion» and turning 

it around, a fellow critic once said that Hazlitt was unable to appreciate a writer tillhe was 

dead that Hazlitt thought «a dead ass is better than a living lion». A. Huxley is very fond of 

stylistically, mostly grotesque, effects achieved in this way. So, for example, paraphrasing 

the set expression marry into money he says about one of his characters, who prided herself 

on her conversation, that she had married, into conversation. 

Lexicology does not deal more fully with the peculiarities of proverbs created in 

folklore, they are studied by folklorists, but in treating units introduced into the act of 

communication ready-made we cannot avoid touching upon them too. 

Quotations from classical sources were once a recognized feature of public speech 

'times change, and we change with them'; I fear the Greeks, even when bringing gifts'. Now 

they are even regarded as bad form because they are unintelligible to those without a 

classical education. So, when a speaker ventures a quotation of that kind he hastens to 

translate it. A number of classical tags nevertheless survive ineducated speech of many 

countries, in Korean no less than in English. There are the well-known phrases, such as for 

this special reason'; 'in good faith'. 

In these terms, proverbs are a palette, widely used oral communication and media 

communications. 

Practical material analyzed by us is as follows: most of the proverbs are linked ethno-

linguistic features, as they are related to geography, climate, plants, folklore and literature of 

each, individual people. 
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After considering the collected material, we have divided them into the following 
groups: 

1) The proverbs related to nature 
- A drop in the bucket – kaplya v more 
- As snug as a bug in a rug –teplo, svetloimuhi ne kusaiut 
2) Proverbs related to agriculture 
- Between two evils' tis not worth choosing –hrenred‘ki ne slawe 
- As you sow, so shall you reap –chtoposeew‘ to ipozhnew‘ 
- As the tree, so the fruit –kakovoderevotakovi plod 
3) The proverbs related to knowledge 
- Knowledge is no burden –znaniyanikomu ne vtyagost‘ 
- A little knowledge is a dangerous thing –nedouchennyihuzheneuchenogo 
- Money spent on the brain is never spent in vain –ktogramotegorazd, tomu ne propast‘ 
- Knowledge makes one laugh, but wealth makes one dance –znaniyeluchwebogatstva 
- The more a man knows the more he is inclined to be modest – chemumneechelovek, 

tem on skromnee 
4) Health-related proverbs 
- An apple a day keeps the doctor away –zhivotnazhivotivsezazhivet 
- Good health is above wealth –zdorov‘edorozhedeneg 
- Beauty is only skin deep –ne rodis‘ krasivoi, a rodis‘ schastlivoi 
- Cleanliness is next to godliness –v zdorovomtelezdorobiy duh 
5) Proverbs associated with friendship 
- Old friends and old wine are best –staruy drug luchwenovyhdvuh 
- Lend your money and lose your friend –hochew‘ poteryat‘ druga, daideneg v dolg 
- A friend is never known till needed –neispytannyi drug nenadezhen 
Most proverbs in English and Kazakh languages are expressed not only simple but 

also compound sentences. 
In English: 
e.g. As you brew, so must you drink –kakovaedatakovaihoda 
All is fish that comes to his net – dobromuvoruvsevporu 
Never fry a fish till it's caught –ne deli wkuruneubitogomedvedya 
One drop of poison infects the whole tun of wine –lozhkadegtiuisportitbochkumeda 
Inrussianlanguage : 
e.g. Vsegdagovoripravdu, I tebedorogabudetotkruta 
Velik ocean, no I kaplyavodydlyanego – pribyl‘ 
Znaniya, kotoryenepopolnyziutsyaezhednevno, ubyvaiutskazhdymdnem 
Ne vremyasobakkormit‘, kogdavolk v stade 
In giving this review of English set expressions, we have paid special attention tothe 

fact that the subject is a highly complex one and that different scholars have treated it in 
very different ways. Each approach and each classificationhave their advantages and their 
drawbacks. The choice one makes depends on the particular problem one has in view and 
even so there remains much to be studied in the future. It is likely unreasonable to imagine 
that the proverb could have its say, about the matters which have no social relevance or 
topicality, or in situations including no alternatives, or that it could state something with 
entire indifference, or put forward statements which let no strategic (prescriptive) advices or 
hints to be derived from them. It also appears to be obvious that a proverb cannot order, 
interdict, advise anything without qualifying previously as good or bad (or axiological 
irrelevant) either the suggestible or forbiddable activity or attitude itself or something linked 
to this activity or attitude, e.g., its end, means, degree of intensity, speed, time, place, etc.; 
and if the proverb puts forward appraisals, these appraisals are, in turn, likely to be founded 
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on some cognized truths, laws and, regularities (or current opinions, beliefs or at least 
prejudices). 

Similarity of proverbs will be more volume or bigger in their aspect structure if to 
reduce the level of comparison of the correlated proverbs. Especially it is clearly 
demonstrated by proverbs within one logical-theme group. Here similarity reaches very high 
degree. But, nevertheless and very faithful proverbs differ in some aspect of the semantic 
contents. One stylistically, others – character of images, the third the fact that in a positive 
or negative form approve thought the fourth differ in the direction of the description of the 
same thought, the fifth – direct and return representation of the same thought, etc. In other 
words, the same invariant thought can be expressed absolutely differently, that is a large 
number of different logical forms, but not distorting in any way, and on the contrary, the 
thoughts which are completely supporting invariant essence. And generates even more that 
according to results of the proverbs which are carried out in this area, at each people in 
accuracy two details of a variation repeated. This fact should be considered as convincing 
confirmation to the fact that the thinking of people has uniform universal character at the 
different levels of cogitative operations – at the level of the organization, formation of 
thought, various types of judgments, conclusions and at the level of a variation and 
transformation of the same thought. Therefore proverbs of various logical-theme groups 
find a big community and identity in all ratios of an initial form, thought and its transforms, 
transformations. Among such transformations the known regularities united in the 
corresponding researches in a typology are observed. It looks as follows on the example of 
the analysis of initial thought of proverbs of the same logical-theme group, for example, 
under the conditional name "own or someone else's". The initial thought of proverbs of one 
logical-theme group says "Own always good" or "If your own, then good". This initial 
thought of proverbs of the called logical-theme group transforms, transformations of its 
following type can transfer in Russian, keeping, of course, invariant sense of an initial 
nuclear form [14, 21-215 p.]. 
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МОЛОДЕЖЬ И СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ И УГРОЗЫ: ВОВЛЕЧЕНИЕ И 

МАНИПУЛИРОВАНИЕ СОЗНАНИЕМ ЧЕРЕЗ ДЕСТРУКТИВНЫЕ ГРУППЫ 

РАЗЛИЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

XXI в. характеризуются прогрессирующим во всем мире ростом количества 

радикальных религиозных сообществ, активизируется деятельность центров 

нетрадиционных верований, повышается влияние иностранного миссионерского 

движения и расширяется социальная база сектантских организаций, особенно за счет 
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молодежи. При этом наибольшую озабоченность вызывает усиление деятельности 

деструктивных сект и культов нового поколения. 

Специалисты, исследующие данную проблему, все чаще упоминают такие 

термины, как «секты», «тоталитарные группы», «деструктивные культовые группы». 

Кроме того, необходимо отметить, что в большинстве случаев предполагаются в виду 

группы, имеющие в своей основе религиозные учения. 

Деструктивные группы – организации, движения, демонстрирующие 

приверженность чему-либо, а также использующие неэтичные манипулятивные 

методики убеждения и управления с фактическим или возможным ущербом для 

членов данной организации, их семей или общества[1]. 

Понятие деструктивной группы сегодня прочно вошло в лексикон, стало 

привычным в средствах массовой информации. Однако важно иметь в виду, что часто 

члены этих групп подвергаются целенаправленному и вполне осознанному 

дезадаптирующему воздействию со стороны руководства сект с целью максимальной 

ресоциализации и, соответственно, увеличения всесторонней зависимости от группы, 

что позволяет в дальнейшем подвергать всесторонней эксплуатации и активно 

манипулировать сознанием рядовых членов.  

Следует обратить внимание на основную характеристику деструктивных сект и 

культов. Общая черта их – конфронтация с традиционными религиозными 

воззрениями, в силу того, что все эти деструктивные сообщества основаны на 

искусственном мировоззрении, не имеющем под собой базы религиозной теологии. 

Как правило, такие секты и культы «порождены процессом нивелирования 

религиозных традиций вследствие духовного кризиса современного общества», 

эксплуатации и коммерциализации религиозного мировоззрения [1]. 

Деятельность подобных групп, как правило, начинается с благотворительных 

акций в виде концертов, пожертвований в разные организации, в результате чего 

формируется пакет документов, содержащих положительные отзывы о якобы ее 

просветительском и благотворительном характере[2]. 

Проводится активная агитационно-пропагандистская работа по привлечению 

людей в религиозные организации деструктивного направления. Сегодня Интернет 

стал неотъемлемой частью жизни молодых людей, предлагая широкий спектр новых 

возможностей для общения, развлечений и образования. Следует отметить, что 

организации деструктивного направления идут в ногу со временем и используют 

любые способы для рекрутинга. В частности, одним из распространенных способов 

стал Интернет. В руках деструктивных групп он может стать мощным орудием 

пропаганды ненависти и насилия, средством вербовки и подготовки «новобранцев», а 

также платформой для создания глобальных онлайн-сообществ, целью которых 

является распространение радикальных взглядов. 

Методика вербовки предельна проста. Вербовщиками активно ведется 

подготовка и распространение профессиональной видеопродукции, где красочно 

показывается якобы «благополучная» жизнь боевиков. 

«Когда идет работа с взрослым человеком, перед вербовщиком стоит задача 

изменить фундаментальный смысловой и ценностный фильтр. Матрица 

индивидуальных представлений разрушатся сильнейшим психофизическим стрессом, 

а затем выстраивается другая. Но сначала необходимо депрограммировать человека в 

группе от социальных влияний. С молодежью же, все гораздо проще…»[3]. 

Для привлечения и удержания людей в организации, как правило, применяются 

методы психологического влияния, манипулирования. Они практикуют скрытое 
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психологическое насилие, выражающееся в целенаправленном установлении 

отдельным лицом или группой лиц в своих узкоэгоистических целях незаконного 

контроля над сознанием, поведением, жизнью других личностей без их 

добровольного и осознанного согласия для формирования и поддержания у них 

состояния неестественной, противозаконной зависимости и покорности доктрине. 

Попасть в подобную организацию несложно, гораздо труднее выйти из нее. 

Возможность выхода из деструктивного культа обычно гарантируется только на 

словах. Личность человека подвергается полной смене системы взглядов и ценностей, 

жизнь подчинена правилам деструктивной организации[1]. 

Таким образом, мы можем говорить, что система ценностных ориентаций членов 

деструктивных культов характеризуется противоречивым сочетанием высоких целей 

и несамостоятельности, неразвитости воли, неудовлетворенностью своей жизнью в 

настоящем, отсутствием веры в свои силы, возможности контролировать жизненные 

события. 

Манипулирование - это психологическое насилие, т.е. такое воздействие на 

сознание и органы чувств человека со стороны другого человека или группы людей, 

которое побуждает его действовать в соответствии со скрытыми целями и интересами 

манипуляторов, тщательно скрываемыми от жертвы, особенно на первых этапах 

вовлечения ее в ловушку. [4]. 

В современном мире деятельность подобных организаций широко осуждают и 

критикуют. Во многих странах приняты законы запрещающие деятельность 

организаций, наносящих ущерб психическому и физическому здоровью граждан, 

разрушающих нравственные ценности. Деструктивные течения представляют 

определенную опасность обществу, и, это проблема, с которой ведется повсеместная 

борьба в глобальном масштабе. 

Необходимо отметить, во-первых, самая лучшая защита от данных организаций 

– информированность и понимание того, что онипредставляют собой, какие у них 

скрытые цели и методы. Во-вторых, незнание и непонимание своей духовной 

традиции, религиозное невежество, по сути, лишают человека свободы выбора. 

Свободным может быть только осознанный выбор, и этот выбор зависит только от 

нас. 

Государство и молодежные лидеры делали акцент на развлекательную, но никак 

не на содержательную составляющую вопроса. Глубинные проблемы молодежи, 

такие как безработица, суициды, группировки и банды, — все это осталось без 

внимания государства. Отсюда и результат: молодежь остается со своими 

проблемами наедине. В надежде быть услышанными они примыкают к радикальным 

группировкам и идут на отчаянные поступки. 
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ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ PR АГЕНТТІКТЕРДІҢ ЖУРНАЛИСТИКАДАҒЫ РҾЛІ 

 

Еліміздің жаңа экономикалық формацияға кҿшуіне орай қоғамда кҿптеген 

жаңалықтар мен ҿзгерістер орын алды. Солардың бірі де бірегейі қоғаммен байланыс 

институты. Жалпы, PR дегеніміз не? «Билік, бизнес саясат жҽнеақпарат саласындағы 

кҿпір саналатын РR ҿткен ғасырдың 90-жылдарына дейінгі Қазақстан ҥшін тың да 

тосын қҧбылыс саналатын». 

PR-дың кҽсіп, қызмет, мамандық ретінде қоғамдық игілік ісін атқарушы мҽні 

1830 жыдан бастау алады. PR-ды алғаш қолданысқа енгізген практик-журналист 

американдық Айви Ли. 

Ал Қазақстанда қоғаммен байланыс  мамандарының алғашқы легі 1990  

жылдардың соңынан бастап ҥкіметтік жҽне коммерциялық салаларда жҧмыс істей 

бастады. Дегенмен қазақ қоғамына «қоғаммен байланыс», «жҧртшылықпен 

байланыс» атауымен таныс мамандыққа сҧраныс алдымен саяси сайлау 

науқандарынан басталды. Сонымен қатар, нарық талаптарына сай елімізде 

бизнестерін орнықтыра бастаған халықаралық ҧйымдармен қатар, отандық компания 

басшылары PR қызметіне сҧраныс арта тҥсті. Ҽсіресе, ҿз акицонерлерімен, 

инвесторларымен, клиенттерімен, БАҚ ҿкілдерімен тіпті ҧйым ішіндегі 

қызметкерлердің де бірі-бірімен сенімді де тығыз байланыс орнатуында таптырмас 

маман иесі де осы жҧртшылықпен байланыс орнатушы PR маманы болды. 

PR-қызметінің қоғамның саласында араласпайтын ортасы жоқ. PR сасатта, 

экономикада, бизнесте, коммуникацияда, медицинада, спортта… Яғни, қоғаммен 

байланыс бҥгінгі қоғамның ажырамас бҿлігі болып кеткені соншалық PR-қызметінсіз 

ауқымды шараларды ҿткізу мҥмкін болмай отыр. Тіпті мамандық таңдаушы жас 

ҿркен кім болам дегенде Президент кеңесшісі, Парламент т.б. қҧзыретті органдардың 

баспасҿз-қызметкері, ірі банк жҽне қаржы жҥйелерінің PR-маманы бола аласың осы 

мамандықты таңда десе ҧзақ ойланбасы анық. 

PR маман-шындыққа сҥйене отырып,дҧрыс мҽліметті халыққа жеткізуші. Пиар 

маманының мінез-қҧлқы мен ҽдебінің жоғары дҽрежеде болу маңыздылығы оның 

атқаратын қызметі мен ҥнемі қоғаммен байланыс пен қатынаста болуымен 

анықталады. PR маманының атқаратын функциялары: жазу машығы; шешендік ҿнер; 

БАҚ-пен қарым қатынас; зерттеу жҥргізіп отыру; маркетингтік қарым-

қатынас;тҧтынушымен, мемлекетпен, қоғаммен, инвесторларменқарым-қатынас; PR-

ға қатысты заңдарды тҥсіну, ҿзгерту,анализ жасау; веб-сайттар жасау жҽне жаңа 

медиамен жҧмыс жасау; іс-шаралар ҿткізу. 

Қазақстандағы қоғаммен байланыс жайында сҿз еткенде, ең басты ерекшелігі 

ретінде оның ҽлсіз зерттелуі мен мамандар арасындағы ортақ пікірдің жоқтығын 

айтуға болады. Қоғаммен байланыс нарығының қалыптасудың басты себептерінің 

бірі-демократиялық негіздерінің жариялануы, адамның қҧқықтары мен сҿз 

бостандығына кепілдіктің берілуі, нарықтық қатынастардың дамуы, бҽсекелестік, 

ашық қоғамның орын алуы. PR-қызмет нарығының басты қозғаушы кҥші - нарықтық 

экономика, ал бҧқаралық баспасҿздің дамуы, ақпаратты қатаң бақылау тҽртіптерінің 

жойылуы, саяси тҽртіптерінің ҿзгеруі ҿмірге жаңа ҥрдістерді ҽкелді. Бҽсекелестік 

ортада ҿзінің тауарлары мен қызметтерін ҧсынған кҽсіпорын немесе мекеменің 
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нарықтың белгілі бір ҥлесін ҧстап қалу ҥшін, халық арасында қошемет пен жоғарғы 

беделге ие болу керектігі белгілі. Бҧл саяси PR деп аталатын ақпараттық ағымдарды 

басқару технологиясы арқылы мҥмкін болады. Жарнама саласындағы 

жаңашылдықтар, медиатехнологиялар, сапасы жағынан ҽлдеқайда кҥшті болатын 

жаңа тауарлардың нарыққа келуі бизнес иегерлерінің бҧқараның назарынан тысқары 

қалмауға кҥш салуға итермелейді. Зерттеуде отандық PR-қызмет нарығының 

қалыптасу кезеңдерін атап ҿтеміз. Жалпы алғанда, PR-нарығының қалыптасу 

уақытын ҥш кезеңге бҿлуге болады. Ендігі кезекте осы қоғаммен байланыс 

дамуындағы кезеңдерге тоқталып ҿтсек, онда шартты тҥрде былай деп бҿлуге болады. 

Бірінші кезең - отандық PR-нарығының пайда болуы (1991-1995 жж. 

арасы)Мемлекеттік қҧрылымдарда баспасҿз орталықтарының ашылуы, кҽсіпкерлік іс-

ҽрекеттің дамуы бірінші отандық PR-фирмаларының ашылуына ҽкелді. Бҧл ҧйымдар 

қарапайым PR-қызметтерді ҧсынып, қоғаммен байланыс ҽрекетін жарнамалық 

қызметпен бірге дамытады. Бҧл кезеңді институционалдық кезең деп айтуға болады. 

Яғни PR институтының алғашқы белгілерінің кҿріне бастауы, қоғам мен бҧл институт 

арасындағы кҽсіби орта жҽне қарым-қатынастың бірте-бірте пайда болуы.  

Екінші кезең - ҿсу жҽне орнығу кезеңі (1996-2000 жж.). Қазақстанның PR-

агенттіктері шетелдік тҽжірибені игеріп, сол білімді отандық жағдайларға бейімдеп, 

кешенді PR -шаралар мен ақпараттық кампанияларды ҿткізе бастайды. 

Ҥшінші кезең 2001 жылдан басталады, PR дамуындағы сапалы ҥрдістерімен 

сипатталады. Бҧған қалыптасып жатқан ақпараттық нарық пен ҿзгеріп жатқан бҧқара 

санасы ҿз ықпалын тигізді. Қаржы пирамидаларының нҽтижесінде пайда болған 

жарнамалық серпілістің сҽл бҽсеңдеуі, ПР- консалтингтік агенттіктер қаржы салымы 

мол саланың бірі болғандықтан сайлау капаниялар тҽжірибесінің кеңеюі мен 

кҥрделенуі байқалған. Сапалы ҿзгеріске PR саласы бойынша бірқатар жоғарғы оқу 

орындарында «Қоғаммен байланыс» мамандығының ашылуын атап ҿтеміз.  

Қазақстанда осы салада қызмет етуші кҽсіби практиктердің басын қосқан PR-шы 

клубы қҧрылып, ол қоғаммен байланыс нарығында 10 жылдан аса жҧмыс істеп 

келеді. Жалпы, АҚШ, Англия, Италия, Франция, сондай-ақ Сингапур, Малайзия, 

Индонезия т.б. кҿптеген елдерде, ТМД елдерінің басым бҿлігінде PR-институттары, 

PR-ассоциациялары бар. Олар ҧлттық жҽне халықаралық деңгейде кҽсіби форумдар, 

PR-мамандарын аккредитациялау т.б. толып жатқан шараларды ҧйымдастырады 

Қоғаммен байланыс саласы КСРО қҧлаған 1991 жылдан бастап, барлық 

посткеңестік елдерде кеңінен ҿркен жая бастады. Қазақстанда да солай. PR саласын 

зерттеуші Ж.Бекболатҧлының мҽлімдеуінше: біздің елде алғашқы қоғаммен байланыс 

қҧрылымы Елбасының баспасҿз қызметі болып табылады. Сонан соң елдегі ірі 

компаниялар мен банктер ҿздерінің жҧртшылықпен байланыс қызметін жетілдіре 

тҥскен. 1998 жылы Алматыда тҧңғыш рет «Advertising» атты PR басылым жарық 

кҿрді. Қоғаммен байланыс саласына арналған бҧл басылым: бизнес пен маркетинг, 

жарнама, нарық проблемарын жазуменжҧртшылық назарын аударды. Жаңа тҧрпатты 

бҧл басылымда нарыққа талдаужасаған сараптамалық мақалалар, қҧнды қағаз бен 

валюта бағамы туралы,компаниялар мен агенттіктердің акцияларын талдаған 

шолулар жариялады. 

«Astana Advertising» деп аталып, кеңейтілген газет медиа кеңістікте ең рейтингі 

жоғары басылым болды. 2008 жылдан «DS» деп ҿзгертіліп журнал форматына кҿшті. 

2001 жылы Қоғаммен байланыстың Ҧлттық Қауымдастығы қҧрылды. 

Қауымдастыққа бірнеше заңды тҧлғалар мҥше болды. Мҥше-қҧрылтайшы ҧйымдар 

қатарында: Ҧлттық Баспасҿз клубы, «Ренессанс» менеджмент агенттігі, Қазақстан 
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баспасҿз клубы, «East Point PR» агенттігі, «Имидж-партнер» коммуникативті тобы, 

«PR manadgement compani» агенттігін атауға болады. Қауымдастықты қҧрудағы 

мақсат - Қазақстанда кҽсіби PR индустрияны қалыптастыру жҽне дамыту. 

Дер кезінде қҧрылған қауымдастық ҿз іс-ҽрекетімен Қазақстандағы азаматтық 

қоғамның орнығуына да ҿзіндік ҽсерін тигізді деуге болады. 

Ҧлттық Қоғаммен байланыс Қауымдастығы (НАСО) ҿзінің жарғылық (тҥпкі) 

мақсаттарына жетуде мынадай тҽсілдерді таңдаған: PR агенттіктері мен корпоративті 

PR мамандары арақатынасын ҥйлестіру; Кҽсіби этика стандарттарын енгізу; ЖОО 

мен мемлекеттің бірлесіп іс-қимылға кҿшуі; Елдегі PR мамандарының кҽсіби 

біліктілігін кҿтеру; Қазақстанның бизнес қауымдастығы мен салалардың мҥдделеріне 

сай ҿзара ықпалдастықта ҽрекет етуі. 

Ҧйымдардың стратегиялық менеджменті ретінде қалыптастыра отырып, 

олардың имиджін кҿтеру. Қазақстандағы PR қатынастардың обьективті дамуы, 

азаматтық қоғам, ҽлеуметтік- экономикалық жҽне нарық экономикасы 

механизмдерінің заңдылықтарына байланысты пайда болды. Ақпараттық технология 

мен нарық экономикасының дамуына орай елімізде жарнама мен PRнарығы елеулі 

ҿсіп келеді. 

Қорыта айтқанда, PR маманы жҧмысының басым бҿлігі баспасҿзге материал 

дайындау болғандықтан, ол жазуды меңгеруі қажет. Ҽрі оның дайындаған материалы 

қоғамда маңызды, ҿткір, сондай-ақ сенімділігімен жҽне пайдалылығымен 

аудиторияны тартуы, баурап алуы тиіс. 
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ФОНОСЕМАНТИКА МҼСЕЛЕСІ ЖҼНЕ ИМИТАТИВ ТЕОРИЯСЫ 

 

Тіл білімінің зерттеу нысаны адамзат баласының сҿйлеу тілі, яғни дыбыстық тіл. 

Демек, адамзат баласының сҿйлеу тілі дыбыстық тілге негізделген. Сҿйлеу ҽрекеті 

адамзаттың ойлау, дҥниені тану жҽне оны қабылдау сияқты ҽрекеттерімен тығыз 

байланыста болады. Сҿйтіп, ойлау ҽрекеті тіл арқылы жҥзеге асады. Ал, ойымыз тіл 

арқылы жарыққа шығып, басқаларға тең дҽрежеде жеткізіледі. Сол себепті 

А.Байтҧрсынҧлы «Сҿз ҿнері адам санасының ҥш негізіне тіреледі: 1)ақылға; 2)қиялға; 

3)кҿңілге. Ақыл ісі- аңдау, яғни нҽрселердің жайын ҧғыну, тану, ақылға салып 

ойлану. Қиял ісі-меңзеу, яғни ойдағы нҽрселерді белгілі нҽрселердің тҧрпатына, 

бейнесіне ҧқсату, бейнелеу, суреттеп ойлау. Кҿңіл ісі-тҥю, талғау. Ал, тілдің міндеті- 

ақылдың аңдауын аңдағанынша, қиялдың меңзеуін меңзегенінше, кҿңілдің тҥюін 

тҥйгенінше айтуға жарау керек»-деп жазады [1,255 б.]. 

Тіл – қҧрылымдық, ҽрі жҥйелік сипатқа ие таңбалар жиынтығы. Тіл- адамзат 

баласының қарым-қатынасы туралы қызмет атқаратын тілдік таңбалар жиынтығы. 
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Адам санасында қоршаған ортаның бейнеленуі тҥйсік, қабылдау жҽне елестету 

ҽрекеттері арқылы іске асады. 1) Тҥйсік-қоршаған ортаның сезім мҥшелеріне тікелей 

ҽсер етіп, мҽнді жҽне мҽнсіз белгілерінің санада таңбалануы. Тҥйсік заттардың тҥрін, 

тҥсін, ыстығын, суығын, дҽмін танудағы алғашқы сатысы. Мысалы, кҿзге тҥскен 

қардың аппақ тҥсі кҿзде қозу туғызады, ал ол жҥйке жҥйесі арқылы ҥлкен ми 

сыңарларының қыртысына келген кезде адамда кҿру тҥйсігі пайда болады. 2) 

Қабылдау-қоршаған ортаның сезім мҥшелеріне ҽсерінен туатын нҽрсенің жалпы 

бейнесі. Дҥниедегі заттар мен қҧбылыстар белгілі бір уақыт пен кеңістік аралығында 

орналасқан. Заттардың мҿлшері, тҥр-тҥсі, қасиеті, кҿлемі сияқты белгілердің 

санамызда бейнеленуі қабылдау ҽрекеті арқылы жҥзеге асады. 3) Елестету-санада 

бҧрыннан қалыптасқан зат, қҧбылыс, іс-ҽрекет негізінде жаңа тҥсініктер, ой мен 

бейне жасауға қатысатын психикалық ҽрекет. Адам ҿзіне тҽн ойлау ҽрекеті арқылы 

қоршаған ортадағы заттар мен қҧбылыстарды, сын мен сапаны, олардың ҿзіне тҽн 

мҽнді жҽне мҽнсіз белгілерді айқындайды, таниды жҽне тілдік санада бейнелейді. 

Осы ҽрекеттерден бірнеше теория пайда болады.Тілдің шығуы жҿнінде тілтанымда 

қалыптасқан теорияларының бірі жҽне ҿзекті теориясы болып табылатыны 

фоносемантика бағытындағы теория. 

Фоносемантика-кҿлемдік жҽне мезгілдік тҧрғыдан тілдің бейнелеуіштік жҥйесін 

зерттейтін сала. Фоносемантика-дыбыс бейнелеуіштік теория, дыбыстың сыртқы 

мағынасын зерттейді. Ал, сема дегеніміз- сҿз мағынасының  ең кіші единицасы 

немесе мазмҧн ҿрісінің ең кіші единицасы. Ал имитатив - тілдің алғашқы пайда 

болған кезіндегі адамның бастапқы сҿйлеу тілінің материалдық кҿрінісі. Тілдің пайда 

болуы, шығу дҽуірі тілдің имитативтер тҥріндегі кҥйімен байланысты болған [2,165 

б.]. 

Тілші ғалымдар ондай ҧқсастықты тілдер арасындағы туыстықпен, алмасу 

процестерімен тҥсіндіреді, бірақ, осы кҿне сҿздер арасындағы тҥпкі, тҥбегейлі 

ҧқсастықтар олардың имитативтік табиғатында жатқандығынан байқаймыз. Басқаша 

айтқанда, қазіргі дҽуірде ҽртҥрлі алуан тілдерде белгілі болып отырған бір-біріне 

жақын, мағынасы ҿте ҧқсас жҽне қҧрылымы жақын сҿздер бҽріне ортақ бір 

имитативтен ҿрбіген болуы керек деген тҧжырым жасаймыз.  

Г.Е. Корниловтың теориясы бойынша тілдердің ең алғашқы пайда болған кезеңі 

идеофондар жҽне имитативтер дҽуірі болған десек, ҽрине, аппелятивтердің ең 

ежелгісі, кҿнесі - имитативтік, идеофондық негізінде жасалынған сҿздер, тілдік 

қабаттар. Мҽселен, Даңғырлақ сҿзінің фоносемантикалық тҧлғасын біз дыбыс 

еліктеуіш сҿздерге жатқызамыз. Академик Ҽ. Қайдардың сҿздігінде даң бір буынды 

тҥбір – негіздің мағынасы былай берілген: «подр. шуму, голосу, звону жестяных 

предметов, больших колоколов, ударных инструментов; даңғыр < дағ + ғыр 

громыхание (металического предмета)» [3, 200 б.].  

Фоносемантика теориясын ең алғаш рет кҿне грек философы Гераклит пен 

Демокрит дыбысталған сҿз бен оның мағынасы арасындағы байланыс жҿнінде 

пікірталас жҥргізген. Платон жекелеген дыбыстар мен аталған заттардың сипаттары 

арасында байланыс бар деп есептеген. Дыбыстық символика қҧбылысы ҽлемнің 

барлық тілдерінде кездеседі, сондықтан да болуы керек осы мҽселе кҿрнекті 

лингвистер назарында. Тіл білімінде ХХ ғасырдың 80 жылдарынан бастап пайда 

болған фоносемантика бағыты С.В. Ворониннің есімімен тығыз байланысты. С.В. 

Воронин ҧсынған фоносемантикалық талдау, сараптау ҽдісі тҥрлі тілдер негізінде 

И.В.Братусь, О.А.Казакевич, Т.Х.Койбаева, А.Ю.Афанасьев, Е.И.Кузнецова, 

Э.А.Вельди, И.А.Мазанаев, Л.Ф.Лихоманова, К.Ш.Хҧсайын жҽне т.б. ғалымдардың 
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зерттеулерінде қолданылды.Қазақ тіл білімінде дыбыс еліктеуіш сҿздер А.И.Ысқақов, 

Ш.Ш.Сарыбаев, А.Т.Қайдар, Б.Ш.Қатембаева, С.Р.Ибраев еңбектерінде зерттелінді. 

Осы ғалымдардың зерттеулерінде дыбыс еліктеуіш сҿздер лексика-семантикалық, 

морфологиялық, синтаксистік тҧрғыдан сҿз тобы ретінде қарастырылды. Дыбыс 

бейнелеуіш (дыбыс еліктеуіш) сҿздердің зерттелу тарихының екінші кезеңі 

К.Ш. Хҧсайынның зерттеулерінде кездеседі. Атап айтсақ, қазақ тілінің бейнелеуіш 

сҿздері фоносемантиканың теориялық қағидалары мен ҽдістемелері негізінде 9500-

ден астам бейнелеуіш тҥбір жҽне негіз дериватив сҿздердің, қырықтан астам туыс 

жҽне туыс емес тілдердің  негізінде олардың экстралингвистикалық сипаты ескеріле 

отырып, салыстырмалы-типологиялық тҥрде зерделенген. Нҽтижесінде, тіларалық 

генетикалық жҽне типологиялық сҽйкестіктер айқындалып, дыбыстардың астарлы 

табиғаты психолингвистика теориясы қағидалары негізінде сарапталған. Жаңа 

бағыттағы фоносемантика теориясы саласындағы ізденістері шҽкірттері 

С.А.Ҿткелбаева, А.Ислам, М.Жҧбанова, Б. Жонкешов еңбектерінде ҿз жалғасын 

тапқан. 

А.М.Газов-Гинзберг ҿзінің «Был ли язык изобразителен в своих истоках?» (М., 

1965) атты монографиясында, сондай-ақ басқа да ғылыми еңбектерінде семит 

тілдерінің туыс емес тҿрт тілдік семьяларындағы дыбыс бейнелеуіш тҥбірлерді 

салыстыра келе, тілдің пайда болуындағы дыбыс пен мағынаның байланыстылығын 

кҿрсеткен. Ал, чуваш ғалымы Г.Е.Корнилов ҿзінің зерттеулерінде «идеофон жҽне 

имитативтер символикалық тҥрде дыбыс бола тҧра, жанды немесе жансыз 

объектілерді бейнелей алады» деген пікірді дҽйекті тҥрде ҧсынды [3, 14 б.]. 

Адамзат баласының ең алғашқы сҿздері дыбыс бейнелеуіш сҿздер болғаны 

жайында академик Ҽ. Қайдар былай деп жазады: «Бағзы заманда дыбысты 

елестетудің ҿте кҿне ең қарапайым тҥрі ҽрбір тілде тек бір ғана дауысты дыбыстың 

кҿмегімен жҥзеге асса керек жҽне осылай болуы кҥмҽнсіз де. Демек, о баста ата-

бабаларымыздың қоршаған ортадағы дыбысты елестету қабілеті ҿте бір жақты, 

жалпылама, яғни сҿйлеу тіліндегі /а/, /ҽ/, /о/, /ҿ/, /е/,/ҧ/, /ы/, /і/ секілді дауысты 

дыбыстар негізінде дҥниеге келген. Ҿте кҿне географиялық терминдердің қҧрамында 

ілкі еліктеуіш тҥбір сақталғанымен, тілдің эволюция барысында ол тҥбір – дыбыс 

бейнелеуіш тҧлға дербес қолданудан қалады, себебі «қҧбылысқа еліктеудің мҽні мен 

мағынасына, табиғатына қарай, дауысты дыбысқа ҥнемі дауыссыздар ҥстемеленіп 

жалғанып отырған» [4, 174 б.].  

Дыбыстық символикаға ие сҿздердің қҧрамындағы дыбыстардың, дыбыс 

тіркестерінің, яғни идеофон, имитативтердің аталған нысандармен сҽйкестігі 

дыбыстардың фонологиялық, артикуляциялық сипаттарының сҽйкестіктеріне 

негізделген. Фоносемантика саласында зерттеулер жҥргізген ғалымдар осындай 

сҽйкестіктерді анықтаған. Мҽселен: шартҽрізді, томпақ,шығыңқы заттардың 

атауларындағы тҥбірлерде бір немесе бірнеше лабиалды дыбыстар бар екені жҿнінде 

А.М.Газов – Гинзберг, В.Г.Лобин, С.В.Воронин, А.Йоханенссон сынды ғалымдар 

жазды. Ғалымдардың пікірінше, осы сҽйкестік еріндік символизмге негізделген: 

«ауыз (ерін) қимылы томпақ (шар тҽрізді) заттар формасын бейнелейді». Бҧл аталған 

қимыл лабиальды (еріндік) дауыстыларды (о, ҿ, ҧ, у, ҥ) дыбыстағанда жасалады. 

Еріндік дауыстылардың символизіміне негізделген фоносемантикалық сҿздерге тҿбе, 

шоқы,қуыс т.б. сҿздерін жатқызуға болады. Жер бетінен биікте жатқан табиғи 

нысандардың (тҿбе, дҿң, шоқы, тҿмпешік т.б.) басым кҿпшілігінің қҧрамында еріндік 

дауыстылардың ҧшырасуы кездейсоқ емес. Дыбыс бейнелеуіштік сҿздердің тілдік 

тҧлғасында міндетті тҥрде фонемотип (С.В.Ворониннің термині) бар. Фонемотипте 
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аталған заттың кем дегенде бір сипатына қатысты фонема болуы тиіс фонемотиптер 

акустикалық, дыбысқа еліктеуіш сҿздерде кездеседі. Мысалы, «томпақ», «домалақ», 

«ҥрлеген» заттардың сипатына сҽйкес келетін дҽл сондай сипаттар еріндік (лабиалды 

немесе лабиальданған) дауысты, дауыссыздарда бар. Сол себепті осы аталған 

артикуляциялық фонемотип «томпақ», «домалақ», «ҥрленген» заттарды атайтын 

сҿздерде қолданылады. 

Г.Е. Корниловтың жорамалы бойынша адамзат тілінің тарихы тҿрт дҽуірге 

бҿлінеді: 1) имитатив дҽуірінен алдыңғы кезең (доимитативный) – маймылдар 

дыбыстайтын ҥндерге ҧқсас дыбыстық сигнал белгілер; 2) имитативтік кезең 

(имитативтік тҥбірлер) «ҽлсіреген» кҥйінде қазіргі тілдер қорында сақталған, бҧл 

олардың тіларалық біркелкілігі – кҿнелігін кҿрсетеді; 3) постимитативтік (бҧл дҽуір 

имитативтік дҽуірден кейін кҥні бҥгінге дейін жалғасуда) дҽуір; 4) «болашағы белгісіз 

дҽуір» - ҽбден формалданған, ғылымның тіліне (метаязык - метатіліне) ҧқсас тіл – 

болашақтың тілі [3, 12-13 бб.]. 

Қорытындылай келе айтарымыз, «имитативтеориясы» мен 

«фоносемантикатеориясы» бір-бірінен онша алшақ емес, кҿп жағдайда бір-бірін 

растап, толықтыра тҥсетініне кҿз жеткіздік. Зерттеу барысында аталған теориялық 

ҧстанымдарға сҥйене келе, қазақ тіліндегі сҿздерге фоносемантикалық талдау жасауға 

болатынын кҿрсетті. Соның нҽтижесінде байқалатын жайт: қазақ тіліндегі сҿздер 

қорындағы фоносемантикалық атаулардың тҥп – тҿркіні сонау «имитативтік» дҽуірде 

жатқандықтан, бастапқы фонемотиптер қазақ тілінен басқа тілдерде кездесетін 

болған. Сол себепті зерттеу нысаны етіп алған фоносемантикалық сҿздер басқа 

тілдердегі фоносемантикалық сҿздер қатарында. Осылай қарастырғанда ғана талдауға 

тҥскен аппелятивтердің фоносемантикалық табиғаты ашыла тҥседі жҽне де сол 

атаулардың ҿте кҿнелігі дҽйектеледі.Фоносемантикалық мағынасы бар атаулардың 

қҧрылымындағы жҽне қҧрамындағы сҿздердің шығу тҿркіні кҿне дҽуірлерге, тіпті 

тілдердің алғаш пайда болған кезеңіне, имитативтік дҽуірге жетелейді.  
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ҦЛТТЫҚ ПРОЗАДАҒЫ НАРРАТОР МҼСЕЛЕСІ 

 

Ҽдебиетте автор мҽртебесі аса маңызды орынға ие. В. Виноградов, М. Бахтин 

автордың кҿркем шығармада атқаратын қызметіне  тоқталып, оны туындының алтын 

қазығы деп есептеді [1]. Туындыдағы автор бейнесі кейіпкер бейнесімен тығыз 

байланысты. Кейіпкердің мінез-қҧлқы, ҿмірге кҿзқарасы негізінде жазушының 

дҥниені тану ерекшелігі, мҧрат-мақсаты жатады. Эстетикалық мҧрат суреткер 

шығармашылығында кҿркемдік шешім тауып, нақты болмысқа берген жазушылық 
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бағасынан кҿрінеді, ҿз дҽуірінің тыныс-тіршілігін зерттеп-зерделеуіне байланысты 

қалыптасады, айқындала тҥседі.  

Қаламгердің ҿз кейіпкерлеріне деген қарым-қатынасы ҽртҥрлі болады. Автордың 

ҿз қаһарманына деген жанашырлығы сезіледі, кейде оны ҧнатпайтынын аңғартып 

қояды, кейде ол турасында объективті тҥрде тек бақылаушы ретінде баяндайды. 

Автор мен кейіпкер арасында  ҥнемі ара қашықтық сақталады, ҿйткені ол кейіпкерді 

ҿз дҽуірінің биігінен, ҿзінің ҿмірлік тҽжірибесі тҧрғысынан бағалайды. Қазіргі кездегі 

ғылымда автордың екі тҥрі кҿп кездеседі. Бірі - биографиялық автор, яғни кҿркемдік 

кеңістіктен тыс тҧратын шығармашылық тҧлға, оның ҿз ҿмірі мен тағдыры бар. 

Екіншісі - кҿркем мҽтіннің ішіндегі, яғни образға, белгіге айналған автор.  

Нарратор - кҿркем туындыда тарихты мазмҧндау, оқиғаны баяндау қызметтері 

бҿлінген тҧлға. Ҽлемдік ҽдебиеттануда қазіргі нарратология атты арнайы ғылыми 

саласы қалыптасқан. Бҧл бағытта жазылған еңбектердің қатарында В. Шмидтің 

«Нарратология» еңбегі, сондай-ақ «Нарратология» атты ғылыми пікір тҧжырымдар 

жинақталған 2 томдық жинақты атауға болады[2]. Нарратор тҥрлеріне ҽңгімеші мен 

баяншы жатады. Ҽдебиет теориясында автор мен нарратор ҧғымын дҽйекті тҥрде 

қарсы қояды, яғни автор туындыдан тысқары болса, керісінше сол кҿркем туындының 

бҿлшегі, онсыз баяндаудың болуы мҥмкін емес. Ҽдебиеттегі мҧндай тҧлғаларда 

ҽнгімеші, баяншы терминдерімен атайды. Нарратор тҥрлері кҿркем туындыда атқарар 

қызметтерімен ерекшеленеді, неге біз авторды нарратордан бҿліп қараймыз? 

Біріншіден, бір ғана автор ҽр тҥрлі туындыда тҥрлі мҽнерді таңдайды. Мысалы, 

Эрнест Хемингуэйдің «Қош бол майдан», «Шал мен теңіз» туындыларында 

баяндаушы ҽр қалыппен кҿрінсе, Лев Толстойдың «Анна Каренина» мен «Ҽзҽзіл» 

туындыларында баяншының тҧлғасы ҽр тҥрлі. Гогольдің «Диканька хуторы тҥбіндегі 

кештер» мен «Шинелін» қарасаңыз мҧндада автор біреу болғанымен оқиғаны 

баяндаушылар да бір біріне мҽнері жағынан сҽйкес емес. М.Ҽуезовтің «Кҿксерегі» 

мен «Қаралы сҧлуын» алайық. Болмаса Ж.Аймауытҧлының «Ақбілегі» мен 

«Ҽншісін» алайық. Бҧдан ҿзге егер автор, мысалы, сатиралық бет пердені жасауда, 

баяншыдан ҽдейі алыс қашықтықты ҧстап, онымен мҥлде сҽйкес келмейді. 

Екіншіден, ҽдеби туындының қайнар кҿзі ретінде автор нарраторды, яғни 

тарихты, оқиғаны ҽнгімелейтін нақты немесе жалған тҧлғаны жасайды. Ақырында 

кҿркем туындыда баяндалатын ойдан шығарылған оқиғаны нарратор шындыққа 

айналдырып, нақтылық сипат бере отырып, басынан ҿткендей, ҿмірде болғандай етіп 

жеткізеді. Нарратор автормен кереғар қалыпта ғана тҧрмайды, бҧл екі тҧлға арасында 

тҥбегейлі айырмашылық жиі байқалады. Нарратор тҧлғасының лирикалық, эпикалық, 

драмалық туындыларда кҿрінуінің де шектеулі шекарасы бар. Егер лирикада тек ҿз 

сезімін бейнелейтін лирикалықпен ҽрекет етсе драмада нарратор оқиғаға, тартысқа 

орын беріп «қағажу» кҿреді. Ал эпикалық туындыларда нарратор автормен оның 

суреттейтін ҽлемі арасында ҿзгеше делдал қызметін атқарады. «Шҧғаның белгісі» мен 

«Қазақ солдаты» туындыларындағы автор мен баяншы арасындағы қарым қатынас 

ҿзгеше сипатта болса, «Тар жол, тайғақ кешу» романында автор мен баяншы 

арасында тығыз сабақтастық бар. Кҿптеген қаламгерлер баяншыға ҿз міндетін 

толықтай жҥктейді. Қаламгердің жеке ҿмірі мен шығармашылығы арасындағы 

байланыс ҿте кҥрделі. 

Кҿркем прозада тарихи дискурс қазақ ҽдебиетінің тарихи сюжеттерге, тарихи 

оқиғаларды тақырып етіп алуымен сипатталады. Сонау М.О.Ҽуезов бастаған 

І.Есенберлин жалғастырған ҧлт-азаттық қозғалыстың ҽртҥрлі кезеңдерін бейнелеу 

қазір тҽуелсіздік кезеңінде де қарқынды дамып келеді. Біреулер айтқандай, тарихқа 
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кетіп, бҥгінгі заманды бейнелемеу емес. Қазақ елі тарихы кҥні бҥгін болған қалпында 

жазылмағандықтан, қазақ ҽдебиеті осы ауыр міндетті ҿзі кҿтеріп келеді. Қазіргі қай 

тарихи еңбектен қазақтың ҧлт-азаттық кҿтерілістің басты кейіпкерлері қазақ хандары 

мен батырлары туралы шынайы мағлҧмат таба аламыз?Бҽрін қойғанның ҿзінде қазақ 

хандарының ҧлт-азаттық жолындағы нақты істері туралы не білеміз? Кезінде қатаң 

тиым салынғанның ҿзінде  І.Есенберлин «Қаһарды» неге жазып кетті? Бҥгінгі қазақ 

тарихшылары заманға жалтақтап отырған кезде қазіргі прозаиктер қолдарынан 

келгенше біраз іс тындырып тастапты. 

Тарихи дискурстық мҽтіндерҼбдісаттар Сҽдуақасҧлы Оспановтың «Наркескен» 

(тарихи кҿркем трилогия) романы 3 кітаптан тҧрады: «Бас кескен балта» атты бірінші 

кітапта Сыр-Арал ҿңіріндегі қазақтың Хиуа, Қоқан хандықтары мен Ресейдің 

патшалық отарлық езгісіне қарсы ҧлт-азаттық кҥрестің оқиғалары бейнеленген. 

Жанқожа Нҧрмҧхамедҧлының (1774-1860) қазақ азаттығы ҥшін кҥресі тарихи 

қҧжаттар негізінде романға арқау болған. 

Ҽкесі Нҧрмҧхамед Киікбайҧлы баласын жасынан ҽділдік пен ҧлт-азаттығы 

жолында кҥресуге ақылы мен намысы бар екенін байқайды. Келешек батырға бата 

берген Қылышбай Жҧмағҧлҧлының кім болғаны, қаруластары Толыбай 

Мықтыбайҧлы, Дабыл Бекшеҧлы, Ақтан Ақайҧлы, Беласар Рысбайҧлы, Дҽрменқҧл 

ахун Қосымҧлы, Бекарыстан би Амалдықҧлы, Есет Кҿтібарҧлы, Қызылбас балуан, 

Шабақ Қазанбайҧлы, Тҿремҧрат жырау, Еспембетҧлы сияқты билер, батырлар мен 

ақын-жыраулардың бейнелері сомдалған. Бҧл кітапта 1792-1841 жылдар 

аралығындағы Созақты қоқандықтардан азат ету кезіндегі шайқас суреттелген. Батыр 

ерлердің нақты істері мен азаматтық тҧлғалары, шешен абыздарының асыл 

сҿзідерінің тууына себеп болған оқиғалар да сҿз етілген. Ел басына кҥн туғанда қазақ 

ерлері Жанқожа батырдың қасынан табылғаны нақты тарихи оқиғалар арқылы 

кҿрсетілген. Батыр, би, жыраулар арақатынасы да осы ретте ҧлт ақыл иелерінің 

қатынастары ретінде айқындалған.  

Кітапта Жанқожа батырдың Кенесары хан, Наурызбай сҧлтанмен қарым-

қатынастары да нанымды сипатталған. Наурызбай сҧлтанды кҿрген Жанқожа батыр 

былай деп сҥйсінеді: «Осы алып тҧлғалы, сҧлу мҥсінді, жай оғындай жарқылдап 

тҧрған, екі иығына екі кісі мінгендей жас жігітті ағасымен салыстыра қарап отыр. 

Жігіттің нағыз сҧлтаны! Қҧдай Тағала бір адамның басына ҥйіп-тҿгіп бере салған 

екен, сірҽ. Сҽл қызбалықтың табы бар ма, қалай? Шу асаудай басылмаған шағы ғой. 

Тау мен тастан да, от пен судан да қайтпайтын нағыз шыңның қабыланы боларсың! 

Ғҧмырың ҧзақ болсын, балам!» деп, батыр іштей еміреніп кетті»[3]. Бҧл сҿздер бҽрін 

кҿріп, кейіпкелердің қасында жҥрген нарратордікі. 

Қазақ прозасының дҽстҥрлі дискурсын жалғастырып келе жатқан Қабдеш 

Жҧмаділовтің «Аққуды атпас болар» (хикаяттар, ҽңгімелер, ой-толғамдар) кітабы 

қазір жазылғандығымен ерекше. «Аққуды атпас болар» хикаятында Шҽкҽрім 

Қҧдайбердіҧлының Саятқорадағы соңғы кҥндерінің қалай ҿткені баяндалған.  

Шҽкҽрімнің: «шамасы, Қарашегір бірдене сезетін секілді. Сіз ҿз ҿміріңізде қҧс 

баласының кҥрсінгенін кҿрдіңіз бе? Ал, Қарашегір кейінгі кезде уақ-уақ кҥрсінетін 

болып жҥр. Шҽкҽрім соны бірнеше рет естіді: «Кҿк жҥзіне кҿтерілмегелі кҿп болды. 

Іші толып, қҧса болып отыр-ау? – дейді Шҽкҽрім ондайда. – Ҿзі олай-бҧлай болып 

кетсе, бҧған кім ие болады? Ҽлдебір дҽлдҥрішке қор қылғанша, аспан айдынына 

ҧшырып қоя берген дҧрыс шығар»  [3]. Қҧстың кҥрсінгенін суреттеу қазақ 

ҽдебиетінде бҧған дейін бар екені біз ҥшін белгісіз. Белгілі оқиғалар бҽрін кҿріп, 

куҽгер болып жҥрген нарратордың сҿздерімен берілген. Ол Шҽкҽрімге жаны ашып, 
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болған оқиғалардың куҽгері ғана емес, ол кейіпкерлердің қасында жҥріп ойларын 

бағушы. Жазықсыз атылған қажы ақынның елі ҥшін кҥңіренген ойлары мен жаңа 

билікті мойындамаған себептерінің куҽсі боламыз. 

«Шҧғаның белгісі» қазақ прозасының ҥздік ҥлгісі. Шеберлік демекші, Бейімбет 

Майлиннің драматургиядағы шеберлігі жҥре-бара («Майдан» тҧсында) жетілсе, 

кҿркем прозадағы шеберлігі тура алғашқы қадамынан («Шҧғаньң белгісінен») 

басталды. Осы ғасырдың оныншы жылдарының орта тҧсында (1914-1915) Майлин 

«Шҧғаның белгісін» жазып, қолжазба журналда («Садақ») жариялағанда қазақ 

прозасы жанр ретінде жаңа туып-қалыптаса бастаған еді.Повесть тақырыбы- XX 

ғасырдың басындағы демократтық ҽдебиетке тҽн [4]. Десек те, дҽл осы шығарма 

суреткерлік шеберлік тҧрғысынан пайымдағанда, кҥні бҥгінге дейін қазақ повесінің 

ҥлгісі болып қалып отыр.  Повестің оқиғасы дҽстҥрлі қалыпқа салынған. Кедейден 

шыққан Ҽбдірахман деген мҧғалім жігіт Есімбек деген байдың Шҧға деген сҧлу 

қызына ғашык болады. Жігітті қыз да сҥйеді. Бҧл, ҽрине, байларға ҧнамайды. Олар 

жала жауып, Ҽбдірахманды айдатып жібереді. Бҧған кҥйзелген Шҧға айықпас дертке 

ҧшырайды. Қызының халіне қиналған Есімбек болысқа айтып, Ҽбдірахманды 

амалсыз босаттырады. Ҽбдірахман сҥйікті Шҧғасын кҿруге асығып келсе, қайран ару 

бҧл дҥниемен біржола қоштасқан екен, оның ҿзінежазып  қалдырған хатын оқып, кҿз 

жасы кҿл болады [5]. Ал осында не тҧр? Мҧндай оқиға жҧртқа таныс, ауыз ҽдебиеті 

мен жазба ҽдебиетінің талай шығармаларына мазмҧн болған. Дҽстҥрлі дейтін 

себебіміз де сондықтан. Майлин – суреткердің шеберлігіне қатал сын да дҽл осы 

жерде болатын. 

Шебер қолдан шыққан сыршыл, шыншыл сондықтан оқушыны баурап,  ҥйіріп 

ҽкететін ҽдемі, ҽсерлі повесть қандай болуы керек? Бҽрінен бҧрын композициялық 

қҧрылымы қиыннан қиысқан қызық, арналы, желілі, тҧтас  болуы  керек.  Ол  ҥшін  

сюжет ҿріміндегі кезең-кезеңдерді (басталу, байланыс, даму, шарықтау, шешім) рет-

ретімен, қисынды тҥрде ҧтымды ҿрбіту шарт. Бейімбет, міне, осы шартты ойдағыдай 

орындаған.Қысқа-қысқа он ҥш тараудан тҧратын шап-шағын повесть былай 

басталады: «Біз елден шыққанда кҥн де сҽскелікке жақындап еді. Ҧшпалы сҧр 

бҧлттар кҿшкен керуен сықылды тіркесіп оңтҥстікке қарай жылжып ҧшып, кҥннің 

кҿзі біртіндеп ашыққа шығып, жылы шырайлы нҧрын шаша бастады»[6]. 

Бҧл – ҽсем пейзаж. Дала, кҥз, сҽске, бҧлт, кҥн... Оқушының кҿз алдына табиғат 

суреті жайыла қалады жҽне жай сурет емес, жанды сурет, қозғалады, қимылдайды. 

Бҧлттар жҿңкіле кҿшіп барады, кҥннің кҿзі біртіндеп ашыққа шығады, бҧл да қарап 

тҧрмайды, кҥледі шҧғыла шашады... 

Автор осы суретке оқушы назарын ҽбден аударып алады да, оған ізінше «Біз 

екеу едік» деп мҽлімдейді. Бҧлар кімдер? Бірі - автор, екіншісі - қасына ерген 

жолдасы Қасымжан «сиректеу сақал-мҧрты бар, қара бҧжыр». Портретті де жай сыза 

салмайды, жандандырады, «Пішініне қарағанда, бір тҥрлі сҿйлемпаз адам» деп қояды.  

Шынында да солай, жол бойындағы «Шҧғаның белгісі» атанған обашықтан 

ағыл-тегіл ҽңгіме туғызып тыңдаушысын ҧйытып ҽкетеді: «Бҧл қызық ҽңгіме, 

тыңдаңыз,-деді. Сҿзді  бастап та   жіберді. «Жазушының шеберлігі сондай, бірінші 

тарау сҿйтіп табан аузында ҽңгіме ішіндегі ҽңгімеге, немесе прологке айналып шыға 

келеді де, сюжет екінші тараудан (Қасымжан аузымен) қайта басталады. «Бала 

кҥнімізде анау кҿрінген тҿбенің басында талай асық ойнап едік... Ол да бір дҽурен. 

Иҽ. Бҧл елдің кҥзге қарай қонатын жері, жазғытҧры барып тамызға шейін отыратын 

жайлауымыз, бҧл кҿл де «Шҧғаның белгісі атанды, бҧрын «Тарғыл ҿгіз сойған» деуші 

едік. Есімбек сол «Ҿгіз сойғанның» ең шҧрайлы жеріне қонушы еді... [6]. 
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Ортан қолдан тҿрт ҧлы болды – шетінен қасқыр. Сол тҿрт ҧлдың ортасында 

бҧлаңдап ҿскен Шҧға дейтін қызы болады, Шҧға десе – Шҧға, ҿй, шіркіннің ҿзі де 

келбетті еді - ау»...[6]. 

Бҧл – сюжеттің басталуы (экспозиция). Автор каһармандар қарым- қатынасқа 

кҿшпес бҧрынғы хал-жағдайды, мезгіл-мекенді, болашақ оқиғалар орнын, 

қақтығыстар алаңын осылай, оқырманнын кҿзі мен кҿңілін бірдей ҧйыта ҽрі аңыздап, 

ҽрі суреттеп келеді де, ҥшінші тарауда сюжеттікбайланысқа – шығарманың ҧлы 

арқауындағы негізгі тартыстың туу себебіне тағы да  шебер ауысады. 

Оқиғаның баяндалу стилінде поэзиялық шығармаға тҽн лептілік,лиризм, 

қайталанбас кҿрік-ажар бар. Бҧл ерекшелік сондай-ақ повесть сюжетінің осы 

оқиғаның тікелей куҽгері Қасымның аяулы замандастары- Шҧға мен Ҽбдірахманның 

мҿлдір сезімдері мен аз кҥнгі қуаныштарын, кейінгі тартқан жан азабын ҿз 

тағдырындай сезініп, қабылдап айтып беруіне қҧрылғандығынан да болар.  

Бейімбет қазақ прозасына хан-қазына болып қосылған ең таңдаулы ҽңгіме-

повестерінің қай-қайсысында болсын,шындықты оқырманға қҧр тҥсіндірмеген, 

тҥйсіндірген ҿмір туралы жай сҿйлемеген,  сҿзбен сурет салып бейнелеген. Қысқасы, 

осының бҽрі - Майлин шығармасының қылаусыз қиыстырылған композициясынан 

туған ағыл-тегіл ҽсер. Ал, мҧндай ҽсерлі, мінсіз «композицияда симфониялық сипат 

бар». 

Ҽлібек Асқаровтың «Алтайда алтын кҥз еді»поэмасы бастаған бетте соңына 

дейін бір деммен оқып шығасыз. Нағыз қазір оқылатын постмодернистік проза. 

Шынында да поэма деген атауға сай мҽтін, жеңіл оқылады. Баяндаушы Алтай кҥзінің 

суретін ғана тамашаламай ҿзі де шым-шытырық оқиғалардың куҽгері болады. 

Жазушы суретшінің басынан кешкен оқиғаларды адам тағдырының оң мен солды 

таңдауынан тҧратынын сҿз еткен. Бҧғылар сайысының жекпе-жегі оқырманның кҿз 

алдында болып жатқандай суреттелген. «Ҿнер жолын мҧрат етем деп жҥріп ҽйел 

затын, махаббат деген ҧғымды саналы тҥрде тҽрк еткенім шындық-ты... Сағымдай 

арбап, сабындай қҧбылған мынау алақҧйын заманның бҧралаң соқпағы кҿп екен...» 

дейді кейіпкер.«Дариға, дҽурен-ай, бҧл тірліктің тҧрлауын енді қайдан іздеймін, қайда 

барам, қайдан табам?». Суретшінің осы сапардан кейін туған суреттерін кҿрмеден 

кҿрген баяндаушы ол суреттерге келесі сараптама береді: «Бҧл алып сурет шын 

мҽнінде табиғат Анаға арналған гимн еді» [7]. Шығарманың тілі жеңіл, кейіпкердің 

сҿздері, оның қасында жҥрген нарратордыңкінен ерекшеленіп тҧрады. 

Ҽдебиттің даму тарихында автор бейнесі, оның шығармадағы қызметіне алуан 

тҥрлі кҿзқарас болып отырды. Мҽтіннен тыс тҧрған тҧлға мен мҽтін ішіндегі автор 

арасындағы байланыстарды кҿрсету ҥшін автор ҧстанымы, авторлық тҧлға,  автордың 

идеясы, қаламгер концепциясы, автордың шешімі сияқты ҧғымдар қолданылатыны 

мҽлім. Ғалымдар мҽтін ішіндегі авторды зерттеу ҥшін автор образы деген ҧғымды 

енгізген. Автор образы ҽр тҥрлі жақтарда  кҿріну жағынан ерекше болып келеді, бірақ 

ҧқсас жактары да бар. Мысалы: прозалық шығармадағы эпиграф, арнау, алғысҿз, 

соңғысҿз, авторлық тҥсініктеме анық кҿріністері болып келеді. Ал поэзияда 

лирикалық «Мен» акроҿлең, автордың рҿлге еніп, диалог пен полилогқа араласуы жиі 

кездеседі. Драматургияда автор образы шығарма атауы, кейіпкерлер тізімін қҧру, 

реплика, ремарка, сахналық ескерту сияқты компоненттермен тығыз байланысты. 

Кейбір шығармаларда автор образы жартылай автор тҥрінде кҿрінетіні кездеседі. 

Б.Майлин «Шҧғаның белгісіндегі», «Қазақ солдатындағы» автор мен баяндаушы 

арасындағы қарым-қатынас, С.Сейфуллиннің «Тар жол, тайғақ кешудегі» автор мен 

баяндаушының байланысынан ҿзгеше екендігі туралы орнықты ойлар айтылған. 
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Баяндаушы десек, ҽңгіме-проза туралы болмақ, лирикалық кейіпкер- кҿбінесе 

поэзияға тҽн. Автор ҧғымымен қатар автоним, актор, адресант, нарратор, 

бенефицарий, скриптор сияқты терминдері қолданылады. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE CONCEPT ―WEATHER‖ IN KAZAKH, 

RUSSIAN, ENGLISH AND GERMAN LANGUAGES  

(ON THE BASIS OF PHRASEOLOGICAL UNITS) 

 

Currently, the term of the concept is actively included in the scientific use. The 

concept is a unit of description the picture of the world - the mental unit, comprising 

language and cultural knowledge, presentation, evaluation. It is implemented in a verbal 

sign and language in general. In this case, the core concept is combined speech and 

language semantics of words. The concept of cognitive science is seen as the mental unit, 

which is constantly undergoing change: its scope can include all new backgrounds concepts, 

can change a standard set of situations and even more moving is a single component in the 

content. 

The presence of concepts in the language of any nation attracts attention because these 

studies can help in the study of the culture of the people and their stories. 

The increasing demand of the unit gave the emergence to a number of competing 

nominative units. However, this unit has neither one generalized definition, nor a single 

term, at least in some countries. In the Russian science, for instance, the term ―concept‖ is 

not monosemantic and the competition of the terms, such as ―concept‖ (Likhachev, 

Stepanov, Lyapin, Neroznak, etc.) ―Linguoculturema‖ (Vorobiev), ―mythologema‖ 

(Lyahteenmyaki, Bazylev), ―logoepisteme‖ (Vereshchagin, Kostomarov, Burvikova) 

continues since the early 90‘s. However, during the recent years it becomes apparent that 

the term ―concept‖ according to its frequency of use is much ahead of all other coinages [1, 

p.1].  

Language - the most important way to the formation of human knowledge about the 

world. By displaying objective world in the process of activity, man captures the knowledge 

of words. The totality of the knowledge embodied in the form of language, and represents 

what is called "the language picture of the world" 

A Phraseological unit (PU) can be defined as a non-motivated word-group that cannot 

be freely made up in speech, but is reproduced as a ready-made unit. It is a group of words 
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whose meaning cannot be deduced by examining the meaning of the constituent lexemes. 

The PU is intended to include idioms, proverbs "winged words." 

Weather is one of the key concepts in a culture, which has an existential significance 

both for an individual person and for a lingual-cultural community. The concept "weather" 

can be found in every ethnic culture, its existence is universal. However, the conceptual 

representation of weather draws on local, national, cultural, and historical traditions, and the 

religious beliefs of ethnic groups. 

The first and the main meaning of ―weather‖ given in explanatory dictionaries of 

Kazakh, Russian, English and Germanlanguages is the state of the atmosphere relating to 

temperature, precipitation and other features.  

Қыстағы қар, жаздағы жаңбыр – Жерге жауған нҧр [2, p.445]. Snow in the winter, 

rain in the summer – good for the land; 

Живѐт и такой год, что на день семь погод.–weathermaychangeseveraltimes;  

Lovely weather for ducks– a greeting meaning that this unpleasant rainy weather must 

be good for something; 

BeidiesemWetter jagt man keinenHundvor die Tür [3, p.841]. It‘s impossible to follow 

a dog in this weather(=cold). 

Second group of phraseologisms contain vocabulary on the theme "Weather," but have 

a meaning far from the weather. 

Айдарынан жел еседі - incredibly lucky [4, p.13]; 

Как снег на голову, как гром среди ясного неба- to drop from the clouds-out of the 

blue; 

A fair weather friend– a person who is dependable in good times but is not in times of 

trouble; 

Gut Wetter beijemandemmachen - to get somebody into the right mood; to feign 

friendliness and harmony [5, p.970]. 

The third group includes proverbs and idioms about the weather, but expressed in 

other ways. There is an idiom which has an equivalent in these four languages: 

Дождь как из ведра (Russian) = Жауын шелектеп қҧйып тҧр (Kazakh) = 

It's raining cats and dogs (English) = EsregnetwieausEimern (German) -it is raining very 

heavily [6, p.142]. 

The fourth group includes proverbs that are weather signs. 

Қҧстар жер бауырлап ҧшса, ауа райы бҧзылады. If birds fly low the weather 

worsens; 

Высокая радуга к хорошей погоде, пологая и низкая - к ненастью.  High rainbow-

good weather, low-bad weather; 

The higher the clouds, the better the weather.  Thin, wispy clouds indicate good 

weather and the absence of nasty storms; 

Schönes Wetter ist in Sicht, wennabends der Himmelrötlichist. Nice weather is in sight 

when the sky is red in the evening. 

Due to the climate in English and German proverbs there are almost no words like 

snow, frost. But if the snow was in winter, the Englishmen say: Year of snow, fruit will 

grow. In Russian and Kazakh languages, proverbs, saying, "snow", "cold" are not 

uncommon, ―Двадруга, мороздавьюга‖(Frost and snowstorm are friends), ―Бҥгінгіқар — 

ертеңгінҽр‖ (Today‘s snow is tomorrow‘s food). 

In the form of verbalization the concept of "weather" is a complex multi-layer 

formation having high importance for these four cultures. Both universal and national-

specific aspects that reflect the cultural and historical determinism of formation the 
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corresponding cognitive-pragmatic field of life and language picture of the world of the four 

nations implemented in the concept of "Weather". 

The study of individual weather lexeme-names, phrases and phraseological units with 

components, the names of the weather conditions leads to the following conclusions: 

1) In Kazakh language picture of the world the concept of ―Weather‖ exalts 

industriousness and prosperity, and signifies as something which has its time; 

2) In Russian language picture of the world the concept of "Weather" is static and 

neutral connotation as well as the dominant perception as a decisive factor, which is not 

subject to the human influence; 

3) In the English language picture of the world the concept of "Weather" realizes sign 

of processuality and has a negative connotation, implying something unpleasant, something 

that you need to survive; 

4) In German language picture of the world the concept of ―Weather‖ implies 

something that is created by God and beyond the human control. 

Comparative analysis of the concept of "weather" in these four languages gives an 

indication of some of the features of national mentality and worldview inherent in 

representatives of four cultures. 

National identity is found in the analysis:  

1) Differences in the activity of the basic components of phraseological units; 

2) Mismatches phraseology imagery when matching component; 

3) The absence of a unit in one of the languages [8, p.966]. 

There are universal features of four languages and they are displayed in the following 

points:  

1) The full and partial coincidence of the image; 

2) Participation in the PU components that make up the internal form; 

3) In the presence of the general cultural knowledge, stereotypes.  
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ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ДУХОВНЫХ ОСНОВАНИЙ  

СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ КИТАЯ 

 

В переломные периоды истории возникают различные кризисные явления, 

возникает неравномерность развития различных областей общественной жизни, это, в 

свою очередь, нарушает механизм функционирования социальной системы в целом, а 

также замедляется протекание модернизационных процессов. В такое непростое 

время резко возрастает роль продуцирования идей и идеалов, объединяющих 

общество и направляющих энергию масс в русло созидания. Залогом успешной 

модернизации Китая явился мощный культурный фактор «Китай – это страна 

интенсивной культуры, которая не оставила ни одного явления жизни в 

первоначальной форме»
1
 . Благодаря этому в Китае не применялись упрощенные 

схемы модернизации, а была разработана собственная теория развития. Отношение к 

традиционной национальной культуре в Китае особенное. Она считается одной из 

древнейших в мире, особо подчеркивается ее самобытность, уникальность, а также ее 

преемственность. Она определяет особенности способа мышления, системы 

ценностей, поведения, национальной психологии китайцев. Основной упор философы 

Древнего Китая делали на учения о человеке, социально-политические учения, 

проблемы морали. Гносеологические и онтологические проблемы зачастую 

оказывались на втором плане. Конфуцианство, синтезировав идеи многих других 

философских направлений, становится официальной идеологией феодального 

общества. Другими влиятельными направлениями китайской мысли стали даосизм и 

буддизм. «Специфической чертой китайской философии является ее 

культурологическая традиция рассматривать предметы в их целостности,  

преемственности развития, а также взгляд на природу, человека и дух как нечто 

органически целое, объединенное сложной системой взаимосвязей, повышенное 

научное внимание к факторам хаоса и организованности, цельности структур 

реальности и их рациональным управлением», – утверждает профессор Н.А. 

Абрамова
2
. Китайский традиционный способ мышления формировался под 

воздействием многих факторов, однако решающую роль сыграли, во-первых, 

необычайно устойчивый традиционный способ сельскохозяйственного производства. 

А во-вторых, это древняя китайская философия, придававшая большое значение 

постижению гармонии и целостности, а также следованию принципу золотой 

середины. Таким образом, сформировались основные черты традиционного способа 

мышления, холизм, стремление к гармонии и единству. 

Исходя из взаимосвязи человека и природы, в китайском традиционном 

мышлении делается упор на единство человека и природы. Считается что небо, земля, 

человек и десять тысяч вещей – едины. «Небо и земля – одно и то же» (天地一体), «У 

всех вещей одно начало» (万物之一原), «Небо и человек едины» ( 天人合一 ) – 

подобные положения, были выдвинуты еще во II веке до н.э. являются отправной 

точкой размышлений об общности и единстве мира социального и мира природы. 

Исследование природного мира невозможно в отрыве от общества, и наоборот. 

Подобный целостный подход способствует системному и всестороннему познанию 

мира, позволяет ухватить в динамике и координировать соотношение между целым и 
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частью. В Китае долгое время незыблемой основой культуры оставалась 

конфуцианская этика и философия, не стоит, конечно, забывать и о других ее 

составляющих – буддизме и даосизме. В конфуцианской идеологии существует 

достаточно большое количество практических принципов, обеспечивавших 

жизнестойкость китайской цивилизации: идеи морального и гуманного управления, 

идеи о самоусилении государства, концепция «народ-основа» и т.д. Однако ядром 

системы ценностей является сыновняя почтительность. Последовательное 

соблюдение сыновней почтительности вело к почитанию традиции и неприятию 

нового. «Раньше люди полагали, что золотой век (хуанцзинь шицзе) находится в 

прошлом, а современный мир клонится к упадку»
3
. С другой стороны, китайское 

традиционное мышление отличается большей инертностью, целостный подход может 

объяснить вещи и явления в целом, но не может дать точное и логическое описание 

структуры и качеств вещей. Другой характерной чертой китайского традиционного 

мышления является важная роль личностного фактора, «внутреннее, взятое в качестве 

мерила, переносится на объект», что в отношении «знание – субъект знания» субъект 

является определяющим. Конфуций, например, писал: «Человек может сделать 

великим путь, которым он идет, но путь не может сделать человека великим»
4
. Так, 

подчеркивая первичность личностного фактора, один из чань-буддистов китайского 

средневековья Чжао-чжоу (778-897) говорил: «Когда искренний человек исповедует 

ложное учение, оно становится истинным, а когда неискренний человек исповедует 

истинное учение, оно становится ложным»
5
. В традиционном мышлении основное 

внимание уделяется сохранению баланса между человеком и природой, человеком и 

обществом, установлению гармонии между людьми. Установка на то, что человек как 

часть природного мира должен стремиться к гармонии с миром, ориентировала на 

покорность, подчиненность человека Природе. Подобное мышление не 

способствовало росту инноваций, развитию творческого мышления. Была утеряна 

ориентация на познание, преобразование и подчинение природы. Хотя для 

современной цивилизации подобные идеи очень важны как возможность исцеления 

природы, разрушенной индустриальным развитием. Способ мышления синтезирует 

все научные достижения и концепции эпохи, он представляет типические модели 

духовно-нравственной и познавательной деятельности различных эпох. В Китае под 

влиянием единой идеологии конфуцианства строго придерживались традиций. Люди 

не смели подвергать их сомнениям, критиковать их и желать перемен. Очевидно, что 

данное обстоятельство значительно подрывало дух новаторства, мешало производству 

новых идей, совершению научных открытий. В Древнем Китае интуитивный опыт 

ставился выше рационального мышления и считался основной формой познания, 

основным путем к постижению истины. Учения древней китайской философии, 

сутры буддийской школы Чань учат тому, что истина постигается через озарение, 

интуицию. Подобный способ мышления способствовал развитию гуманитарных наук, 

но пренебрежение научными исследованиями, построенными на логическом анализе, 

во многих случаях мешает глубже проникнуть в суть вещей, объяснить структуру, 

строение, свойства предметов. Профессор Лян Шумин в своем труде «Культуры 

Востока и Запада» выделяет три типа культуры: европейскую, индийскую и 

китайскую. Он пишет, что особенность западной культуры состоит в ее 

направленности в будущее, отличие китайской в стремлении к середине, а индийская 

культура стремится к прошлому. В его исследовании говорится о том, что западная 

философия очень большое значение уделяет проблеме взаимосвязи природы и 

человека, однако большее внимание обращается на изучение мира Природы. 
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Большинство мыслителей Древнего Китая размышляли об отношении человек-

общество, о моральных качествах человека, искали пути успокоения Поднебесной. 

Практическое воплощение нравственности многие из них видели в ритуале «Ли», в 

конкретных действиях. Легисты говорили о необходимости ввести строгое следование 

закону в качестве основы управления, но в исторической перспективе идеи Конфуция 

стали более прочным фундаментом для китайской цивилизации. Конфуций 

разработал целый ряд конкретных правил поведения, например таких как «быть 

строгим к себе, повторять ритуал» (кит. 克己复礼 «кэ цзи фу ли»), «три раза в день 

размышлять о своем поведении» (кит. 一日三省吾身 «и жи сань шэн у шэнь»), «без 

внешнего принуждения следовать нормам морали» (кит. 慎独 «шэнь ду»). Подобное 

поведение требовало от человека, проявления таких качеств как: самоотверженность, 

самообладание, доброжелательность по отношению к людям, способность сдерживать 

свои инстинкты, избегать эгоизма, уважать чувства других людей. Повторение 

ритуала ориентировало сосредоточение на соблюдении социальных норм. Так, в Ли 

Цзи содержалось указание на то, что «желающий мира в Поднебесной должен хорошо 

управлять государством, но для этого сначала он должен научиться хорошо управлять 

своей семьей, это невозможно, если не совершенствовать свои качества, для этого 

нужны правильные идеи, правильные же идеи рождаются из искренних мыслей, а те, 

в свою очередь, из знания»
6
 . Такой способ мышления, хотя и способствовал развитию 

социальных наук, этики, являлся достаточно прочной основой социальной 

стабильности, но в крайних случаях ведет к возвеличиванию субъекта и 

игнорированию научным исследованием природы. Возможно, в конце концов, это и 

явилось причиной отсталости Китая. Китайская культура более консервативна и 

закрыта по сравнению с западной. Западная же культура, обладая инновационным 

потенциалом, стимулировала изменения в традиционном способе мышления китайцев 

и модернизационный поворот. Это не означает, что китайская культура была втиснута 

в рамки западного способа мышления, но означает, что необходимо путем 

использования новых языковых структур, новых знаний, нового мировоззрения, 

нового способа мышления анализировать и разрешать актуальные проблемы, 

встающие перед человечеством. 
Построение гармоничного общества сегодняшнего Китая опирается на 

гуманитарное наследие конфуцианства, даосизма и буддизма. Особое значение 
сегодня приобретает традиционная духовная культура, ее адаптационная и 
формирующая способность. Она влияет на современную социально-политическую 
жизнь китайцев, сохраняясь в самой структуре общества, в политической практике, в 
поведении людей. Большинство традиционных школ философии призывали к 
гармонизации общественного строя и соблюдению строго определенных принципов 
взаимоотношений между людьми в семье и обществе. Высокий приоритет семейных 
и коолективных ценностей до сих пор значим в Китае. Культ предков и принцип «сяо» 
(сыновняя почтительность) способствовали сохранению авторитета семьи и клана на 
протяжении многих веков. «Семья считалась сердцевиной общества, интересы семьи 
намного превосходили интересы отдельной личности. Отсюда и постоянная 
тенденция к росту семьи. При благоприятных экономических возможностях 
стремление к совместному проживанию близких родственников резко преобладало 
над сепаратистскими стремлениями. Возникал мощный разветвленный клан из 
родичей, державшихся друг за друга и населявших порой целую деревню – «цзун-
цзу». Наличие связанной родственными узами мощной организации, а также факт 
органической связи между структурой «цзун-цзу» и системой социальных рангов, 
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существовавших в то время в древнем Китае, – все это укрепляло представление о 
принципиальной идентичности государства и семьи»

7
. Известный социолог М. 

Кастельс отмечает, что «значение клана сохраняется в Китае и по сей день, поскольку 
китайская организация бизнеса основана на семейных фирмах (цзяцзу ци-е) и кросс-
секторных деловых сетях, часто контролируемых одной семьей. Фирма является 
семейной собственностью, и доминантная ценность касается семьи, а не фирмы. 
Когда процветает фирма, процветает и семья. После того, как накоплено достаточно 
богатства, оно делится среди членов семьи, которые инвестируют его в другие фирмы. 
Несмотря на частое соперничество внутри семьи, основой сделок все еще является 
личное доверие, ценимое выше юридических и конкретных отношений. Семейные 
фирмы связаны субподрядами, обменом инвестиций и разделением капитала»

8
. 

Конфуцианская этика наряду с буддизмом и даосизмом образует стержень ценностной 
системы КНР. Ей присущи идеалы долга, ответственности. Основное место занимает 
положительный моральный пример. Она строго регламентирована и строится на 
четкой иерархии прав и обязанностей, определяемых общественным статусом 
личности. Каждый должен своими поступками, поведением и нравственными 
качествами соответствовать своему статусу. «Правитель должен быть правителем, 
подданный – подданным, отец – отцом, сын – сыном», – учил Конфуций. Уважение к 
традиции, установившимся правилам и нормам поддерживает в конфуцианской 
системе ценностей стабильность социальных и семейных отношений. 

Проанализировав традиционные для Китая представления о гармонии, 
«моральном управлении», природе человека, мы видим, что все они в качестве 
методологических философских принципов стали частью теоретического 
обоснования концепции модернизации Китая. Далее мы ставим задачу изучения 
трансформации традиционных принципов и ценностей в китайской современности, 
их адаптации и синтеза с идеологическим базисом модернизации, а также показать 
структурообразующую и адаптационную силу традиционной культуры Китая в 
современном китайском обществе. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Алексеев В.М. Китайская народная картина. – М., 1966. – С. 107. 197. 
2. Нефедов С.А. Факторный анализ исторического процесса. История Востока. – 

М.: Изд-во Территория будущего, 2008. – С. 213. 
3. Борох Л.Н. Общественная мысль Китая и социализм (Начало XXв.) – М.: 

Наука, гл. ред. вост. лит., 1984. – С. 36. 
4. Луньюй (Беседы и высказывания). – В кн.: Чжуцзыцзи-чэн. Т. 1. Пекин, 1954. 

– С. 345. 
5. Абаев Н.В. Чань-Буддизм и культура психической деятельности в 

средневековом Китае. [Электронный ресурс] // Наименование ресурса: Сайт 
«Открытый текст». Адрес ссылки: http://www.opentextnn.ru/man/?id=2616 (Дата 
обращения 03.05.2014). 

6. Ли Цзи. Глава Да сюе. [Электронный ресурс] // Наименование ресурса: 
Образовательный ресурс Цун Цун ван. Режим доступа: 
http://www.cc707.com/b2_8982.html (Дата обращения 19.08.2014). 

7. Середа А. В. Материальное благополучие и его роль в системе ценностей 
китайского общества // Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук. – 
Улан-Удэ, 2010. – С. 63-64. 

8. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество, культура. – М.: 
Изд-во ГУ ВШЭ, 2001. – С. 157-198. 

 



153 
 

ҼОЖ329.78(574.42) 

КҾШЕНОВА Ҽ.С., ИГИБАЕВ С.К. 

С. Аманжолов атындағы  ШҚМУ, Ҿскемен қ. 

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК ЖАСТАР САЯСАТЫ 

(ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ҤЛГІСІНДЕ) 

 

Тҽуелсіз Қазақстан Республикасының  жҽне ондағы жастар тағдыры бір – бірінен 

ажырағысыз. Бҥгін де, болашақта да олардың қалай ҿзара ҽрекеттесетіндігіне 

байланысты. Жастарға қатысты ойластырылған саяасат, оның ҿмірлік қарекетін 

қолдау жҿніндегі батыл іс-қимылдар арқылы ғана ҿскелең ҧрпақтың сеніміне ие 

болуға болады. Жастардың ҽлеуметтік ҥдерістеріндегі рҿлін іргелі тҧрғыда қайта 

ҧғынбайынша, жастар феномені жҿнінде санада тҿңкеріс болмайынша, адамзат 

сапалы тҧрғыда дами алмайды.  

Жалпы алғанда, Қазақстан Республикасының жастар саясаты ҽлеуметтік 

саясаттың аса жас бағыты болып отыр. Мҽселен, «Қазақстан Республикасының 

Жастар саясаты туралы концепциясы» 1999 жылы 28 тамызда қабылданған, оның 

мағынасын кең тҥрде ашатын, тҧжырымдамалық – ҽдістік негізге сҥйенетін 2004 

жылы 7 шілдедегі «Жастар саясаты туралы заң» бар. Алайда, оның баптары не себепті 

толық орындалмайды? Оның толық орындалмауы эффективті норамативтік-қҧқықтық 

базасы жеткілікті қамтамасыз етілмегендіктен бе, қаржылық жетіспеушіліктен бе, 

қадағалаудың аздығынан ба секілді тҥрлі қырлары бар[1]. 

Қазақстанда жастар жалпы халықтың 30%-ын қҧрайды. Жастар саясаты туралы 

заң бойынша жастар 14-30 жас аралығын қамтиды. Сол себепті де мынадай сҧрақ 

туындайды? 16 жастағы жасҿспірім мен 29 жастағы ересек адамның мҥдделері бірдей 

болуы мҥмкін бе? Осыған қарамастан аталған заңдағы шаралар екі  не одан да кҿп 

ҽлеуметтік топ ҿкілдеріне – бір заңды, бір мақсаттарды кҿздеуге шақырады. Ал 

негізінде осы жас аралығындағы азаматтарды ішінара тағы да бірнеше топқа бҿліп, 

соған сҽйкес мақсаттар мен нысандарды қабылдау қажет. 16,18 жастағы 

жасҿспірімдер алдымен оқуға тҥсуді кҿздейді, ал 25 жастағы  азаматты жҧмысқа 

тҧру,отбасы қҧру, пҽтер алу секілді дҥниелер аландатады. Олай болмайтын болса, 

жастардың ішіндегі кейбір жас аралығындағы азаматтардың мҥдделері лайықты 

деңгейде қорғалмай қалуы мҥмкін. 

Ал жас ерекшеліктерін анықтап соған сай атқарылған жҧмыстардың есебін 

білетін болсақ, ҽрбір жастағы азаматтар Ҥкметтің жҧмысын бағалауға мҥмкіншілік 

алушы еді. Мҽселен жастар саясаты Департаменті жыл сайынғы жастардың 

жҧмыссыздық деңгейінің ауқымын жариялайды. Егерде 14 пен 29 жас аралығындағы 

барлық азаматтардың санына шаққандағы коэффицентін кҿрсеткен болса, онда олар 

қатты қателеседі. Себебі 14 пен 22 жас аралығындағы жастарға жҧмыс істеу 

қажеттілігі жоқ. Сондықтан Жастар саясаты жҿніндегі Департамент ең алдымен 

«жариялық» қағидасын қамтамасыз етуі керек [2]. 

Ҽлемдік қоғамдастық ҿткен ғасырдың 80 жылдарында тап болған дағдарыстық 

ахуалдарды енсерудің жолдары мен амалдарын іздестіру барысында Біріккен Ҧлттар 

Ҧйымының халықаралық гуманитарлық мҽселелер жҿніндегі комиссиясы ҿзгерістер 

факторларының арасында (жаңа мемлекеттермен, қоғамдық қозғалыстармен, қазіргі 

технологиямен, трансҧлттық кооперациямен жҽне т.б. қатар) ілгерілеудің нақты жҽне 

елеулі кҥші деп алғаш рет жастарды атап кҿрсеткені ҽлдеқалай емес. БҦҦ 

қҧжаттарында ғаламшарда жастар санының кҿбеюіне орай олардың қоғамның 
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қалыптасуының ең қуатты факторы болатыны, жастардың саяси, экономикалық жҽне 

ҽлеуметтік қҧрлымдарды қҧрайтыны, мҽдениетті дамытудың факторы болатыны атап 

кҿрсетілді. Мҧнымен қатар Комиссия жастарды ҽлемдік қоғамдастықтағы ықпалы 

неғҧрлым кем жҽне ерекше осал, ҿміріне қауіп, ал игілігіне қатер тҿніп отыратын 

топтардың бірі деп мойындады. Жастарды ҿз айла-шарғысына пайдаланушылық бар. 

Ҽлемнің кҿптеген елдерінде жастардың қоғамнан, мемлекеттен, саясаттан 

жатсынуының айғақтары аз емес. Олардың қатарында тҥңілушілік, ашу-ызаның 

кҥшеюі, агрессияшылдық байқалады. Мҧның ҿзі ҽлемнің кҿптеген аймақтарында 

саяси орнықтылық пен қоғамдық тҽртіпке елеулі қатер болып табылады[3]. 

XXI ғасырдың талаптарына сай келетіндей, заманға сай жастар тҧжырымдамасы 

қажет.Ол жастар туралы жалпы адамзатқа ортақ игілік болып табылатын жалпы 

ҽлемдік ғылыми ақиқаттарға, сондай-ақ нақты бір қоғамдардың жастар туралы 

идеялары мен білімдеріне негізделуі тиіс. 

Сондықтан дасаяси сана мен жастар саясатының орны мен рҿліне баса назар 

аудару қажет. 

Біріншіден, Тҽуелсіздік тҧғырын алғанна бергі жирма бес жылда, келелі 

дамудағы ҿзекті мҽселе мемлекет тарапынан жастарға деген жоспарлы 

бағдарламалардың жҥзеге асу аяасы мен маңызын жҥйелі тҥрде зерделеу қажет.  

Екіншіден, жалпыға ортақтық – барлық жастарды жынысына ҧлтына, ҽлеуметік 

жағдайына жҽне діни ҧстанымдарына қарамастан, жастар саясатында жҥйелікті 

қалыптастыру, жҽнеде ҽлеуметтік жағынан неғҧрлым аз қорғалған бҿлігін, соның 

ішінде мҥгедек балаларды, денсаулығы дімкҽс балаларды, жетім балаларды, кҿп 

балалы, жағдайы нашар отбасыларындағы балаларды тікелей қорғау жҽне қолдау. 

Ҥшіншіден, қазақ жастарының саяси қҧқтық сауаттылығын ашу мен қатар отан 

сҥйгіштікке тҽрбиелеуді тҽуелсіз қазақ елінің тҧғыры ретінде алуымыз қажет. 

Тҿртіншіден, балалар мен жастар бірлестіктерін дамытуға жҽрдемдесу. 

Мемлекеттік саясаттың басты мақсаты – жастардың шығармашылық, 

жаңашылдық қуатын қоғамды алға бастар кҥшке айналдыру. «Бақытты бала бесікте 

еркін ҿседі» - деп Алаш ардақтысы Ҽлихан Бҿкейханов айтқандай, бесіншіден, бҧл 

мҽселе жастар арасында орын алып жатқан негізгі заңдылықтарды жинақтап жҽне 

сараптап, ғылыми тҧжырым мен ҧсыныстарды қарастырып, мемлекеттік жастар 

саясатын тҧтастай ойластырғанда ғана шешімін таппақ. 

Жастар қоғамының сақталуы мен дамуы ҥшін, аға ҧрпақтардың ҿмірі мен келесі 

ҧрпақтардың ҿсіп-ҿрбуі ҥшін басқа ҽлеуметтік топтар алмастара алмайтындай ерекше 

жауапты. Олар – экономикалық, саяси, ҽлеуметтік – мҽдени дамудың етене субъектісі. 

Жастарды ҽлеуметтендіру мен интеграциялау тҧрғысында қоғам тап болатын 

проблемалар жедел ҿзгеріп отырған ҽлемдегі жастардың қажетсінулері мен 

қҧлшыныстарының арасындағы, қоғамның жастарға ҧсынатыны мен одан талап 

ететінінің арасындағы ҥйлеспеушіліктен пайда болды. Бҧл қайшылықты шешу ҥшін 

жас ҧрпақтың ҿзін жҥзеге асыруы ҥшін, қоғамның даму ҥдерісіне осы дамуға қатысу 

арқылы ҿз ҥлесін қосуы ҥшін қажетті жағдай жасау керек. Білім беру мен тҽрбие 

арқылы қоғам жастарды ҽлеуметтендіріп қана қоймайды, сонымен қатар, жаңа 

идеялар мен кҿзқарастарды ҧстанатын жастар да ҿз кезегінде қоғамды ҿзіне 

бейімделуге мҽжбҥрлеп, қоғамды ҿзгертіп жҽне дамытып отырады.Осы айтылғанның 

барлығы егеменді Қазақстанның стратегиялық бағыттарының жҥзеге асудағы 

маңызын, айқындайды. 

Шығыс Қазақстан облысының жастар саясаты мҽселелері басқармасының 

басшысы Ж.Б. Сҽрсебаевтың Шығыс Қазақстан облысында «Қазақстан-2020: 
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болашаққа жол» атты 2020 жылға дейінгі мемлекеттік жастар саясаты 

тҧжырымдамасын іске асырудың ҧйымдастыру-тҽжірибелік шаралары туралы 

ақпаратын тыңдап жҽне талқылап, облыстық мҽслихат жастар саясаты мҽселелері 

басқармасының 2020 жылға дейінгі мемлекеттік жастар саясаты тҧжырымдамасының 

бірінші кезеңін іске асыру бойынша бірқатар жҧмыстар атқарып отырғандығын атап 

ҿтеді. 

Шығыс Қазақстан облысында 359 мыңға жуық жастар тҧрады, бҧл 

облысымыздың бҥкіл халқының тҿрттен астамын (26 пайызын) қҧрайды. Оның 

ішінде ерлер - 182 367 (51 пайыз), ҽйелдер - 176 645 (49 пайыз), облыстағы ауыл 

жастары - 138 931 (39 пайыз) адам. 

Облыста 80-нен астам жастар ҧйымы тіркелген. Шығыс Қазақстандықтар 8 

жоғары жҽне 93 орта арнаулы оқу орындарында білім алуда. Мҧнда 77 343 студент 

оқиды. Ҽскер қатарына шақырылатын жастар саны 17 655 адамды қҧрайды. 2012 

жылы ҽділет органдарында 7307-ден астам жас отбасы некесін қиды [4]. 

Шығыс Қазақстанда да ҽлеуметтік-экономикалық жағдайды жақсартуға, 

болашақ ҧрпақтың қалыптасуы мен жан-жақты дамуына арнайы жастар 

бағдарламалары ғана емес, сол сияқты бҥгінде елімізде іске асырылып жатқан білім 

беруді, денсаулық сақтауды, тілдерді дамытудың, ҥдемелі индустриялық-

инновациялық дамытудың ауқымды мемлекеттік бағдарламалары; «100 мектеп, 100 

аурухана», «Бизнестің жол картасы-2020», «Қолжетімді тҧрғын ҥй-2020» 

бағдарламалары бағытталған. 

Бҧл жастардың ҽлеуметтік қалыптасу процесіне қатысушылардың бҽрінен 

жастарды ҿз проблемалары мен жалпы ҧлттық міндеттерді  шешуге тікелей тартуға 

бағытталған тҽсілдерді ҽзірлеуді жҽне оны дҽйекті іске асыруды талап етеді. 

Қазақстанның алдында тҧрған міндеттердің ауқымына сай келетін бастамаларды 

дамыту – азаматтардың ҽл-ауқатының ҿсуі жҽне қоғамдық қатынастарды жетілдіру 

ҥшін орнықты шарттарды қалыптастырады. 

 

ҼДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

1. Назарбаев Н.А. Казахстан-2030. Процветание, безопасность и улучшение 

благосостояния всех казахстанцев. Послание Президента страны народу Казахстана. – 

Алматы, 2002. 

2. http://arhar.kz/4398/zhastar-sayasaty-b-gingi-k-nni-zekti-m-selesi 

3. Зайниева Л.Ю. Мемлекеттік жастар саясаты: Қазақстан ҽлемдік тҽжірбие 

тҧрғысында – Ҿндел. Тол. 2 –ші бас. – Алматы 10 б. 

4. http://online.zakon.kz/m/Document/?doc_id=31511719 

5. Қазақстан Республикасының мемлекеттік жастар саясаты. ШҚО ішкі саясат 

департаменті. Ҿскемен қаласы. 2002 – 5-6 б. 

 

ҼОЖ 821.512.122.09. 

ҚАЖЫБАЕВА Ж.К., КЕЛГЕМБАЕВА Б.Б. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Ҿскемен қ. 

 

ҚАЗІРГІ АЙТЫСТАҒЫ ДҼСТҤР МЕН ЖАҢАШЫЛДЫҚ 

 

Жер бетінде қанша ҧлт болса, сонша ҧлттық ерекшелік, дҽстҥр бар. Ҽр халықтың 

туа біткен болмысына, ҿмір кешу жағдайына қарай қалыптасқан осы дҽстҥрлердің 

тозығын уақыт ҿзі екшеп, озығын ел кҽдесіне жаратып жатыр. Соның бірегейі есте 
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жоқ ерте замандарда туып, қалыптасып, дамып жетіліп, бҥгінгі кҥннің де қажетіне 

жарап отырған халық ауыз ҽдебиеті болса, оның ең бір ҿміршең жанры – айтыс. 

Айтыс – халықтық поэзия жанрларының ішіндегі ең қиыны, кҥрделісі. Айтыс ҿнері 

тҥркі халықтарының ішінде қазақ пен қырғызда ерекше дамыған. Біздің қанымызбен 

жаралып, рухымызбен таралған дҽстҥрлі, синкретті ҿнер. 

«Айтыс – сҿз барымтасы» деп Мҧхтар Ҽуезов айтқандай, айтыс - қазақ 

халқының ҽдеби мол мҧраларының бірі болып табылады. «Айтыс» деген атау айтысу, 

тартысу, дауласу, жарысу, сынасу мағынасында қолданылады. XIX ғасырдың екінші 

жартысы мен XX ғасырдың басы айтыс ҿнерінің ҿркендеп, ҿрістеген дҽуірі болып 

табылады.Айтыс – ақындар ҥшін сҿз таласы, сҿз барымтасы, сҿз майданы ғана емес. 

Ол – ақындық ҿнер салыстыратын, жауаптаса отырып ақынның білімі мен пайымын 

байқататын жер. Сондықтан да айтысқа тҥсетін ҽрбір ақын бҧл жағдайды жақсы 

ҧғынып, ҥлкен дайындықпен келетін болған. Бҧл ретте айтысқа тҥсетін ақынды 

С.Мҧқанов бҽйгеге қосылатын тҧлпарға теңейді. М.Ҽуезов «Жамбылдың айтыстағы 

ҿнері» туралы жазған еңбегінде шапшаң айтқыш,суырып салма ақынды: «Қынаптан 

қылыш суырғандай жалт еткіш ҿткір ҿнер иесі...» [1,184], - дейді. Айтыс ҽркез шаршы 

топ алдында ҿткізілген. Оның тҿрешісі – тыңдаушылар, кҿпшілік қауым. Кҿптің, 

халықтың сынына тҥсу ақынның қаншалықты тапқыр, жҥйрік екендігін айқындап, 

шынайы дарын иесінің шабытына қуат беріп, шеберлігін шыңдап, ширықтырып 

отырған. 

Ақындар айтысында «жаттама (трафарет) ҿлеңдер аз болады» дейді жазушы 

С.Мҧқанов 2 . Олар ҿлеңді табан астында шығарады, тосыннан айтысады. Айтыс 

ҥстінде талай кҥтпеген жайлар кездеседі. Айтысар тақырыбы белгісіз, тосын 

сҧрауларға тап болады. Екі ақын да бірін-бірі тығырыққа қамау ҥшін, бірін-бірі 

сҥріндіру ҥшін, ҿмір қҧбылыстарын жҧмбақ етіп те тартады. Соның бҽріне ақындар 

жауап беруге, дҽлел айтуға ҽзір болуы керек. Мҧның бҽрі ақындардан сҿзге 

жҥйріктікті, білгірлікті, тапқырлықты, ҧсталықты қажетсінумен қатар, ел-елдің 

шежіресін, тарихын, жер жайын, этнографиялық ерекшеліктерін білуді керек етеді. 

Қазақ елі тҽуелсіздік алған тҧстан кейін 1990 жылдардан бері айтысқа жаңа 

толқын, жаңа леп келіп, айтыстың тҥрі де, мазмҧны да, сапасы да жаңа сатыға 

кҿтерілді. Бҧл тҧста азат тіліміздің тҧсауы кесіліп, айтыс ақындарының еркін ой 

толғап, кең кҿсіле шабуына ерікті жол ашылды. Осындай қоғамдық -саяси 

ҿзгерістерге тап келген айтыскер ақындардың ҿлең жолдары ҿздері ҿмір сҥрген 

ортасының қолтаңбасы іспетті болды. 

Еркін ойлайтын, батыл айтатын, алмас қылыштай ҿткір тілмен кесіп тҥсетін, 

поэтика тілінің нағыз сҿз зергерлері жас буын ақындар легі келді. Олар: Аманжол 

Ҽлтаев, Айбек Қалиев, Мэлс Қосымбаев, Қуаныш Мақсҧтов, Мҧхамеджан Тазабеков, 

Оразҽлі Доспосынов, Бекарыс Шойбеков, Айнҧр Тҧрсынбаева, Дҽулеткерей Кҽпҧлы, 

Ринат Зайытов, Балғынбек Имашев, Сара Тоқтамысова жҽне т.б. 

 Қазіргі айтыстарда бҧрынғыдай ақындардың бір-бірін кеміту, азаматтың 

намысына тиетін ауыр сҿз айту жоқ. Бҧл айтыстың моральдық жақтан толысып, 

кемелдене тҥскенін кҿрсетеді. Баяғы айтыстарда ақындар рудың сҿзін сҿйлеп, 

сойылын соғатын; сондықтан рудың намысына тиетін ауыр сҿздер айтылатын. Қазіргі 

ақындарға ондай ымырасыз қазысудың қажеті шамалы, ҿйткені қазір ру атынан емес, 

ҧлт атынан сҿйлеу дҽстҥрге айналды. Бҧл тҧрғыдан алғанда айтыстың кҿшін бастап 

тҧрған ақындарға айтар ҿкпе жоқ. Айтыскерлердің кҿбі жҧрт кҥткен межеден шығып 

жҥр. 
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Айтысқа тҥскен ақын шу дегеннен-ақ бастырмалатып, қарсыласының апшысын 

қуырып, сескендіріп, ҿзін аң алмай жерге бекер қонбайтҧғын қыран қҧс, мҧзбалақ, я 

болмаса, бҽйге алмай қоймайтын серке сан арғымақ, тайпалған жорға немесе ҽншілік 

ҿнерге келгенде иран бақтағы сайраған бҧлбҧл, дауысы мың қҧбылып қҧлпырған 

тотықҧс бейнесінде береді. Бҧлардың бҽрі – қарсыласын қайткен кҥнде де жеңіп 

кетудің амал-тҽсілдері. Мҽселен, Мэлс Қосымбаевтың Дҽулеткерей Кҽпҧлымен 

айтысындағы: 

Мҧнар да, мҧнар, мҧнар кҥн, 

Бҧлттан да шыққан шҧбар кҥн. 

Қай жерде айтыс бар десе, 

Сайысуға қҧмармын [3,279] – деп басталатын жолдарынан Махамбеттің, Абыл 

мен Ақтанның ҽсерін байқасақ, Мҧхаметжан Тазабековтың Аманғазы Кҽріпжановпен 

айтысындағы: 

Екпінді танытсам мен буырылдай, 

Қалмайды жер танабы қуырылмай. 

Ҿлшеусіз уақыт жылдам ҿте шығар, 

Қаршыға қанатының зуылындай,– деп келетін жолдарынан ХХ ғасырдың 

басында айтысты делінетін«Ҽсет пен Кемпірбайдың қоштасуындағы» Кемпірбайдың: 

Боз шапса боз оза ма буырылдан, 

Мен шапсам жер танабы қуырылған [4,218], – деген тіркесінің ҽсерін анық 

байқаймыз. Немесе Аманжол Ҽлтаев пен Сара Тоқтамысованың айтысындағы 

Аманжолдың: 

Еркесі елеңдеген даламыздың, 

Аққудай айдыныңда дара жҥздің. 

Бҧл ҥйде Сара болса «кірсем» деймін, 

«Шықсын!» деп сҿзін айтпай бабамыздың, – деген жолдары Біржан-Сара 

айтысындағы Біржанның: 

Бҧл ҥйде Сара бар ма, шықсын бері, 

Іздеген келіп тҧрмын Біржан сері [5,235], – деген шумағының бҥгінгі кҥнгі 

кҿзқарастағы кҿрінісі екені айтпаса да тҥсінікті. Қаламгер-журналист Несіп 

Жҥнісбайҧлы бҧл айтысты «Біржан-Сара айтысының» жаңа замандағы ҥлгісі деп 

бағалады. Айта берсек, мҧндай мысалдарды кҿптеп келтіруге болады. 

Бҥгінде сҿзге, ойға жҥйрік ақындар жаңа заманға лайықталған жыр жолдарымен, 

ерекше сҿз саптауларымен, тосын теңеулерімен, жарасымды ҽзіл-қалжыңдарымен 

таныла бастады.  

Мысалы, Мэлс Қосымбаев пен Мҧхамеджан Тазабековтің айтысында бҥгінгі кҥн 

талабы, уақыт тынысы қамтылып, шебер ҿрілген айбынды сҿз кҿрініс тауып, нағыз 

айтыстың қиындығы мен қызықтығын таныта тҥседі. Мысалы, Мҧхамеджан: 

Тарихта қай тҧнбадан былғанбадық,  

Мысалды отырғам жоқ тыңнан алып,  

Орысша оқымаса ҿспейді деп,  

Баланың тҽрбиесін бҧрмаладық[3,307], – десе, енді бірде: 

Уа, Мэлс, тектілікке сай болалық, 

Бҧл айтыс – шайқасатын майдан анық. 

Арғы атаң найза ҧстаған батыр еді, 

Атқан оғы тиетін айға барып. 

Іркес-тіркес іріден сҿйлесеңші, 

Ҽңгіме айтқан жан болмай шайға барып, 
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Қайран біздің қазақтың ҧрпағы да, 

Майшабақтай барады-ау майдаланып...[3,308],–дейді. 

Осы ҿлең жолдарының ҿзінде-ақ, Мҧхамеджан егемендіктің қҧдіретін ту ғып 

желбірете отырып, қарсыласын ғана емес, бҥкіл қазақ жастарын мҽрттікке, ірілікке 

шақырып, орамды  ой кестелі тілімен кҿркем сҿйлейді. 

Мэлс: 

Батыр елдің ҧрпағы деп айтасың,  

Байқасақ бҧл қазақта кескін бҿлек.  

Қаншама сен қиялға берілгенмен, 

Айды атып қҧлатқан ешкім де жоқ.  

Алыс тау бҧлдыраса – жақын емес, 

Бҧл айтыс болғанымен, ақыл емес.  

Ай дегенің – белгісі табиғаттың,  

Табиғаттың алдында, Мҧхамеджан  

Біле білсең – ешкім де батыр емес![3,310]  – деп жауап береді. 

Бҧл жерде Мҧхамеджанның айға барып деген сҿзді балама ретінде алып 

отырғанына қарамай Мэлс, табиғат белгісі деп, оған батырлық кҿрсету емес, аялау 

керек деген ҧғымда жауап береді. Екі ақын сҿзінде де ҿнегелі ҿзіндік жаңа, тың теңеу, 

ой толғамдары байқалады.  

Айтыс – халықтың кҿзі, айтыс – халықтың тілі екеніне кҥмҽн жоқ. 

Мҧхамеджан Тазабеков пен Балғынбек Имашевтің айтысына айтыскерлер 

аузынан поэзиямызға ерекше тҥр, ҿң беретін жанды сҿз образдары, теңеу мен 

суреттеулер кҿптеп кездеседі. 

Мҧхамеджан: 

...Ащы тер шыққан кезде жон арқадан,  

Шабыттың тізгініне қол арта алам.  

Ойлы халқым, орныңда отырмысың,  

Нҽр алып айтыс деген омартадан... – деп бастап, табиғи тҿкпе ҿлең жырларын 

тҿгілдіре келе: 

Бҿрідей жігіт болсаң, бҿгелмей айт,  

Ел тыңдасын аузының суы қҧрып.  

Азу басып кҿр енді арыстанға,  

Тиген жерде тіс қалсын суырылып...[3,317] - деп, қарсыласын жігерлендіре, 

желпіндіре тҥседі. Жігіттік намысты қайрайтын, ерекше екпінмен айтылған жанды 

сҿз образы бар. 

Балғынбек: 

...Ауыздықпен алысқан тҧлпардаймын,  

Кҿп шайқаймын басымды. Бҧлтармаймын.  

Басып жейтін қарақҧс мен емеспін,  

Шашып жейтін алғанын сҧңқардаймын[3,319]– десе, енді бірде  Мҧхамеджан 

...Болғанда айтыс – кеме, ҿлең – теңіз, 

Жаңа толқын болармыз ҿлеңге біз. 

Айға қолын сермеген батырлармен 

Тым биіктеп кеткендей кең ҿлкеміз... 

Тҥгел сҿздің тҥбірін қопарып айт, 

Майқы биге мавзолей орнатқандай[3,319] - дейді. 

Осы ҿлең жолдарының ҿзінен-ақ, қызу шабытпен айтылған шҧрайлы сҿздер 

тізбегі, ҥздік теңеу, метафора, эпитет анық кҿрінеді. Айтыстың ажары ақындар 
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аузынан кесек-кесек, іркес-тіркес сҿздер тҿгіле тҥссе ашыла берері, жарқырай тҥсері 

сҿзсіз. 

Ҥздік айтыстың бір сипаты – айшықты, бедерлі сҿздер, сҿз тіркестері, мақал-

мҽтелдерді, теңеулер мен қазақы сҿздерді, синонимдерді қолдана білу шеберлігі. 

Халық даналығын паш ететін бҧндай асыл сҿздер айтыскердің тіл байлығы, білімі 

мен қазақы тҽрбиесін кҿрсетіп қана қоймай, ҿнер сҥйер қауымның қҧлағына жылы 

тиіп, ҧлттық мінездің аспектілерін жҧртшылыққа сіңіре тҥседі.Мысалы, айтыстарда 

мақал-мҽтелдердің қолданылуы 

Талай қазақ қаңғып жҥр бҧл қалада, 

Балағы қалқып шыққан кҿл секілді. 

Басқа тарсаң, аяққа жетпей жатыр, 

Етектен кесіп алған жең секілді [3,115] – дейді, Мҧхамеджан Тазабеков.  

Ҽзілді айта берсе шегі болмас,  

Жақсының жҥрегінде кегі болмас. 

Салауатты сҧңғыла сҿз айтасаң,  

Жайдақтау жауабының себі болмас. 

Ереке, сҿздің басын сен бастадың,  

Сҧрап алған ауырудың емі болмас[3,37] – деп, Аманжол Ҽлтаевта ҿз сҿз 

саптауында қазақ мақал-мҽтелдерін орынды қолдана білген.  

Сондай-ақ, синоним сҿздерді қатар-қатар қолдану да айтыс тілінде кҿптеп 

кездеседі. Мысалы: Аманжол Ҽлтаев 

Ҿр тҥрік, алты алаш, тегім менің, 

Сарыарқа ата-қоныс жерім менің.....- деп жырласа, Мҧхамеджан Тазабеков  

Талайды тас қаптырған тас тіліммен, 

Тай едім жас кҥнімнен бас білінген. 

Абайдың айтысында шапқан ҧлмын, 

Тіресіп талай арлан, қасқырыңмен[3,115] – дейді. 

Бҧл жерде қатар қолданылған синонимдер бір-бірінің мағыналарын 

толықтырып, алғашқысында кездеспеген реңк кейінгісінен табылып, бҥтін бір 

ҧғымның ҽртҥрлі белгілерін жан-жақты қамтып кҿрсетеді. Ҿр тҥрік, алты алаш, тегім 

менің синонимдері ақынның шыққан тегін анықтап тҧрса, қасқыр, арлан – жыртқыш 

аң болғанымен, арлан деген ҽлдеқайда ҥлкен де, азулы, мықты екенін білдіріп тҧр. 

Бҧл екеуі мағыналас сҿздер, олар қатар келіп, алдыңғысы соңғысын анықтап, 

мағынасын кҥшейтеді.Қазіргі айтыс ақындарының сҿз қоржындарындағы айшықты 

сҿздерді бір сҽтте айтып ҿту мҥмкін емес. 

Дҽстҥрдің жаңғыруы, жаңаруы мҥмкін. Бірақ саналы ҧрпақ барда тҥбегейлі 

жойылып кетпейді. Осы ретте айта кетерлік жайт, айтыс ҿнері ЮНЕСКО-ның мҽдени 

мҧрасы тізіміне енді. Ҧлтымыздың ҧлы ҿнерін ЮНЕСКО-ның қармағына ҧсыну 

идеясы 2013 жылы айтылған еді. Мҧндай шешім 2015 жылы 2 желтоқсанда 

Намибияда ҿткен Материалдық емес мҽдени мҧраны сақтау комитетінің оныншы 

сессиясында қабылданды. Айтыс сынды халықтың асыл ҿнері қазақтың ҧлттық рухын 

таныған, содан нҽр алған ақындар мен азаматтар барда ҧлтпен бірге мҽңгі жасай 

бермек. 
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ТОПОНИМДЕР – ҚАЗАҚ ЖҼНЕ МОҢҒОЛ ХАЛЫҚТАРЫ 

ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСЫНЫҢ КҾРСЕТКІШІ 

 

Топонимиялық жҥйе – этностың территориялық таралу аумағын айқын 

танытады да, этностың ҧлттық менталитетінің кҿрінісін береді. Атаулар – тілдік 

заңдылықтарға бағынатын лингвистикалық категория бола отырып, қоғам ҿмірінде 

ауқымды қызмет атқарып, белгілі тарихи жайттардың мазмҧнын танытатын тарихи 

категория болып табылады. Топонимдік материалдар халықтың кҿне тарихынан 

хабардар етіп, этнографиялық деректерден мол мҽлімет бере алатын, дҽуір жҥгін 

арқалаған қҧнды қазына.  

Ел басынан кешкен тарихи, қоғамдық ҽлеуметтік жағдай, уақыт ағымымен 

ҥздіксіз ҿзгеріп, жаңарып, жаңғырып отырса да, ҿткенінің дҽлелді деректері тіл 

байлығының қат-қабат қойнауларында сақталады. Ҽсіресе, атаулар жҥйесінде 

этностың генеалогиялық, тарихи дамуы тіл тарихымен ҧштасып, кҿрініс береді. 

Қазақ-монғол халықтары арасындағы байланыс жер-су атауларында бейнеленген. 

Қазақстан жеріндегі монғол текті топонимдер Т. Жанҧзақов[1], 

Ҽ. Ҽбдірахманов[2], А. Жартыбаев[3], Б. Бияров[4], А. Ҽлімхан[5] т.б. зерттеушілер 

тарапынан қарастырылған болатын. 

Қазақстана умағындағы моңғол тілінен енген топонимдерді алғаш рет зерттеу 

нысанасы ретінде арнайы қарастырған Ғ. Сағидолла[6] қазақ топонимиясы 

қҧрамындағы монғолыққа батты тҥркі монғолға ортақ лексика негізінде жасалған 

атаулар мен таза монғол тілінен енген топонимдер деп екіге бҿліп қарастырып келген 

топонимистер кҿзқарасына ҥзілді-кесілді қарсы шыға отыра, аталмыш топонимдерді 

тек таза монғол тілі негізінде қалыптасқан қабат есебінде таниды.  

Біз мақаламызда қазақ-монғол халықтары байланысын кҿрсететін бірқатар 

топонимдер этимологиясын ашуды мақсат етіп отырмыз. Монғол тілінен енген 

немесе монғол тілі ықпалы арқылы жасалған жер-су атаулары қазіргі топонимдік 

кеңістікте сан жағынан басымырақ едҽуір қабат қҧрайды. Олар ҿзіндік лексикалық 

орфографиялық ерекшеліктеріне қарай ҿзге ҧлттық атауларымыздан 

оқшауланыңқырап, «бҿтендігі» семантикасының кҥңгірттігі арқылы да, фонетикалық-

графикалық, лексикалық тҧрғыдан белгіленуі де ҿзге қазақи атаулардан айырып 

тҧрады, мысалы, Қапшағай, Боралдай, Ҧранқай (Ораңғай), Дегерес, Шамалған, 

Қаскелеңт.б. 

Қазақстан аумағында бірқатар монғол тілі негізінде қалыптасқан атаулар бар. 

Мысалы, Қарағанды облысы аумағына тиесілі басынан мҧнар мен бҧлтарылмайтын 
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«Ҿкпеті» деген шың бар. Ҿкпеті – моңғолшадан қазақшаға аударғанда «сиыр 

жайылатын бет» деген мағынаны береді. 

«Нарын» – сҿзінің тҥп-тҿркіні моңғолдың «нарин» сҿзінен шығуы мҥмкін. Бҧл 

«жіңішке», «жҧқа» мағынасын береді. Бҧл атау республикамыздың біраз жерлерінде 

кездеседі. Мысалы, Нарынқҧм (БатысҚазақстанда), Нарынбайсай (Ҧлытау 

ауданындағы ҿзен аты), Нарынқол (Алматы облысында), Нарым, Нарынқаба 

(ШығысҚазақстанда). Сондай-ақ, «Моңғолша - қазақша» сҿздікте «наран» – «кҥн», 

«кҥнгей» ҧғымын беретіні жазылған. А. Ҽбдірахмановтың топшылауынша «нарын» 

сҿзі моңғолдың «наран» – «кҥнді, кҥнгей» деген сҿзінен жасалған. Нарын тҥріне 

айналуын оның нарынқҧмы деген тіркестегі, қҧм сҿзіндегі «ҥ» дыбысының ҽсерінен 

деп тҥсіндіреді. Ал Г.К. Қонқашбаев «нарын» сҿзі монғолдың нарин-«жіңішке» деген 

сҿзінен алынған деп есептейді. 

Бҧлдырты – ҿзен жҽне елдімекен атауы. Бірқатар ғалымдар, бҧл атауды моңғол 

тілінен шыққанын айтады. Біздің ойымызша, бҧл атауды облыс топо жҥйесіндегі кҿне 

атаулардың бірі деп қарастыру керек. Ҿйткені, Бҧлдырты тҥркі-моңғол тіл бірлестігі 

кезеңінен бері осы кҥйінде қолданылып келе жатыр.  

Борғҧстай – Тарбағатай тауындағы ҿзен жҽне жотаатаулары. Монғол тіліндегі 

бургас (тал немесе тал шілік, қалың тал) сҿздеріне молдықҧғымды –тай жҧрнағының 

қосылуы арқылы жасалған. Мағынасы –талды немесе ҿңірдің ҿсімдік ҽлемін ескере 

келе, «шілікті» мҽнінде болуы мҥмкін деп ойлаймыз. 

Сондай-ақ, Ҧланқҧс (моңғолша атауы – Улаанхус), Бҧлғын (моңғолша атауы – 

Булган), Сақсай (моңғолша атауы – Сагсай), Сенгіл (моңғолша атауы – Цэнгэл) 

сынды топонимдер монғол тілінен қалыптасқан.  

Сондай-ақ монғолдың астанасы Улаан батаар қаласының Улаан «қызыл» сҿзінен 

жасалғаны дау туғызбайды, ҿйткені Ҧлан ҿзені басталатын Бесшоқы тауларынан 

бастау алатынтағы бір ҿзен қазақша Қызылсу деп аталады. Бҧлардың суына қызғылт 

рең беретін олардың арнасындағы қызғылтқҧм- қайырлар екенін байқауға болады. 

Тарбағатай– Қазақстан мен Қытай Халық Республикасының шекарасында 

орналасқан тау жоталары. Биіктігі - 2992 м. Ҧзындығы  - 300 шақырымға жуық. 

Тарбағатай атауының тҿркіні жҿнінде Ғ.Қоңқашбаев: «Бҧл монғолдардың тарбаған 

(суыр) деген сҿзiнен қойылған. Монғолияда жиi кездесетiн атау», - дейдi. 

Ҽ.Ҽбдiрахманов: «Тарбағатай атауы монғолша тарбаға (н) сҿзi мен тай жҧрнағының 

қосылуынан жасалған. Сҿз аяғындағын дыбысы ҽдетте монғол тiлiнде жҧрнақ 

жалғанғанда тҥсiп қалады», - деп жазды [2; 61]. Ал, Е.Қойшыбаев пiкiрi бҧған қарама-

қарсы. Оның пікірінше: «Тҥр. Тарбаған («суыр») жҽне тай («тау») сҿздерiнен 

қалыптасқан атау. «Суырлы тау» мағынасын бередi» [7; 190 – 191].   

Зерттеушi А.Махмутовбҧл ой-тҧжырымдарға келiспейдi: «Тарбағатай тауы 

дыбысталу жағынан тарбаған (суыр) сҿзiне ҧқсап тҧрғанымен логикалық жағынан 

қабыспайды. Алтай тiлдерiнде суыр ҽртҥрлi аталады. Оның себебi, ҽр халық суырға ат 

бергенде бiреуi тҥсiне (сҧр) қараса, екiншiсi жҥрiс - тҧрысынан (балп-балп, балпақ) 

мағына тапқан, ҥшiншiсi тарбиған аяғына кҿңiл аударған. Корей тiлiнде тари (нога, 

лапа, положение ног) – аяқ, аяқтың пiшiнi. Монғол тiлiнде тарбаған сҿз жоқ, осы тари 

(аяқ) сҿзiнен жасалған. Қазақ тiлiндегi тасбақаша тар бима дегендегi тарби да аяқ. 

Жер-су аттарында, кҿбiнесе, алтай тiлдерiне тҽн ортақтық болады. Кейбiр жер-су 

атауы бҥкiл Европа мен Азияны қамтиды. Мысалы, бо - // бор – немесе мо - // мор – 

бiрнеше континентке – су ҧғымын бередi. Тарбаған суыр атауында мҧндай ортақтық 

жоқ. Екiншi ескертпе, аң-қҧсы кҿп жер аталғанда, тек аң-қҧс аты ғана емес, оған сол 

жердiң атауы қосарлана тiркесiп айтылса керек. Арқарлы тау, Бҧғылы тау. Арқарлы, 
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Бҧғылы деп жеке айтсақ та, тау не асу ҧғымы ойда тҧрады. Авторлардың –лы, -ды 

қосымшасын –тай аффиксiне дҿп келедi деуi ақылға сыймайды. Бҧған қарағанда, 

Тарбағатайда тарбаған (суыр) сҿзiнен шығарарлық қисын жоқ» [8; 47-48]. 

Сонымен қорыта келе, Тарбағатай атауы монғол тілінің тарвага (н) (суыр) сҿзіне 

молдық ҧғымын беретін монғол тілінің -тай аффиксінің қосылуы арқылы жасалған 

деген пікірдеміз. 

Монғол жҽне қазақ халқық арасындағы тарихи қарым-қатынастың нҽтижесінде 

аймақ топонимиясына монғол тілінен атаулардың енуімен бірге, Жоңғар қақпасы, 

Тҿртқалмақ, Қалмақтас жҽне тағы басқа атаулар енуде. Сондай-ақ бҥгінгі топонимдер 

еліміздің тыныс-тіршілігіне қажетті бағыт-бағдар беретін таңбалық қызметінен басқа 

ҥлкен тарихи– саяси маңызға жҽне ҧлттық, танымдық сипаттарға ие болып отыр.  
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TRANSLATION FEATURES OF EVERYDAY REALIA FROM  

ENGLISH INTO RUSSIAN 

 

 Realia  are words and expressions for culture-specific material elements. The 

word realia comes from medieval Latin, in which it originally meant ―the real things‖, i.e. 

material things, as opposed to abstract ones. The Bulgarian translators Vlahov and Florin, 

who were the first to carry out an in-depth study of realia, coined the modern sense of the 

word. They indicate that since realia carry a very local overtone, they often pose a challenge 

for translation. Realia must not be confused with terminology: the latter is primarily used in 

the scientific literature to designate things that pertain to the scientific sphere, and usually 

only appears in other kinds of texts to serve a very specific stylistic purpose[1]. 

Realia, on the other hand, are born in popular culture, and are increasingly found in 

very diverse kinds of texts. Fiction, in particular, is fond of realia for the exotic touch they 

bring. To translate realia, various strategies exist : they range from phonetic transcription to 

translation of the overall meaning. Israeli scholar Gideon Toury offers one way of defining 

http://en.wikipedia.org/wiki/Latin
http://en.wikipedia.org/wiki/Bulgaria
http://en.wikipedia.org/wiki/Fiction
http://en.wikipedia.org/wiki/Gideon_Toury
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such solutions. According to his characterization, each of these can be placed between two 

extremes: adequacy (closeness to the original) and acceptability (making the word entirely 

consistent with the target culture. 

How suitable each of these solutions is depends on various factors. One of them is the 

type of text that is being translated. Adequate translations (in Toury's sense) of realia add 

some exoticism, a quality that is often desirable in fiction. For non-fiction, nowadays 

adequacy is usually preferred to acceptability, so as to avoid the ambiguity that can arise 

from the use of more culturally neutral translations – though the opposite preference has 

prevailed in the past. 

One must also consider how the element of realia relates to the source culture in terms 

of importance and familiarity. If, for instance, it is rather common in the source culture, then 

providing an adequate translation creates an exotic note that wasn‘t there in the first place 

(though this can be justified by the fact that, after all, one is not dealing with an original, but 

a translation). If, on the contrary, the source culture perceives the element of realia as 

unusual, unless the translator renders such an element more culturally neutral, readers of the 

translation will most likely also perceive it as unusual[1]. 

Another thing to keep in mind when establishing a translation strategy is that not all 

languages are equally open to ―foreignisms‖, and how familiar speakers of that language 

may be with the realia one introduces. Some languages, such as Italian, welcome such 

words and frequently integrate them into their vocabulary 

Other languages, on the contrary, have the opposite tendency: they are wary of foreign 

words and are very impermeable to them. French is a good example of such protectionism. 

Lastly, the expected readership (which may or may not be similar to that of the original) 

influences the choice of a suitable translation strategy. For example, the name of a chemical 

compound will be translated differently depending on whether one expects the text to be 

read by chemists or schoolchildren. Classifying the realia we noted that realias were 

allocated according to their place or/and time. It is often happens that realia that means the 

same or close material notions can be from different places and historical rubric: that is, 

they differ from each other according to connotative meaning, coloring. For example, 

supreme organ is called seim in Poland, Supreme Court in Russia, cortes in Spain and 

Portugal, Public Meeting in Bulgaria, bundestag in Germany, rikstaf in Swiss, storting in 

Norway, folketing in Denmark, knesset in Israel. All these words mean Parliament and they 

do not differ much from each other but their traditional names represent characteristic 

national realia. Each of them has its own features that belong only to it[1]. 

However, but for these distinctions, national and historical coloring would not allow 

substitution for another word in translation. Such substitution would destroy all coloring, to 

be more exact; it would lead to anachronisms and analogisms that can destroy the harmony, 

so called truth of life. 

Realia preservation in trope function (comparison, juxtaposition, metaphor etc.) could 

mean the volume definition of one thing unknown by author. If, for example, an English 

faces with twokopecks coin with the help of that we define a size of mushroom cap in 

Russian translation he would never know the mushroom size. Here a realia almost totally 

lost its natural coloring: in one language a reader almost does not understand its meaning, 

seeing only the given quality indicator. Transcription is possible in two languages only as an 

exception, for example, international realia that indicator is known in both languages. But it 

is easier to translate a realia as a neutral function equivalent because in the original text 

realia is used without connotative meaning[1]. 
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One should take into account all above-mentioned choosing a translation style in these 

cases. The transcription is usual way of translation of such words. Ruble, macaroni, 

tyubeteyka keep their form after translation. Another case when realia is wrong used or 

when it is a part of phraseologism. Right translation is stipulated with finding the most 

concordant and equivalent words that is usually deprived of coloring in the translation as a 

usual lexical unit. For example, вершок in Goncharov‘s story is translated into the English 

language as a miserable part. Дюйм translated from English inch is a realia but it also may 

have an extended meaning[2]. 

But even in the third and fourth positions realia is kept. For example, translating 

comparison we usually substitute a strange realia for ours: it is not always convenient to use 

such phrases as какблин. The same is with a realia that forms phraseologism.  

In conclusion one should notice that translating a realia in one or another means it is 

wanted to lose a trope and accordingly phraseologism. Trope should be transferred by 

tropes, phraseologism by phraseologism; only ―fulling‖ will differ from origin one[2]. 

The language of each people is a living organism, is inextricably linked with the 

history, culture and social life of this nation. Carriers of different languages, 

communicating, interacting with each other, transmit culture through the language of his 

people, and a key element of international communication acts translator.  

It is undeniable fact that different people perceive the world through the prism of their 

own language and therefore it causes the formation of cultural and conditioned phenomena 

or realities, which are typical for the language and such phenomena manifest themselves in 

various spheres of human activity carrier of foreign language.  

Interpreters are necessary for the success of not only great knowledge of grammar, 

phonetics, stylistics, foreign language vocabulary, but the background knowledge about the 

history and culture of a foreign language. 

My work is devoted to the problem of translation-related cultural phenomena 

associated with the domestic sphere of human activity - native speakers. This layer covers a 

huge amount of vocabulary words and expressions from the names of various everyday 

objects to describe the various festivals and rituals. 

Also my work is devoted to the analysis of researches of a translating cultural  caused 

phenomena which were undertaken in due time by various scientists. In the first paragraph 

of my paper work I  will consider the points of view of such scientists as Wilhelm von 

Humboldt, Leo Vaysgerber, their concept of a language picture of the world and language 

and the hypothesis of linguistic relativity made by E. Sepir and B. Uorf, and also researches 

of modern scientists: V. Komissarova, L. Barkhudarov, Yu. D. Apresyan, etc. 

The problem of research translation methods realities still remains open. This is due 

not only to different views of scientists  to this question, but the abundance of factors and 

nuances affecting its decision. 

Translator chooses one or the other technique relying on their translation instinct, 

relying on the knowledge and accumulated experience during operation so that the final 

word, regardless of theoretical research in most cases remains for translator practitioner. 

In education, realia are objects from real life used in classroom instruction by 

educators to improve students' understanding of other cultures and real life situations. A 

teacher of a foreign language often employs realia to strengthen students' associations 

between words for everyday objects and the objects themselves. In many cases, these 

objects are part of an instructional kit which includes a manual and is thus considered as 

being part of a documentary whole by librarians[3]. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Education
http://en.wikipedia.org/wiki/Language_acquisition


165 
 

Realia are also used to connect learners with the key focal point of a lesson by 

allowing tactile and multidimensional connection between learned material and the object of 

the lesson. They are best utilized for simple objects lending themselves to classroom 

settings and ease of control with minimum risk of accident throughout the student object 

interaction. 

To translate realia, various strategies exist : they range from phonetic transcription to 

translation of the overall meaning. Israeli scholar Gideon Toury offers one way of defining 

such solutions. According to his characterization, each of these can be placed between two 

extremes: adequacy (closeness to the original) and acceptability (making the word entirely 

consistent with the target culture). Here are the various possibilities at hand for translating 

realia: 

 Transcribing (i.e. copying) the word, character by character. This is 

called transliteration when the original word is written in a different alphabet. 

 Transcribing according to the target language‘s pronunciation rules. For instance, the 

Hindi word Kašmir becomes cachemire in French. 

 Creating a new word or a calque, such as the English flea market inspired by the 

French marché aux puces 

 Creating a new word, analogous to the original one, but which has a more local ring 

to it, e.g. muezzin from the Arabic mu'adhdhin 

 Using a different but related word from the source language, passing it off as the 

original word. For instance, the Italian word cappuccino is often translated into English 

aslatte, which in Italian means ―milk‖. 

 Making the meaning explicit, such as jewish temple for synagogue 

 Replacing the word with a similar, local one, such as the French art nouveau (literally 

―new art‖) for Jugendstil 

 Replacing the word with one that is more generic or international, such as red 

wine for Beaujolais 

 Adding an adjective to help the reader identify the origin of the element of realia, as 

in the Argentine pampa 

 Translating the overall meaning. For example, the English sentence Does the 

National Health Service cover this drug? could become, in an American context, Is this drug 

expensive?
[4]

 
How suitable each of these solutions is depends on various factors. One of them is the 

type of text that is being translated. Adequate translations (in Toury's sense) of realia add 
some exoticism, a quality that is often desirable in fiction. For non-fiction, nowadays 
adequacy is usually preferred to acceptability, so as to avoid the ambiguity that can arise 
from the use of more culturally neutral translations – though the opposite preference has 
prevailed in the past. One must also consider how the element of realia relates to the source 
culture in terms of importance and familiarity[5]. 

If, for instance, it is rather common in the source culture, then providing an adequate 
translation creates an exotic note that wasn‘t there in the first place (though this can be 
justified by the fact that, after all, one is not dealing with an original, but a translation). If, 
on the contrary, the source culture perceives the element of realia as unusual, unless the 
translator renders such an element more culturally neutral, readers of the translation will 
most likely also perceive it as unusual. Another thing to keep in mind when establishing a 
translation strategy is that not all languages are equally open to ―foreignisms‖, and how 
familiar speakers of that language may be with the realia one introduces.  

Some languages, such as Italian, welcome such words and frequently integrate them 
into their vocabulary. Other languages, on the contrary, have the opposite tendency: they are 

http://en.wikipedia.org/wiki/Gideon_Toury
http://en.wikipedia.org/wiki/Transcription_(linguistics)
http://en.wikipedia.org/wiki/Transliteration
http://en.wikipedia.org/wiki/Calque
http://en.wikipedia.org/wiki/Realia_(translation)#cite_note-4
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wary of foreign words and are very impermeable to them. French is a good example of such 
protectionism. Lastly, the expected readership (which may or may not be similar to that of 
the original) influences the choice of a suitable translation strategy. For example, the name 
of a chemical compound will be translated differently depending on whether one expects the 
text to be read by chemists or schoolchildren[5]. 

Types and examples of realia. 
Vlahov and Florin classify them in various categories: 
Geography 
 physical geography: fjord, mistral steppe, tornado, tsunami… 
 geographic objects tied to man‘s activity: polder… 
 endemic species: kiwi, koala, sequoia, Abominable Snowman… 

Ethnography 
 everyday life: paprika, spaghetti, empanada, cider, bistrot, sauna, kimono, sari, 

sombrero, jeans, igloo, bungalow… 
 work: carabinieri, concierge, machete, bolas… 
 art and culture: kozachok, tarantella, banjo, gong, commedia dell‘arte, harlequin, 

bard, geisha, ramadan, cinco de mayo, easter, Santa Claus, werewolf, vampire, mormon, 
quaker, dervish, pagoda, synagogue … 

 ethnic characterizations: cockney, Fritz, gringo, yankee… 
 measures and money: mile, kilometer, hectare, gallon, perch, ruble,  lira, peseta, 

talent, greenback… 
Politicsandsociety 
 administrative divisions: region, province, department, state, county, canton, 

principality, favela, bidonville, arrondissement, souk, promenade... 
 organs and functions: agora, forum, knesset, duma, senate, chancellor, tzar, shah, 

pharaoh, vizier, ayatollah, satrap… 
 political and social life: peronist, tupamaros, Ku Klux Klan, partigiani, slavophile, 

lobbying, lord, bolshevik, agrégé, untouchables, samurai, union jack, fleur-de-lis… 
 military realia: cohort, phalanx, arquebus, AK-47, katyusha, cuirassier. 
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XI ҒАСЫРДАҒЫ ЖОҚТАУ – ЖЫРЛАР 

 

Жоқтау немесе элегия (гр. ἐλεγεία – жоқтау) – дауыс қылу деп те аталады, қазақ 

халқының ҽдет-ғҧрпында адам қайтыс болған кҥннен бастап оның жылы ҿтіп, асы 

берілгенше жоқтау айтылады. Қазаны естіген жанашыр туыстар ауылға ―ой,бауырым" 

деп ат қойып шауа келіп, атынан жығыла тҥсіп, жақындары жоқтау айтып, қайғылы 

сарынмен кҿріседі. 
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Бҧл бҧрынғы кез. Ал қазіргі  XI ғасырда  алыс-жақын ағайынға  телефон 

қоңырауын шалу немесе естірту арқылы жеткізіледі. Ауылды жер немесе есті адамы 

бар болса жиналып келіп, тҧспалдап отырып, орағытып барып жеткізеді. Бірден айта 

салмайды, себебі неше тҥрлі психологиялық ауытқу не жҥрегі ҧстап,  естіген хабарды 

кҿтере алмай қалуы да мҥмкін. 

Жоқтау жырларын зерттеу 19 ғасырдан басталады. Ш.Уҽлиханов оған алғаш 

ғылыми баға беріп, бірнеше ҥлгісін жазып алған. Жоқтау ауыз ҽдебиетінің бағалы 

ҥлгісі ретінде жинап, 1926 ж. ―23 жоқтау‖ деп аталатын кітап етіп шығарған Ахмет 

Байтҧрсынҧлы болды. 19 ғасырдың соңы 20 ғасырдың басындағы ақын-жыраулардың 

шығармаларында ҽр тҥрлі жоқтау ҥлгілері кездесіп отырады. Ҽсіресе, 20-ші 

ғасырдағы қиын кезеңдерде ақын-жазушылар қаламынан туған жоқтау жырлар, Ҧлы 

Отан соғысынан оралмаған, ерлікпен ҿмірін қиған ҧлдарына арнаған халық 

жоқтаулары жеткілікті. 

Жоқтауды Ахмет Байтҧрсынҧлынан кейін жҥйелі тҥрде жинап, зерттеген тілші-

ғалым Т.Арынов болды. Ол қазақтың жоқтау жырларын мҧқият жинастырып, 

―Боздағым‖ деген атпен кітап етіп, бастырып шығарды (1990). Жоқтау' – қазақ 

халқының дҽстҥрлі ғҧрыптық салты, тҧрмыс-салт жырларының бір тҥрі. 

«Жоқтау» – дҥниеден ҿткен адамның  жақсы қасиеттері мен ел-жҧртқа, ағайын-

туысқа, Отанға, халыққа сіңірген еңбегі жҽне рақым-шапағаты, ҥлгі-ҿнегесі 

дҽріптелген зарлы, азалы жыр. «Жоқтауды» ҽдетте, белгілі ақын-жыраулар немесе 

қайтыс болған адамның ҽйелі мен жақын туыстары да шығара береді. Ҿлімді қадірлеу 

қай деңгейде болғаны марқҧмның ҽйелі мен келін-кепшік, қыз-қырқындары жыл 

уағына дейін айтатын «жоқтау жырынан» байқалады. Салтқа қҧрмет етуден ақындық, 

ҽншілікке бой ҧрып, сол ҿнер жолына бел шеше кірісуге жетелейді.Міне, бҧл ҧлттық 

салт-дҽстҥрмен қабысып кеткен ақындық, жыраулық ҿнердің қазақ елінде қаншалық 

қасиетті, қадірлі екендігін тҥсіндіреді [1;539].  

Ҽдетте, қайтыс болған кісінің қаралы жесірі немесе қыздары мен келіндері кҿңіл 

айта келген адамдармен кҿрісіп, жоқтау айтқаннан тыс, марқҧмның асын беріп «тҧл 

аударғанша (жҥк тҥзегенше) ҽр кҥні таңертең – кеш дауыс шығарады. Ҿте-мҿте, 

халық кҿп жиналған ҥші, жетісі, қырқы жҽне асын  (жылдығын) бергенде, сондай – 

ақ, алыстан сыйлы адамдар мен қҧда-жегжаттары кҿңіл айта келгенде адамның сай 

сҥйегін сырқыратар аса зарлы мҧңлы дауыспен жоқтау ҽнін ҥдете тҥседі. Сондықтан 

да, қазақ халқы «той кҿркі – жырлау, ҿлім кҿркі – жылау» деп дҧрыс айтады. 

Жоқтау айтқанда кҿл-кҿсір жас тҿгу шарт емес. Қайта, ҿлген адамның 

тірлігіндегі істерін, адамгершілігін, батырлығын, іскерлігін ерекше сезім, терең 

толғаныспен мҧңлы ҽн ҽуені арқылы жиналған жҧртқа жеткізу қажет. Бҧл ҽр ауыл, 

ҽрбір рудың кісілік деңгейін, тҽрбие кҿрген-кҿрмегендігін сынайтын дҽстҥрлердің 

бірі болғандықтан, ҿз жандарынан ҿлең шығара алмайтын адамдар, «пҽлен адам 

жоқтаусыз қалыпты» деген жаман атқа қалмау ҥшін, ақындарға арнаулы жоқтау  

жаздырып алып айтады. 

Ҽдетте «жоқтау» кҿріс, дауыс, арнау деп ҥш тҥрге бҿлінеді. Кҿріске, негізінен, 

марқҧм қайтыс болғанда алыс-жақыннан келгендер мен туыс-туғандар қысқа-қысқа 

қайыратын, марқҧмды тірлігінде кҿре алмай, тілдесе алмай ҿкінген ҿкінішті кҿңіл 

кҥйлері айтылады. 

Дауыста, марқҧмның тірліктегі барлық жақсы қасиетері  толық қамтылады. Ол 

ойлы, образды, кҿлемді болып, белгілі ырғақ, ҽуенмен, ҽйелдер жағынан айтылады. 

Ал арнауда, марқҧм болған кісінің туыс-туған, дос-жарандары ҿз кҿңіл кҥйлерін 

білдіріп, жоқтаған кҥйініш-сҥйініштері жырланады. Арнау кез келген адамға айтыла 
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бермейді. Қайта ел-жҧртқа ҽйгілі ардагерлер мен ерен ерлерге, жезтаңдай шешен, 

кҿреген кҿсем, білікті би, атақты ақын-жырауларға, сондай-ақ, батыр-балуандарға 

ғана айтылады[1;540]. 

Адам кҥліп тумайды, туа сала кҥлмейді. 

Ҥйренеді кҥлуді, бірақ, кҥліп ҿлмейді. 

Адам жылап туады, жатады жҧрт жҧбатып. 

Жҽне жылап ҿледі, ҿзгені де жылатып. 

Жылайтыны туарда – жамандар бар қинайтын, 

Жылайтыны ҿлерде – жақсылар бар қимайтын, – деп Қадыр Мырза Ҽлі 

жырлағандай қимас жаннан айырылу оңай емес. Қабырғаңды қайыстырып, іші-

бауырыңды удай ашытатын осы бір қайғыны ешкімнің басына бермесін-ақ дегің 

келеді, алайда тумақ барда ҿлмек бары хақ. 

Қазіргі кезде марқҧм қайтыс болған соң ҥш кҥнге дейін ҥйді жинамау, сыпырмау  

салты сақталған.Бҧл  отбасы мҥшелерін, ет жақындарын  марқҧм бар кездегідей 

сезіну ҥшін де керек шығар. 

Жоқтау – қайғыдан туған ащы шер.Қазалы жерде молда семіреді демекші, кҿзін 

сатып, сыртымен қайғырып, ішінен қҧлқынының қамын ойлайтын молдалар да 

кезінде болған, алайда Майлықожа Сҧлтанқожаҧлы сияқты  ҽкесінен жастай жетім  

қалып,ҽрі ҿнерімен танылып,  кҥнкҿріс қамымен қаралы жандарға жоқтау шығарып 

берген  тарлан ҿнер иелері де жоқ емес. Тіпті, «Абай жолы»  роман эпопеясын 

мысалға келтірсек те, Абайдың Айкерімге, Тҽкежанның баласы жастай қайтыс 

болғанда шығарып берген жоқтау ҿлеңі, ҽрі Айкерімнің оны нақышына келтіріп 

орындауы да сол дҽуірдің жоқтау жырларының сипатын кҿрсетеді. 

Қазіргі кезде арнайы жоқтау жырын шығаратын ақындар жоқтың қасы. Қаза 

болған жанның жақындары ішінде  ақындық қабілеті болса, арнау тҥріндегі қоштасу 

жырын айтады. Ал, былайғы дауыс шығарыларда не апа-қарындастары бҧрыннан 

келе жатқан жаттанды жыр шумақтарын білетін кісілерден жазып алып айтады. 

Мысалы,  қазіргі кезде жастай кеткен қыршынға айтылатын дауыс шығарудың ҥлгісі: 

Биссимиллахтан – оу   бастайын - ай, 

Асылық  сҿздай – ау қоспайын - ай. 

Жайнап бір жҥрген – оу асылымды – ай, 

Іздеусіз қалай – оу тастайын – ай,- деген сияқты тҥрде басталып,  – ау, - оу,  - ай, 

- ей жалғауларын қоса отырып, қаралы ҿлеңге ащы зар, сарын беріп, ҿзіндік бояуын  

одан сайын айқыштай тҥседі. Ал,  нағыз қалалық болып кеткен тҧрғындар жайы қалай 

екен? 

 Иҽ, бҥгінгі қала тҧрғындары қаза болғанда оны кейде кҿршілері де білмей 

қалады. Дауыс шығарып, айқайлап жылау ―надандық‖ саналады екен. ―Ҿркениетті 

елдерде айғайламайды‖ дейтіндер де бар. Зират басында маңғазданып, сабырлық 

сақтап, ҽдепті кҿрініп, қағазға қарап сҿйлейтіндер де пайда болды. Бҧрын ҥлкендер 

мҧндайда: ―Жылап ал, кҿңіліңді босатып ал, қасіретті ішіңде сақтама, запыраныңды 

шығарып қал‖,– дейді екен. Ал, қазір зират басына барған кезде қайтыс болған 

адамның балаларына: ―Жылама, кҿзіңнің жасын кҿрсетпе, ҧят болады, дертің ішіңде 

болсын‖, деп жататындарда кездеседі.Сондай ақ жасҿспірім қыздар мен ҧлдар да 

жҧрт кҿзінше жылауды ҽбес кҿріп, жоқтау айтпақ тҥгілі жылауға да ҧялатындар 

кездесіп жатады. Анасы ҿлгенде, ҽкесі ҿлгенде, не бауыры ҿлгенде жыламаған  

балалар ҿсе келе нағыз тасбауыр болып шықпасына кім кепіл. Солай болатынына 

иманымдай сенемін. Ҿйткені, мына жарық дҥниеде ата-анадан артық, бауырдан артық 

не бар?! 
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Бақиға жоқтау айтылмай аттанған адам – жоқталмаған адам. Сондықтан 

жоқтаудың тҽрбиелік мҽні де зор. Сол себепті де бҥгінгі кҥні жоқтаудың сҿзіне, ҽніне, 

сазына мҽн беруі керек, – депті Омарова А.К ҿзінің ғаламторда жҥрген мақаласында. 

Ҿткен кҥн тарих десек те, келешек жас тҽрбиесіне ҥлгі болар асыл 

мҧраларымызбен сусындап отырғанымыз лҽзім. Тҿменде оқыған саналы жасқа ой 

салар, шығу тегі мен бастырылып, қағаз бетіне тҥсуінің ҿзі бір тарих  Қаз дауысты 

Қазібек биді жоқтау ҥлгісін беріп отырмыз. 

Аты алашқа аян Қаз дауысты Қазыбек биді жоқтау. Бҧл жоқтау турасында 

филология ғылымдарының кандидаты марқҧм Тоқтар Арынов кезінде («Боздағым», 

«Жазушы» 1990 ж) былай деп жазған еді: 

«Қаз дауысты Қазыбек туралы жоқтауды шығарған ҿзінің қызы Қамқа екен. 

Маңқиып отыра беретін, сабырлы болғандықтан, жҧрт Маңқан деп атап кеткен. 

Тҧңғыш рет қағазға тҥскенде (Ахмет Байтҧрсынҧлы жинап бастырған «23 жоқтау». 

Мҽскеу, 1926 ж.) « н» ҽрпі тҥсіп қалғандықтан, жаңылыс «Маңқа» болып жазылы 

кетеді. Осы жинақты қҧрастырушы сол Маңқа деген атпен жоқтауды «Қазақ 

ҽдебиеті» газетіне 1985 жылдың  15 қаңтарында жариялаған болатын. Семей облысы, 

Кҿкпекті ауылында тҧратын қария Алтынбаев Қалиханның хабарлауымен, біз 

Қазыбек бидің қызының азан шақырып қойған есімі  Қамқа екенін, Маңқан деген 

лақап аты екенін біліп отырмыз. Қалихан ағайдың хабарлауынша, Қамқа шешей мен 

ол кісінің кҥйеуі  Шерек батырдың бейіттері Семейге таяу Қызылсудың бойында 

кҿрінеді». 

Бісміллҽдан бастайын, 

Шариғаттан аспайын. 

Ішім толды қайғыға, 

Азырақ кҿзім жастайын. 

Алаштан озған ҽкекем, 

Жоқтаусыз қалай тастайын?![2;76 б] – деп басталатын ҿлең жолдары біз 

жоғарыда келтірген, қазіргі заманда айтылып жҥрген жоқтауға ҧқсас тҧстары бар 

екені кҿрініп тҧр. 

Қазалы кҥнде жоқтау айту – ҧлттық дҽстҥріміздің жақсы ҥлгісі. Оны айтудың, 

жалғастырудың ешқандай ерсілігі жоқ. 

Туғанда дҥние есігін ашады ҿлең,  

Ҿлеңмен жер қойнына кірер денең.  

Абай атамыз айтып кеткен осы ҿлең жолдарынан-ақ қазақ халқының ҿмірі 

ҿлеңмен тығыз байланысып жататынын кҿреміз.Туғанда қуаныштың ҿлеңі, ананың 

ҽлдиі болса, қайтқанда жақындарыңның қимай, қия алмай шығаратын ащы шері. 

Ендеше, ҧлттық дҽстҥрімізді ҧлықтайтын жоқтау жырларымыз келешек ҧрпаққа мҧра 

болып қала бермек.  

 

ҼДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

1. Нҥсіпоқасҧлы А. Тал бесіктен жер бесікке дейін / – Алматы: «Ҿнер 21- ғасыр» 

қоғамдық қоры, 2014. - 592 б. 

2.Электрондық қор 

:https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D2%9B%D1%82%D0%B0%D1%83ht

tps://45minutkz.wordpress.com/2013/02/17/%D2%9B%D0%B0%D0%B7 

3. Қҧрастырған: Қазыбекҧлы Нҧрқасым. Қазақтың бҧрынғыдан қалған сҿзі: Бата, 

жоқтау, жҧбату, кҿңіл айту, естірту. – Алматы: - Жазушы, 2007. 

 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D2%9B%D1%82%D0%B0%D1%83
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D2%9B%D1%82%D0%B0%D1%83
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D2%9B%D1%82%D0%B0%D1%83
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D2%9B%D1%82%D0%B0%D1%83


170 
 

УДК 94(574) 

ТИЛЛАБАЛДЫ Р., ЛУССАТ А., ГАЗИЗОВ Д., МАКАШЕВА Ж.С.  

КазУМОиМЯ имени Абылай хана, г. Алматы 

 

ВОПРОС О СТАНОВЛЕНИИ КАЗАХСКОЙ НАРОДНОСТИ 

 

Актуальность выбранной темы заключается в ценности информации о 

происхождении казахского народа, прошедшего долгий и сложный путь к 

образованию собственной народности и ставшего участником исторических событий 

на территории нынешних Центральноазиатских государств. Особенности родовых и 

племенных общин, а затем и союзов племен социального и политического развития 

определялись потребностями естественного для данной географической и 

климатической среды обитания, кочевого способа производства и образа жизни, 

потребностями в пастбищах и целесообразном их распределении по районам и 

сезонам кочевок, в обмене продуктами труда с земледельческими сообществами, в 

защите от врагов и для расширения собственного жизненного пространства.   

Цель данной работы, изучить и проанализоровать этапы и предпосылки 

образования казахской народности. 

Задачи данной работы, сформировать знания о формировании казахской 

народности, периоды формирования, этнико- географические регионы; 

Показать, что означает термин «казах» и как он появился, когда это название 

приобрело этническое значение. 

Обоснование нового казахского государства открыло первую страницу истории 

Казахстана как государства. Но это не значит, что история Казахстана начинается с 

этой даты, нет. Казахстан имеет богатую историю, берущую свое начало от саков, 

гуннов, тюрков, Золотой Орды. И принято считать, что Казахское ханство было 

основано в 1465 году, известен также ход образования ханства. Было проведено 

немало исследований по поводу выявления даты образования Казахского Ханства, и 

эти исследования показали, что наиболее точным источником является «Тарих-и-

Рашиди» Мухаммеда Хайдара Дулати. 

Дата образования Казахского Ханства непосредственно связана с завершением 

формирования казахской народности. То есть в XV – XVI вв. в основном завершился 

многовековой процесс формирования казахской народности и ее этнической 

территорией, фактически в тех же пределах, в которых размещались казахи и в 

последующие века. 

 
Дата образования Исторические события 

1457 г. (1455-1456 гг.) Калмыцкий хан Уз-Темир Тайши победил Абулхайр хана, забрал 

его сына в качестве аманата и вернул через 7 лет. (М.Х. Дулати) 

1462 г. Смерть монгольского хана Есен-Буги  

1458-1459 гг. Напряженные отношения Есен-Буги и Жунус хана. (Т. Султанов)  

1468 г. Поход Абулхайра в Моголистан и его смерть в том же году  

 

Необходимо также обратить внимание на следующий момент, что задолго до 

этого, в условиях бурных этно-миграционных процессов, предки казахов 

смешивались с представителями других этнических групп, зачастую ассимилируя их 

в свой этнос. Этническую основу казахской народности, как и ряда других тюркских 
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народностей региона Центральной Азии, также сложившихся к XV-XVI вв., 

составили многочисленные разноязыкие в прошлом племена и народы от саков, 

усуней, кангюев, гуннов, тюрков, тюргешей, карлуков, огузов, кимаков, кыпчаков до 

найманов, аргынов, киреев, конгратов, джалаиров, дулатов и многих других, 

обитавших в разное время на территории Казахстана. Некоторые из них в разные 

эпохи имели свои государства. 

Поэтому предками казахов являются выходцы из племен, для которых 

территория Казахстана - исконно своя, родная земля. Казахское ханство составлял не 

только казахский народ, перекочевавший из ханства Абулхаира под 

предводительством Жанибека и Керея в Могулистан, но и народ проживавший на этой 

территории. 

Узбекское происхождение казаков Керея и Жанибека несомненно: они 

формировались из беглецов из Узбекского улуса, что и получило отражение в их 

первоначальном названии узбеки-казаки. Ясно и появление ―узбекеш-казаков‖ в 

западных пределах соседнего Моголистана: оно связано с бегством из своей страны в 

поисках вольности на ее окраинах. Но естественно возникает вопрос, какова роль 

откочевки Керея и Жанибека в этногенезе казахского народа?  

Откочевка Керея и Жанибека из Узбекского улуса в Семиречье сыграла 

решающую роль в этногенезе казахского народа. Но не в образовании самого народа, 

а в определении его современного названия, то есть откочевка 1459 г. не определила 

возникновение казахской народности, а лишь ускорила уже шедший процесс ее 

сложения. Переходный характер этого процесса хорошо подтверждается термином 

“узбек-казак”. В связи с этим можно сказать, что завершающий этап формирования 

казахской народности – это процесс выделения, обособления определенной группы 

племен под влиянием целого комплекса факторов, в особенности политических, из 

конгломерата родов, племен и формирующихся народностей, находившихся на 

различных стадиях своего развития. Это уже не были просто разрозненные племена 

или союзы племен. Иными словами, из Узбекского улуса выделилась и прикочевала в 

Семиречье не просто группа разрозненных племен, недовольных политикой Абу-л-

Хайра, а объединение родов и племен, составлявших там, в Дешт-и-Кыпчаке, 

население улуса потомков Урус-хана. Более того, это объединение племен 

представляло собой не просто политическую группировку, связанную общим 

вассалитетом по отношению к одной ветви Чингизидов, а субэтническую общность 

конгломератного типа, обособившуюся еще до откочевки 1459 г. в результате 

осуществления политики сепаратизма возглавлявших ее потомков Урус-хана. 

Известно, что важным условием слиянием племен в народность является 

саморазвитие хозяйства, хозяйственных связей. Именно при кочевом и полукочевом 

хозяйстве с особой необходимостью устанавливались хозяйственные связи со 

смежными территориями оседло-земледельческой  и городской культуры в силу самой 

природы разноотраслевой экономики этих территорий. Создавался единый 

экономический регион с устойчивыми связями населения как в хозяйственном плане, 

так и в этнокультуре, этнополитическом, устанавливались бытовые контакты не 

только между представителями близкородственных этносов, но и других этнических 

групп. 

Формирование народности является очень длительным процессом. Его 

окончательное формирование охарактеризовать определенным временным периодом 

невозможно. Однако исторические, этнографические, антропологические и 

лингвистические источники, позволяют ученым-историкам Казахстана сделать вывод 
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о том, что в XIV-XV вв. процесс формирования казахской народности завершился. В 

процессе формирования казахского этноса в народ Казахстан прошел долгий путь в 

языковом, этническом, антропологическом и культурно-историческом развитии. 

Завершающий этап формирования казахской народности – это процесс выделения, 

обособления определенной группы племен из конгломерата родов, племен и 

формирующихся народностей, находившихся на различных стадиях своего развития, 

каким было население Восточного Дешт-и Кипчака к началу второй половины XV 

века. Этот процесс выделения произошел под влиянием целого комплекса факторов, в 

особенности политических. 

Формирование казахского народа закончилось между второй половиной XV в. и 

началом XVI века, когда было создано самостоятельное независимое Казахское 

ханство. Таким образом, было достигнуто еще одно условие формирования 

народности – название собственного государства. 

Реальным историческим следствием жизнедеятельности казахского ханства, 

длительного развития казахской государственности в его политических рамках 

явилась единая казахская народность. 

Известный ученый, академик О.И. Исмагулов, на основе антропологических и 

популяционно-генетических исследований, пришел к заключению, что «свойственный 

современным казахам фенооблик окончательно сформировался не позднее  12-14вв.» 

[22, c.279]. 

«Следует заметить, что сохранявшаяся государственная разобщенность 

населения Казахстана в 14 – первой половине 15вв. Сыграла свою роль в появлении 

такой особенности этнического пути, формирующейся казахской народности, как 

сложение трех жузов» (Пищулина К.А. Средневековые государства в 14-15 вв.\ 

История Казахстана с древнейших времен до наших дней (Очерк). Алматы: Из-во 

«Дҽуір», 1993.  –  416 с. –  С. 105). 

Вывод: Мы очень горды, что проживаем на территории современного 

Казахстана. Казахский народ прошел долгий тернистый путь. В данной статье мы 

хотели показать весь исторический этап развития казахской национальности, 

проанализировать все события,к которые повлияли на становление современного 

казахстанского общества. В заключении своих мыслей хочу выразиться фразой одного 

философа: «История – это фонарь который светит нам из прошлого и освещает 

будущее». 

Завершая исследование данных вопросов о зарождении казахской народности и 

государственности в Казахстане, хочется сказать о том значении, какое имеет 

понимание данного вопроса в деле становления государственной независимости 

республики сегодня. 

Празднование 550-летия со дня образования Казахского ханства означает, что: - 

теперь у нынешнего поколения перед потомками вырастает ответственность в 

сохранности существующих основ государственности и территориальной 

целостности; - теперь тем, которые говорили, что у нас нет национальной идеологии, 

мы сообщаем, что у нашей государственности есть история длиною в пять с 

половиной веков; теперь, отмечая факт, что на территории Казахстана существовали 

великие империи, мы говорим, что являемся наследниками этих империй, в 

особенности Золотой Орды, тем самым, повышая у населения чувство гордости за 

свою историю. 

Политическое утверждение Казахстана сегодня неразрывно связано с его 

политическим прошлым. 
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Как сказал наш Президент Н. А. Назарбаев: «Керей и Жанибек в 1465 году 

создали первое ханство, и государственность казахов ведет историю с тех времен. 

Возможно, оно не было государством в современном понимании этого термина, в 

нынешних границах, с такой известностью и авторитетом во всем мире. Но это можно 

сказать и про все другие государства той эпохи. Важно, что тогда была заложена 

основа, и мы - продолжатели великих дел наших предков. Сегодня наша страна 

сохраняет традиции многовековой дружбы и мирного соседства со всеми ближними 

государствами. Эти отношения нам следует всегда беречь». 
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ФАРИЗА ОҢҒАРСЫНОВА ПОЭЗИЯСЫНДАҒЫ ҦЛТТЫҚ ҾРНЕК 

 

Буырқанған ҽр ғасырдың ҥнін қаламына арқау еткен, осынау екінің-бірінің 

пешенесіне жазыла бермейтін сҧлу поэзия ҽлеміндегі қаншама ҧлы ақындарымыз, 

ҿнер жаршылары ҽдебиет ҽлемінде де, ел тарихында да рухани мҧра, ҿшпес із 

қалдырды. Қазақ поэзиясы ақынға да, ҿзіне лайықты бояуға да кенде емес. 

Ҽлемдік поэзия алыбына айналған ҧлы ақын Абай Қҧнанбаев тілімен айтсақ: 

Ҿлең – сҿздің патшасы, сҿз сарасы. 

Қиыннан қиыстырар ер данасы. 

Тілге жеңіл, жҥрекке жылы тиіп, 

Жҧп-жҧмыр тегіс келсін айналасы, – деп ҿлеңге де, оны шығарушы ақынға да 

талап қойып кеткен екен [1, 22б.]. 

Поэзия – қасиетті ҧғым. Поэзия - тарихтан да, тіпті философиядан да жоғары 

екенін бағзы заманнан-ақ ҧлы Аристотель айтып берген ғой. Поэзия - ҽлемнің 

жыршысы, ақылдың айнасы. «Поэзия - халық мҧңы, ҿнердің шыңы»,-деп Ҽ. Нілібаев  

поэзия туралы анықтама берген [2, 6б.]. 

«Поэзия – рухани ҽкеміз – ҽдебиеттің тҧңғыш белбаласы жҽне қызуқанды, асқақ 

жанды, от жҥректі жауынгер ҧланы. Оның тілін табу, жан дҥниесін ҧғынып, жҥрегіне 

терең бойлап кҿркем ойын, сергек сезімін тҥсіну кез келген оқытушынын, тіпті кез-

келген сыншының маңдайына жазылмаған», – деп белгілі ақын, сыншы Ж.Сомжҥрек  

ҿз пайымдауын жасаған [3,3б.]. 

«Тҥйсік тамшылар» атты ортақ тақырыппен берілген қысқа-қысқа ҥзінділер 

тҿмендегіше ой толғайды: 
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«Ақын ҧлттың тілі мен ділі, қҧлағы һҽм қҿзі болу керек деудің сыры оның ҧлт 

перзенті екендігінде»; 

«Жалпы поэзия немесе жалқы ҿлең газет сияқты оқылмауы тиіс. Оның 

журналистикадан да, кҿркем прозадан да айырмашылығы сонда. Газет-ақпарат береді. 

Проза – ауқымды жанр. Лирика, лиризм оны кҿтермейді. Ол – жан қозғалысы» [4, 

7б.]. 

Ҽлбетте, ҽр заманның ҿз жыршысы болуға тиіс. Ҧлы ақындар ҧлт ҿмірінде 

ҿшпес із қалдырып, жырлары мҽңгі жасайды. Солай бола тҧра ҽр заманның сыры 

бҿлек, ендеше жыры да бҿлек қой. 

Жаңарған заман, ҿзгерген қоғам сияқты жаңа ақындар да кҿктен тҥскен, 

ғажайыптан пайда болған жоқ. Абай, Махамбет, Мағжан, Ілияс дҽстҥрін дҽріптеп, 

қазақ ҿлеңінің жҧлдызын жарқыратып, кҿкке кҿтерген: Қасым, Ғафу, Жҧмекен, 

Мҧқағали, Фариза, Тҧманбай, Қадыр сынды саңлақтардан қара ҥзіп кетпесе де, жаңа 

ақындарға із салған кешегі Кеңшілік, Жҧматай, Жарасқан, Темірхан, Мҧхтар, 

Иранбек, Исраил, Ҧлықбек, Есенғали. Осынау кешегі жас, бҥгінгі бас ақындардың 

тынымсыз ізденістері, қҧдай берген қҧдірет дарындары нҽтижесінде қазақ поэзиясына  

жаңа ақындардың тегеуірінді легі келіп қосылғаны анық [3, 410б.]. 

Ҿмірін ҿлеңмен ҿрнектеген, ҿміріне ҿлеңін арқау еткен, поэзия ҽлемінің 

Падишасы – Фариза Оңғарсынова.   

«Фариза апамыз поэзияға қанат қағып алғаш қосылған кезден бастап, бҥгінгі 

қазақ поэзиясының падишасына айналып, бҥкіл ҿмірін шығармашылыққа арнады»,-

деп елбасы Нҧрсҧлтан Ҽбішҧлы айтқандай, ақынның есімі, поэзиясы бҥгінгі 

оқырмандарының рухани қазынасына айналып отыр. Осы орайда Ҽбіш Кекілбаевтің: 

«... Шытырманы мен шырғалаңы ҽлі де жеткілікті мына заманда ойы он тарапқа, 

санасы сан салаға шашырайтындай шытырман ахуалдар кешіп жатқан бҥгінгі жас 

ҧрпақ та кҿкіректерін кҿлегейсіз жайып салар сырлас іздегенде, айналып ҿте алмас аз 

тҧлғаларының бірі – Оңғарсынова», - деген пікірі ақын поэзиясының ҿміршеңдігін 

дҽлелдей тҥседі. 

Ақынның поэзиясы – рухани мҧра, ҧлттық қҧндылықтың кҿзі. Алайда ақынның 

шығармашылық ҽлемі жайлы бірен-саран зерттеулер, ғылыми мақалалар бар, ал ақын 

поэзиясындағы ҧлттық ҿрнек, ҧлттық нақыш жағын қарастыру –біздің ойымызша 

қазіргі ҧлттық ҽдебиеттің зерттелмеген тың саласы. Сондықтан да Ф.Оңғарсынова 

поэзиясын оның ішінде ҧлттық ҿрнектерді зерттеу осы мақаламыздың ҿзектілігі 

болып табылады. 

Сҿзіміз дҽлелді болу ҥшін тҿмендегі қҧнды пікірлердің біразына жҥгінсек: 

«Кҿркем сҿз майданында ақынға, жазушыға, еркекке, ҽйелге, кҽріге, жасқа деп 

шектеліп қойылған саржайлау да жоқ, қҧлазыған қу дала да жоқ. Ащы кҿл де ортақ, 

тҧщы кҿл де ортақ. Ғарышқа дейінгі биіктік те ортақ. Жер-ананың отты жҥрегіне 

дейінгі тереңдік те ортақ. Ерлік, батылдық, адалдық, ҧяттылық, арлылық, 

намысқойлық сияқты адамгершілік-азаматтық қасиеттердің бҽрі де ортақ. Мен 

қазақтың ақын қызы Фаризаны осындай асқарлардың биігінде кҿремін»,-деген екен 

кҿркем сҿз зергері Ғабит Мҥсірепов [5, 133б.]. 

«Толқын соңынан толқын жалғасып келеді. Қазақ тілін, қазақ поэзиясын 

кемелдендіре беретін, оның философиялық жҽне эстетикалық ой-сезімдерін ҽлемдік 

деңгейге теңестіре тҥсетін ҥміт-сеніміміз жастар десек, олардың алдында тҧрған 

бастаушы жҥйріктеріміздің бірі - осы Фариза. 
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 Абай бастаған ҧлы ақындары бар елде қыздан шыққан Фаризасы болу да қазақ 

елі ҥшін керемет жарасым. Мен осы жарасымды кҿргеніме бақыттымын»,-дейді ақын, 

драматург Ҽ.Тҽжібаев. 

Ҽйгілі ҧстаз, «Қазақтың Қанипасы» атанған Қанипа Омарғалиқызы «Қазіргі 

кезең ҽдебиеті» еңбегінде Фариза Оңғарсынова шығармаларының басты ерекшелігін 

тҿмендегіше саралайды: «Поэзия ҽлеміне именбей, іркілмей, ҿз «Менін» ҧлықтай 

кірген, «Мен – даланың қызымын», «Менде бір толғаныс бар», «Менде бір тебіреніс 

бар»-деп, шабыт пен пафосты ҽр жырына арқау етіп келе жатқан Оңғарсынова 

жырларының бҥгінгі ҽдебиет ҽлемінен алар орны мен маңызы ерекше. Қазақ 

поэзиясында ақын ҽлемі, ақындық шеберлік мектебі қалыптасты. Ақын жырлары кҥн 

отына суарылып, жанартау жарқылына малып алған семсердей ҿткір, қуаттылығы, 

алаулаған жалыны басым. Парасат пен биік мақсаттарды, азаматтық рухты ҧстаным 

еткен ақын туған ҽдебиетін биік тҧғырға кҿтерді. Ҽсіресе ҿлең қҧрылысына тҥбірлі 

бетбҧрыс ҽкелді. Ҧлттық колориті, ҧлттық бояуы мен ҧлттық келбеті. Ақын 

жырларының басты қайнарлары: қобыз сарыны мен домбыра ҥніне қосылып, халқын, 

оның тағдырын желмая жырларымен толғаған, шешендік пен даналыққа толған «дала 

ҽулиелері», «дала философтары» - жыраулар ҥлгісі. Сол ҥлгіні дамытып, ҿлең 

қҧрылысын жаңалады. 5,7,15 одан да ҧзақ термелеп, тақпақтап келетін екпінді, 

тегеурінді, шымыр тармақты ҿлеңдерді, бҧрын-соңды қазақ поэзиясында кезікпейтін 

ерікті жҽне ақ ҿлең тҥрін кіргізуі. Кҿтерген тақырыбына сай ҿлең тҥрлерін де 

қҧбылтып, жаңалап отыру шеберлігі. Махаббат жырларындағы терең де нҽзік сезімге 

қҧрылған ҿлеңдерінің халық, ел тағдыры, адамдар бойындағы кемшіліктерді 

жырлайтын ҿлеңдерінде қаһарланып, айбарланып, қуатты екпінге қҧрылған бунақтар 

мен тармақтарға айналып, ырғағы кҥшейіп, ҧйқасы тҥрленіп, дыбыстары ҽр тҥрлі 

ҽуенмен ҽрленіп, кҥмбірлеп, арқырай жҿнелуі. Ҽр дыбыс, ҽр сҿзінің ҽуезділігі мен 

кҿркемдігі. Ҿлеңінің ҧйқас ырғақтарын қара сҿздік екпінді интонацияға ҧштастырып, 

поэзияға жаңа жҥйе ҽкелуі.  

Жыраулар дҽстҥріндегі шешендік пен ділмҽрлық, даналық ҿнерді ҽлем 

поэзиясының ҥлгілерімен ҧштастыруы. Ҿлеңдерінің ерекше мелодикасы, ҽр 

дыбысынан ҽн тҿгіліп, ҽр сҿзінен кҥй тҿгіліп тҧратын қасиеті. Ақын мен қоғам – егіз. 

Оның ҿзекті мҽселелерін сҧңғыла кҿріпкелдей дҿп басып кҿрсетуі. Ақын 

жырларының ҿз тағдыры арқылы ҿзгенің тағдырын жырлайтын лирикалық шежіре 

екендігі, сондай-ақ тыныштық жыры емес, арқыраған арғымақ жырлар, ҧлттық рух, 

ҧлтжанды мінез, пҽлсапалық терең тҧжырымдар, афористік ақыл-нақылдар, шешендік 

оралымдарға толы поэтикалық палитрасы бай жырлар»[6, 56 б.]. 

Адам «адам» болғалы, мынау дҥниеде ҧрпақ, нҽсіл деп бҿлінгеннен бері 

қаншама ғасыр ҿтсе де ҿз арнасынан қҧрғамай, ғасырдан-ғасырға толастамай тау 

суындай тасыған жыр арнасы ҽр ғасырда ҿзінің дҥлдҥл жыр асылдарына арынын, 

мҿлдір судай тазалығын, екінің-бірінің бойына біте бермейтін табиғи дарынын 

сыйлап отыр. Оған дҽлел, «Ҿнер алды – қызыл тіл, «Сҿз ҿнері дертпен тең» деп сҿз 

ҿнерін киесіндей пір тҧтқан дана халқымыздың ҿнерді, сҿз ҿнерін айрықша пір тҧтуы 

дер едік. Кешегі тарих толқынындағы «Кҿшпенділер философы» атанған Асан қайғы, 

Қазтуған, Ақтамберді сынды жыраулардың  тегеурінді текпіні буырқанып, ҧласып 

келіп Махамбеттей батырларымыздың елдік пен ерлік жырларымен жалғасын тапса, 

қалың қазақ даласына кҥңіренген Абайдың ҥнімен ҥндесіп, одан бергі азаттықтың ақ 

боз атына мінгізген Сҽкеннің азаттық ҥні мен Мағжанның сыршылдығымен ҿз 

жалғасын тауып жатты. Дҽстҥр жалғастығы мҧнымен де тынбай, ҽр заманның жҥгін 

қаламына арқау еткен ҧлт азаматтары мен азаматшалары ел алдындағы парызын ҿтеп 
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жатты. Қазіргі кезең ҽдебиетінде де кешегі Махамбеттердің жыр ҥлгісін дамытып, 

дана Абай салған, Мағжан сынды ақындарымыздың дҽстҥрін жаңғыртқан Сырбай 

Мҽуленов, Мҧқағали Мақатаев, Фариза Оңғарсынова, Ҧлықбек Есдҽулет, Нҧрлан 

Оразалин сынды ҿзге де ақындар буыны ҿз жырларында жаңа ғасыр ҥнін жаңғырта 

жырлады жҽне ҿзіндік қолтаңбалары айқын еді. 
Қазақ ақыны Фариза Оңғарсынованың ҿрелі, ҿрнекті ҿзіндік сыр-сипатымен, 

бітім-болмысымен ҿзгешеленетін ҿлеңдерін ҿмірге рухани тірек еткен оқырмандар ҽр 
қалада, ҽр ауылда бар. Фариза Оңғарсынова поэзиясының ерекше бір арнасы- ақын 
поэзиясының арынын, тегеурінін арындатып тҧрған, ерекше сезім мен ҧлттық 
болмысын танытатын ҧлттық ҿрнегі мен нақышына, ҧлттық болмысына тоқталғанды 
жҿн кҿрдік.  

«Ҧлттық мінез ҿлеңдегі лирикалық кейіпкер арқылы кҿрінеді. Ҿз бойында 
ҧлттық рух жоқ ақынның лирикалық кейіпкерінен ҧлттық мінездің нышанын кҿру 
қиын. Лирикалық  кейіпкердің сомдалуы мен тҧлғалану процесі ҽр ақын поэзиясына 
байланысты ҽр тҥрлі болып келеді. Яғни, ҽр ақын ҿзінің таным-тҥсінігіне, ішкі 
ҽлеміне сай лирикалық кейіпкерін дҥниеге ҽкеледі. Демек, ол – ақынның дҥниені 
қабылдауының жемісі. [7, 83б.]. 

Фариза ақынның ҽр ҿлеңінен ҧлттық мінез, ҧлттық болмысты танып қана 
қоймай, ақынша тҥйсінесіз. Ҿлеңдері оқуға жеңіл, ҽр тармағы, ҽр жолы халқымыздың 
ҧлттық болмысын, нақышын айқындап тҧрған ақынның қаламы бойына дарыған 
ҧлттық болмысын танытып, ҿрнегін айшықтайды. 

Ақынның қай ҿлеңін алмаңыз, ҧлттық бояуы айқын, ҧлттық нақышы басым. 
Поэзиясының ҿн бойында кҿк бҿріге табынған тҥркілік тегіміз, қазақтың тҧрмыс-
салтының барлық жағы кҿрініс береді. Мҽселен, «Киіз ҥй», «Оюлар», «Жаулықтар»,  
«Жер ошақ», «Ер тҧрман», «Бҽйге» сынды ҿлеңдері нағыз ҧлттық болмысымызды 
айшықтап тҧрған ҿлеңдер.  

«Жер ошақ» ҿлеңінде ошақтан басталған ақынның перзенттік сезімі ҧласып, 
Отанға деген елжандылық, ҧлтжандылық сезімі жҥректен кіріп, ойыңды да, бойыңды 
да ҧлтжандылыққа толтырады. Мҽселен, 

Тҥнгі аспан моншақ тақты бҧлты ашылып, 
Келеміз сайларды асып, қырға шығып. 
Жырақта жерошақтан лаулаған от 
Жылылық қҧндағы боп тҧр шақырып,-деген ошақтан басталған сезім жалғасын 

былай табады: 
Жерошақ! Жанымда осы  ҿшкен бе есім, 
Жалғанда жылуыңа жоқ теңдесің. 
Есімде: ҽжем менің бата берсе, 
Дейтҧғын: «Ошағыңнан от сҿнбесін!» [8, 268 б.] 
«Ошағым-оқшау қҧралым» атты ҿлеңі ақынның мҿлдір мҧңы мен жан сыры жыр 

моншағынан тізілген. Бҧл ҿлең – творчествосы толысып, кемелденген ақынның сҿздің 
сҿзі мен сезімнің сҿлінен сҥзіліп шыққан дҥниелері. 

Халқымыздың ҧлттық нақышы, ҧлттық болмысының бір кҿрінісі  салт-
дҽстҥрінде жатыр. Ақынның жырларында халық тҧрмысында кеңінен қолданылып 
келген, ҧлттық қол ҿнеріміздің жетістіктерін паш ететін  ҧлттық дҽстҥріміз – «Киіз 
ҥй», «Оюлар» сынды халық тҧрмысын жырлау кеңінен ҿріс алған. 

Ақынның ҧлттық ҿрнекке тҧнып тҧрған ҿлеңдерді туғызуының бір себебі – 
ақынның халық ауыз ҽдебиетімен, жыраулық дҽстҥрмен, ҿзіне дейінгі ҧлт 
ақындарының жырларымен сусындап ҿскендігі сияқты. 

Балапандай талпынып ҧшмамын мен. 
Алақаны анамның-топырағың, 
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Сендік махаббатымның оты жалын, 
Сені қалай сҥю керектігін, 
Мен ешқандай кітаптан оқымадым[8, 7 б.], – деген жолдарда ақынның туған 

жеріне деген сезімі, сағынышы, махаббаты жатыр. Ол сезім туып-ҿскен ҿлкеден, 
туған жердің топырағынан бастау алған. Енді бірде ақынның: 

Ҧлы ҿсірген жанының оты жалын 
Аялаған ҥкілеп тотыларын. 
Елдігіме нҽр берген қасиетіңнен 
Айналайын, киелі топырағым,-деген жолдарда  Отанды сҥю, туған жерді, 

топырақты сҥюден басталады деген ақын шешімі жатыр.  
«Қазақ поэзиясында ауыл тақырыбын жырламаған ақын жоқтың қасы. Жоқтың 

қасы емес-ау, жоқ. Ол біз ҥшін ҧлы тақырып, арналы ҿзек. Амал не, осындай ҧлы 
тақырыпты кҿбіміз-ақ ҧсақтатып барамыз... [9, 274 б.]. 

Ендеше, осынау «Отан-оттан басталады»,-деген халық нақылын ақынның туған 
жері, Отанына арнаған перзенттік сезімі ҿрнектелген ҿлеңдерінен байқаймыз.  

Фаризада халықтық рух бар, ол - елімен бірге, қазағынан бҿлінбейтін ақын. 
Оның тілі жҥйрік, ҿткірлігі мен тапқырлығы, қанағаттығы бҽрімізді де 
қызықтыратын, қуантатын ақын.  

Абай бастаған ҧлы ақындары бар елде қыздан шыққан Фаризасы болу да қазақ 
елі ҥшін керемет жарасым. Мен осы жарасымды кҿргеніме бақыттымын», – дейді 
ақын, драматург Ҽ. Тҽжібаев айтқандай, ақынның жырлары елмізге ғана емес, ҽлем 
жҧртшылығына да аударылып, танылып отыр Осы орайда Ҽбіш Кекілбаевтің пікірі 
ҿте орынды айтылған: «Ҿз басым Оңғарсынованы замандастарымен қатар қойып 
оқымай, арғы-бергідегі ең ҧлы лириктермен салғастырып оқимын. Сонда оның 
жҧлдызының ҽлемдік поэзия пантеонындағы ҿзге самалалардың қасында 
нҧрсызданып кетпегенін кҿріп, қатты қуанам», - дегендей ақынның рухани 
оқырмандары тҧрғанда ақын мҧрасының мҽңгілік жасай беретініне сенімдіміз!  
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ҼЛЕУМЕТТАНУ САЛАСЫНА ҚАТЫСТЫ СТУДЕНТТІК КҾЗҚАРАС 

 

Ҽлеуметтану саласына қатысты студенттік кҿзқарасты мақалада сҿз етпекпіз. Ол 

ҥшін тақырыпқа қатысты теориялық материалдарға тоқталғанды жҿн кҿрдік. Соның 

бірі - ислам діні жҽне оның салалары. Ҽлемде бір жарым млрд. адам ислам дінін 

ҧстанады. Мҧсылман қауымдары жҥз жиырма мемелекетке тарап, отыз бес 

http://kk.wikipedia.org/wiki/1977
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мемелекетте мҧсылмандар саны басым болып жиырма сегіз мемелекетте 

мемелекеттік дін болып есептеледі. Ислам ең жас ҽлемдік дін. Ислам араб тілінен 

аударғанда ‗бой ҧсыну‘ деген мағананы білдіреді. Ислам жҽне мҧсылман (муслимун – 

бой ҧсынушы ерлер, муслиматун – бой ҧсынушы ҽйелдер) сҿздерінің тҥбірі бір.Ислам 

– монотеистік дін. Ол мейрімді жҽне қайрымды Аллаға ғана сенуді уағыздайды. Бҥкіл 

ҽлемді кҿк пен жерді жаратушы – Алла. Ислам – адам баласына аян жолымен келген 

дін. Қасиеті Қҧран аяттары жирма ҥш жыл бойында Жебірейел періште арқылы 

Мҧхаммед пайғамбарға жеткізіліп тҧрған. Ислам діни ғҧрыптарды жҽне дҥниелік 

мҽселелерді шариғат жолымен реттеп отрады. Ол сҿзсіз орындалуы тиіс 

мҧсылмандық парыздарды жҽне орындағаны қосымша сауап болатын сунна 

жолдарын айқындайды, жоғары адамшылыққа, еңбекке ҽрі білімге уағыздайды жҽне 

Қҧран Каримдегі (Қасиетті Қҧран) аяттар мен пайғамбардың хадистері арқылы соның 

Фережелерін белгілейді.Исламның ҿзге ҽлемдік діндерден айрмасы – оның айқын  

рҽміздерінің болуы [1; 7]. Мҧсылманшылық екі сенім негізі бойынша қҧрылған: 

біріншісі Алладан басқа қҧлшылық ететін тҽңірдің жоқтығына; екіншісі – 

Мҧхаммедтің (ғалайһиссаламның) Алла тарапынан бҥкіл адам баласына жіберілген 

пайғамбар екендігіне сену. Ислам дінінің бес парызына мыналар жатады: 1.Куҽлік 

сҿзін айту; 2.Намаз оқу; 3.Ораза ҧстау; 4.Зекет беру; 5.Қажыға бару; Ислам дінінде 

бес парыздан бҿлек  иманның алты шарты да белгіленген. Ҽр мҧсылманнан осыларға 

тҧтас сену талап етіледі: 1. Алла тағалаға сену; 2. Періштелерге сену; 3. Кітаптарға 

сену; 4.Пайғамбарларға сену; 5. Ахирет кҥніне сену; 6. Жақсылық пен жамандықтың 

Алладан екендігіне тағдырға сену. Алла тағалаға сену. Ислам діні бойынша 

Жаратушы жалғыз болып табылады. Осы тҧрғыда ол монотенистік діндер қатарына 

жатады. Мҧсылмандар ҿздігінен еш қандай нҽрсенің болмайтындығына, сондықтан 

тауды да, тасты да аспанды да, жерді, адамды да, ғаламды да ҿте қҧдіретті Жаратушы 

жаратқанына сенеді. Кҿпқҧдайшылық мына ҽлемнің жҥйесін реттемейді, қайта 

бҧзады деп иланады. Мҧсылмандарда Алла тағаланың сипаттары кҿп, соның тоқсан 

тоғызы кеңінен мҽлім. Олардың біразы мыналар: Рахман (рақымды), Рахим 

(мейрімді), Карим (жомарт), Самиғ (естуші), Басир (кҿруші), Раззақ (рызық беруші) 

т.б.  

Мҧсылмандар: жаратылысқа кҿз жіберген адам барлық нҽрсенің бір-бірімен 

байланыс қҧрып, ҿзара жҽрдемдесіп тҧрғанын байқайды. Кҥн топыраққа жылу береді, 

жарық береді, топырақ ҿсімдікке нҽр береді, ҿсімдік жеміс салады. Ислам сенімі 

бойынша, періштелердің нақты саны беймҽлім. Алайда, тҿрт ҥлкен періштенің бар 

екендігі айтылады: Жҽбірейіл – Жаратушының ҥкімдерін пайғамбарларға жеткізуші. 

Микҽйіл – табиғат қҧбылыстарына, ҿсімдіктер ҽлеміне жауапты. Исрафил – қиямет 

кҥнінің тууы жҽне адамзаттың қияметте қайта тірілу ҥшін қызымет атқарат. Ҽзірейіл 

– ажал жеткендердің жанын алушы [2; 14]. 

Ислами деректерде періштелердің нҧрдан жаратылғандығы, тек қана 

қҧлшылықпен айналысатындығы жынысы болмайтындығы, шаршау жалығуды 

білмейтіндігі, ішіп-жемейтіндігі, кҥнҽ істемейтіндігі секілді ерекшеліктері айтылады. 

Қасиетті кітаптарға иман. Тура жолды ҥйрету ҥшін пайғамбарлардың ҽрбіріне 

қасиетті парақтар мен кітаптар тҥсіп отырған. Мҧсылмандарға бҧрынғы қасиетті 

кітаптарға да сену керектігі міндеттелген. Мҧсылмандардың сенімінде, Қҧраннан 

бҧрын тҥскен қасиетті кітаптардың ілкі мазмҧны ҿзгерген. Ал, қасиетті парақшалар 

жайында нақты деректер жоқ. Ҽлемдік діндердің қасиетті кітаптарына Зҽбур, Тҽурат, 

Інжіл жҽне Қҧран жатады. Пайғамбарларға иман. Иман негіздерінің тҿртіншісіне 

Алла тағала жіберген пайғамбарлардың баршасына сену керектігі жатады. 
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«Пайғамбар» сҿзі парсы тілінде «хабаршы» деген ҧғымды білдіреді. Қҧранда 

пайғамбарлар «расул» (елші), «нҽби» (хабаршы) деп те аталады. Пайғамбар 

Жаратушының пенделерге жіберген хабаршысы не елшісі. Жаратушы 

пайғамбарларды арнайы таңдау арқылы ҿзінің ҽмірлерін, тйымдарын,адал мен 

арамды адамзатқа білдіріп отырған. Адамзатқа жіберілген кҥллі пайғамбарлардың – 

міндеті адамдарды Алланың барлығына, бір екендігіне, Оған ешбір нҽрсені серік 

қоспастан қҧлшылық етуге, ақырет кҥніне, қайта тірілу мен есеп кҥніне, 

Жаратушының пайғамбарларына, жаннат пен жаһаннамның хақ екендігіне сенуге 

шақыру болған. Шариғат тҧрғысынан, соңғы елші Мҧхаммедтің ҽкелген діни 

қағидаларымен жҥреді. 

Ақырет кҥніне сенім. Ҿлгеннен кейін қайта тірілу, мҽңгілік ҿмірдіңбарлығы – 

барлық діндегі секілді Исламда да негізгі сенімдердің бірі. Қҧран кҽрімнің шамамен 

ҥштен бір бҿлігінде осы сенім қуатталған. Мҧсылмандар о дҥние бар, адамдар ҿлген 

Мҧсылмандар о дҥние бар, адамдар ҿлгеннен кейін қайта тіріледі, Жаратушының 

алдында осы дҥниеде істеген ҽрбір ісіне есепке тартылады, сауапты істері кҿптері 

жаннатқа, кҥнҽлары кҿптері тозаққа барады деп сенеді [3; 8]. 

Тағдырға сену. Иман шарттарының алтыншысы – тағдырға иман. Тағдыр – араб 

тіліндегі «қадар» деген сҿзден шыққан. Ал діни терминологиядағы мағанасы – ҽлем 

жаратылғаннан бастап, болмыста болатын  бҥкіл қҧбылыстар мен жаратылыстардың 

қашан болатындығын, мезгілін, орнын, мекенін ерекшеліктері мен сипатын Алла 

тағаланың ежелден яғни ҽу бастан ілімен белгіленіп ҿлшеніп қоюы. Тағдыр – осы 

ҽлемді жҽне оның ішіндегі сан-алуан тҥрлі жаратылыс иелерін белгілі бір жҥйе мен 

тҽртіп бойынша басқаратын илҽһи заңдылық. 

Ҽлеуметтану ғылымы. Жастар социологиясы – жастар ҽлеуметтік топтарының 

ҽлеуметтік сана-сезімі мен мінез-қҧлқын, жастар ҽлеуметтенуі ҥрдісін, аға ҧрпақпен 

қарым-қатынастарын, қоғамдық тҥйінді мҽселелерді шешудегі ролі мен орнын 

зерттейтін ғылыми сала. Жастар социологиясы жеке ғылыми сала ретінде тҧнғыш рет 

1970 ж. Варна қаласында ҿткен Халықаралық ҽлеуметтанушылық конгресте 

мойындалды. Жастар ҽлеуметтік мҽселелері ҽлемдік ҽлеуметтану ғылымының ең 

белсенді зерттеліп жатқан бағыты болып табылады. Бҧған 1960 ж. кейін бірқатар 

елдерде орын алған бҧқаралық жастар шерулері ҥлкен ҽсер етті. Социологиялық 

ғылыми зерттеу бағыттары жастар қозғалыстары, жастар субмҽдениеті, жастардың 

еңбек жҽне қоғамдық белсенділігі, жастардың тҽуелсіз еңбек жолына тҥсуі, 

қҧндылықтық танымдарындағы ҿзгерістер, жастардың бейрҽсми бірлестіктері, жастар 

ҽлеуметтік-психологиялық ерекшеліктері жҽне т.б. кҿптеген мҽселелерді қамтиды 

[4;17 ]. 

Жастық шақ - адамның балалық пен ҥлкен ҿмір аралығындағы қалыптасу мен 

даму кезеңі. Адамның балалық шақтан ҥлкен ҿмірге аяқ басуы екі кезеңнен ҿтеді: 

жасҿспірім жҽне жастық бҧл кезеңдердің хронологиялық (уақыт) шегі дҽл 

айқындалмаған. Психологтар жасҿспірім 14-18 жас, жастық 16-18 жас аралықтарын 

кҿрсетеді. Барлық халықтарда жас ерекшелігі адамның хронологиялық жасы емес, 

оның ҽлеуметтік мҽртебесін белгілейтін ҧғым болып табылады. Себебі кҿптеген 

жағдайларда адамның жасына қарай, оның қоғамдағы орны белгіленеді. Қоғамдық 

еңбек бҿлінісі адамның жасы мен жынысын есепке алуға негізделген. Кҿптеген еңбек 

тҥрлері адам жасына тікелей тҽуелді. Жастық шақ ҽдетте білім алу немесе отбасын 

қҧру сияқты ҥлкен ҿмірге бастама болатын қоғамдық маңызды ҽлеуметтік қадамдар 

атқарады.Ҽлеуметтік дҽстҥрге сай жастық шақ адамның ҿз отбасын қҧруымен 

аяқталады. Себебі бҧдан соң адам бойында тҽуелсіздік пен жауапкершілік пайда 
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болады. Қазіргі таңда жастардың жеке таңдау мҥмкіндігі шектелмеген. Бҧқаралық 

ақпарат қҧралдары дамуының арқасында жастардың психологиялық жетістігі тек ҿз 

ортасымен ғана шектелмейді. Бҧл жастардың ҽлеуметтік орта туралы жан-жақты 

хабардар болуын қамтамасыз етіп, интеллектуалдық дамуына жағдай жасайды. Жас 

адамның шыққан тегі мен ата-анасының ҽлеуметтік мҽртебесі, оның психологиялық 

жҽне физиологиялық дамуына ҥлкен ҽсер етеді. Сонымен қатар бҧған ҧлттық мҽдени 

орта, достарының ҽсері де қосылады. Ҽдетте жастар ҽлеуметтік ҿмірдің белсенді 

қатысушысы емес, тҽрбиеге зҽру адамдар ретінде қарастырылып келді. Қазіргі 

замандағы жастар ҧйымдары мен бейрҽсми топтар бҧл тҧжырымның қателігін 

дҽлелдеді. [5; 9 ] 

Жас ҧрпақтың бейімделу ҥдерісін, жеке тҧлға ретінде ҿзін-ҿзі кҿрсетудің 

ҽлеуметтік қолайлы ҽрі тиімді тҥрлерін іздестіруін қиындатқан мҽселелерге 

мыналарды жатқызамыз:Ҽлеуметтенудің дҽстҥрлі институттары мен оның 

дҽстҥрлімеханизмдерінің дағдырысы; Ҽлеуметтік-мҽдени ортаның ҿзгеруінің 

ҽсерімен жеке тҧлғаға дегенқоғам талабының жаңа жҥйесінің пайда болуы; 

Ҽлеуметтік-мҽдени сабақтастықтың дҽстҥрлі қҧндылықтары менмеханизмдерінің 

бҧзылуы; қазақстандықтардың жаңа ҧрпағының қалыптасуының білім берудің рҿлін 

асыра бағалау жҽне тҽрбие рҿлін жете бағаламау; 

Қоғамның, ҽлем елдерінің ҽлеуметтік кҿпқабаттылығы да жастар 

арақатынасына, жастар мен қоғам арабайланысына ҿзіндік ықпалын тигізеді.Табына, 

тобына қарамастан барлық қазақстандықтардың заман талабына сай білім алуы мен 

мҽдени жоғары деңгейге кҿтерілуі - елдегі саяси тҧрақтылықтың, жаңарған қуатты 

экономиканы жасаудың, жастардың ҿскелең ҽлеуметтік сҧраныстарына 

қанағаттандырудың шешуші жолы. 

Жастар саясатын қалыптастыру мен іске асырудың негізі – мемлекеттік жастар 

саясатының Концепциясымен 2004 жылдың 7 шілдесінде заңында анықталған. 

Қазақстан Республикасындағы жастар саятының дамуы жҿніндегі басты қҧжат 

«Қазақстан жастары-2009» бағджарламасы болып табылады. Қазақстан 

Республикасындағы мемлекеттік жастар саясатының міндеттері: жастардың 

қҧқықтары мен заңды мҥдделерін қорғау; жастарға кҿмек беру жҽне ҽлеуметтік 

қызметтер кҿрсету; жастардың ҽлеуметтiк маңызды бастамаларын iске асыру болып 

табылады [ 6;12 ]. 

Қазақстан Республикасының Президенті жҽне жастар саясатына тоқталсақ, біз, 

тҽуелсіздік бесігінде тербеліп ҿскен бақытты қазақ елінің ҧландары, мемлекетіміздің 

қазіргі жетістіктері – бҧл партиямыздың басшысы, ҽлем таныған ірі саяси қайраткер, 

Қазақстан Республикасының Президенті Нҧрсҧлтан Назарбаевтың басшылығымен 

жҥргізіліп жатқан сан алуан реформалардың заңды нҽтижесі екенін мақтан тҧтамыз. 

Ғылым-білім, мҽдениет пен ҿнер саласындағы талантты жастарды қолдауда Қазақстан 

Республикасы Тҧңғыш Президенті қоры орасан зор жҧмысты атқарып отыр. Ҿйткені, 

Қазақ елінің атын ҥшінші мыңжылдық тарихына жазатын, аға толқынның ғылым мен 

мҽдениеттегі ҿрелі жолын лайықты жалғастыратын да осы бҥгінгі толқын – жастар 

болмақ. Студент-жастар мен жас ғалымдар белсенділігінің артып, қатысушылар 

қатарының жылдан жылға кҿбейе тҥскендігі байқаудың қаншалық маңызды жҽне 

қажетті екендігін кҿрсетеді.  
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USING CONTENT AND LANGUAGEINTEGRATED LEARNING 
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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 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. 
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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. 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 
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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 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 monosystem mastery of foreign languages is not 

a goal but a means to the realization of external relationships and interactions with other 

monosystem (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 

communicative tasks, the new language material, voice products and the expected final 
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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 lingvoregional 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 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 
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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. 
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ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ В АСПЕКТЕ  

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПЕРЕВОДА 

 

В теории  и практике перевода во все времена особое (если не основное)  

внимание уделялось лексико-семантическим проблемам, и это вполне объяснимо. В 

слове, как основной единице языка, слиты воедино собственно языковые элементы – 

категории, формы, отношения – и экстралингвистические, социальные значимости, в 



186 
 

которых отражены факты общественного бытия, материальной и духовной культуры, 

отражено все познанное человеком в мире природы и общества.  

При определении слова в теории перевода, имеющей дело с сопоставительным 

лингвостилистическим анализом по крайней мере двух языков, целесообразно 

отвлечься от грамматических показателей слова, и тех его форм и элементов, которые 

имеют внутриязыковую значимость и не подлежат переводу. Для переводчика важно 

изучение смыслового, экспрессивно-эмоционального, стилевого и прочих видов 

содержания слова в языке и речи, изучение всего информационного объема слова со 

всеми его оттенками и обертонами. Причем  в сопоставительном плане [1; 48-49].  

Переводчик исходит из того, что слово – это основная единица языка, которая 

содержит традиционно-закрепленный набор информации и служит для формирования 

мысли и передачи сообщений в составе предложения.   

Фразеологические вопросы и общая проблема разной сочетаемости слов в 

разных языках чрезвычайно существенны как для практики, так и для теории 

перевода. Фразеология важна для изучения семантических процессов, связанных с 

развитием системы значений слов, рождением новых знаков, процессов, 

способствующих совершенствованию нашей компетенции при изучении 

функционирования языковой системы. Существует множество определений 

фразеологизма и опытов классификации фразеологических единиц (ФЕ). С точки 

зрения перевода исключительно важны такие черты фразеологических единиц, как 

степень смысловой слитности или раздельности их элементов, степень ясности или 

неясности мотивировки (наличие или утрата внутренней формы, образности), 

стилистическая окрашенность [1]. 

Классификация ФЕ русского языка, предложенная В.В.Виноградовым, получила 

в свое время особую популярность и впоследствии применялась также к другим 

языкам. Она предусматривает, помимо свободных сочетаний, три основных типа 

фразеологических единиц в порядке убывающей степени тесноты связи между 

компонентами: фразеологические сращения, фразеологические единства и 

фразеологические (несвободные, иначе - устойчивые) сочетания. Известны также 

семантическая, функциональная, структурно-семантическая  классификации  

фразеологизмов.   

В переводоведении, если ставить прагматические задачи, целесообразно 

подразделить устойчивые сочетания на три большие группы: лексические 

фразеологизмы, предикативные и компаративные фразеологизмы [2]. 

Сопоставительноеизучение фразеологического состава различных языков имеет 

сопоставительный, сравнительный, структурно-типологический и ареальный аспекты, 

которые актуальны и в настоящее время. Принимаются во внимание также характер и 

число сопоставляемых языков, характер сопоставляемых ФЕ. Особенности 

сопоставительного изучения фразеологического состава обусловлены тем, что 

фразеологическая система базируется на средствах других уровней языка и строится 

из них. Отсюда особенность сопоставительного фразеологического анализа - 

необходимость учета первичных систем - лексической и грамматической, а также 

специфики их проявления во фразеологии. 

Внутренняя форма фразеологических единиц нейтрализована. На нее обращают 

внимание лишь при калькировании как словообразовательном приеме, игре слов или 

при научном анализе. Если внутренняя форма фразеологизма не обыгрывается в речи, 

в переводе фразеологической единице может соответствовать фразеологизм или 

слово, обладающие эквивалентным объемом информации. 
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Для передачи содержания фразеологизма переводчик обычно использует одну из 

этих возможностей:полный эквивалент (соответствие),  неполный частичный 

эквивалент, однословные частичные эквиваленты. 

Различия семантических и структурных свойств фразеологизмов создают 

многообразие структурно-семантических типов и единиц фразеологического состава 

языка, к которому относят иногда пословицы, поговорки, крылатые слова и речевые 

штампы на основе признаков их устойчивости и воспроизводимости.  

В художественной речи используется особый стилистический прием  - 

фразеологизмы могут подвергаться  деформации, видоизменению в определенных 

индивидуально-авторских целях. Способaми переводa тaких видоизмененных 

сочетaний остaются полные и чaстичные соответствия (эквиваленты), кaлькирование 

и перескaз.   

Сопоставительная характеристика ФЕ имеет и количественный аспект – 

исследуются число эквивалентов у конкретной ФЕ, их сравнительная 

употребительность. Межъязыковaя фрaзеологическая эквивалентность предполагает 

приблизительно одинаковую речевую употребительность ФЕ. У кaждой ФЕ бывает не 

более одного полного структурно-семантического эквивалента в сопоставляемом 

языке. Число неполных структурно-семантических эквивaлентов и функционально-

смысловых эквивaлентов колеблется в довольно широком диaпaзоне.  

Проиллюстрируем все вышесказанное примерами из повестей А.С. Пушкина, 

переведенных на казахский язык. Анализ способов передачи фразеосистемы русского 

языка на казахский язык показал, что переводчики очень добросовестно отнеслись к 

передаче данной категории лексики. В большинстве случaев при отсутствии 

эквивaлентов – как полных, так и чaстичных – используется прием кaлькирования. 

Сохранившаяся внутренняя форма фразеологической единицы в оригинале, как нам 

кажется, спaсает положение, и до читателя доходит неискаженный смысл выражения. 

Нaпример:  

1) «Нaпрасно батюшка ваш пошел на Кирила Петровича, плетью обуха не 

перешибешь» - «Сіздің ҽкеңіз Кирила Петровичпен бекер-ақ шатасқан – балтаның 

шүйдесі шыбыртқымен ұрғанда сынбайды» (А.С. Пушкин);  

2) «Господа съезжаются к нему на поклон, и то сказать, было бы корыто, а 

свиньи будут» - «... ал мырзалар сҽлем беруге ағылып келіп жатады, - жем салар 

астауың болса, шошқаң болады» (А.С. Пушкин). 

3) «Давно бы так, - сказал он мне с довольным видом, - худой мир лучше доброй 

ссоры, а и нечестен, так здоров» - «Е, бҽсе осылай болуы керек қой, жақсы 

араздықтан жаман татулық артық, - деді, маған достық назармен қарап, - арқаңда 

құнан болса да, жаның сау болсын» (А.С. Пушкин).- В данном предложении 

наблюдаем пример буквального перевода пословицы, однако искусственность ее в 

казахском языке не ощущается. Вырaжениенечестен, так здоров передано с 

помощью функционального эквивалента. 

Ряд русских фрaзеологизмов, употребленных в тексте оригинала, не имеет 

кaзaхских соответствий, поэтому переводчик дает либо дословный перевод, либо 

подбирает свободный лексический эквивaлент: 

1) «Шaбашкин, видя, что он не в духе, поклонился и спешил удалиться» - 

Шабашкин оның кӛңілсіз екенін бaйқады да, басын иіп тезірек зытып отыруға асықты  

(А.С. Пушкин);  
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2) «Лицо его стало мрачнее ночи, он с презрением улыбнулся, грозно взглянул на  

дворню и поехал шагом около двора» - «Түндей түнерген жүзімен жирене езу тартты 

да, ол малайларға тҥйліге қарады» (А.С. Пушкин); 

3) «Батюшка ты наш, - сказала она пискливым голосом, - погубишь ты свою 

головушку! Кирила Петрович съест нас».- «Молчи, няня, - сказалс сердцем 

Владимир, - сейчас пошли Антона в город за лекарем». – «Ҽкем-ау, деді ол шыр ете 

тҥсіп, - енді сен ӛз басыңды жоясың! Жалмайды ғой енді бізді Кирила Петрович.  – 

Ҥндеме, ҽже, - деді Владимир, жүрегі елжіреп, Антонды тезірек қалаға жҿнелт, 

емшіге аттандыра гҿр!» (А.С. Пушкин). 

Выявлены примеры полных структурно-семантических  эквивалентов: 

1) «Между тем здоровье Андрея Гавриловича час от часу становилось хуже» - 

«Бҧл екі арада Андрей Гавриловичтің халі сағат санап нашарлай берді» (А.С. 

Пушкин); 

2) «Ахти, Егоровна, - сказал дьячок, - да как у Григорья-то язык повернулся...» - 

«Егоровна-ау, Григорийдің аузы қалай барып айтты мұндай сӛзді, - деді дьячок»; 

3) «Он шел, не разбирая дороги» - «Ол жол таңдаған жоқ» (А.С. Пушкин); 

4) «Бабушка, хлеба, - сказал мальчик, - я с утра ничего не ел, умираю с голоду» - 

«Ҽже, нан берші, таңертеңнен тҥк жегем жоқ, аштан ӛлгелі тұрмын, - деді бала» 

(А.С. Пушкин); 

5) Мы жили душа в душу» - «Жанымыз жарасқан, дос боп тұрдық бір ҥйде» 

(А.С. Пушкин). 

Структурно-семантическая эквивалентность близка к нулю в следующем 

примере: «Суета сует, - сказал священник, - и Кирилу Петровичу отпоют вечную 

память, все как ныне и Андрею Гавриловичу, разве похороны будут побогаче да 

гостей созовут побольше, а богу не все ли равно!» - «Фәни жалған, - деді поп, - 

бҥгінгі Андрей Гавриловичтің басына оқылған мәнгі-бақый дұға Кирила Петровичке 

де оқылар... . Ал, қҧдай ҥшін оның бҽрі бір емес пе!» (А.С. Пушкин). Для выражений 

«суета сует» и «отпеть вечную память» подобраны функциональные казахские 

эквиваленты с тем же значением «Фәни жалған», «... басына оқылған мәнгі-бақый 

дұға»,   понятные для мусульман.  

Довольно часто в переводе встречаются примеры частичных соответствий 

фразеологических единиц: 

1) «Кирила Петрович сам по себе, а Андрей Гаврилович сам по себе, а все мы 

божии да государевы; да ведь на чужой рот пуговицы не нашьешь» - «Кирила 

Петрович ӛзіне басқа, Андрей Гаврилович ӛзіне басқа; ал біздің бҽріміз қҧдай мен 

патшаның қҧлымыз, айта берсін, біреудің аузына қақпақ бола ма» (А.С. Пушкин); 

2) «Караульщик кончил свою работу... и запел во все горло меланхолическую 

старую песню» - «Кҥзетші жҧмысын бітірді де, ... ӛнешін жырта айғай салып 

ескілікті ҽнге басты» (А.С. Пушкин); 

3) «Вы с Алексеем Иванычем побранились? Велика беда! Брань на вороту не 

виснет. Он вас побранил, а вы его выругайте» - «Кҿп болса Алексей Ивановичпен 

керісіп қалған шығарсыз. Оның несі сұмдық! Ол бір жабысып қалар таңба дейімісіз! 

Ол сҿксе, сіз де сҿғіңіз» (А.С. Пушкин). 

Такимобразом, подтверждаются положения, выработанные исследователями 

применительно к сопоставительному анализу фразеологии неродственных языков, 

каковыми являются казахский и русский языки. Наряду с отношениями полного 

тождества и полного различия существуют промежуточные ступени, которые могут 

быть обобщены как отношения неполного тождества. При этом наименьшей 
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эквивалентностью отличаются ФЕ, употребление которых ограничено обиходно-

разговорным стилем и особенно просторечием. Взятые для анализа предложения 

относятся к речи персонажей, и характеризуются принадлежностью именно к этому 

стилю.  

 Следует отметить, что изучение сходств и различий между конкретными 

фразеологическими единицами двух языков - наиболее известный и разработанный 

вид сопоставительного анализа во фразеологии. Установление межъязыковых 

фразеологических эквивалентов разных типов служит потребностям перевода и 

обучения иностранным языкам, сами же эквиваленты фиксируются в двуязычных 

словарях. Сопоставление конкретных фразеологических единиц дает материал для 

обобщений в различных направлениях: в теории перевода, в теории фразеографии, в 

сопоставительно-типологических исследованиях.  
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Тҽуелсіздіктен кейінгі жылдары ҧлт ҧстазына айналған тҧғыры мықты тҧлға – 

Қазақстанда тҧңғыш рет, кешегі Одақта бесінші болып КСРО Мемлекеттік сыйлығын 

алған Қазақстанның еңбек сіңірген мҧғалімі, қазақ мектептерінде ҽдебиетті оқытудың 

жаңа жҥйесін қалыптастырған ҧстаздардың бірі - Қанипа Омарғалиқызы Бітібаева. 

Ҽдіскер-ғалым  жаңашыл ізденістерімен, ҽдебиетті оқытудың тың, инновациялық 

технологиясымен қазақ ҽдебиетін оқыту ҽдістемесін, технологиясын дамытуға 

айрықша ҥлес қосты [1, 28б.].  

Қанипа Омарғалиқызы 1945 жылы Тарбағатай ауданының Комсомол ауылында 

дҥниеге келген.  Ол 1963 жылы Ақжар ауылындағы Абай атындағы орта мектепті 

бітіріп, бір жылдай механизатор болып жҧмыс істеді. 1964-1968 жылдар аралығында 

Семейдің Н.Крупская атындағы педагогикалық институтының қазақ тілі мен ҽдебиеті 

бҿлімінде білім алып, аталған оқу орнын ҥздік дипломмен тҽмамдаған. Институт 

қабырғасында жҥріп, Халық театрының маңдай алды мҥшесі болған, басты рҿлдерде 

ойнап, ҿнерімен кҿрермендерді, Ҽ.Жаңбырбаев, К.Сҽкиева сияқты халық артистерін 

тҽнті еткен.  

1968-1980 жылдары туған ауылында мҧғалім, директордың оқу-тҽрбие 

жҧмыстары жҿніндегі орынбасары қызметтерін атқарған. Қанипа Бітібаева 

Ҿскемендегі дарынды балаларға арналған Жамбыл атындағы мектеп-интернатында 

1980 жылдан ҿмірінің соңғы кҥндеріне дейін абыройлы еңбек етті. Қаншама шҽкірт 

тҽрбиеледі. Тҧлғаның тҽрбиесін кҿріп, тҽлімін алған шҽкірттерінің біразы бҥгінде 

мемлекеттік жауапты қызметтер атқарып жҥрсе, енді бір тобы елге танымал 

ғалымдарға, мҽдениет пен ҿнер қайраткерлеріне айналды.  
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Ҧлағатты ҧстаздың еңбегі ел кҿлемінде ғана емес, халықаралық деңгейде 

мойындалған. Бҥкілодақтық Крупская медалімен марапатталып, Моңғол Халық 

Республикасының «Даңқты ҧстаз» атағының иегері, АҚШ-тың Аризона штаты мен 

Туссон қаласының «Қҧрметті азаматы» атанған.  

Жаңашыл ҧстаз уақытпен бірге ғылым жолында кҿтеріліп аса мол еңбек 

жасаған. Ол ҿзінің 45 жылдық педагогикалық еңбегінде 50 – ден астам кітап, 150-дей 

ғылыми-ҽдістемелік мақала жазып, білім беру технологиясына ҿзіндік жаңалықтарын 

енгізіп, ҧрпағына мҽңгі ҿшпес сара жол салып кетті [2, 11 б.]. 

Ҽдіскер-ғалым  жаңашыл ізденістерімен, ҽдебиетті оқытудың тың, 

инновациялық технологиясымен қазақ ҽдебиетін оқыту ҽдістемесін, технологиясын 

дамытуға айрықша ҥлес қосты.  

Оның «Қазақ ҽдебиетін оқыту ҽдістемесі мен технологиясы» атты оқулығы 

негізінен жоғары оқу орнына арналған. Белгілі ғалымдар Ҽ.Қоңыратбаев пен 

Қ.Кҿшімбаевтың «Ҽдебиетті оқыту ҽдістемесі» атты оқулықтарынан кейін араға 30 

жылдан астам уақыт салып барып жарық кҿрген бҧл оқулықты бҥгінде 

республиканың барлық оқу орындары, ҧстаздары пайдаланып келеді. Білім жҽне 

ғылым министрлігінің қолдауымен екінші рет қайта басылуындағы басты себебі де 

оның ҧстаздардың сҧраныстарына жауап беруінде, маңыздылығында деп ойлаймыз. 

Бҧл еңбекті қазіргі кезеңдегі ҽдебиетті мектепте оқытудың негізгі оқулықтарының 

бірі деп батыл тҥрде айтуға болады. Енді осы оқулықтың ҿзектілігі мен маңызы неде 

деген сҧрақтарға жауап іздер болсақ, тҿмендегідей тҧжырымдарға келуге болады.  

Біріншіден, бҧрынғы оқулықтарда ҽдебиет жанрларын оқыту жалпылама 

қарастырылса, ҧстаз Қ.Бітібаева лириканы оқыту, эпикалық шығармаларды оқыту, 

драмалық шығармаларды оқыту деп жеке-дара бҿле отырып, оқытудың 

инновациялық технологиясын ҧсынады. 

Лириканың тҥр-тҥрін оқытуда теориямен қоса, практикалық, танымдық 

мҽселелерге ерекше назар аударылып, оқушы, студент ой-ҿрісін кеңейтетін 

тҽжірибелік жҧмыстар қатар беріліп отырады. Оны оқулықтың 5 - тарауынан кҿруге 

болады. Абай, Мҧқағали лирикаларын меңгерудің жолдары, тақырыпқа қатысты 

сабақ ҿткізудің технологиялық картасы, конструкторлық жобалау технологиясы, 

поэтикалық талдаулардың ҥлгілері, шығармашылық жҧмыстардың жҥйесі, т.б. амал-

тҽсілдер – осы айтқанымыздың дҽлелі. Мысалы, жыраулар поэзиясына 40 тҥрлі 

тапсырма тҥрлерінің берілуі оқулық сапасын арттырумен қатар, оқушының 

шығармашылық ізденісіне жол ашады. Бҧл еңбектің ҧстаздар, студенттер қауымына 

тигізер айырықша кҿмегін байқатып, сабақ тҥрлері мен типтерінің молдығын 

дҽйектей тҥседі.  

Екіншіден, эпикалық жанрды оқытуда да автор жалпылама теориямен 

шектелмей, оның тҥр-тҥрін қалай оқытуға болатынын талдап, жіктеп, таратып 

айтады. Мысалы, эпикалық жанрды меңгертуге қатысты ҽңгіме, хикаят, роман 

жанрларын оқытудың ғылыми-теориялық негізі, оның тҽжірибедегі кҿрінісі, сабақ 

ҥлгілері де қоса ҧсынылады. Сонымен қатар, мҧғалімдерге ерекше қиындық 

туғызатын «Абай жолы» эпопеясын оқыту технологиясы мен ҽдістемесі де жан-жақты 

сҿз болады. Батырлар жырын оқыту, публицистикалық шығармаларды, эпистолярлық 

жанрдағы дҥниелерді, соның ішінде ҽралуан хаттарды қалай оқыту керектігі тиімді 

ҽдістемелік ҥлгілермен беріледі.  

Ҥшіншіден, ҽдебиет пен қазақ тілін оқытудың кҥретамыры – тіл дамыту 

жҧмыстары екенін ҧстаз ерекше атап ҿтеді. Оқулықта тіл дамыту жан-жақты 

қарастырылып, оның инновациялық жолдары нақты ҧсынылады.  
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Тҿртіншіден, қазіргі кезеңдегі сабаққа қойылатын талаптар (технологиялық 

ҥлгідегі сабақ жоспарлары), оқытуды технологияландыру мҽселелері аталмыш 

оқулықтың маңызын арттыра тҥседі. Оқулық бҥгінгі білім беру мақсаты мен 

міндеттерін ескере отырып, жаңаша идеямен, соны леппен жазылған. Ҽсіресе, дамыта 

оқыту технологиясына сҥйене отырып, оқушыларды ғылыми еңбекке баулу 

мҽселелері, дарынды балалардың қабілетін жетілдіру ҥрдістерін де осы оқулықтан 

молынан табуға болады  [3, 12б.].  

Қанипа Омарғалиқызы алғашқылардың бірі болып Абай мен Мҧхтар 

шығармаларын оқытуға арналған іргелі еңбектер жазды.  

Кҿлемді де қҧнды, еліміз бойынша барша оқу орындарындағы қазақ тілі мен 

ҽдебиеті пҽні мамандары  арасында қолданылып келе жатқан 15 монографиялық 

еңбектің авторы. «Ҽдебиетті оқытудың тиімді жолдары», «М. Ҽуезов 

шығармашылығын оқыту», «Абай шығармашылығын мектепте оқыту», «Абай жҽне 

Ҽуезов ҥндестігін оқыту», «Абайды таныту», «М. Ҽуезов мектепте», «Ҽуезовті оқыту 

ҽдістемесі» шығармалары республика мҧғалімдер қауымынан қызу қолдау тапқан. 

Сонымен қатар оқу курсының  авторы болып табылады. Олардың қатарында «Абай 

мектепте», «10-11 сыныптарда қазақ ҽдебиетін тереңдетіп оқыту», «М. Ҽуезовты 

оқыту» атты кітаптары бар. Аталған кітаптар облыстағы қазақ тіліндегі орта 

мектептерде  негізгі оқулық  ретінде  тҧрақты тҥрде оқытылып келеді. Республикалық 

ғылыми-педагогикалық  журналдарда жарияланған  50-ден астам ғылыми-ҽдістемелік 

мақалалардың,  «Оқушыларды ғылыми зерттеу жҧмысына баулу» атты оқулық 

дҽптерінің, «Қазіргі кезең ҽдебиетін тереңдетіп оқыту» жҽне «Бір ғылымнан 

басқаның» атты оқу-қҧралдарының авторы болып табылады. 

Қанипа Омарғалиқызы 1960-2000 жылдар ҽдебиетін оқыту мҽселесіне де арнайы 

еңбектер жазды. М.Мақатаев, Ж.Жақыпбаев, Т.Айбергенов, К. Мырзабеков, 

А.Сҥлейменов, О.Бҿкей,  сынды аса дарынды қалам иелерін жоғары сыныптарда 

оқытудың ҿзекті мҽселелерін кҿтерді. Ол сондай-ақ, «Абай ақындығының айналасын» 

арнайы қарастырып, оқу бағдарламалары мен ҽдістемесін ҧсынды. 

1991 жылы ҧстаз «Қазақ ҽдебиетін ҽлем ҽдебиетімен байланыстыра оқыту» 

бағдарламасын жасап, оны облыстық, республикалық ғылыми кеңес сарабынан 

ҿткізіп, авторлық сыныптарды ашты. Осы эксперименттік алаң бойынша Қанипа 

Омарғалиқызының республикалық ҿз атындағы атаулы мектебі 1991 жылдың 19 

мамырынан бастап еңбек етіп келді 

Атаулы мектеп мҥшелері оқу қҧралдары, оқулықтар, ҽдебиетті тереңдетіп 

оқытудың 5-11 сыныптар арасындағы бағдарламасын, ҽдістемелік қҧралдарын жазды. 

1994-95 жылдары Алматы, Ақтҿбе, Жезқазған, Ҿскеменде Абай, М.Ҽуезов 

шығармашылығын оқыту жҿнінде халықаралық форум, республикалық, облыстық 

ғылыми-тҽжірибелік конференциялар ҿткізді. 2003 жылы Тараз қаласында «Ҽдебиетті 

оқытудың инновациялық технологиясы», 2004 жылы Ҿскемен қаласында  «Қазақ тілі 

мен ҽдебиетін оқытуды технологияландыру» атты республикалық ғылыми-

тҽжірибелік конференциялар ҿткізді. 

Қанипа Омарғалиқызы 1991жылы іс-сапармен Американың Аризона штаты, 

Тусон қалсында 15 кҥндей болып қайтқан. Іс-тҽжірибесіне Тусон мҧғалімдері қызыға 

қарап, таспаға тҥсіріп алады. Қанипа апамыздың іс-тҽжірибесімен Моңғолия, Қытай, 

Ҿзбекстан, Тҥркменстан, Ресей қазақтары да таныс. Себебі ҧстаздың ашық 

сабақтарын, авторлық дҽрістерін олар да бірнеше рет тыңдаған болатын. Қанипа 

Омарғалиқызы С.Аманжолов атындағы ШҚМУ-да да еңбек етті. Университеттегі 
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қазақ тілі мен ҽдебиеті кафедрасының негізін салуға белсене араласты. Оның 

жетекшілігімен 30-дай магистрлік, бітіру дипломдары жазылып, қорғалған. 

2000 жылы Білім жҽне ғылым министрлігінің ҧйымдастырылуымен елімізді 

былай қойып, ТМД елдерінде бірінші болып, оның Астанада «Ҽр сабағында ақ 

жаңбыр боп жауатын» атты шығармашылық кеші ҿтті. Ал, 2005 жылғы қараша 

айының басында Қарағанды қаласында  Республика ҧстаздары  «Ҧстаздықтың Хан 

апасы» атты мерейтойын ҿткізген. Сол жылы 21-22 желтоқсанда, Алматыда, оның 

қазақ педагогикасына қосқан ҥлесі, ҽдістеме ғылымындағы қомақты еңбегіне 

негізделген халықаралық ғылыми -тҽжірибелік конфереция ҿтті. Жыл сайын 

Облыстық Білім департаменті, «Дарын» орталығы Бітібаева сыйлығына халықаралық, 

аймақтық, облыстық пҽн олимпиадаларын ҿткізіп келеді. 

Қ.Бітібаева ҽдебиетті «ҿмір сабағы, ҿнер сабағы, ой сабағы, ойлану сабағы»– деп 

біледі. Ол ҿзінің ҽр сабағын кішігірім ҿнер туындысы дҽрежесіне кҿтеруді мҧрат 

еткен ҧстаз. Ҧлағатты ҧстаз Қанипа ҿткір ойы, батыл пікірі, оқу - тҽрбие ҥрдісін 

жетілдіруде тың серпіні бар, шығармашылық зертханасы қалыптасқан ҿте іскер 

жаңашыл мҧғалім болғаны даусыз [1, 30б.].  

Қанипа апамыз педагог ретінде білімдар да білікті, ҿз ісінің майталман шебері 

болуымен қатар, жеке басының мҽдениеті, адамгершілік тҧлғасы, парасаттылығы, 

азаматтығы тҧрғысында да жастарға ҥлгі боларлық биіктен кҿріне білді.  Кҿзі 

тірісінде аңызға айналып, «Қазақтың Қанипасы» атанып, халқының қҧрметіне 

бҿленген ҧстаздың жҥрген жолы, кешкен ғҧмыры, ҧлт мҥддесі жолындағы елеулі 

еңбегі біз ҥшін ҥлгі-ҿнеге болып қала берері анық. 
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CLIL TECHNOLOGY FOR THE FORMATION OF INTERCULTURAL 

COMMUNICATIVE COMPETENCE ON SENIOR STAGE OF THE PROFILE SCHOOL 

 

WHY ICC AND CLIL? 

One of the core developments of globalisation lies in the increased cooperation and 

communication across cultures. With this, the integrated competencies in foreign languages 

and intercultural communication are considered to be keys to successfully engaging and 

participating in modern life and society. The field of foreign language education is seen as a 

fundamental building block in fostering intercultural communicative competency(ICC). The 

dual focused nature of CLIL-classrooms, i.e. the merging of a foreign language with content 

subject matter, seems to provide an ideal environment to initiate intercultural learning: 

content is never culturally neutral. [1] 
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WHAT IS CLIL(content and language integrated learning)?  

CLIL is an approach or method which integrates the teaching of content from a 

curriculum subject with the teaching of a non-native language. It's considered increasing 

important in our global society because knowledge of another language helps learners to 

develop skills in their first language and also help them to develop skills to communicate 

ideas about science, arts and technologies to people around the world.  

In a CLIL classroom, the curricular subject and new language skills are taught 

together; thinking and learning skills are integrated too. CLIL teachers can be subject 

teachers, language teachers or classroom assistants. Different teachers have different goals 

that can be achieved through a high degree of cooperation among them: language teachers 

need to learn more about subject content and subject teachers need to learn about the 

language needed for their subjects. [2]The framework underpinning CLIL rests on four key 

building blocks known as the 4Cs Framework (Picture 1). 

 

 
 

Picture 1 - the 4Cs Framework: 

 

WHAT IS ICC (intercultural communicative competency) 

The structure of the ‗intercultural communicative competency‘ which we are 

proposing contains sub-competencies which reflect the teaching system that forms an 

intercultural-communicative level of MFL command sufficient for everyday life and work 

in the modern interconnected world. Our structure of the intercultural communicative 

competency' contains the following sub-competencies (picture 2):  

- thelinguoculturological, which forms a language student's primary conceptualization 

of the world on the basis of their own culture. It is a linguocultural reflection of one's 

national language consciousness and mentality and it is the basis upon which an eventual 

‗reconceptualization‘ will occur during the transition to a MFL;  

- the social and socio-culturological, which creates a language student's 'secondary 

cognitive consciousness'  as a conception and form of the world of a different language 

society. It also forms in the student's cognitive system 'secondary constructions - knowledge' 

corresponding to their knowledge of the world and language of a different language society. 

This sub-competency is developed as something 'new' on the basis of something 'given', that 

is, the secondary cognitive consciousness is formed upon the foundation of one's native 

culture and language;  

- the conceptual, which provides the means for the study of MFL and is a reflection of 

the conceptually-organized' picture of the world' of a different society and the result of a 
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common, integrated mechanism for working over natural language in an individual's 

consciousness.  

- the cognitive provides the formation of language as an inalienable part of the process 

of knowledge-acquisition and thought. The formation of the cognitive sub-competency 

manifests itself within the cognitive structure as mental constructs through which an 

individual comprehends the surrounding world and interacts with it as a speaker of natural 

language. It also reflects a society's collective consciousness and mentality. During the 

transition to a new language, this sub-competency controls the conscious process of the 

acquisition of a 'secondary conceptualization of the world';  

- the personality-centred sub-competency allows the use of general cognitive 

mechanisms in language and, more specifically, regulates the mechanism for the parallel 

working over of language within consciousness on three levels - the semantic, syntactical 

and pragmatic. In other words, the personality-centred sub-competency allows a reflection 

by the language student of a conception of the world through the anthropocentric paradigm;  

- the communicative sub-competency: The modern tendency towards the growth of a 

global society, the understanding of language as the translator of a global human culture, the 

broadening of international integration and co-operation have caused the strengthening of 

the culture-forming and cognito-communicative functions of language. Naturally, the 

transition to a new educational platform inspired by social change has, in the first instance, 

affected traditional basic methodological categories such as aims, content and 

learningoutcomes.  

 

 
 

Picture 2 – the structure of intercultural communicative competence (ICC) 

 

• The sub - competencies  identified within the structure of the intercultural 

communicative competency are formed according to the leading cognitive principle. The 

characteristics  of the integrated activity structure of the theory of intercultural-

communicative teaching should be viewed as an integrative concept of the competency-

based model of the ‗intermediator of intercultural communication‘ which is reflected in and, 

provided by, the set of methodological principles of the cognito - linguaculturological 

methodology of MFL education. [3] 
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In this article, I‘m going to bring an example of how to teach other disciplines(e.g. 
biology, physics, literature etc.) using CLIL technology for the formation of intercultural 
communicative competency through ―mind mapping‖  [4] 

Aims:           l a n g u a g e               categorizing words. 
o t h e r                        Using mind maps; using the visual/spatial  
intelligence. To develop communicative and  
                                    cognitive competency 

Materials Differentcolouredpens/crayons. 

Demo 
subject 

PHYSICS 
topic                             Energy  

Alternative 
subjects 

sport science               Different kinds of sport - equipment/venues  
geography                   Types of climate - countries/characteristics  
business studies          Departments—personnel/roles  
Vocabulary for any subject 

 
Preparation 
1) Prepare a list of words and phrases connected to the topic you want your students to 

revise.  
2) Put them into a mind map. A mind map is a way of organizing and categorizing 

vocabulary by grouping together words in similar categories. To make a mind map, turn the 
paper horizontally and write the topic in the middle of the page. In the example on the next 
page, the topic is ‗Energy‘. Add a branch from the centre for each key point—preferably 
using different colours. Then add related vocabulary and concepts to each key-point. 

3) Prepare and photocopy a skeleton of the mind map with blanks for the students to 
fill in. 

Procedure 
1) Give the students the mind map skeleton with just some of the words filled in. 
2) Dictate or write on the board the other words for them to write in the appropriate 

boxes. 
3) Encourage your students to add other words as they arise.Picture – 3 
Comments  
Encouraging students to make mind maps for different concepts can help them 

memorize and store new words effectively. 
 

 
Picture 3 – The example of mind mapping 
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CONCLUSION 

Fostering intercultural communicative competency is one of the challenges facing 

education in the globalised world of the 21st century. The integrative nature of CLIL classes 

provides an opportunity for taking not only a dual-focussedbut a triple-focussed approach: 

simultaneously combining foreign language learning, content subject learning and 

intercultural learning. CLIL environments can be designed to promote intercultural 

communicative competency as described in the Common European Framework of 

Reference for Languages. 

To enable and facilitate intercultural learning processes various measures can be taken. 

First, CLIL curriculum designers, authors of CLIL textbooks and materials, CLIL teacher 

trainers, and CLIL teachers and learners, as the architects of rich CLIL environments, would 

need to develop an increased awareness of the intercultural potential within CLIL contexts. 

Secondly, learning materials can be analysed from an intercultural viewpoint by extracting 

similarities, differences and the author's perspective. As well, the use of modern, student-

centred paradigms of teaching methodologies that foster task and project work, authenticity, 

and real world orientation can provide ample opportunities for intercultural learning in 

CLIL contexts.  
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INTERLIGUISTIC EQUIVALENTS IN THE SEMANTIC FIELD  

―BEAUTY - UGLY‖ IN ENGLISH, RUSSIAN, KAZAKH LANGUAGES 

 

In the analysis of the national language features are included, as it is known, on the 

one hand, those which are caused by the national culture of the people and a speaker, and 

those that relate to the internal organization and structure of the language system. The first 

and the second are not the same and should not be confused. 

Similarly, there is a need to consistently distinguish these two factors in the analysis of 

common, universal features of the language. It is important to point out that the existence 

and the presence of so-called "extra linguistic" (linguistic and logical, logical-conceptual, 

cognitive) universals are universally accepted. These are reality and logical-conceptual 

categories, which are reflected in mental sphere by language and expression. So they must 

also be examined in the study of a language. Considered as invalid attempt, extra linguistic 
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exception of universals is caused from the scope of linguistic research or explanation of all 

the universals in all languages by external factors. 

So the object of linguistic universals is the proper linguistic and extra linguistic 

universals. It is quite clear that there are signs of events that can be inherent and truly 

present in all languages. Each language is a sign system and it can be shown and confirmed 

empirically by studying many languages and their comparison to the deductive theoretical 

basis. However, there are many elements of reflection (so-called Noams), which relate to 

human consciousness.  

The first are linguistic universals, the second – cognitive ones. The identification of 

both types of universals is, strictly speaking, the identification of elements of the system in 

which objects and processes of the real world are noted with human consciousness, that is, 

with Noams [1]. Many scientists differ two types of universals: a) universal properties of 

natural languages that are systemically inherent, immanent, and b) universal characteristics 

of natural languages, stemming from the fact that the world is material physical unity, much 

the same for all mankind.  

Many of the objects and phenomena of the physical world are imprinted in the 

consciousness, mind, reason, and memory of all the people. This leads to the fact that we are 

dealing with almost two not identified and no identifiable levels: 1) the linguistic level 

(language system), 2) cognitive level (cognitive-epistemological level). 

Proceeding from this differentiation typology of universals should be refined, in order 

to be able to correctly identify the location of phraseological universals. In the application 

of the two typologies a need to separate the traditional semantic universals into two groups 

arises: a) the conceptual-semantic, and b) the lexical-semantic universals (polysemy and 

synonymy). The system of phraseology distinguishes these two types of universals: 

1. Extra linguistic due to phraseological universals (i.e., those that relate to conceptual 

semantic ones) 

2. Intralanguage phraseological universals (i.e., those that relate to the lexical-semantic 

ones). 

Phraseological units are studied from many different points of view: structural, 

semantic, functional, semiotic, stylistic, linguistic-cultural, nominative, and cognitive, from 

the perspective of linguistic world. In phraseology its own methods of studying 

phraseological units are developed: phraseological units‘ authentication method, semantic 

motivation, context logic, distribution, formal semantic. 

Phraseological language system in contrast to the lexical system has the features and 

significant differences in many respects. It differs in its epistemological dependence, in the 

prevalence of the nominative, in the functioning of the speech. The differences lie in the 

cultural, country and cognitive terms, through the pictorial representation of the world and 

stereotyped thinking. 

Phraseology is much less compared with the epistemological vocabulary, i. e. 

cognitive significance. It has much less knowledge, information, and even more science and 

various phenomena of the objective world. It reflects more areas such as people, their 

interpersonal, social and moral attitudes, emotions, evaluation, and subjectivity. This is 

reflected in both points of language structure and organization of phraseological units.  

On the one hand, the prototype of phraseological units, which is the basis of 

phraseological units, undergoes semantic imaginative rethinking, evoking phraseological 

units. On the other hand, lies the semantics, the phraseological actual meaning of 

phraseological units. In this context, there is the theory of double speak phraseology 

anthropocentrism. 
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Phraseology as an independent linguistic discipline emerged in the 40s of the 20th 

century in Soviet linguistics. Influence on the development of phraseology was also 

provided by the ideas of the French linguist S. Balli. In the Western European and American 

linguistics phraseology was not allocated to a special branch of linguistics. For 50 years the 

emphasis was placed on the similarities and differences of phraseology of words and 

combinations of words. Phraseology is exhausted by the problems in the main criteria of 

phraseological clarification and refinement of basic phraseology classification. Since the 

late 50's trend of system approach moved to phraseology. 

Study questions relate to the description of phraseology as the structural units of a 

language. 60-70-years in the development of phraseology were characterized by intensive 

development of phraseological research methods of phraseology objects, which was based 

on the idea of system-tiered analysis of the facts of language, the study of the systemic 

organization of idiomatic phrases. 

Having studied the history of the origin of phraseology, stable expression we came to 

the conclusion that all people had an interest in that as well as having stable expression is 

preserved if the original meaning of certain terms and what value have these or other 

expressions. 

The founder of the science phraseology (from the Greek words: phrasis - expression 

and logos - concept, doctrine) was a Swiss linguist Charles Bally. 

Among the Russian scientists a huge contribution to the development of phraseology 

made an Academician VV Vinogradov, who proposed his own classification of 

phraseology. 

Phraseology has its own area of research, but rather the idioms which are stable 

expressions. 

In this article we consider the nature antonymous phraseological units expressing the 

beauty and ugliness in 3 languages: 

- Kazakh, English and Russian. 

Language material of interest to both the theoretical and the practical level: (beauty as 

a rose, beauty as moon, beauty as swan, ademikiz, gazhapsululyk jean sululygy, 

incomparable beauty, beautiful as a swan). 

As the examples of positive characteristic traits of people, unfortunately, not been 

proven prevails scientist of A D. Reichstein. Set phrases idioms, characteristic features, in 

this case with a component of language. 

Ugly as a sin, ugly as a hell, ugly person, ugly weather. 

The terrible death, terrible as nuclear war, shudder to think. 

Kapirdinturijaman, cape kandaijaman. 

If we consider the component structure of phraseological units of data, they are 

expressed 

These nouns (beauty as a rose, as a tree, as a star, beauty as angel) 

Verbs (sing beautifully, live beautifully, go away beautifully 

Adjectives (beautiful woman, beautiful day, beautiful life) 

A structural analysis of phraseology in Russian language, it became clear that the 

Russian language prevails Beauty relation with the adjective, beautiful girl, beautiful action, 

beautiful nature, a beautiful fairy tale. 

Verb + concept of beauty (adverb) to leave nicely, sing beautiful love beautiful 

Noun = beauty in the eye of the beholder, beauty is in the goodness, the beauty of the 

soul 
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The Kazakh language given semantic field having a large range of national - ethnic 

image and color (sylyboijetken, sylyesim, ademikozder). 

With respect to Russian and English, which are considered to be closely related, the 

Kazakh language idioms differ from them in terms of structural typological and various 

models that are typical only for the Kazakh language. 

There prevails: 

A simple sentence: Syrtkybeyenesuluboluushin, auelііshkі jean dҥniesulubolukazhet.  

Adamnynjanysulylygyna ne zheter. Zhuzinennurtangai. 

Noun + adj = jansululyk. 

Special attention was paid to the semantics and phraseology nominative aspect of 

phraseological formation in its dynamics. 

The subject of phraseology as a branch of linguistics is the study of categorical 

attribute idiom, by which highlights of phraseology and the question of the essence of 

phraseology as special units of language is identification of the functioning of phraseology 

in speech and the processes of their formation. 

In modern linguistics two areas of research are clearly outlined. The first area is the 

starting point for the recognition that the idiom is a unit of language, consisting of words, 

that is, by its very nature - a phrase. Some scholars have suggested that the object of 

phraseology has real possibilities in the language of specific phrases. Kopylenko says: "The 

phraseology encompasses all combinations of tokens exist in the language, including the so-

called" free "phrases."  

Object of phraseology within this area is recognized as only a few of them that stand 

out in the speech of distinct character. 

Depending on which features are taken into account in the allocation of such phrases, 

the composition of such units in the language is determined. Only these "special" 

combinations can be called phraseological units. 

The second direction in phraseology comes from the fact that idiom is not a phrase 

(either in form or content), and it does not consist of lexical items - words, and is an 

independent unit of language with a specific lexical meaning.  

The object of phraseology is represented by expressions that are just genetically 

phrases. These expressions are contrasted phrases, as qualitatively different from them. 

Phrases and idioms are not homonyms. In idiom the lexical meaning of the phrase is not 

present.  

Central to the study of idiom is not semantic and formal characteristic components of 

his image, but relationships between the components, and the very idiom in general, as a 

unit of language that has some form, content and use in speech. "Idiom or phraseological 

unit is the general name of semantically non-free combinations of words that are not 

produced in the speech for their assigned social sustainability ratio content and a certain 

lexical and grammatical structure. Semantic shifts in the values of lexical components, 

stability and reproducibility have related purpose and features of the idiom [1] 

Structural and semantic properties of phraseology, different types of each, are formed 

in the process of rethinking the original combinations of words in general, and at least one 

of the components of the lexical combinations. 

In the first case, the image of idioms has adjacent values. "Related value can be shaped 

ugly and irresolvable by the values of their lexical components: a blind eye, the chickens to 

laugh, relieved. 

The second - a word formed by rethinking phraseology associated value, which can 

only be realized in combination with a specific word or a number of words, which leads to 
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the formation of stable complexes of verbal possessing analytic (dissected) meaning: to 

come to mind, a slave of fashion" [3]. 
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Secondedition. Cambridge-London 1999. 

 

УДК 070.4 

МЫРЗАГАЛИКЫЗЫ А.  

ВКГУ имени С. Аманжолова, г. Усть-Каменогорск 

 

ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЕЖНОЙ ПРЕССЫ В КАЗАХСТАНЕ 

 

На сегодня молодежная пресса в Казахстане развита недостаточно. Начинают 

функционировать школьные газеты, появляются районные и городские (как, 

например, молодежная газета в Семее, открытая в 2010 году). Однако конкуренции на 

рынке молодежной прессы практически нет. 

Детской прессы в регионе нет. Газета ОО «Городского объединения детско-

подростковых клубов» «За будущее Усть-Каменогорска», открытая в 2002 году, 

прекратила свою деятельность в 2008 году из-за невостребованности. Хотя с 2007 

года журналистский состав из школьников расширился, в газете стали появляться не 

отчетные статьи педагогов об своей  деятельности, а живые материалы, 

ориентированные на подростков и молодежь. При газете появилась Школа юного 

корреспондента «Флип-ЧАТ», которая выпустила два журналистских состава. В 

общем – 17 человек. Среди них были учащиеся средней и старшей школы в возрасте 

от 14 до 18 лет. Четверо из них поступили на специальность «Журналистика» и 

«Русский язык и литература». 

Однако эта газета была востребована только в среде тех молодых людей, кто 

посещал детско-подростковые клубы. Если учесть, что эта целевая аудитория 

составляла в то время около восьми тысяч человек, то может показаться, что этого 

достаточно. Но тираж газеты составлял всего 200 экземпляров! Этого хватало только 

на молодых журналистов, их знакомых и соклассников, а также для отчетности. 

Поэтому из-за малой распространенности газета была невостребованной среди 

основной целевой группы.  

Студенческая молодежь мало читает газеты своих учебных заведений (вузовские 

газеты), хотя является единственной целевой группой для них. Пример – газета 

«Имидж ВКГУ», которую мало читают даже студенты специальности 

«Журналистика». Последние в большинстве не желают принимать участия в создании 

студенческой газеты, и только по принуждению (например, при прохождении 

практики в этом издании) размещают в ней свои статьи. Газета не востребована, по 

мнению студентов, из-за того, что в ней помещают материалы на «слишком 

серьезные темы», отчетные репортажи о деятельности ВУЗа, представленные сухо, 

сжато и без красочных подробностей. Однако исправлять эту ситуацию студенты не 

хотят, постоянного журналистского состава в газете нет. В этом и состоит основная 

проблема данного издания. 
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Черно-белым изданиям вообще сложно заинтересовать избалованного читателя. 

Поэтому предпочтение отдается тем  изданиям, у которых хотя бы цветная обложка. 

«Лицо» газеты часто становится определяющим фактором при выборе средства 

массовой информации. К примеру, газета «молодежный клуб» издается с 2003 года. 

До августа 2005 она была полностью черно-белой. Номер 14(48) от 30.08.2005 

впервые появился с цветной обложкой. Тираж газеты составлял 4000 экземпляров. До 

того, как был выпущен номер с цветной обложкой, очень часто тираж лежал в 

редакции практически в 50%-ном объеме, плохо расходился по читателям (газета 

всегда распространялась и распространяется бесплатно). Однако после появления 

полноцвета тираж стал расходиться по читателям практически полностью. По 

проведенному опросу (сентябрь 2005) были выявлены основные преимущества 

цветной обложки: 

1 «Газета выделяется на фоне остальных, она яркая и привлекательная» - 30% 

опрошенных 

2 «Газету приятнее держать в руках» - 15% 

3 «Удобный формат и цветная обложка» - 25% 

4 «Черно-белая обложка выглядит скучной, не «Цепляет» так, как цветная» - 55% 

5 «Газета становится больше похожа на цветные журналы, которые так любят 

молодые люди» - 45 (!) % (данные опроса, проведенного Клубом молодых 

журналистов среди 250 респондентов). 

Исходя из этих данных, можно задать вопрос: почему тогда журнал «КОЙОТ», 

который соответствовал практически всем запросам молодого читателя (яркая 

красочная обложка и внутренние страницы, удобный формат А4), не пользовался 

популярностью? Практически половина тиража не распродавалась. Здесь необходимо 

упомянуть ценовую политику. Не каждый молодой человек мог позволить себе 

приобрести широко разрекламированный цветной журнал за 150 тенге (2005-2006гг.) 

Журнал «B4-NIGHTLIFE»стоил еще больше – 400 тенге. Это объяснялось тем, 

что печать такого издания обходилась очень дорого – глянец в Усть-Каменогорске не  

делали, приходилось заказывать в типографии «Бизнес Медиа» (г. Алматы). Этот 

журнал был востребован в определенном кругу людей, обозначенном как целевая 

аудитория журнала – любители «тусовок», развлечений и ночной жизни города. 

Журнал вызывал большой интерес, его читали (или, скорее, просматривали, т.к. 

полноценных статей в нем было всего две, остальные – отчетные заметки), но не 

покупали. Четвертая часть первого (и единственного) номера разошлась бесплатно в 

качестве подкрепляющей рекламы, остальная была выставлена на продажу. Не было 

роздано и третьей части, журнал принес убытки издателю, несмотря на большое 

количетство рекламных полос. 

Газета «Чебурашка», издаваемая в конце 90-х, продавалась в школах по 5 тенге. 

Ее покупали охотно, т.к. основной целевой группой были младшие школьники, а им 

иметь «свою» газету хотелось намного больше, чем старшеклассникам. «Чебурашка» 

состояла из кроссвордов, ребусов, загадок и прочих интересных занимательных 

вещей, что особо ценилось школьниками. Однако ее выпуск прекратился, и на 

территории Восточно-Казахстанской области и по сей день нет изданий для детей. 

Газета «ЗАВТРА» была одной из наиболее востребоанных газет Усть-

Каменогорска. Она выпускалась с 1999 по 2001 год и распространялась силами 

молодых журналистов, работавших в ней. Молодые люди могли купить ее за 15 тенге 

в редакции, а продавать за 20 тенге, получая небольшой заработок (рекомендованная 

розничная цена – не более 20 тенге). Для многих такой вариант казался очень 
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приемлемым, и тираж расходился практически полностью (№ 1 от 25.08.1999–8000 

экземпляров, далее – по 3000 экземпляров).  

Однако многие читатели замечали, что «газету делает как будто один человек». 

Так, в принципе, и было. Все материалы проходили жесткую редакторскую 

обработку. Нина Малахова – главный редактор – решила открыть молодежную газету, 

которая не вызывала бы больших нареканий. По словам одного из двух дежурных 

редакторов первого номера Вадима Васильченко, Нина Малахова пригласила его по 

рекомендации учителя литературы: «В ВКО нет ни одной молодежной газеты, я хочу 

это исправить. А вы (Сергей Баранников и Вадим Васильченко), говорят, писать 

умеете?..» 

Основным «писательским отделом» стал городской пресс-центр 

старшеклассников «ЗАВТРА». Однако курсы журналистики, организованные 

главным редактором, посещали и младшие школьники 11-12 лет, из которых 

планировалось в дальнейшем создать достойный журналистский состав для газеты, 

«обновив» его свежими кадрами. 

Язык «ЗАВТРА» стал визитной карточкой этого издания. Молодые люди жадно 

тянулись за новым номером, так как распространенность молодежных зарубежных 

журналов еще была невелика (журнал «Cool» только начинал отвоевывать свои 

позиции). Молодые авторы говорили с читателем с использованием языковой игры, 

придуманных слов и молодежного сленга, что воспринималось как вызов и игра «со 

взрослыми». 

Однако газета не приносила желаемого дохода. Желающих писать было много, 

но оставалась большая «текучка»  журналистских кадров (в силу возраста, 

поступления в вузы, занятости).  

Первый номер областной информационно-познавательной газеты «Молодежный 

клуб»  вышел 14 февраля 2003 года. Первыми журналистами в этом издании стали 

специалисты Восточно-Казахстанской областной Ассоциации молодежных и детских 

организаций, которые и зарегистрировали данное средство массовой информации. 

Первоначально газеты выходила тиражом 7777 экземпляров один раз в месяц, затем 

тираж «разделился» пополам, а газета стала выходить каждые две недели. 

В 2004 году был открыт Клуб молодых журналистов, в котором обучали азам 

газетного дела. С того времени ежегодно выпускаются новые журналистские составы. 

Молодые люди (зачастую это школьники) либо остаются писать в «родную» газету, 

либо, получив свидетельство об окончании курсов и опубликовав несколько своих 

работ, поступают в Восточно-Казахстанский государственный университет имени 

С.Аманжолова и перестают печатать свои работы в «Молодежном клубе». 

Некоторые старшеклассники обращаются в газету за помощью в подготовке к 

творческому экзамену при поступлении на специальность «Журналистика», 

публикуют 3-4 своих работы, поступают в вуз, а затем в дальнейшем устраиваются в 

другую газету (к примеру, Евгений Фоминых). 

Многие трудоустраиваются не в областные, а в столичные средства массовой 

информации и там продолжают строить карьеру журналиста (Ботагоз Танатова 

(Астана), Светлана Порядина (Алматы). 

Не все выпускники Клуба молодых журналистов поступают на специальность 

«Журналистика». Сабина Серикова, к примеру, - одна из лучших студенток 

специальности «Русский язык и литература» ВКГУ им. С. Аманжолова. 
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Многие поступают в российские вузы и еще на первом курсе начинают активно 

работать на радио, телевидении, в печатных СМИ (Сергей Леваненков, Дарья 

Сосновская). 

В подготовке молодых журналистов принимали участие практикующие 

журналисты – Светлана Абенова, Сергей Зарва, Наталья Шимолина и другие. 

Молодым журналистам предоставлялась возможность попробовать себя в роли 

корреспондента, фотокорреспондента, корректора, выпускающего редактора, 

ответственного секретаря, художника, верстальщика. 

В 2010 году новый выпуск Клуба молодых журналистов составил 17 человек. 

Всего на сегодня в журналистском составе газеты 25 молодых авторов от 13 до 23 лет. 

Основной проблемой молодого автора в любой газете является неопытность. 

Если главный редактор приучает изначально помогает определиться со стилем, 

исправляет ошибки и анализирует их с молодым журналистом, показывает 

альтернативу, сравнивает и вообще учит правильно выстраивать материал, то 

школьник или студент часто остается в этом издании на долгое время, даже если он 

работает в качестве журналиста-волонтера. Также необходимо привлекать молодого 

человека к участию в мероприятиях, организованных редакцией, чтобы она вливался 

в коллектив и чувствовал так называемый «корпоративный дух издания». Во многом 

этому способствуют им лично разработанные акции, мероприятия. 

Также одной из проблем молодого автора может стать стремление работать «по-

взрослому» и получать соответствующую оплату своего труда. Естественно, 

официально устроить этого молодого журналиста в газету нельзя, возможна только 

выплата гонораров. Но далеко не каждая молодежная газета может себе позволить 

даже это. 

Сегодня молодежная периодическая печать - это многофункциональный аппарат 

воздействия на молодого человека, его жизнь, моральные устои. Отчасти судьба 

человечества находится в руках изданий, которые он читает. Поэтому на данный 

момент нам очень важно качественное издание подобных средств массовой 

информации. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1 Практическая журналистика в Казахстане: Учебное пособие. – 

Международный центр журналистики «MediaNet». – Алматы, 2006. 
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УДК 070.15 

НАЗАРЕНКО Л., ГАЛКИНА Т.В. 

ВКГУ имени С. Аманжолова, г. Усть-Каменогорск 

 

СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ИМИДЖА 

ГОСУДАРСТВА В ЖУРНАЛИСТИКЕ 

 

На сегодняшний день существуют различные подходы к формированию имиджа 

страны: 

1 Геополитический подход. В русле развития современной географии 

сформировалась особая концепция географического пространства, рассматриваемого 

с точки зрения определенных географических образов. Один из разработчиков данной 

концепции Д.Замятин определяет образ страны как «устойчивый и 
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диверсифицированный географический образ, основной чертой или особенностью 

которого является стремление к усложнению структуры и усилению степеней 

взаимосвязанности его основных элементов» 1 . 

Д.Замятин описывает структуру образа страны как своеобразную «матрешку»: 

стержневой образ спрятан внутри нескольких «упаковок». Например, в качестве 

стержневого образа для Германии можно рассматривать немецкую философию, 

германский милитаризм, культурно-историческую обособленность немецких земель, 

центральное географическое положение в Европе. 

Стержневой образ предполагает свое определенное «ветвление» и 

продуцирование вторичных и «поддерживающих» образов». Наибольшее количество 

ярких черт, «изюминок» страны, по мнению автора, аккумулирует в себе 

геокультурный образ, являющийся наиболее тонко структурированным и 

динамичным географическим образом. Первичное «уплотнение» геокультурного 

образа страны связано с его размещением в пространстве самых общих культурных 

символов и образов. Также содержательное насыщение геокультурных образов может 

происходить за счет ключевых символов историко-мифологического пространства, 

локализуемых в соответствующем страновом ареале. Наиболее значимые в образно-

символическом смысле природные или культурные ареалы какой-либо страны могут 

иногда выступать и в качестве образа всей страны, акцентируя внимание на наиболее 

ярких и существенных чертах ее образа. Образ страны напрямую связан с этническим 

образом, и часто они образуют устойчивые образно-географические системы или 

комплексы, позволяющие представить страну и олицетворяющий ее народ наиболее 

емко и объемно. 

В числе ключевых образных структур Д.Замятин называет и геополитический 

образ страны. Под ним в данном случае понимаются целенаправленные и четко 

структурированные представления о географическом пространстве, включающие 

наиболее яркие и запоминающиеся символы, знаки, образы и характеристики 

определенных территорий, стран, регионов, маркирующие их с политической точки 

зрения. Речь идет о фактическом отождествлении определенного географического 

пространства с конкретной, проводимой кем-либо политикой. 

В контексте образования региональных образов, в данной концепции 

формулируется понятие геоэкономического образа. Геоэкономика проецирует 

«финансовый имидж» региона, а мощность и структурированность 

геоэкономического образа во многом зависит от историко-географического 

фундамента.  

Конструирование, реконструкция и распознавание географических образов 

регионов - это ядро концепции географических образов, которая предполагает 

развитие целенаправленной деятельности по когнитивному оформлению наиболее 

устойчивых и продуктивных геопространственных представлений общества 

(обществ).  

В рамках концепции географических образов Д.Замятин формулирует 

следующее специфическое определение понятию географического образа региона: 

это достаточно устойчивые, стратифицированные и динамичные 

геопространственные представления, которые соотносятся с какими-либо политико-, 

историко- или культурно-географически выделенными территориями. Развитие 

регионального самосознания определяется как необходимое условие создания 

эффективного географического образа региона. Географический образ конкретного 
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региона органически включает в себя и элементы региональной политической 

культуры, которая эволюционирует вместе с самим образом.  

2 «Маркетинговый подход. Существуют различные подходы к рассмотрению 

понятия маркетинг территории, маркетинг места. Все они сводятся к тому, что 

«территориальный маркетинг – это маркетинг в интересах территории, ее внутренних 

субъектов, а также внешних субъектов, во внимании которых заинтересована 

территория» 2, с.28].  
В рамках данного подхода не приводится конкретных и структурированных 

моделей территориального имиджа. Однако можно привести ключевые составляющие 
имиджа государства, определенные А. Панкрухиным. Ссылаясь на Всемирную 
организацию по туризму, он  определяет имидж страны как «совокупность 
эмоциональных и рациональных представлений, вытекающих из сопоставления всех 
признаков страны, собственного опыта и слухов, влияющих на создание 

определенного образа» 18, с.51 . По мнению автора, имидж страны составляют 
официальная символика страны (герб, флаг, гимн, ордена и другие национальные 
знаки отличия, словесные символы); неформальные символы страны (совокупность 
символов, не имеющих официального утверждения, но существующие в 
общественном сознании и вызывающие ассоциации с определенной страной). К числу 
последних автор относит исторические и мифические личности, сыгравшие 
существенную роль в истории страны и ее внешней политике, растения и животные, 
характерные для флоры и фауны страны; отличительные продукты экспорта и 
внутреннего использования… 

В качестве значимых компонентов имиджа фигурируют история страны, 
личность лидера, бренды, а также субимиджи – например, деловой имидж, денежный 

и т.д. 3, с.50-130 . 
3 Брендинговый подход. В последнее время особо актуальной стала тема 

брендинга страны как основного стратегического капитала государства. Как отметил 
один из авторитетных специалистов в области национального брендинга Саймон 
Анхольт, «в глобальном мире каждый город, регион, страна должны конкурировать за 
туристов, инвестиции, доверие, репутацию и уважение со стороны мировых СМИ. 
Имидж страны – это его конкурентное преимущество. Брендинг страны – это 
стратегический подход к развитию этого преимущества и видения того, куда страна 

может двигаться. Без такого видения страна не сможет конкурировать» 4, с.55-59 . 
Имидж страны, проецируемый во внешний мир, оказывает значительное 

влияние на ее население: также как и успешные кампании по корпоративному 
брендингу усиливают командный дух компании, так и правильная кампания по 
национальному брендингу объединяет нацию общим чувством осмысленности, 
движения к общим идеалам и целям, и национальной гордостью. 

4 Имиджевый подход. В рамках имиджевого подхода в отечественной научной 
литературе представлены несколько моделей имиджа государства.  

Модель Э. Галумова. Данная модель интересна, прежде всего, тем, что она 
предполагает разделение внешней и внутренней аудитории, т.е. предлагает членение 

национально-государственного имиджа на внешний и внутренний 5, с.77 . 
В целом Э. Галумов определяет следующие требования к образу государства: 
- символичность – соответствие существующим традициям в национальном и 

мировом сообществе 
- концептуальность – наличие главной идеи, удовлетворяющей требованиям 

реализации национальных интересов 
- уникальность – присутствие узнаваемых признаков 
- наличествование – широта воздействия образа на общество 
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- доступность – простота восприятия 
- целостность – непротиворечивость различных граней образа государства. 
Внутренний имидж любой страны, с позиции автора, представляет собой 

совокупность следующих элементов: образ демократии, имидж власти, имидж 
экономики, имидж вооруженных сил, внешнеполитический имидж, имидж 
информационной политики государства и т.д. 

Общая модель внешнего имиджа государства, предложенная Э. Галумовым, 
включает в себя различные «образы государства». Он предлагает структурировать и 
определять приоритеты формирования образов государства, исходя из логики 
знакомства с некой «terraincognita», обусловленной последовательностью вопросов, 
задаваемых при желании познакомиться с новой страной. Данная 
последовательность, по мнению автора, демонстрирует очередность «продвижения 
образа страны в наше сознание» и выглядит следующим образом: 

1) где находится страна? 
2) что в ней интересного: 
- в плане культурно-исторических достопримечательностей; 
- в плане природных достопримечательностей? 
3) каков народ страны (ментальность, духовные ценности и т.д.)? 
4) что в стране производят (умеют делать)? 
5) каковы устремления народа? 
Очередность ответов на эти вопросы, в свою очередь, позволяет автору выделить 

последовательность восприятия ключевых образов государства. 
В первую очередь, по мнению Э. Галумова, в массовое сознание проецируется 

политико-географический образ страны, представляющий собой концентрацию 
ведущих географических знаков, символов, черт страны в политическом отношении. 
То есть данный образ идентифицирует государство с некоторой частью мира (света) и 
в определенном окружении государств. 

Затем на сформированный политико-географический образ наносится 
привлекательный природно-ресурсный образ – концентрация ведущих признаков и 
символов национальных ресурсных богатств в природном, ландшафтном или 
климатическом отношении. В массовом сознании природно-ресурсный образ в виде 
красочного, но емкого природного пейзажа идентифицирует данное государство с 
некоторыми, присущими ему символами природы. (Япония – Страна восходящего 
солнца, Канада – страна кленового листа, Англия – туманный Альбион). Кроме того, 
природно-ресурсный образ фиксирует животное или растение, ареал обитания, 
которых преимущественно находится в этой стране и традиционно используется в 
символике. Так, Казахстан – страна сайгаков, Россия – медведей, США – белых 
орлов, Япония – сакуры, Китай – гигантской панды, и т.д. 

Природно-ресурсный образ дает основу для цивилизационно-культурного 
образа, представляющего собой концентрацию национальных культурных знаков, 
символов и черт народа, страны в историческом и цивилизационном измерении, 
иными словами – национальный культурный символ, составляющий историческое 
наследие страны и узнаваемый во всем мире. Этот образ должен идентифицировать 
государство и его народ с культурно-историческим наследием мировой значимости. 
При этом желательно, отмечает Э. Галумов, чтобы культурно-исторический символ 
был внесен в реестр ООН (памятников культуры мировой цивилизации). В 
Казахстане к таким достопримечательностями относится Байтерек, в России - 
кремлевский архитектурный ансамбль, в США – статуя Свободы, в Китае – Великая 
стена, в Египте – пирамиды и т.д. 
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На природно-цивилизационно-культурный фон накладывается социоментальный 
образ народа, определенный Э. Галумовым, как концентрация ведущих социальных 
признаков, символов, черт народа в ментальном отношении. Социально-ментальный 
образ идентифицирует народ с характерными, наиболее типичными социально-
психологическими признаками. Например, казахи – гостеприимны, немцы – точны и 
аккуратны; американцы – деловиты; русские – мечтательны и изобретательны; 
китайцы – трудолюбивы и т.д. 

Концепция А. Ваторопина, Г. Зборовского и Е. Шуклиной. Еще она концепция 
имиджа государства в рамках имиджевого подхода описана А. Ваторопиным, Г. 
Зборовским и Е. Шуклиной. Основой имиджа государства в данном случае 

называется система социальных ценностей, существующая в конкретной стране» 6, 

с.169-177 . Авторы приводят классификацию, в соответствии с которой ценности 
подразделяются на: 

- витальные (жизнь, здоровье, безопасность, благосостояние, состояние человека 
– сытость, покой, бодрость); 

- социальные (статус, работа, семья, уровень потребления, социальная 
активность, профессионализм, независимость, патриотизм, социальное равенство, 
коллективизм, социальная ответственность, правопорядок и т.д.); 

- политические (свобода слова, гражданские свободы, законность, порядок, 
конституция, гражданское общество, национальный суверенитет, гарантии 
социальной справедливости и др.); 

- моральные (добро, благо, любовь, дружба, честь, долг, верность и т.д.); 
- религиозные (бог, божественный закон, вера, спасение, благодать и др.); 
- эстетические (красота, гармония, стиль, традиции/инновации, культурная 

самобытность/подражание) и др. 
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ҼОЖ 902.03 

НАУАН А., АХМЕТОВА Г.М. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Ҿскемен қ. 

 

ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН АУМАҒЫНДАҒЫ ТАРИХИ МҦРАЛАРДЫҢ 

ЗЕРТТЕЛУ ТАРИХЫ 

 

Қазіргі ҽлемде болып жатқан ғаламдану, экономикалық дағдарыстар мен 

ҽлеуметтік қайта жаңғырулар қоғамның тарихи-мҽдени жҽне жалпы бабаларымыздан 

қалған мҧраларға қатысты ҧстанымдардың ҿзгеруіне тҥрткі болуда. Мҽдени мҧралар 
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ҧлттық игілік ретінде ғана, сондай-ақ тҧрақты дамудың кепілі ретінде ғана 

қабылданатыны да рас. Қазіргі таңда «тарихи мҧра» тҥбегейлі тҥсініктердің біріне 

айналды жҽне қоғамның кҿптеген аспектілетінің ҿміршеңдігін анықтаушы ҧғым 

екенін дҽлелдеді. 

Соңғы онжылдықтаҚазақстан Республикасында тарих пен мҽдениетке, ҧлттық 

дҽстҥрлерге деген жоғары қызығушылық байқалады. 2004-2006 жылдарғанегізделіп 

қабылданған «Мҽдени мҧра» бағдарламасы қазірге дейін ҿз жалғасын тауып, 

еліміздің тҥпкір-тҥпкіріндегі ата-бабамыздан бізге жеткен тарихи ескерткіштердің 

зерттелуін, қайта жаңғыртылып, кҿпшілікке танылуына ҿз ҥлесін қосып келеді. 

Қазақ жері ҿзінің байтарихымен ерекшеленеді. Оныңҧлттық тарихы аса ерте 

замандардан бастау алады. Ел мен жерді қорғау ең алдымен сол ел мен сол жердің 

тарихын білуден басталады. Ҧлт тарихынан білімді болудың басты мақсаты-ҿткеннен 

тағылым алу. Осыған орай еліміздегі тарихи-мҽдени ескерткіштері білу-біздің тарих 

алдындағы міндетіміз. 

Ҽлемдегі ҽр ҧлттың ҿз тарихында кие тҧтатын мекендері бар. Ол жерлердің 

киелілігі сол халықтардың шығу ошағы немесе ҧлттық мҽдениетінің ошағы, елдіктің 

ошағы болуына байланысты болса керек. Қазақ халқының тарихында осындай жерлер 

ҿте кҿп, оның ішінде біздің ҿлкеміздегі – Алтай ескерткіштері мен Жидебайдағы 

Абай мҧражайы жҽне тағы басқа да тарихи-мҽдени ескерткіштер. 

Сол заманның асыл мҧрасы ретінде Шығыс Қазақстан даласындағы тарихи-

мҽдени ескерткіштердің қҧндылығы ешқашан жойылмақ емес. Себебі бабалар 

аманатын ҧрпақтан-ҧрпаққа мҧқалтпай қайта жаңғыртып, жарқыратып жеткізу қазіргі 

заманның талабы болып отыр. 

Тарихи жҽдiгeрлeр, тҥрлi мҽдeни қҧндылықтар кҿбiнe-кҿп ескерткіштер 

сақталуда.Бiрақ мҽдeни қҧндылықтардың барлығы дeрлiк, ҧсақ дҥниeлeр eмeс, 

арасында орта ғасырлық қалалар, iрi архитeктуралық кeшeндeр, тарихи тҧлғалардың 

басына тҧрғызылған кeшeндeр, кeсeнeлeр, тҥрлi тарихи oқиғалар oрын алған жeрлeр 

жҽнe т.б. да бар. Мҧндай iрi кeшeндeрдi сақтау iсi ҿз алдына ҥлкeн мҽсeлe бoлып 

табылады. 

Сақталуы мен қорғалуы жағынан тарихи қҧндылықтарымызды толықтай зерттеп 

қалпына келтіру жҧмыстары бҥгінгі таңда тарихи қҧндылықтарымызды қаншалықты 

дҽрежеде қорғаудамыз. Тҥрлі себептерге байланысты мысалы табиғи жағдайлар,жан-

жануарлардың,адамдық факторлардың ескерткіштерімізге немқҧрайлы қарауының 

салдарынан бҧзылып кҥйреуде. Халықаралық ҧйымдар алғаш қҧрылып, қалыптасу 

барысында, бiрiншi кeзeктe қаржылық қиындықтар, мамандардың жeтiспeушiлiгi, 

ескерткіштерді сақтау барысындағы бастапқы тҽжiрибeсiздiк, алғаш ҧйымдармeн 

қарым-қатынас мҽсeлeлeрiн ҽр қилы кeдeргiлeрдeн ҿтугe мҽжбҥр бoлды[1]. 

Елбасымыздың «Тарихымызды тeрeң зeрттeп, oның тҽжiрибeсiнeн тағлым алу-

Қазақстанда патриoтизмдi қалыптастырудың, Oтанның лайықты азаматтарын 

тҽрбиeлeудiң басты шарттарының бiрi...» – дeгeн сҿздeрi жoғарыда айтқан пiкiрiмiздi 

тoлық растап тҧрғандай. Сoнымeн, тҥйiндeп айтар бoлсақ, Oтан тарихын жан-жақты 

насихаттау iсiндe тҥрлi тарихи eскeрткiштeрдiң алатын oрны eрeкшe дeсeк, сoл 

қҧндылықтарды сақтау, насихаттау келешек ҧрпаққа жеркізу біздің міндетіміз деп 

есептеймін. 

Семей ҿңірі-кҿне замандарда ірі ҿндіріс орталығы бола отырып, оңтҥстік Сібір 

ҿлкесін ҿзінің ықпалында ҧстағы мҽлім. Ортағасырларда ҿмір сҥрген араб географы 

ҽрі саяхатшысы ҽл-Идриси «Ертіс бойын мекен етіп отырған қимақтар мыс пен темір 

ҿндіреді, ҽрі олардың қолдарынан керемет, ҿзгеше бҧйымдар шығып отыратын 
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тамаша ҧсталар»,–деп жазады. Бҧл жазбаша дерекпен жоғарыда келтірілген 

мҽліметтер Ертістің жағасынан орын тепкен Семей сияқты қалалардың сонау қола 

ғасырынан бастап, кейінгі ортағасырларға дейінгі 2 мыңжылдық уақыт аралығында 

ірі ҿндіріс орталығы болғандығын кҿрсетеді[2]. 

Қазіргі Шығыс Қазақстан облысы аумағында 627 тарихи жҽне мҽдени 

ескерткіштер тіркелген, оның–15 республикалық мҽндегі, 612–жергілікті 

маңыздылықтағы ескерткіштер болып табылады. Осы ескерткіштердің барлығы-қазақ 

халқының бастан кешкен тарихы мен естеліктері. Осы ескерткіштердің тарихын 

зерттеп, болашақ ҧрпаққа маңыздылығын ҧғындыра білу маңызды міндет. 

Шығыс Қазақстан ҿңірінің ескерткіштері еліміздің ҿзге ҿңірілерімен 

салыстырмалы тҧрғыда, жақсы зерттелген аймақтардың қатарына жатады. Енді 

Шығыс Қазақстан аумағы бойынша тарихи мҧраларды зерттеуге бағытталған 

ҿлкетану-зерттеу жҧмыстарының басты бағыттары мен зерттелу тарихына тоқталсақ. 

Хронологиялық-тақырыптық принцп бойынша аталмыш зерттеулерге 

бағытталған еңбектерді бірнеше топтарға ажыратамыз: революцияға дейінгі, кеңес 

ҥкіметі кезіндегі жҽне қазіргі заманғы тарихнама. 

Рефолюцияға дейінгі ғылыми ҽдебиеттер бай айғақтық материалдармен 

мазмҧндалып, зерттеу пҽніне байланысты топтарға ажыратуа болады. 

Бірінші топқа ҿлкенің тарихи мҧраларын зерттеуге бағытталған-Императорлық 

орыс географиялық қоғамының Батыс-Сібір бҿлімі жазбалары қоғамының 

Семейбҿлімшесінің жазбаларын жатқызуымызға болады. Б.Г. Герасимовтың 

еңбектерінде Орыс Географиялық қоғамы Семей бһлімшесінің ашылу тарихы мен 

осы аталмыш бҿлімшенің ҿлкенің тарихы мен тарихи мҧраларын зерттеудегі ролін 

анықтаған[3]. 

Шығыс Қазақстан аумағындағы тарихи мҧраларға қатысты зерттеулер жақын 

уақытқа дейін аз зерттелгенін ескере кеткеніміз жҿн. Шындғында, ҿлкедегі ежелгі 

тарихи ескерткіштер туралы кейбір мағлҧматтар XVIII ғасыр мен XIX ғасырдың 

соңындағы ғылыми ҽдебиеттерде қысқаша мағлҧматтар кездеседі (Ф. Страленберг, Г. 

Миллер, П. Паллас, Г. Спасский жҽне т.б.). 

Кейіннен жергілікті ҿлкетанушылардың тарихи мҧралардың сыртқы сипаты 

туралы зерттеген мақалаларына ғана жолығамыз (Н. жҽне С. Гуляевтер, Н. Коншин, 

И. Никитин жҽне т.б.). 

Ҿлкенің тарихи мҧралары жҽне қорған қазбалары бойынша салыстырмалы 

аздаған жҧмыстарды В.В. Радлов (1865 ж), В.И. Каменский (1910 ж) жҽне А.В. 

Адрианов (1911 ж) жҥргізді. Аталмыш ғалымдар Шығыс Қазақстан аумағындағы қола 

жҽне ерте кҿшпелі дҽуірі бойынша қҧнды мағлҧматтардың жинақталуына ҥлестерін 

қосты. Сонымен бірқатар мҧражайларда тастан, қоладан жҽне темірден жасалынған 

тҥрлі ежелгі заттардың кездейсоқ табылған коллекциялары жинақтала бастады. 

Шығыс Қазақстан аумағындағы тарихи мҧраларға қатысты зерттеулер тарихи-

арехологиялық зерттеудің алғашқы кезеңі Д. Иванов, В.В. Бартольд, Н.Ф. 

Петровский, В. Каллаур (1896) жҽне т.б. зерттеушілердің атымен тығыз байланысты. 

Жалпы, Шығыс Қазақстан аумағындағы тарихи мҧралар жҿнінде алғашқы 

деректер Н. Коншин сияқты ҽуесқой ҿлкетанушылардың жазбаларында кездеседі. 

Одан бҿлек ҿлкеге 1947 жылы археолог ғалым С.С. Черниковтың зерттеу 

жҧмыстарын ҧйымдастырғаны мҽлім. Зерттеу нҽтижесінде, қыш ыдыстар, қоладан 

жасалған біздер, дҽн ҥккіштер, отбақырлар, жебе ҧштарын қҧюға арналған қыш 

қалыптар, металл балқыту пештерін табады. Осындай заттай деректерге сҥйене 
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отырып, Семей қаласының маңы қола дҽуірінде ірі металлургиялық орталық болған 

деген тҧжырым жасайды[4]. 

1917 жылдан бастап тек Шығыс Қазақстан аумағында ғана емес, сондай-ақ бҥкіл 

Қазақстан аумағындахы археологиялық зерттеулер мемлекеттік негізде 

жалғастырылды. 1919 жылы Санкт-Петербургте Материалдық мҽдениет тарихы 

академиясы, 1920 жылы Ташкентте Мҧражай мен ескерткіштерді, ҿнер мен табиғатты 

қорғау істері бойынша комитеттер қҧрылды. Зерттеу ҽдістері бойынша экспедиция 

революцияға дейінгі археологтар мен ҿлкетанушылардың жҥйесіз жҧмыстарынан 

тҥбегейлі ҿзгерді. Алғаш рет қазіргі облыс аумағынжа экспедиция маршруттары 

қамтылды жҽне тҥрлі археологиялық ескерткіштер типтерін салыстыра отырып, 

зерттелетін материалдарды салыстырмалы тҥрде біртҧтасқа жинауға мҥмкіндік туды. 

Екінші топқа Б.Г. Герасимов пен М.И. Суворцевтің тарихи мҧралардың жиналуы 

мен сол мҧралардың жиналу шаңырағы немесе мҧралардың ошағы Семей мҧражайы 

мен ағайынды Белослюдовтар ҥй мҧражайының маңыздылығын зерттеуге арналған. 

Осылайша революцияға дейінгі зерттеулерді саралай отырып, ҿлкенату салалары 

бойынша зерттеулердің қҧндылығына қарамастан, бҧл зерттеулерде Шығыс 

Қазақстан бойынша жинақталған мағлҧматтардың талдауы мен ғылыми жҥйелегінің 

жоқтығын кҿрсетеді[5]. 

Кеңес ҥкіметі тҧсында Одақтас республикалар аумағындағы, сонымен қатар 

Қазақстан аумағындағы тарихи мҧраларды зерттеуге арналған бірқатар 

диссертациялар мен зерттеулер легі пайда бола бастады. 

Орыс Географиялық қоғамы Семей бҿлімшесінің ҿлкенің тарихы мен Семей 

ҿлкесіндегі тарихи мҧраларды зерттеудегі ролін анықтауға бағытталған зерттеулер 

Кеңес ҥкіметі тҧсында жҥргізілді. Осы еңбектердің арасында Б.Г. Герасимовтың 

Семей географиялық бірлестігінің 25-жылдығына арналған очеркінің тарихи-

ҿлкетанулық қҧндылығы зор. 

Семей ҿңірінің кҿне тарихы археологиялық тҧрғыдан зерттелмегендіктен шаһар 

мен оның айналсындағы жерлердің даму тарихына қатысты ақтаңдақтар кҿп 

кездеседі. Біздің қазіргі біліміміз XIX-XX ғғ. жҥргізілген жҥйесіз зерттеулерден аса 

алмай отыр. Осы олқылықтардың орынын толтыру мақсатында 2014 жылы Шығыс 

Қазақстан археологиялық экспедициясының З. Самашевтің жетекшілігімен Семей 

зерттеу тобы ҚР БҒМ ҒК тарапынан қаржыландырылған «Шығыс Қазақстанның кҿне 

мҧрасы: Ғҧн-сармат дҽуірінің тарихи-мҽдени ҥрдістері» атты гранттық жобасы 

аясында А. Айтқали жетекшілігімен Семей қаласының ҽкімшілік аумағына қарасты 

Кҿкентау жҽне Семейтау аймағында барлау зерттеу жҧмыстарын жҥргізуді бастадық. 

Нҽтижесінде еліміздің қола, сақ, ғҧн жҽне кҿне тҥркілер дҽуіріне қатысты жаңа 

теориялық мҽселелер ғылыми айналымға енгізілді[6]. 

Сонымен, еліміздің зияткерлік ҧлт саясаты жобасының аясында, ҿткен тарихына 

қҧрметпен қарап, оны қызғыштай қорғап, болашақ ҧрпаққа аманттап жеткізу ҥшін 

бізге тарихи-мҽдени ескерткіштерді мониторинг жасайтын орталық қажет. ҚРҦлттық 

музейінің қҧрылымдық бҿлімшесі болатын «Халық қазынасы» ғылыми-зерттеу 

институты тарихи-мҽдени мҧра нысандарына мониторинг жҽне сараптама жҥргізу 

бойынша бастамалар кҿтеріп жҥр.  
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НИЯЗБЕК Г.Н., ТУРГУМБАЕВА Н.К. 

ҚАЕУ, Ҿскемен қ. 

 

ҚАЗАҚ ТІЛІН ОҚЫТУДАҒЫ МҼТІННІҢ РҾЛІ МЕН ОҒАН  

ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 

 

Мҽтін (лат-байланысу, бірігу) - тілдік таңбалардың мағыналық жҽне тҧлғалық 

байланыстығы негізінде тҥзілген із-ізділігі.Сҿйлеу процесінің жемісі. Мҽтін – 

жазудың шығуымен байланысты қалыптасып жетілген жҽне ҽрі қарай дамып 

отыратын тілдік қҧрылым [1-270]. 

Қазақ тілінің тҥсіндірме сҿздігінде ―мҽтін-белгілі бір жазылған шығарма немесе 

соның ҥзіндісі,ҽңгіме‖деп аңықтама береді [2-56]. Ал тіл білімі сҿздігінде мҽтін 

теориясы (грек.teoria-зерттеу) - филологияның мҽтінтану саласы деп кҿрсетеді. Мҽтін 

дегеніміз – бҧл жалпы (бір) тақырып тҿңірегіндегі біріккен,сабақтастық пен тҧтастық 

тҽн,ақпаратты жеткізетін мазмҧнды (мҽнді) сҿйлемдердің тізбегі. Мҽтін сҿзінің 

этимологиясы семантикалық қҧрылымдардан тҧрады; адамның жасаған нҽрсесі, осы 

істелген нҽрсе элементтерінің ішкі байланыстығы, істелген нҽрсенің шеберлігі жҽне 

осы аталған ҥш семантикалық қҧрылымдарға сай оны ҥш пҽн – мҽтінтану, германтика 

жҽнепоэтика зерттейді. 

И.Р.Гальперин мҽтінге келесідей аңықтама береді: ―Мҽтін - ҽртҥрлі лексикалық, 

грамматикалық жҽне логикалық жақтан байланысқан бірқатар пікірлерден, белгілі бір 

рухани сипаты,прагматикалық тҽртібі бар жҽне ҽдеби ҿңделген жазбаша хабарлама‖ 

[3]. 

Мҽтін дҥниежҥзі лингвистерінің назарына іліккен кезде,қазақ тіл білімі 

ғалымдары да бҧл мҽселеге қатысты ҿзіндік ой-пікірін білдірді. Қазақ тіл білімінің 

негізін салушылар - А.Байтҧрсынҧлы мен Қ.Жҧбанов еңбектеріндегі мҽтін туралы 

алғашқы ойлар соның дҽлелі. А.Байтҧрсынҧлы мҽтінді ―шығарма сҿз‖ деп атап, 

сҿйлеудің бірлігі ретінде қарастырады. "Сҿз ҿнерінен жасалып шығатын нҽрсенің 

жалпы аты-шығарма сҿз, ол аты қысқартылып, кҿбінесе шығарма деп аталады‖ деген 

анықтама береді [3]. 

 Мҽтін –тілді оқытудағы басты негізгі қҧрал болып табылады.Ол оқу,жазу, 

тыңдау,сҿйлеу арқылы жҥзеге асады. 

Мҽтін туралы А.Аркин ‖Мҽтін-білімді дара тҧлғаға бағдарлап оқытудың ҧтымды 

қҧрылы‖ - дейді. С.И.Львова ―Мҽтінмен жҧмыс – тілдің барлық піндермен 

байланысуын қамтамасыз етудің кепілі‖, ал Ф.Ш.Оразбаева ―Мҽтін - қатысымдық 

http://libnvkz.ru/catalog/search/?author=������
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тҧлғалардың ішіндегі мазмҧндық тҧтастығымен ерекшеленетін бҥтін жҥйе‖ деп 

кҿрсеткен. 

Мҽтінмен жҧмыс істеу тҿмендегідей дағдыларды қалыптастырады: 

 Мҽтінмен жҧмыс тіл ҥйренушінің сҿздік қорын байытады жҽне қазақша 

сҿйлеуге ҥйретеді. 

 Тіл ҥйренушінің ҿз бетімен жҧмыс істеу қабілеттігін қалыптастырады. 

 Егерде мҽтіннің сюжеті қызықты болса,мҽтінді тҥсінуге уҽждемесін 

туындатады. 

 Мҽтіннің тілді меңгертудегі қызметі жан-жақты. Мҽтінмен байланысты 

жҧмыстың бірнеше тҥрі жҥргізіледі: мҽтінді оқу, аудару, мазмҧнын ауызша 

ҽңгімелеу, мҽтінді ҽңгімелеу ҥшін жоспарлау, мазмҧндама жазу, сҧрақ-жауап ретінде 

екі кісінің ҽңгімелесуі [5,111б]. 

 Мҽтінді оқу тіл дамытуға жатпайтын сияқты болып кҿрінеді,ол оқу дағдысын 

қалыптастыруға жатқанымен,оның тіл дамытуға да қатысы бар. Мҽтінді оқу қазақ 

тілін ҥйренумен бірге тіл ҥйренуші ондағы сҿздерді анық айтуға, сҿз екпінін дҧрыс 

қоюға,сҿйлем мҽнерін қазақша айтуға дағдыландырады. 

 Мҽтінді аудару-тіл ҥйренудегі маңызы жоғары. Мҽтінді аудару арқылы тіл 

ҥйренуші оның мазмҧнын тҥсінеді, таныс емес сҿздерді сҿздіктен қарау арқылы есте 

сақтайды. 

 Мҽтінді ҽңгімелеу-мҽтіннің мазмҧнын ҿз сҿзімен ҽңгімелеуге ҥйретеді. Мҽтінді 

мазмҧндамас бҧрыноған жоспар қҧрып алу мҽтінді жақсы тҥсінуге,ойын қазақ тілінде 

жҥйелі жеткізуге жҽрдемдеседі. 

 Тілдің танымдық қызметін басшылыққа ала отырып, іріктелген елтанымдық 

мазмҧндағы мҽтін тіл ҥйренушілерге ҽлдеқайда тартымды, тҥсінікті, пайдалы ҽрі 

қажеттті болады, ондай деректер арқылы тіл ҥйренушінің бойындағы сол тілді 

қолданушы халықтың жанын тҥсіну, халыққа, тілге деген сый-қҧрметсезімдерін 

оятады. 

Қазіргі таңда қазақ тілін ҧлт тілі ретінде, мемлекеттік тіл ретінде оқытып, 

меңгертудегі мҽселелердің  саны аз емес екенін білеміз. Соның ішінде біздің 

қарастырып отырғанымыз қазақ тілін оқытудағы мҽтіннің рҿлі мен оған қойлатын 

талаптар дей келе, 2009 жылы «Педагогика-Пресс» баспасынан шыққан,авторы 

Гаухар Ҽлімбектің оқулығын ала отырып, қҧрамындағы мҽтіндерге ішінара талдау 

жҥргіздік. 

Бҧл оқулықта мҽтін сирек кездеседі. Мҽтіннің сюжеттері шашыраңқы, 

мҽліметтері тіл ҥйренушіге қызығушылық тудырмайды. Айталық, бастапқы деңгейге 

арналған мҽтінді мысалға алып қарастырайық (аталмыш оқулықтың 45 беті): Бҧл 

мҽтінде Айгҥлдің киімді қай дҥкеннің алғандығы жҽне дҥкеннің қай кҿшеде 

орналасқандығы,киімнің бағасы, Айгҥлдің талғамы жҽне дҥкеннің жҧмыс тҽртібі 

баяндалады. Мҽтіннің мазмҧны шашыраңқы, толығымен не туралы баяндағысы 

келгенін тіл ҥйренушіге ҧғыну қиынға соғады. 

Қазіргі таңда 1,5 миллиардтан астам адам ағылшын тілінде сҿйлейтін 

болғандықтан, бҧл тілді оқытудағы ҽдістемелерде кҿп жҽне тиісінше оның ішіндегі 

мҽтіндерінің қосқан ҥлесі де мол. Анализ жасау ҥшін Headway  оқулығын алдық. 

Дҽл осы деңгейдегі мҽтінді ағылшын тілін оқытуда қолданатын мҽтінмен 

салыстыру жасайық: Джинсының шығуы туралы мҽтін берілген (аталмыш оқулықтың 

58 беті). Оқуға жеңіл, мҽтіннің мазмҧны тіл ҥйренушіге қызығушылық 
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тудырады.Ҿйткені ҿзі кҥнделікті ҿмірде киіп жҥрген джинсінің шығу тарихын оқу 

ҽлдеқайда қызықтырақ. 

Жалғастырушы деңгейге талдау жасап кҿрелік:Астананың ауа райы  туралы 

мҽтін берілген. Мҽтіннен ҥзіндіні оқып кҿрелік. Жазда кейде ыстық болады. Осы 

уақытта ауа температурасы +30C-+35С дейін кҿтеріледі. Осындай ыстық шілде,тамыз 

айларында да болады. Осы мҽтінді оқу барысында мынандай тоқтамға келдік, сюжеті 

бір сарынды,оқу барысында тіл ҥйренушіні жалықтырып алады.  

Осы деңгейдегі ағылшын тілін оқытуға арналған мҽтінмен салыстырып 

қарастырайық(аталмыш оқулықтың 57 беті): Sydney қаласы туралы мҽтін берілген, 

мҽтін бірнеше кіші бҿліктерге бҿлінген. Ҽр бҿлік Сидней қаласында саяхат жасау 

кезінде керекті ақпаратты береді. Мысалы, Кинг-Кросста арзан қонақҥйлер бар. Бір 

тҥнегені елу доллар. Сонымен қатар орталықта халықаралық қонақҥйлерде бар. 

Олардың бағасы бір тҥнеген ге жҥз елу доллар. Мҽтіні қарапайым болса да,қызықты. 

Келесі кезекте жоғарғы деңгей,қазақ тілі оқулығында осы деңгейге арналған 

қазақтың танымал тҧлғасы Шҽкен Айманов туралы мҽтін берілген. Мҽтінде тҧлғаның 

ҿмірбаяны баяндалады. Оқуға жеңіл болғанымен,сюжеті жағынан тіл ҥйренушінің 

қызығушылығын тудырмайды.Қызығушылық танытпай оқыған мҽтін есте 

сақталмайды. 

Ағылшын тілінде ҽлемдегі ең бай, сараң ҽйел Hetty Green туралы мҽтін берілген 

(аталмыш оқулықтың 47 беті). Хеттидің сараңдығы соншалық бай бола тҧрса 

да,дҥкендерде саудаласатын. Бір кҥні екі центін жоғалтқан ол ақшасын бір кҥн 

іздейді. Ҿзі ешқашан киім екен. Ылғида жыртылған белдемше киіп жҥреді екен. 

Сараңдығын шегі баласына сатып алмайды кесірін тигізеді, анасының сараңдығынан 

баласы аяғынан айырылады. Хетти дҥниеден ҿткеннен кейін, оның мҧрасына қызы 

аурухана салады. Бҧл мҽтінде жай ғана Хеттидің ҿмірін ғана баяндап қоймайды. 

Сонымен қатар сараңдықтың салдарын,оның қандай зардаптарға ҽкелуі мҥмкін 

екендігін Хетти арқылы жеткізеді. Тҽрбиелік мҽні бар, сюжеті қарапайым. 

Сонымен,оқулықтардағы мҽтіндерге талдау жасай отырып, келесідей 

тҧжырымға келіп,мҽтінге қойылатын талаптар анықтадық: 

 Ҿзге тілді аудиторияға қазақ тілін ҥйретуде берілген мҽтін аудиториядағы тіл 

ҥйренушілерге арнайы дайындалуы қажет. 

 Мҽтін танымдық бағасы бар,тіл ҥйренушілердің тілді игеруіне кҿмектесетін, 

бҧрыннан таныс мҽліметтердің енгізілуін, тілді игеру деңгейіне сҽйкес тіл ҥйренудегі 

қиындықтарын ескере отырып таңдалынып алынуы немесе қҧрастылуы қажет. 

 Мҽтіндерге тіл ҥйренушілерге бҧрыннан таныс мҽліметтерді енгізу олардың 

мҽтінді игеруіне, оның мазмҧнын тез есте сақтауына ықпал етеді. 

 Тіл ҥйренуге арналған мҽтіндердің мазмҧны жағынан қызықсыз қарапайым, 

мҽліметтері жоқ болып келгеннен гҿрі мҽтін кҥрделілеу болса да мазмҧны 

терең,қызықты ақпараттардың болуы ары қарай оқу уҽждемесін қалыптастырады. 

 Тіл ҥйретуде қолданатын мҽтін тіл ҥйренушінің жас ерекшелігіне психикалық, 

физиологиялық ерекшелігіне, тіптен кей жағдайда ҧлттың ерекшелігіне де бейімделіп 

алуы қажет. 

 Сондықтан,тіл ҥйренушілерге берілетін мҽтін қызығушылық 

туғызатын,мағыналы мҽліметтері мол болып, елтанымдық, мҽдениеттанымдық 

мазмҧндағымҽтіндер болуы керек. Мысал ретінде,жоғарғы талаптарға сай мҽтін 

қҧрастыруға тырыстық: 

Бастапқы деңгейге арналған мҽтін: 
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Шолпы 

Шолпы-қыздардың бҧрымға тағатын ҽшекейі. Шолпыны екі ҥзбелі етіп, 

кҥмістен соғады. Шолпыны о баста қыздар қара ниетті тылсым кҥштерден қорғану 

ҥшін тағып жҥрген.Халық адамның жарты жаны шашта болады деп, оны қорғау 

мақсатында шолпы таққан. Кейде олардың салмағы ҥш килограммға жеткен. Шолпы 

жас қыздардың жҥрісі мен бойын тік ҧстау мҽнерін қалыптастырған. 

Жалғастырушы деңгей: 

Астана кҿркі-Бҽйтерек. 

Бас қаладағы ең ғажап,ҽсем мҧнара-Бҽйтерек. Бҽйтеректің негізгі идеясы Елбасы 

Н.Ҽ.Назарбаевтың ой-қиялынан туды. Президент осы алып ескерткіштің эскиз-

нобайын бір тҥннің ішінде ҿзі ойлап шығарды. Есіл ҿзенінің сол жағалауыннан кҿкке 

қарай бой созған зҽулім «Бҽйтеректің» ҧзындығы - 97 метр. Ол Астана қаласының 

елорда мҽртебесіне ие болған 1997 жылды білдіреді.Металл, ҽйнек жҽне бетоннан 

тҧрғызылған «бҽйтерек ағашының» жалпы биіктігі 105 метр, салмағы 1000 тоннадан 

асады. Кешеннің ҥстіңгі жағында орналасқан алып шар диаметрі - 22 метр, салмағы - 

300 тонна. Алып шар «хамелеон» ҽйнектерінен жасалған. Кҥн сҽулесінің тҥсуіне 

байланысты шар тҥсі ауысып тҧрады. Жоба сҽулетшісі - Норман Фостер. 2002 жылы 

ашылған кешен Астана қаласының ғана емес, кҥллі Қазақстанның нышанына 

айналды. Мҧнара негізгі ҥш ҽлемнен қҧрылған: жер асты, жер жҽне аспан ҽлемі. Тҿрт 

жарым метр тереңдікте орналасқан астыңғы қабатта кафе, аквариум жҽне «Бҽйтерек» 

мини-галереясы орналасқан. Алып шарға лифт арқылы кҿтеріліп, ҥлкен залға еніп, 

қаланың толық кҿрінісін кҿруге болады. Зал ортасында ҽлемдік діндердің ҿкілдері қол 

қойған 17 жапырақты ағаш глобус жҽне қазақ елінің бейбітшілік нышанына айналған 

«Аялы алақан» - Қазақстан Республикасының тҧңғыш президентінің алақанының 

таңбасы орналасқан. Астананың орталығында кҿкке бой созып тҧрған «Бҽйтерек» – 

қазіргі Қазақстанның нышан-символы, қазақ халқының қайта ҿрлеуі мен тҥлеуінің, 

мемлекеттілігінің, биіктік пен тереңдіктің, кеңдіктің белгісі, дархандықтың кҿрінісі 

іспетті. Ол халық тҧрғындарының жҽне қала қонақтарының ең кҿп баратын жерінің 

бірі. 

Жоғарғы деңгей: 

Шҽкен Айманов 

Шҽкен Айманов –қазақ киносының негізін қалаушылардың бірі. Шын есімі 

Шаһкерім. Барлығы оны Шҽкен атап кеткен екен. Бҥкіл кҥш-жігерін ,дарынын қазақ 

киносына жҧмсады, қазақ киносының  алғашқы кірпішін қалады. Ҧлттық киноның 

тарихы Шҽкен Аймановтан басталады. Ол қазақтың тҧңғыш кинорежиссері. 

«Алдар кҿсе» туралы ең алғаш фильм тҥсіріп, оның образын кҿрермен қауымға 

алғаш жеткізгендердің бірі - Шҽкен Айманов. Осылайша Алдардың бейнесі біздің 

санамызға алғаш Шҽкен Аймановтың «Алдар Кҿсе» (1965 жыл) фильмі арқылы 

бекіді. Содан кейін тағы да жаңаша сипатта фильмдер мен мультфильмдер тҥсірілді. 

Бірақ, Шҽкен Айманов тҥсірген Алдардың жҿні бҿлек. Онда қарақан басының қамын 

ойлаған, ҽлсіздер мен байлардың арасындағы таптық бҿлінушілікті, дҽстҥрдің 

еленбеуі сияқты кемшіліктерді аша білген. Адамдардың бір-біріне деген мейірімі мен 

бауырмалдығы жоғалғандығын дҽл басқан. 

 «Алдар-Кҿсе» фильмі - Шҽкен Аймановтың кино ҿнеріндегі Алдар-Кҿсерҿлін 

сомдаған ірі шығармасы. Экранда халықтың сҥйікті кейіпкері ҿзінің ақылдылығымен, 

тапқырлығымен, кең пейілділігімен, ҧшқыр ойымен, даналығымен танылады жҽне 

осының бҽрі ҽзіл-қалжыңымен жеткізіледі. Алдар-Кҿсе рҿліндегі Шҽкен Аймановтың 

шеберлігі халық ертегісін қазіргі кезбен байланыстырып, ҽрі Алдардың кҿзқарасын, 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
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тҽлім-тҽрбиесін бҥгінгі кҥннің тҥсінігімен жеткізе білуі. Актердің ҿте шынайы ойыны 

экраннан Алдардың ҿзін кҿргендей ҽсер қалдырады. 

Алдар-Кҿсе фильміне режиссер халқымыздың атақты актерлерін тарта білген. 

Мысалға, кішкене ғана эпизодтық Бақсы рҿлін ойнаған ҧлы актер Елубай Ҿмірзақов 

ҧмтылмастай керемет ҽсер қалдырады. Кинорежиссер Шҽкен Айманов бҧл кішкентай 

ғана эпизодтық рҿлді ҽдейі Елубай Ҿмірзақ ҥшін енгізген. 

Бҧл кинокомедиялар арқылы ҿмірде кездесетін маңызды проблемаларды 

шешуде комедия жанрының мҥмкіндіктерін кинорежиссердің барынша пайдалана 

білуі ҥлкен шеберлікті кҿрсетеді. 

Қазақ тілін оқыту ҽдістемесінде аталмыш тақырып ҽріқарайғы қолданбалы  

зерттеуді талап ететін тақырып болып табылады. 
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ЗАМАНАУИ ҼДІСТЕМЕЛІК ТЕХНОЛОГИЯНЫ ҚОЛДАНА ОТЫРЫП ШЕТ 

ТІЛІН ОҚЫТУДЫҢ МАҢЫЗЫДЫЛЫҒЫ 

 

Қазіргі таңда жоғары оқу орындарында ағылшын тілін оқыту ҽдістерінің тҥрлері 

аз емес. Ҽрбір ҽдістің ҿзіндік ерекшеліктері бар, кейбір ҽдістер кеңінен тараса, ал 

кейбірі сирек қолданылады.  

Ағылшын тілін оқытудың ҽдістері кҿп жҽне жаңа ҽдістер шығуда, ҽр 

оқытушының ҿзіне оңтайлы жҧмыс ҽдісін таңдауына мҥмкіндігі бар. Жоғары оқу 

орындарында ағылшын тілін оқыту ҥшін бҽрінен бҧрын классикалық ҽдістер жиі 

қолданылады. 

Бҧл мақалада ағылшын тілін оқытуда тиімді деп табылған ҽдістеріне тоқталамын 

Кҿп қолданылатын ҽдістердің бірі- жобалау ҽдісі. Бҧл ҽдістің мҽні сіз ҥйренген 

материалдарыңызды іс-тҽжірибеде қолданасыз. Мысалы, сіздің сабағыңыздың 

тақырыбы ―Тапсырыс жеткізушімен e-mail арқылы байланысу‖. Мҧны қалай ҥйренуге 

болады? Бҧл ҥшін ҽрбір студент немесе студенттер тобы фирмаға хат жазу шаблонын 

ҥйрену тапсырмасын алады. Дҧрыс хат жазу ҥшін қажетті жаңа сҿздермен жҧмыс 

жҥргізіледі, содан кейін фирмаға хат жазылады(фирма туралы егжей-тегжейлі 

оқытушы ақпарат береді). Осылайша, сіз ағылшын тіліндеіскери дайын жобасын 

жасайсыз. Бҧл ҽдістің тиімділігі сіз ҿмірде кезігетін тапсырмамен жҧмыс жасайсыз. 

Сонымен қатар тілді ҥйрену сапасы басқа тҽсілдерге қарағанда жоғары.[1 б.64] 

Жобалауды меңгерген оқушы, меңгерген жҧмыс қҧралдары мен тҽсілдерін 

жҥзеге асыра отырып, шығармашылық ойлауды ҥйренеді, ҿз іс-қимылдарын ҿздігінен 

жоспарлайды, болуы мҥмкін нҧсқаларды болжайды, алдында тҧрған міндеттерді 

шешеді.Жобалау мҽдениеті кҿптеген білім беру тҽжірибелері саласында жобалау 

ҽдістері  жҽне оқытудың жобалау ҽдісі тҥрінде енгізілген. 
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Шетел тілін ҥйретудің ҽдіскерлер қолданып жҥрген тағы бір тҽсілі- 

жаттықтыру(тренинг) тҽсілі. 

Егер сіз бҧрын тренингтерге қатысып жҥрген болсаңыз, бҧл тҽсілді жақсы 

білесіз. Сабақта сіз аздап теория ҥйренесіз, артынша соны тҽжірибеден ҿткізесіз. 

Кейін тағы жаңаақпаратты меңгеріп, тағы ҥйренгеніңізді қолданасыз. Тренингтің 

кілті- дайын ақпарат берілмейді, оның мҽнін ҿзіңіз ізденіп табасыз. Яғни, сіз ҿзіңіз 

ҿзіңіздің тілді ҥйренуіңізге белсенділік танытасыз. Белсенділік таныту жоғары 

деңгейде жаңа материалды меңгеруді жҽне оны тҽжірибе барысында бекітуді 

қамтамасыз етеді.  

Студенттердің сабаққа белсенді қатысуы жҽне ағылшын тілінде ҥйде белсенді 

жҧмыс жасауына ҥлкен мҽн берілуі керек. Оқытушының негізгі міндеті студенттің 

ҽлсіз жҽне мықты жақтарын білу. Оны студенттің ҿзіне білгізу. Мысалы, студент 

аудио материалдарды тыңдау барысында тҥсініп-қабылдауы тоқтаса, бҧл оның ҽлсіз 

тҧсы. Бҧл ҽлсіздігін жою ҥшін ағылшын тіліндегі ҽуендерді, аудио лекцияларды кҥн 

сайын бес минуттан бір сағатқа дейін кҿбейтіп тыңдауға кеңес беру керек. 

Ҥй тасырмаларды, сабақта ҿткен материалдарды бекітуге немесе келесі сабаққа 

жҽй дайындалуға мҥмкіндік береді. Тапсырма ҿткен тақырыпты бекітуге арналған 

болуы міндетті. Ережеге сай ҥй тапсырмалары сабақтағы тапсырмаларға ҧқсас 

болады, сондықтан оны орындауға отыз минуттан артық кетпейді. Егер студент ҥй 

тапсырмасы бойынша тҥсінбеген тҧстары болса, кітаптан жауабы табылмаса, оны 

келесі сабақта сҧрау ҥшін белгілеп қоюды міндеттеу керек. 

Жаңа сҿздерді меңгерту. Мысалы, сабақта немесе сабақтан тыс уақытта 

студенттің бір кісімен ҽңгімелескісі келді, ал оның сҿздік қоры жетпейді. Ҿкінішке 

орай, мҧндай жағдай ағылшын тілінде жиі кездеседі. Оған кҿмектесу ҥшін белгілі 

тақырыптарда қарым-қатынас жасау ҥшін қажетті сҿздер тізбесі жасалуы тиіс. Жаңа 

сҿздердің тізімін жаңа тақырыпты ҿткенге дейін студентке беру керек. Сабаққа дейін 

сҿздер мен айтылымдардың біршамасын студент жаттап алса, сабақ барысын 

жылдамдататыны белгілі. Сабақта осы жаңа сҿздерді тҽжірибеде пайдалану бойынша 

ойындар ҧйымдастырылуы керек (сҿзді есте сақтау сапасын арттыру ҥшін). [2 б 50] 

Тілді ҥйренудің ҽдетте тҿрт дағдысы бар 

 

 

    тыңдалым        айтылым   жазылым  оқылым 

 

Олар студенттің тіл ҥйренуі ҥшін маңызды. 

Ағылшын тілін тыңдау арқылы тҥсініп-қабылдау ең қажетті дағды. Адамдар 

арасындағы қарым-қатынас екі жақты болатындықтан ҽңгімелесуші адамның сҿзін 

тҥсінуіңіз керек емес пе? Сҧхбаттар мен мҽтіндер, радио бағдарламалар мен 

фильмдердің, сериалдардың ҥзінділерін тыңдау, кҿру жҽне т.б. Ҽрбір сабақта жҽне ҥй 

тапсырмасында қаралуы қажет. 

Оқылым. Студенттердің ағылшын тілі сабағында дауыстап оқуы ҿте пайдалы. 

Мақсаты біреу- айтылуы мен интонациясын тҥзету. Ағылшын тілінде сҿздердің 

айтылуы мен жазылуы екі тҥрлі болғандықтан кҿру жҽне есту жадтарын біріктіру 

керек. 

Айтылым. Айтылымда интонация дҧрыс болуы тиіс. Дҧрыс айтылған сҿз дҧрыс 

тҥсінудің кепілі,ал интонация эмоцияны білдіреді. Мысалы IELTS бойынша 

емтиханда емтихан алушы айтылым дҧрыс болмаса, 25% балл кемітеді. Сондықтан 

студенттің сҿзді дҧрыс айтуына  жаттықтыру міндет. 



217 
 

Жазылым. Мазмҧндама, хат немесе іскери ҧсыныстар жазу ҥшін белгілі 

талаптары бар. Сабақтарға хаттардан ҥзінділер жазуды қосамыз. Бҧл жаттығулар 

студенттің жазылыммен қатар ауызша сҿйлеуін бекітуге жҽне грамматикалық 

материалдарды дҧрыс қолдана білуіне кҿмектеседі. 

Заманауи оқыту ҽдістерінің қазіргі тарап жатқан тҥрінің бірі қашықтықтан 

оқыту. Бҧл тек біздің еліміздің ішінде ғана емес оқимын деген оқушыға сырттан 

оқытушылар табуға болады. 

Қашықтықтан оқыту- бҧл ҽдісте оқушы оқытушыдан алыста болады. Біздің 

елімізде, шетел тілін оқыту тҽжірибесінде бҧл ҽдіс кеңінен ҿріс жая қойған жоқ. 

Ағылшын тілін сырттай оқу курстары жҽне шетел тілін ҿз қалауымен 

ҥйренушілерҥшін бҧрын оқу теле- жҽне радиобағдарламалар болатын. Ҧзақ уақыт 

қашықтықтан оқытудың тиімді жолдары іздестірілді. Кҿрнекілік ретінде баспасҿз 

қҧралдары мен қатар телевидение жҽне бейнежазбалар, соңғы жылдары CD-ROM 

кеңінен қолданылды. Дегенмен, оқытушы мен оқушы арасындағы кері байланыстың 

болмауынан бҧл ҽдіс сҽтсіз болып келді.[3] 

Тҥрлі елдердің университеттері қашықтықтан оқыту мақсаты ҥшін 

компьютерлік телекоммуникация технологиясын қолдану мҥмкіндігіне назар 

аударды. Компьютерлік телекоммуникация негізінде мынадай мҥмкіндіктерге қол 

жеткізуге болады: 

-Қашықтықтан кез-келген ақпаратты жылдам жіберуге; 

-Бҧл ақпаратты қажетті мерзім ішінде сақтауға жҽне қайта ҿңдеуге жҽне т.б; 

-Осы мақсат ҥшін арнайы қҧралдар кҿмегімен интерактивтілік кҿрсету; 

-Мультимедиалық ақпарат жҽне оқытушы мен оқушы арасындағы жедел кері 

байланыс; 

-Тҥрлі ақпарат кҿздеріне, сонымен қатар, қашықтықтағы жҽне белгіленген 

деректер базасына, Интернет жҥйесі арқылы ҽлем бойынша ҿтіп жатқан кҿптеген 

конференцияларға қолжетімділік 

-Бірлескен телекоммуникациялық жобалар мен халықаралық, электрондық 

конференциялар, компьютерлік, аудио, бейне конференциялар ҧйымдастыру; 

Қашықтықтан оқытудың кез-келген тҥрі тҿрт факторға байланысты: 

1. Оқытушы мен оқушыларға ара қашықтықтарына қарамастан тиімді ҿзара 

ҽрекет жасағанда; 

2. Сонымен қатар педагогикалық технологияларды қолданғанда; 

3. Ҽзірленген ҽдістемелік материалдардың тиімділігі мен оларды жеткізу 

тҽсілдерінде; 

4. Оқушылармен кері байланыс болғанда 

Басқаша айтқанда қашықтықтан оқытудың тиімділігі ҧйымдастыру мен 

пайдаланылатын материалдардың сапасына, сонымен қатар бҧл ҥрдіске қатысатын 

педагогтың шеберлігіне байланысты. 

Қашықтықтан оқытудың тиімділігі ҥшін мынадай сипаттамалары болады: 

Қашықтықтан оқыту білім беру бағдарламасының кілттік ҧғымы- 

интерактивтілік. Қашықтықтан оқыту курстары оқушы мен оқытушы арасындағы 

барынша интерактивтілікті, оқушы мен оқу материалдары арасындағы кері 

байланысты, сонымен қатар, топпен оқыту мҥмкіндігін беруді қамтуы тиіс. Кері 

байланыс жедел, операциялық, сондай-ақ мерзімді ҧзартылған сырттай бағалау 

тҥрінде болуы керек. 

Оқытудың кез-келген жҥйесі оқытудың барлық ҥрдістерінің 

(мақсаттары,қҧралдары,материалдары жҽне т.б.) квантталуын ҧсынады. Квантталмаса 
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мақсат тҥзу болмайды, материалдар қолайсыз, шарты оңталанбайды, ал қҧралдары 

ақылға қонымсыз болады.[4.б.37] 

Оқыту ҥрдісін жҥйелі ҧйымдастыруға оқу ҥрдістерінің тҥрлі деңгейлері жатады: 

1. Оқыту сатысының деңгейі (бастауыш,орта,жоғары); 

2. Сатылар аралығында анықталатын оқу кезеңдерінің деңгейлері: 

3. Кезеңдер деңгейі (лексикалық,грамматикалық дағдыларды қалыптастыру 

кезеңі, дағдыларды жетілдіру кезеңі, игергенін дамыту кезеңі); 

4. Кезеңдер мен кіші кезеңдер ішінде анықталатын оқыту сатысының 

деңгейі(еліктеушілік(имитация), алмастыру, ҿзгерту,  кҿшіру, қиыстыру); 

Ғалымдар жҥргізген сараптама негізінде қазіргі кезеңдегі ағылшын тілін оқыту 

ҽдістемесінің даму ҥдерісіне мыналарды айтуға болады: 

-ҽдістерді, тҽсілдерді жҽне оқыту мақсаты мен жоспарланған тілді меңгеру 

деңгейіне байланысты, оқушылар контингенті мен оқыту шартына қарай саралаудың 

кҥшеюі; 

-аударма ҽдістердің қысқару ҥдерісі; 

-оқушылардың ҿзара ҽрекеттестік жҽне сҿйлеу белсенділігің артуы; оқу 

ҥрдісінде техникалық жағдайды пайдалану; 

-оқытуда жаңа техникалық қҧралдарды қолдану; 

-заманауи оқыту жҥйесінде тҥрлі ҽдістер элементтерін біріктіру. 

Жалпы бір ҽдістен гҿрі оқушыға сҽйкес бірнеше ҽдістердің жақсы жақтарын 

біріктіріп қолдану тиімді. Қазіргі сҽтте ҽмбебап ҽдіс жоқ, кез-келген ҽдістің тиімділігі 

кҿптеген факторларға байланысты. Ҽдістердің даму кезеңінде ҽдістерде біріктіру 

арқылы қолданылу ҿз тиімділігін кҿрсетуде. Тҥрлі ҽдістердің жақсы элементтерін 

ҿздеріне жинаған ҽдістер жиынтығы қҧрыла бастады деп айтуға болады. 
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О. БҾКЕЙ ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ ДИАЛЕКТИЗМДЕР 

 

Кҿркем мҽтін – ҧлттық мҽдениеттің тілдік кҿрінісі, айнасы. Кҿркем шығармалар 

арқылы автордың танымдық аясы мен ақиқат дҥниені бейнелеу қабілетіне қарай 

жазушы баяндап отырған ортаның мҽдениетін, тҧрмыс-тіршілігін, танымдық 

ерекшелігін анықтауға болады. Ҽрбір кҿркем шығарма – бҧл ҧрпақтан ҧрпаққа 

қалатын мҧрағат. Сондықтан жазушы тіліндегі ҽрбір тілдік бірлік сол заманның 

http://festival.1september.ru/articles/527303/-
http://festival.1september.ru/articles/527303/-
http://www.uchiyaziki.ru/index.php/statti-po-angliyskomu-yaziku/868-metodika-prepodavanija-angliyskogo-jazyka-
http://www.uchiyaziki.ru/index.php/statti-po-angliyskomu-yaziku/868-metodika-prepodavanija-angliyskogo-jazyka-


219 
 

мҽдениетінен, ҿмірлік болмысынан шынайы ақпарат беретін тарихи мҧра десек те 

болады.  

Кҿркем ҽдебиет дҥниесінде қалам тартқандардың бірқатарында, соның ішінде 

жазушы жерлесіміз О.Бҿкейде де, қазақ тілінің сҿз мҧрасын сарқа пайдалану ҥрдісі 

айқын сезіледі. Осы ниетпен сирек сҿздерді, кҿне сҿздерді, қолдану аймағы тар 

жергілікті сҿздерді жҽне жазушы ҿзі ҧсынар жасанды сҿздерді еркін жҽне молынан 

кҽдеге асырған ҽрекет-бағыт байқалады.  

Жергілікті тілдік ерекшеліктер – жалпыхалықтық тіліміздің бір аймаққа тҽн 

тілдік кҿрінісі. Ол аймақтың тілдік материалы жалпыхалықтық тіл арнасымен 

астасып жатады да, кейбір дыбыстық, грамматикалық, лексикалық ерекшеліктері 

жағынан одан ажырап тҧрады. Жергілікті ерекшеліктер 3 топқа бҿлінеді: 

1. Фонетикалық ерекшеліктер.Бҧл ерекшеліктер кейбір дыбыстардың ҿзара 

алмасуымен, дыбыстардың жуан-жіңішке айтылуымен немесе кейбір дыбыстардың 

тҥсіріліп не қосылып айтылуымен байланысты. Мысалы: пысқан – піскен, құлдану – 

қолдану, маңлай – маңдай, чақыру – шақыру, беш –  бес. 

2. Грамматикалық ерекшеліктер сҿздердің тҧлғаларымен, олардың тҥрленуімен 

немесе сҿздердің тіркесімдік ерекшеліктерімен байланысты. Мысалы: оңтҥстікте 

бҧйрық райдың барғын, келгінтҧлғалары кездеседі. Шығыс Қазақстанда кҿсемшенің -

ғалы, -гелі, -қалы, -келі жҥрнақтары -ғайы, -гейі, -қайы, -кейі тҧлғасында айтылады. 

3. Лексикалық ерекшеліктер. Бір нҽрсенің атауы не оның сын-сапа қимылының 

ҽр жерде ҽртҥрлі аталуымен байланысты болады. Мысалы: иінағаш-әпкіш, күйенте, 

құрамыс, мойынағаш т.б. Осы 3 топтың сандық арақатынасы тҧрғысынан алып 

қарағанда, лексикалық ерекшеліктердің ҽлдеқайда басым екені байқалады [1, 7б.]. 

Кҿрнекті суреткер О.Бҿкей шығармашылығын ҽртҥрлі қырынан қарастыруға 

болады. Оның соңында қалған мол ҽдеби мҧраның назар аударуда қажет ететін тҧсы 

да – жазушы қолданған кҿркемдік ҽдіс пен оның бейнелеу тҽсілдері.  

Автордың даралықты, жазушының ҿз қолтаңбасын танытатын стильдік 

амалдарының бірі – кейіпкерлерді сҿйлету, ойлату тҧстары. Бҧл саладан қарағанда, 

О.Бҿкей тілге аса бір ҧқыппен қарайтын, сҽйкестік, орындылық дегендерге 

интуициясы мен білігі кҥшті қаламгер екені кҿрінеді. 

Кҥнделікті сҿйлесуді берген диалогтер ауызекі сҿйлеу тіліне тҽн сҿздермен, 

ретіне қарай кҿбінесе қысқа, шағын сҿйлемдермен келеді. Мысалы, қыстың кҿзі 

қырауда, тау ішінде трактормен адасып жҥрген ҥш жігіттің диалогі былайша беріледі: 

...Сол ҥнсіздікті Нҧрдың гҥрілдеген жуан даусы бҧзды: 

- Етекке тҥсіп, ҿзектен қҧлдай тауды шыр айналып, ҿз ізімізді қуалай қыр 

желкесінен келсек қайтеді? 

- Ҽкіри, ол да ақыл, - деп Жан тҧңғыш рет пікір айтты. 

- Сай табаны қандай кҥйде екенін қайдан білеміз. Қардың асты толған тас 

немесе сор батпақ болса... 

- Қыста батпақ болушы ма еді, ҽкіри, - деді Жан қарап отырмай(Ҽн салады 

шағылдар, 20). 

Ҽрі қарай да кейіпкерлердің кҥнделікті сҿйлесулері осындай артық сҿзсіз, 

жасанды тілмарсымай келеді [2, 131б.]. 

Кҿпшілік оқырманға бейтаныс, шала таныс сҿздер қатарынан табылатын бір 

алуан элементтер Оралхан Бҿкей тілінде де бар. Олар: ар-ҥр секіру, озандаған дауыс, 

озандау, лақса, селбесу, аңқос, қоймірет, ҧлы жіңгір, айқҧлақ ерке, айқҧлақтана шабу, 

дҽреттену, пҽрек, аталақтау, жҿш, аңсырау, бақида, қолаба, лҽуки, қапшағай, 

қимылдау сияқтылар. Бҧлардың бірқатары: албаты, лақса, қолаба, ҽспенсу, 
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қаңғылестеу, озандау, лҽуқи, аталақтау, асай-мҧсай, бҽкҥн-шҥкін, ар-ҥр секілділер 

қолданылу ҿрісі шектеулі жергілікті сҿздер болар, ал қоймірет, ҧлы жіңгір, селбесу, 

айқҧлақ ерке, перен жҿш, алғҧлымдау тҽрізділер сирек кездесетін ҿте бір образды 

элементтер болады [2, 137б.]. 

Біз сҿз етіп отырған О.Бҿкей шығармаларында дыбыстық ерекшеліктердің 

біразы қолданылған.О/Ӛ алмасуы мына сҿздерде кездеседі: доңғалақ – дӛңгелек, 

доңғалау – дӛңгелеу. Мысалы: Ҽмірқҧл осы сҿзді асығыс айтты да, автоклубқа мініп, 

қыстаққа қарай доңғалай жҿнелді [3, 25б.]. 

А/Ә алмасуы: жәйіміз – жайымыз. Мҥмкін, содан шығар жҽйіміз жарасқан емес, 

ылғи кҥрең қабақ жҥретінбіз [3, 145б.].Уәйімі – уайымы. Жҥрегін қызғаныштан гҿрі 

аяушылық уҽйімі сыздатқандай, қабағын кіреукелендіре қарап ҿтті [3, 103б.]. Зәлім – 

залым. Ҽй, қақпас-ай, жердің жыртығын жамаған зҽлімсің-ау [4, 144б.]. 

Д/Т алмасуы. Тҥркі тілдерінің фонетикалық заңы бойынша сҿз басында д 

дауыссызының жиі қолданылуы оғыз тілдеріне тҽн ерекшелік. Осыған байланысты 

профессор С.Аманжолов пен Ж.Досқараев сҿз басындағы қатаң т орнына ҧяң д 

қолданылуы оғыз тілдерінің ҽсері деп қарайды. О.Бҿкей шығармаларынан мына 

мысалдарды келтіруге болады: дізе – тізе. Дізесі дірілдеп ішке кірді, қазанды бір теуіп 

қайта шықты [4, 139б.].Дізім – тізім. Дегенмен, бармай дізімге қалғандарына іштей 

тҽубаланғандар да жоқ емес [3, 144б.]. 

С/Ш алмасуы. Бҧл дыбыстар тҥркі тілдерінің жалпы фонетикасында қызметтес 

дыбыстар. Қарақалпақ, қазақ, ноғай тілдеріндегі с дыбысының қызметін ҧйғыр, 

тҥркімен, ҿзбек тілдерінде кҿбінесе ш атқарады. Орхон-енисей жазу нҧсқаларда да 

кездеседі. Мысады: салқан – шалғам. Бҧдан гҿрі баларақ кезде қоңыр ҿгізге мінгесіп 

келіп, жайқалып тҧрған салқан, сҽбіз, кҥнбағар шҿптерін талай отап кетіп едік [3, 

418б.].Беш – бес. Мысалы, ол айтады дейді: Пақыр басым дҥниенің қҧны беш тиын 

екенін білсемші [3, 7б.]. 

О.Бҿкей шығармаларындағы грамматикалық ерекшеліктердің қатарында  

мынадай қайталама қос сҿздер кездеседі. Дәміл-дәміл – дамыл-дамыл. Мысалы: 

«Жаңа ҿкіметтің жағасына жармасқанша, аяғына жығылып, сауға сауғаласаң сойыл 

соғар білдей қызметкер болар ма едім-ау», - деген ой дҽміл-дҽміл жылтыңдап мазалап 

жҥрген-ді [3, 104б.]. Байқап-байқап қос сҿзі байқап-байырқалап тҥрінде 

қолданылады. Аспай-саспай байқалап-байырқалап қимылдасыншы, келінжан [3, 

178б.]. 

Есімшенің –ған жҧрнағының орнына –қан қолданылған. Мысалы: адымдақан – 

адымдаған. – Балаң жаныңды алып қалмас, жылатпа, онсыз да халық жауларынан 

жауап аламын деп басым ауырып тҧр, - деді қолын артына ҧстап ерсілі-қарсылы 

адымдақан нҽшҽндік [4, 114б.]. 

-шылық, -шілік жҧрнақтары О.Бҿкей шығармаларында –шындық, -шіндік болып 

қолданылады. Мысалы: кемшіндік – кемшілік. Ерегеспен бе екен, жоқ немесе іштей 

бҽсекелестікпен бе екен, зҽредей де кемшіндік жібермеуге тырысып, шаруасын 

дҿңгелетіп ҧстайтын, ҽрі тың, ҽрі сақ жҥретін [3, 97б.]. 

-де жалғаулық шылауы ки тҥрінде қолданылады. Мысалы: жҽнеки – жҽне де. 

Қамшыгер бас жарасын сезбес те еді. Сол жақ ортан жілігі быт-шыты шығып, жҽнеки 

оңбай мертіккен-ді [5, 181б.]. 

Кейбір сҿздерге –ға, -ге жалғауы қосылып қолданылады: Мысалы: Мал ашуы – 

жан ашуы деген ғой, ҽке-шешеміз қатты қапаланып, қайғырған болуға керек, ҥш кҥн 

сҥт қатпай қара шай ішіпті [3, 70б.].  
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-лық жҧрнағы орнына –дық жҧрнағы қолданылған. Бардығы – барлығы. Таң 

алдында оқыс оқиғадан жҧмысшылардың бардығы да ҿре тҥрегелді [3, 134б.]. 
О.Бҿкей шығармаларында кездесетін тағы  бір ерекшелік – ҽдеби тілдегі 

сҿздердің кейбіреулерінің ықшамдала қолданылады. Мысалы: сонсоң – сонан соң. 
Сонсоң отардың шетіне келіп қисаятын, қисайып жатып, қалғып кетер еді [6, 76б.]. 
Бар болатын етістігі бар-тын тҥрінде қысқартылып қолданылған. Мысалы: Тҥйенің 
басында да дҽл осындай сарсаң хал бар-тын [3, 189б.]. 

О.Бҿкей шығармаларындағы лексикалық ерекшеліктерге тоқталайық. 
Жертӛле. Жер ҥй, жерді қазып жасаған ҥй. Мысалы: Жыл бойы жертҿлеге 

бҥлдірмей сақтап қоямыз [3, 148б.].  
Жер кепе – жер ҥй. Баспана дегенде Қҧландыдағы біртіндеп отырықшылыққа 

айналған ескі там, жер кепе, айналасын қар тҧтқан қараша киіз ҥй [26, 204б.]. 
Сеңке. Ауыз ҥй, кіре берістегі бҿлме. Мысалы: Осы кезде алдыңғы сеңкенің арғы 

есігі тықырлады [3, 307б.]. Мағаштың сеңкесінде керосин қҧюлы тҧр екен, танып 
алып келдім [4, 152б.]. Бҧл сҿз Қазақстанның басқа жерлерінде сенек, дәліз 
тҧлғаларында қолданылады.  

Мойынағаш. Иінағаш. Мысалы: Екі иіні талып мойынағашпен жанталаса су 
тасыды [3, 16б.]. Бҧл сҿз Қарақалпақстан қазақтары тілінде кездеседі. 

Терте – арбаның жетек ағашы. Мысалы: Заузаның алдыңғы екі тертесін ҽкем 
ҥзеңгі баулап алса, артқы қос сапты қаршыға атына артып келеді [6, 60б.]. 

Асжаулық. Дастархан. «Бисмилла» деп қара ала кеседегі қаймақ жҥзген қҧла 
шайды ҧрттаған соң ғана қалған ҥшеуі асжаулықтағы дҽмге қол салған [3, 95б.]. 

Умаж кӛже. Шикі ҧннан май салып жасаған кҿже. Умаж кҿжені темір пештің 
ҥстіне қойыпты [3, 518б.].  

Ашымал – ашыған кҿже. Мысалы: Бҧлаққа беті-қолын жуып, шешесі қҧйып 
берген ашымалдан жҧтып алды да, қҧлаштай тартып сыза жҿнелді [6, 486б.]. 

Жейде. Ерлер кҿйлегі. Мысалы: Шалбар, жейдені сығып қайта келді [3, 105б.].  
Биялай. Қолғап. Мысалы: Тері биялай киген қолымен таяна ҧмтылып, 

қҧйрығымен қар сыза жорғалай жҿнелгенде, артында осылып із қалды [3, 197б.]. 
Сҥйіскеннің бҽрі махаббат, қҧшақтасқанның бҽрі адал дос емес, - деп, Аманжан былш 
еткізіп тҥкіріп, биялаймен аузын сҥртіп тастады [6, 228б.]. Шығыс Қазақстанның 
Зайсан, Тарбағатай т.б. жерлерінде «қолбақ» деп қолданылса, ал Катонқарағай 
ҿңірінде «биялай» сҿзін пайдаланады.  

Кепеш – тақия. Мысалы: Бар қолынан келгені кепеш-кепеш жидек теріп, ҽкесіне 
ҧсынады [6, 240б.]. Ол кепешін ашып, басын сҥртіп қайта киді [6, 73б.]. 

Әни – шеше мағынасында қолданылған. Мысалы: Ҽниім тамақ ҽзір болғанын 
хабарла деді, рҧқсат етсеңіздер ҽкелсек, - деп тҿмен қарады [6, 63б.]. Бҧл сҿз 
Қостанай облысында шеше мағынасында қолданылады.  

Үйелмені – отбасы мағынасында. Ҥйелмені бар сенен гҿрі менің барғаным дҧрыс 
еді [6, 329б.].  

Сондай-ақ О.Бҿкей шығармаларында қоңсы сҿзі кҿрші мағынасында 
қолданылған. Мысалы: Осындағы жылқышы қоңсылас қойшыларды жинап, Алтайға 
қарай қар бҧза беріңдер [3, 207б.]. 

Кеспір – тҥр, ҽлпет, кескін, сиық. Таң ҿте сҧлу кеспірде [6, 6б.]. 
Кәперіне – иесіне, жадына, ойына. Мысалы: Ал қаңтар болса, сенің мазаң 

ҿмірден тҥртпек кҿріп жҥргендеріңді кҽперіне де ілмей, қайта кҥн ҿткен сайын, сары 
шҧнақ аязды мазақ қылып ойнайды [3, 300б.]. 

Кірпияз – жиіркеншек. Мысалы: Ҿзі де кірпияз, бірбеткей, кісіні кҿп жақтыра 
бермейтін кінҽз неме [3, 102б.]. 
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Әйбат – жақсы. Мысалы: Ай сҽулесі жуаси тҥсіп, кілкіген дала, самалдай 
жарқырамаса да, ҽр заттың нобайын ҽйбҽт кҿрсетеді [6, 377б.]. 

Мантырау – шатасу. Мысалы: Ей, аллам-ай, сене алмай, сенерге адам таба 
алмай мантырап ҿте шығар ма екенбіз бҧл жалғаннан [3, 276б.]. Мысалы: Қой, 
мантырай бермей, бҥгін ертерек тҧрып, теңіз жағасына барайық [3, 338б.]. Бҧл сҿз 
осы мағынасында шығыс сҿйленістер тобында қолданылады.  

Зәтте болу – ығыр болу. Қҧр бекерге дауыс кҿтеріп, дауласудан ҽбден зҽтте 
болғандай ҥні жуас шықты [6, 135б.]. 

Албаты – бекер. Бҧрынғыдай емес, бақталасына албаты ҿшіккенінен де тҥк 
шықпасын білген [6, 277]б.. 

Бҥкіл сҿзінің орнына мұқым сҿзі қолданылады. Мысалы: Мҧқым ауыл қапыда 
шапқан Гитлерді, содан соң ҽлгі кемпірді қарғаған [3, 227б.].  

Кейде жазушы сипаттап отырған кейіпкерін ҿзіне тҽн ерекшеліктерімен толық 
кҿрсету мақсатымен басқа ҿңірлерде қолданылатын диалектизмдерді ҽдейі 
қолданады. Бҧл жазушының кейіпкерді неғҧрлым жан-жақты кҿрсетуге мҥмкіндік 
береді. Мысалы: «Тым болмағанда жҥзін де кҿрсетпеді-ау, жүдә, қандай қияңқы қыз 
екенсің», - деп ғайбаттады [3, 257б.]. Қарындас-ау, қарындас, ӛлә-а-а, мҧныңыз не?! – 
дауыстап еді, қыз артына қайырылмады [3, 258б.]. Сондай-ақ басқа сҿйленістерде 
қолданылатын әмәнда сҿзі қолданылған. Ылғи, ҽр уақытта мағынасында. Мысалы: Ол 
ҽмҽнда іштегі божыған ойдың тағы да ішке бҥгіп жасырып қалған [3, 68б.]. 

О.Бҿкей шығармаларында  қолданыс тапқан диалектілік лексемалардың жҽне 
диалектілік тіркестерді жинақтап, саралай келгенде, автордың белгілі бір мақсатта 
қолдану ерекшеліктері анықталады. Кҿп жағдайда сол ҿңірдің тҧрмыс-тіршілігіне, 
ҿмір сҥру болмысы мен кҽсібіне тҽн сҿйленіс қатарына ҽбден сіңісіп кеткен 
диалектілік сҿздер кеңінен кҿрініс тапқан. Кҿркем мҽтіндегі жергілікті тіл 
ерекшеліктерін зерттеу арқылы ҽдеби тіл мен диалектизмдердің ара жігін, 
диалектизмдердің ҽдеби тілге ауысу қағидаларын, диалектілер қатарында жҥрген 
этнографизмдердің жалпыхалықтық сипатын анықтауға болады. 

 
ҼДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

1. Қалиев Ғ., Сарыбаев Ш. Қазақ диалектологиясы. – Алматы, 2002. – 200 бет.  
2. Сыздықова Р. Сҿз қҧдіреті. – Алматы: Санат, 1997. – 224 бет. 
3. Бҿкей О.  2 томдық таңдамалы шығармалары.  – Алматы: Жазушы, 1994. 
4. Бҿкеев О. Ҧйқым келмейді. – Алматы: Жалын, 1990. 
5. Бҿкеев О. Ҥркер ауып барады. – Алматы: Жалын, 1981. 
6. Бҿкеев О. Ҿз отыңды ҿшірме. – Алматы: Жазушы, 1981. 
7. Бҿкей О. Қайдасың, қасқа қҧлыным. – Астана: Елорда, 1999. 

 

УДК 811.512.122(=111) 

ОЛЖАБАЕВА А.Ч., КАПЫШЕВА Г.К. 

ВКГУ имени С. Аманжолова, г. Усть-Каменогорск   

 

COGNITIVE-LOGICAL NATURE OF THE CONCEPT OF ―MOTHERLAND-

RODINA-OTAN‖ IN ENGLISH, RUSSIAN AND KAZAKH LANGUAGES 

 

Phraseological language system is characterized, like the whole language or other 

language systems, with a universal feature: that it contains both universal and particular 

properties and attributes, that are common to all systems related and unrelated languages, or 

just a few, but most of the languages or from a limited number of languages. It is this fact 

that gives reason to investigate phraseological system in terms of linguistic universals. In 
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the science is presented the view that all languages are created in the likeness and image of a 

single, universal language that can be imagined in fact and mentally, and all the specific, 

real world languages are qualified as its options, one or more system - its structure 

variety[1,19]. 
A group of scientists from around the world, is known for working on the 

reconstruction of the once single universal language. In linguistics, universals are expressed 
in convincing form that language universals are detectable at all levels of language - 
phonetic, morphological, lexical, syntactic, word, phraseological, communicative. 
Phraseological system is one of the systems from the perspective of linguistics, language 
universals[2,107]. We can apply to the typological analysis, which will reveal not only these 
or those national cultural characteristics of phraseological system of a language, but also 
some typological features relating to its systems, structures and typology units. 

Linguistics of universals analyzes and is interested in features that allow you to 
combine a variety of languages or languages. Establishing similarities and differences in 
languages of different types is one of the central problems of linguistics. In the early days of 
its development, linguistics was interested in more languages in relation to their origin. The 
nature and type of language were based on the construction of any language to any original 
condition. In recent years, the study of a common language was made by identifying 
similarities on the basis of certain characteristics or specially selected groups, justified from 
the standpoint of linguistics universals and typological linguistics. Languages are grouped 
due to the nature of the spatial distribution and juxtaposition, their local contacts, which is 
the subject of the so-called areal linguistics or on the basis of their internal consistency - the 
actual typological features, which is the subject of typological linguistics. Today linguistics 
universals are not acting as a science, and in conjunction with the typological linguistics. 
Compare: "Involvement in the study of general features for the large group of languages set 
the stage for the second stage of generalization of these features that is establishment of the 
general character of a large range of languages or all languagesof the world. That is why 
now the problem of universals of a language refers to the problem of simultaneously 
typology of languages "[2,41]. However linguistics universals and typological linguistics, 
though related, are similar but not identical to linguistic science. The similarity of 
languages, its genetic, areal, typological similarity - it is always, in the opinion of G. 
Kolshanskii, their proximity to each other in any specific characteristics inherited by them 
really. They are the real basis for the classification of languages. They are found in the 
languages themselves in one form or another of the real state of the language. It is, of 
course, about the empirical, but not the universal sign of a language. They are different 
things, and they must be distinguished: "But the establishment of a common language of 
their different levels and sub-systems, in whatever form it was carried out, there is only an 
empirical statement of some state language, a certain amount of characters. Here we must 
clearly distinguish between the language and the generalization of facts establishing 
universal sign language. Direct assertion that language universals is the generalization of 
observed facts of a language essentially bypasses the question of the nature of universals, 
since it reduces to the problem of maximum coverage of the features of a group of 
languages that exhibit some common ground"[4,93]. 

The study of a language, not related to the general supervision of some empirical facts 
and not depending on the cause of generating similarities, is a totally different field of study. 
It leaves its origins not in the study actually specific to language, but to detect signs of a 
language in general in terms of its specific character as an attribute of human activity. 
Relationship between linguistics universals and typological linguistics does not exclude, but 
confirms the vitality of the universals probability, as an exception. It is found in different 
areas and types of quasi-universal laws and is extremely important from the standpoint of 
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the theory of typological linguistics and linguistic universals. They reveal the deeper nature 
of language universals, universal processes and features in one and different languages.  

Their usage can install typologically significant features and characteristics of related 
and unrelated languages. In addition, the boundaries between the absolute and the probable 
universals are fluid or removed because of preferences and advantages in the universal 
implications. With universal implication we are not talking about type "available in all 
languages"[3,87]. Here is a particular inexact case, for example, it is just a revision of the 
implication that takes the general form, or it entails a certain refinement of relevance 
conditions of any implication. The summary for all the above can be formulated in the 
following generalizations: 

1. Methodological basis of identifying of language universals form a complex 
inductive-deductive method of analysis of language, linguistic phenomena and their 
properties in terms of their similarities and differences. 

2. It is not always necessary to divide the universals to "language ones" and "linguistic 
ones". 

3. According to its logical form language universals have many implications. In every 
case their analysis includes quantitative, statistical relationship between them. Implication-
universals are considered scientifically as informative, even though investigation of the 
possibility of identifying and set of "absolute universals." They form a set of basic 
parameters that must be the basis of case studies and is an ancillary. 

4. Based on the close relationship of linguistics universals and typological linguistics, 
typological analysis of phraseological system is considered as an effective approach and 
method for identifying and set of phraseological universals. 

5. The implication being set in the typological analysis of phraseological systems does 
not represent a universal in the narrow sense of the word, because there is no evidence of 
excluded cases. 

Central problem in the study of idiomatic universals is to determine their place in the 
typology of linguistic universals. Traditionally there are the following types of language 
universals: phonological, grammatical, semantic and symbolic. 

In modern linguistics, there is a distinction between the natural and logical-conceptual, 
extra linguistic universals, that means, between the intellectual, conceptual and linguistic 
universals. 

Universals can thus be caused by both external and internal factors. Linguistic and 
linguistic logical universals are defined also by V. A. Serebrennikov. He points out at the 
same time that language universals and logical "conceptual categories" are separate entities, 
and that linguistic identity, not conceptual features forms the basis of language universals 
[3,67]. 

In the analysis of the national language features are included, as it is known, on the 
one hand, those which are caused by the national culture of the people and a speaker, and 
those that relate to the internal organization and structure of the language system. The first 
and the second are not the same and should not be confused. 

Similarly, there is a need to consistently distinguish these two factors in the analysis of 
common, universal features of the language. It is important to point out that the existence 
and the presence of so-called "extra linguistic" (linguistic and logical, logical-conceptual, 
cognitive) universals are universally accepted. These are reality and logical-conceptual 
categories, which are reflected in mental sphere by language and expression. So they must 
also be examined in the study of a language. Considered as invalid attempt, extra linguistic 
exception of universals is caused from the scope of linguistic research or explanation of all 
the universals in all languages by external factors. 
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So the object of linguistic universals is the proper linguistic and extra linguistic 
universals. It is quite clear that there are signs of events that can be inherent and truly 
present in all languages. Each language is a sign system and it can be shown and confirmed 
empirically by studying many languages and their comparison to the deductive theoretical 
basis. However, there are many elements of reflection (so-called Noams), which relate to 
human consciousness[2,34]. 

The first are linguistic universals, the second – cognitive ones. The identification of 
both types of universals is, strictly speaking, the identification of elements of the system in 
which objects and processes of the real world are noted with human consciousness, that is, 
with Noams. 

 Many scientists differ two types of universals: a) universal properties of natural 
languages that are systemically inherent, immanent, and b) universal characteristics of 
natural languages, stemming from the fact that the world is material physical unity, much 
the same for all mankind.  

Many of the objects and phenomena of the physical world are imprinted in the 
consciousness, mind, reason, and memory of all the people. This leads to the fact that we are 
dealing with almost two not identified and no identifiable levels: 1) the linguistic level 
(language system), 2) cognitive level (cognitive-epistemological level). 

Proceeding from this differentiation typology of universals should be refined, in order 
to be able to correctly identify the location of phraseological universals. In the application 
of the two typologies a need to separate the traditional semantic universals into two groups 
arises: a) the conceptual-semantic, and b) the lexical-semantic universals (polysemy and 
synonymy). The system of phraseology distinguishes these two types of universals: 

1. Extra linguistic due to phraseological universals (i.e., those that relate to conceptual 
semantic ones) 

2. Intralanguage phraseological universals (i.e., those that relate to the lexical-semantic 
ones). 
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One of characteristic features of proverbs, consists that the most various proverbs on 

appearance can express the same thought and if even higher to lift this thought as modeled 

representation of the relations and communications between the objects entering into 

semantic structure of proverbs in the abstraction, then similar proverbs will appear even 
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more. And therefore not so casual is a fact that for a proverb of some language it is possible 

to find rather easily and quickly compliance. But at the same time it is important to pay 

attention that it doesn't mean at all that full compliance at all levels of the language 

organization of proverbs will take place: logical, syntactic, subject and figurative, semantic, 

stylistic, etc. It can extend to loans and the internationalized units which in each language 

there is a lot. In relation to others it isn't necessary to speak about full coincidence if to 

mean not one, but all aspects of its language structure. This feature of proverbs is noted in 

particular in a paremiology: "For the same reason all national collections of proverbs and 

sayings are so similar one to another, despite aspiration of originators to select the most 

specific sayings of these or those people. It is possible to find compliance for each proverb 

and a saying of other language in proverbial fund of any language. But compliance, but not 

just the same proverb. They will have the same sense, the same ratio of objects, but these 

objects (realities) will be others" [13, 246 p.]. 

Proverbs were always the most vivacious and at the same time the most stable part of 

the national languages, suitable competing with the sayings and aphorisms of outstanding 

thinkers. In the proverbs and sayings picturesqueness of national thinking was more vivid 

expressed as well as their features of national character. The proverbs and sayings are the 

paper of folklore which is short but deep in the meaning. They express the outlook of the 

amount of people by their social and ideal functions. Proverbs and sayings include 

themselves the some certain features of historical development and the culture of people. 

The semantic sphere of proverbs is very wide and cannot limit them. The proverbs 

describe the every branch of people's life. The fact is that proverbs and sayings are similar 

in meaning in spite of their diversity in form and language. 

Even if the form, the word structure and the stylistic structure of these proverbs are 

different they have the same meaning. The proverbs change their meaning andform very 

rare, they have long living features. The spreading of any proverb among people is 

implemented as slow as it is created. Proverbs are retest by geographic area which is going 

to admit it only after that the proverb can become its property. 

Many scholars tried to do the researches to show the differences between proverbs and 

sayings in order to point out their border of limit. One of the outstanding Russian scholars 

the author of "dictionary of vivid Russian language" and "the proverbs of Russian nation" 

V.I. Dal wrote: saying is the bud and proverb is the fruit. So from this point of view we can 

see that proverbs express the full finite meaning and saying is a phrase which expresses the 

fugitive meaning. The sayings are considered to be the half part of the proverbs. We can 

also add that proverbs and sayings are separate genres which are different from each other. 

The meaning and explanation of these terms in Turkish language show that the semantically 

their meanings are various and this fact confirms our above given ideas. 

The place of proverbs, sayings and familiar quotations with respect to set expressions 

is a controversial issue. A proverb is a short familiar epigrammatic saying expressing 

popular wisdom, a truth or a moral lesson in a concise and, imaginative way. Proverbs have 

much in common with set expressions because their lexical components are also constant, 

their meaning is traditional and mostly figurative, and they are introduced into speech 

ready-made. That is why some scholars following V.V. Vinogradovthink proverbs must be 

studied together with phraseological unites. Others like J. Casaresand N.N. Amosova think 

that unless they regularly form parts of other sentences it is erroneous to include them into 

the system of language because they are independent units of communication. N. N. 

Amosov even thinks that there is no more reason to consider them as part of phraseology 

than, for instance, riddles and children's counts. This standpoint is hardly acceptable 
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especially if we do not agree with the narrow limits of phraseology offered by this author. 

As to the argument that in many proverbs the meaning of component parts does not show 

any specific changes when compared to the meaning of the same words in free 

combinations, it must be pointed out that in this respect they do not differ from very many 

set expressions, especially those which are emotionally neutral. Another reason why 

proverbs must be taken into consideration together with set expressions is that they often 

form the basis of set expressions. For example; the last straw breaks the camel's back: the 

last straw; adrowning man will clutch at a straw: to clutch at a straw; it is useless to lock the 

stable door when the steed is stolen: to lock the stable door 'take precautions when the 

accident they are meant to prevent has already happened'. Both set expressions and proverbs 

are sometimes split and changed for humorous purposes, as in the following quotation 

where the proverb. All is not gold that glitters combines with an allusion to the 'set 

expression golden age: It will be an age not perhaps of gold, but at least of glitter. 

Taking a familiar group of words: A living dog is better than a dead lion (from 

Ecclesiastes) and turning it around, a fellow critic once said that Hazlitt was unable to 

appreciate a writer till he was dead" that Hazlitt thought a dead ass is better than a living 

lion. A. Huxley is very fond of stylistical, mostly grotesque, effects achieved in this way. 

So, for example, paraphrasing the set expression marry into money he says about one of his 

characters, who prided herself on her conversation, that she had married, into conversation. 

Lexicology does not deal more fully with the peculiarities of proverbs created in 

folklore, they are studied by folklorists, but in treating units introduced into the act of 

communication ready-made we cannot avoid touching upon them too. 

Quotations from classical sources were once a recognized feature of public speech 

'times change, and we change with them'; I fear the Greeks, even when bringing gifts'. Now 

they are even regarded as bad form because they are unintelligible to those without a 

classical education. So, when a speaker ventures a quotation of that kind he hastens to 

translate it. A number of classical tags nevertheless survive ineducated speech of many 

countries, in Korean no less than in English. There are the well-known phrases, such as for 

this special reason'; 'in good faith'. 

In giving this review of English set expressions we have paid special attention tothe 

fact that the subject is a highly complex one and that it has been treated bydifferent scholars 

in very different ways. Each approach and each classificationhave their advantages and their 

drawbacks. The choice one makes depends on the particular problem one has in view and 

even so there remains much to be studied in the future. It is likely unreasonable to imagine 

that the proverb could have its say, about the matters which have no social relevance or 

topicality, or in situations including no alternatives, or that it could state something with 

entire indifference, or put forward statements which let no strategic (prescriptive) advices or 

hints to be derived from them. It also appears to be obvious that a proverb cannot order, 

interdict, advise anything without qualifiying previously as good or bad (or axiologicaliy 

irrelevant) either the suggestable or forbiddable activity or attitude itself or something 

linked to this activity or attitude, e.g., its end, means, degree of intensity, speed, time, place, 

etc.; and if the proverb puts forward appraisals, these appraisals are, in turn, likely to be 

founded on some cognized truths, laws and, regularities (or current opinions, beliefs or at 

least prejudices). 

Similarity of proverbs will be more volume or bigger in their aspect structure if to 

reduce the level of comparison of the correlated proverbs. Especially it is clearly 

demonstrated by proverbs within one logical-theme group. Here similarity reaches very high 

degree. But, nevertheless and very faithful proverbs differ in some aspect of the semantic 
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contents. One stylistically, others – character of images, the third the fact that in a positive 

or negative form approve thought the fourth differ in the direction of the description of the 

same thought, the fifth – direct and return representation of the same thought, etc. In other 

words, the same invariant thought can be expressed absolutely differently, that is a large 

number of different logical forms, but not distorting in any way, and on the contrary, the 

thoughts which are completely supporting invariant essence. At the same time supervision 

of scientists that the similar variation of faithful proverbs, is similar described above is of 

special interest, it is peculiar to one and all languages (a proverb of 72 languages). And 

generates even more that according to results of the proverbs which are carried out in this 

area, at each people in accuracy two details of a variation repeated. This fact should be 

considered as convincing confirmation to the fact that the thinking of people has uniform 

universal character at the different levels of cogitative operations – at the level of the 

organization, formation of thought, various types of judgments, conclusions and at the level 

of a variation and transformation of the same thought. Therefore proverbs of various 

logical-theme groups find a big community and identity in all ratios of an initial form, 

thought and its transforms, transformations. Among such transformations the known 

regularities united in the corresponding researches in a typology are observed. It looks as 

follows on the example of the analysis of initial thought of proverbs of the same logical-

theme group, for example, under the conditional name "own or someone else's". The initial 

thought of proverbs of one logical-theme group says "Own always good" or "If your own, 

then good". This initial thought of proverbs of the called logical-theme group transforms, 

transformations of its following type can transfer in Russian, keeping, of course, invariant 

sense of an initial nuclear form [14, 21-215 p.]. 

Positive forms. In them the main object is presented in the positive form, without 

denial. In this type different forms of realization positive a transform of a nuclear form 

differ in turn.In one case this thought is expressed in the figurative generalized form "to 

each his own moon it seems", in another – through denial of opposite thought "The own 

can‘tbe good", "The own no bad", "If the own, then it not bad", in the third – through a 

combination of both reduced forms, compare: "The own always good also can‘t be bad".So, 

for example, at all the subject and figurative difference of a proverbOne drop of poison 

spoils the whole tune of wine – Ложка дегтя портит бочку меда - Бір қарын майды бір 

қҧмалақ шірітеді, serve as signs and models of the same idea, truth or a standard 

situation.It in general can verbally be characterized so: "One small thing can strongly do 

much harm". Coinciding according to the logical and semantic contents proverbs of three 

languages differ, of course, first of all, that image and those figurative oppositions through 

which the standard situation and elements and the relations opposed in it is reflected. In the 

English proverb – it is "poison" and "the spoiled wine", in Russian - "tar" and "honey", in 

Kazakh - "dung" and "oil". However, they lead to the same notional and semantic result. All 

of them contain the same logical basis and an essence of the relation: in all three cases both 

components in all three types of oppositions are naturally incompatible, naturally exclude 

each other. Proverbs of this sort in proverbial ranks find, as a rule, and a lot of another 

distinctions semantic, stylistic, etc. They are quite often very essential, but not in which 

measure don't influence a uniform logical basis of contents and uniform actual sense of all 

three proverbs. So, for example, proverbsBirdsofar featherflocktogether – Рыбак рыбака 

видит издалека - Балықшы балықшны алыстан кҿреді,express one general or similar 

situation and idea "the own always to his own aspires". However more fully and adequately 

the situation is reflected and the idea is expressed after all by the Russian and Kazakh 

proverbs, and the English proverb is constructed on a bit different logical structure and on 
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absolutely othertype subject and figurative structure. Therefore if it is not completely fits 

into this proverbial row. 
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АЛАШ ҚОЗҒАЛЫСЫНЫҢ ШЫҒЫС ҾҢІРІНДЕГІ  

ҚАЙРАТКЕРЛЕРІ ДЕРЕКТЕР МЕН ТАРИХНАМАДА 

 

1991 жылы қазақ халқы ҿзінің армандаған тҽуелсіз мемлекет мҽртебесіне 

жеткеннен кейін тарихымыздың бҧрмаланып, шындыққа жанаспайтын тҧрғыда 

баяндалып келген мҽселелерін зерттеп, жаңғырту мҥмкіндігі туды.  

1905 жылы қҧрылған «Қазақ конституциялық-демократиялық партиясы мен 

1906 жылы «Халық еркіндігі» (кадеттер) партиясын қоспағанда «Алаш» партиясы-

қазақтың тҧңғыш ҧлттық-демократиялық партиясы. Нақтырақ айтқанда, 

Қазақстандағы қазіргі саяси жҥйе мен партиялық институттың бастауы.  

Алаш қозғалысының қайраткерлері турасында сҿз қозғағанда біздің белгілі 

тҧлғаларды ғана білетініміз анық. Тҽуелсіздікке қол жеткен қазақ жҧртына есімдері 

тарихта беймҽлім болып келген алаш азаматтарының қайта оралуы халқымыздың 

сана-сезімін бір сілкіндіріп, рухани ҿмірімізге серпін бергені ақиқат. Сондықтан да, 

біртуар ҧлдарымыздың ҿмірі мен халық ҥшін атқарған қызметін жан-жақты, терең 

зерттеу, олардың ҽрқайсысын халық арасында насихаттау – бҥгінгі кҥн тҽртібінде 

тҧрған кҿкейкесті мҽселе. Себебі, дара тҧлғалардың ҿмірін, олардың халық игілігі мен 

болашағы ҥшін сіңірген еңбектерін жҽне жалпы философиялық, қоғамдық саяси, 

қҧқықтық кҿзқарастарын зерттей отырып, бҥкіл тарихи процесті, оның даму барысын 

жете тҥсінуге болады.  

Бҥгінгі кҥнге дейін біраз зерттеушілер Алаш қозғалысының бастаушылары 

болған, басы-қасында жҥрген тҧлғалардың сіңірген еңбектерін зерттеп, қалың 

оқырманға таныстырған болатын. Алаш қозғалысына ҽр ҿнірдің ҿкілдері қатысты. 

Олардың жасаған бағдарламаларының орындалуы ҥшін аянбай еңбек етті. Соған 

байланысты еліміздің ҽрбір  жерінен қатысқан Алашшылардың ҿмірлік жолын, 

қоғамдық қызметінің тарихын бір жҥйеге келтіріп жазу міндеті алдымызда тҧр.Соның 

ішінде, Шығыс Қазақстандық ҿкілдердің Алаш партиясының тарихында алатын 

орнын кҿрсету ҿте маңызды. Бҥгінгі таңға дейін зерттелген, зерттелу керек мҽселерді 

талдау қажет. Алаш қозғалысының тарихнамасына баса назар аудару арқылы бҧл 

тақырыптың ары қарай зерттелу жолын ашып беру мҽселесі туындайды.  

Алаш зиялыларының қоғамдық-саяси қызметі тарихын зерттеуді олардың ҿздері 

бастап берген болатын. Бҧл ретте Ҽ. Бҿкейхановтың, М. Дҧлатҧлының, М. 

Тынышпаевтың, Е. Омаровтың жҽне басқа алаш қайраткерлерінің ҿз 
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замандастарының ҿмірі мен қызметіне байланысты тҥрлі басылымдарда жариялаған 

еңбектерін айтқан жҿн.  

Ҿткен 90 жылдардың басында зерттеушілер ҥшін жабық болып келген Кеңестік 

қауіпсіздік комитетінің мҧрағат қорлары ҿз есігін ашты. Ал бҧл мҧрағат 

материалдарынсыз Алаш қозғалысының ғылыми тарихын жазу мҥмкін емес-тін. 1995 

жылы осы мҧрағат қорлары материалдары жҽне басқа дерек кҿздері негізінде 

жазылған К. Нҧрпейсов М. Қойгелдиевтің Алаш қозғалысы тарихына арналған 

монографиялық зертттеулері баспадан шықты.  

Қазақстандағы  кеңестік тарихтануда ең ҥлкен бҧрмалауға ҧшыраған, ҽрине ҧлт 

зиялыларының қоғамдық-саяси қызметі. 1905 жылғы ҧлт-азаттық қозғалысты екі 

ағымға, яғни халықтық революциялық жҽне буржуазиялық-феодалдық ағымдарға 

бҿле отырып кеңестік тарихнама ҧлт зиялыларының қызметін «буржуазиялық 

ҧлтшылдықтың» кҿрінісі ретінде сипаттап, оны бірінші ағымға қарсы қойды.Мҽселен, 

бес томдық «Қазақ ССР тарихынан» ҧлттық зиялы қауым ҿкілдері дайындаған 

Қарқаралы арыз шағымы туралы мынадай жолдарды оқуға болады: «Еңбекші 

бҧқараны революциялық кҥрестен қайткен кҥнде де аулақтауға тырысып, феодалдық-

бай жоғарғы топ пен мҧсылман дін басылары «петиция» науқанын ҧйымдастырды. 

1905 жылы 25 июльде Қоянды жҽрмеңкесінде (Қарқаралы қаласының жанында) 

байлардың съезі болып,  онда патшаға петиция «ҽзірленді». [1] 

Сҿйтіп, белгілі объективті себептерге байланысты қазақ қоғамының ҿзінің 

тарихи міндеттерін ҧғыну процесі ҽлеуметтік-саяси кҥш ретінде пҽрменді қалыптасу 

жолына тҥскен ҧлт зиялылары арқылы жҥргендігі, зиялылардың саяси бастаушы 

кҥшке айнала бастағандығы жҽне бҧл толық негізді ҽрі табиғи қҧбылыс екендігі 

ешқандай да есепке алынбады.  

Ғасыр басындағы қазақ зиялылары сан жағынан кҿп болған жоқ. Оның себебі де 

тҥсінікті. Қазақстанда бірлі-жарым орта білімді мҧғалімдер даярлайтын курстар мен 

училищелер болмаса, арнайы оқу орындары ашылған емес. Тҥрлі мекемелерде, 

ҽкімшілік орындарда қызмет жасаған қазақ мамандары, негізінен, Ресейлік оқу 

орындарында білім алды. Қазақ студенттерін Мҽскеу, Киев, Варшава, Томск,  Саратов 

жҽне басқа да ресейлік оқу орындарында кездестіруге болатын еді.  

XX ғасыр басындағы қазақ зиялыларының ҥлкен бҿлігін гимназия мен 

прогимназиялардың, медициналық училищелер мен курстардың, мҧғалімдер 

даярлайтын семинариялардың тҥлектерінене тҧрды. Олар дҽрігерлік, фельдшерлік, 

мҥғалімдік кҽсіпте, байланыс жҽне банкі қызметінде, газет пен журнал 

редакцияларында жҧмыс істеді. Зиялылар тарихын зерттеуші профессор В.К. 

Григорьев есебі бойынша, бҧл топтағы ҧлттық интеллигенцияның саны 700 

шамасында.[2] 

Солардың қатарында қазақ халқына орасан зор еңбек сіңірген, ҧлттық 

болмысымызды қайта қалпына келтіруге кҿп кҥш жҧмсаған, халқы ҥшін аянбаған 

азаматтар Шығыс Қазақстандық зиялы тҧлғалар да аз емес еді. 

Ҽлихан Бҿкейханов 1866 жылы Ҽлихан Нҧрмҧхамедҧлы Бҿкейхан Қарқаралы 

оязы, Ҽлтеке-Сырым болысы, Желтау баурайындағы Мырзатай қыстауында дҥниеге 

келген. Ауыл молдасынан сауат ашып, мҧсылманша хат таниды. Қарқаралыда 

бастауыш орыс училищесін, Омбының технологиялық училищесін жҽне 

Петербордағы орман шаруашылығы институтын тҽмамдаған.  

1905 ж I Мемлекеттік Думаға депутат болып сайланады. Ҽлиханның қарқынды 

саяси белсенділігі осы кезден басталады. Орыс баспасҿзінде қазақ мҽселесін кҿтереді. 

Тҥрлі саяси жиындарға белсене қатысады. Оның бҧл қадамына патша ҥкіметі қарсы 
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болып, оны қҧғындап, Самараға жер аударады.Ондағы 1908-1917 жылдары «Қазақ» 

газетінде «Қыр баласы» деген атпен ҿткір мақалалар жазады.  

Ҽлімхан Ермеков (1891-1970 жыл). Алаш қозғалысының ең жас, айбынды, 

кҿрнекті ҿкілі. Алашорда ҿкіметінің мҥшесі, математика ғылымдарынан тҧңғыш 

қазақ профессоры. 1917 жылы  «Алаш» партиясын қҧрушылардың бірі. Семей 

губерниясы Беріктас мекенінде мал ҿсіруші отбасында туған. 1912 ж. Гимназияны 

(Семей қ.), 1923 ж. Технология институтын бітірген (Томск қ.). Математика 

профессоры дҽрежесін иемденген. 

   Отыншы Ҽлжанов - Жетісудағы Алаш қозғалысы жетекшілерінің бірі, 

Алашорда ҥкіметінің мҥшесі, ағартушы публицист. Отыншы ҽлжанов 1873 жылы 12 

тамызда бҧрынғы Семей облысы, Зайсан уезі, Нарын болысының 6 ауылында (қазіргі 

Ақсуат ауданы, «Ақсуат» совхозының жерінде) дҥниеге келген. 1877 ж Зайсан 

қаласындағы ер балаларға арналған бастауыш орыс-қазақ училещесін ҥздік бітірген. 

Сосын қалалық училищені 1890 жылы ойдағыдай тҽмамдап, Омбы мҧғалімдер 

семинариясына емтихан тапсырып, конкурстан сҥрінбей ҿтіп, аталған семинарияның 

студенті болады. Сол кезде Омбы қаласында шығып тҧрған «Киргизская степная 

газета» мен « Дала Уалаятының газеті» атты басылымдарда қазақ халқының тҧрмыс 

тіршілігіне қатысты хабарлар мен мақалалар жазып тҧрды.  

Халел Ғаббасов (1888-1931жыл). Алашорда ҥкіметінің Семей облысынан 

сайланған мҥшесі, Ҥкімет тҿрағасының орынбасары, публицист, Алаш ҥні- 

«Сарыарқа» газетінің кезектескен редакторы, мамандығы физик-математик. 1888 

жылы  1 қазанда Семей қаласында туған. Семей ерлер гимназиясын, Мҽскеу 

университетінің физика-математика факультетін бітірген. [3] 

XX ғасырдың басында Қазақстандағы қоғамдық –саяси жҽне қҧқықтық ой-

пікірдің дамуына мол ҥлес қосқан қайраткерлердің сапынан Райымжан Марсековтың 

есімі ерекше орын алады. Оның жеке болмысы мен ҿмір белестері, белсенді қоғамдық 

қызметі мен саяси-қҧқықтық кҿзқарастары осы кҥнге дейін жабулы кҥйінде, ешбір 

ескерусіз, тіптен  атаусыз қалып отыр. Алайда, ҿз істеріміздің негізінде Райымжан 

Марсековтың азаматтық тҧлғасына баға берер болсақ, ол бізге қазақ тарихында Ресей 

студенттерінің қозғалысына белсене қатысып, самодержавиелік билікке қарсы ҥн 

кҿтерген, азаттық, реформаторлық қозғалыстың алғы шебінен кҿрінген қайраткер, ірі 

заңгер, публицист, Алаш қозғалысының белсенді мҥшесі ретінде танылады. Кезінде 

Райымжан Марсековтың есімі Ахмет Байтҧрсынов, Ҽлихан Бҿкейханов, Барлыбек 

Сыртанов, Жанша Сейдалин, Мҧхамеджан Сералин сияқты ірі қайраткерлердің 

аттарымен бірге аталғаны, оның «Дала уҽлаятының газеті», «Қазақ», «Айқап», «Сары 

Арқа» сияқты басылымдарда қазақ халқының шекесіне батқан саяси-қҧқықтық жҽне 

сан алуан ҽлеуметтік мҽселелерге қалам тартқаны, яғни ҿз елінің тағдыры мен 

болашағын ойлаған халық қайраткері болғаны тарихи ақиқат. Ендігі таңда елі мен 

жерінің тҽуелсіздігін арман етіп, сол мақсатқа бар қабілет, қызметін арнаған осы 

азамат туралы турасын айтып, тҧлғасын бағалауға мҥмкіндік баршылық.  

Райымжан Мҽрсеков 1878 жылы Ҿскемен уезінің Айыртау болысының 

топырағында дҥниеге келген. Жас кезінде Райымжан Мҽрсеков ҽкесінің қалауымен 

арабша хат таныған, кеінірек орысша ортада орта дҽрежелі білім алған. Жаңадан 

жарық кҿрген бір мақалада Райымжан Мҽрсеков Петербург қаласының артиллерия 

училищесін бітірді деген мҽлімет берілген. Бҧл дерек ақиқатқа сай келмейді, себебі 

Райымжан Мҽрсеков Санкт-Петербург университетінің заң факультетінде дҽріс алған. 

Мамандығы бойынша заңгер.[4] 
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Қазақ жастарының белгілі бір бҿлігінің ірі саяси орталықтарда оқуы, сол тарихи 

кезеңдегі саяси оқиғаларды тікелей кҿзімен кҿріп, куҽ болуы, қоғамдық жаңғыру 

жолына тҥсуге ҽрекетке кҿшкен орыс қоғамындағы демократиялық кҥштер мен 

ағымдардың ықпалын басынан кешіруі олардың қоғамдық кҿзқарасының 

кемелденуіне, саяси белсенділігінің артуына ҽсер етпей қоймады. Мҧрағаттық жҽне 

басқа деректер студент қазақ жастарының қоғамдық белсенділігінің айтарлықтай 

жоғары болғандығын кҿрсетеді. Мҽселен, Петербургтегі Орман шаруашылығы 

институтының студенті Ҽ.Бҿкейхановтың студенттік ортадағы белсенділігі туралы 

«Семипалатинский листок» газетінің тілшісі мынадай куҽлік келтіреді: «Орман 

шаруашылығы институтының студенті бола жҥріп ол (Бҿкейханов) барлық студенттік 

істерде ҥлкен белсенділік танытты, ҽруақытта солшылдар жағында табылды. [1] 

       Бҥгінгі  таңда еліміз тҽуелсіз, мемлекетіміздің іргесі берік.   Ал, сол қиын-

қыстау заманда ел арасынан ҿздерінің табиғи дарынымен, асқан білімділік 

деңгейімен, рухани парасатымен суырылып шыққан алаш азаматтары ҧлт болашағы 

ҥшін жан аямай тер тҿгіп, бостандықтың жаршылары бола білді.  
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THE REPRODUCTION OF NATIONAL-CULTURAL FEATURES OF ENGLISH 

COMPARATIVE PHASEOLOGICAL UNITS INTO KAZAKH LANGUAGE 

 

Central issue for the phraseology was the attempt to answer the question, what is the 

specificity of idioms meaning unlike the meanings of words, what is the structure of the 

content of this meaning. In other words, phraseological units-idioms continued to be studied 

"in themselves and for themselves", apart from their ability to perform certain 

communicative settings and roles in the organization of an utterance. 

During this period there was found the whole palette of phraseological units-idioms 

meanings - its objective content, as well as the whole range of evaluating-expressive 

"shades ", setting the tone to the stylistic coloring of the meaning. 

Expressive potential of phraseological units the most thoroughly described in the 

works of A.I. Fedorov, who connected it with their "connotative essence" and argued that 

phraseological units are not for the name of any new developments, but for the 

concretization and figurative-emotional evaluation of objects, phenomena, qualities, which 

were already mentioned in the language. 

Considerable attention is paid to the study of synonymy of phraseological units-idioms 

by such linguistsas A.D. Reichstein, Y.P. Solodub, M.V. Mokienko. They also engaged in 
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comparing phraseological unitsof languages with different structures at the level of identity 

or similarity, lying on the base of images. 

Since phraseology as linguistic phenomenon is a system of interconnected and 

correlative with the words and with each other, insofar phraseological units should be 

studied from different perspectives. This discipline helps to learn the literary norms of word 

usage, namely the use of set phrases, becausemistakes in speech reduce its expressiveness 

andeffectiveness. 

Words are givens, already existing in the language and embodied in the human mind 

during the development of language as means of communication, and word combinations 

and sentences are formed in the speech. Compatibility freedom is never absolute, it is 

always relative. However, in language there are many phrases that occur in the speech and 

are used in it as ready verbal units. They are so-called set expressions or, as they are often 

called, phraseological units, set phrases. Thus, in the phraseology all set expressions are 

studied: the units, which are equivalent to the word and the units, which are proper to the 

sentence in the semantic and structural relation . 

In the system of phraseological units of any language in this sense a special place is 

occupied by comparative phraseological units, because they reflect the central form of 

mental operations of people, and in this respect in every language there are their own 

stereotypes and national preferences in the comparative thinking, in building imaginative 

analogies and comparisons. 

The main structural feature of word pairs is that they are binary combinations,they 

consist of two tokens, belonging to the same part of speech. Word pairs are very productive 

group. Along with the old ones, we can observe a large number of word pairs, formed just 

recently. From the point of view of semantics, word pairs have resumptive character. 

V.V. Eliseeva, considering structural types of phraseological units, argues that "despite 

its unsemulatedness, phraseological units are quite well distributed according the types of 

forming structures ". On this basis she marks: 

1) Phraseological units, which are identical with the corresponding free phrases 

according their form (take silk, break the ice); 

2) In this group coordinative structures are formed (pick and choose, rain or shine, 

light to darkness, for love or money, by hook or by crook); 

3) Phraseological units with predicative structure (as the matter stands, before you 

could say Jack Robinson, as they crow flies). This group includes phraseological units in the 

form of imperative mood (Take it easy! Bless my soul! Take your time!), and also units of 

comparative character (as dead as door-nail, as mad as a hatter). Unimodal structures stand 

separately, consisting of one full-meaning word and one or more auxiliary words (behind 

the scenes, in the blood, for good), and verbal-postpositive phraseological units, located on 

the border of idiomatic fund (to bear up, to give in). 

Comparative phraseological units are stable and reproducible combination of words, 

phraseological specificity of which is based on the traditional comparison. 

Another important classification is the classification of V.S. Vinogradov, in his 

opinion, if we set pragmatic goals, it is advisable to subdivide set combinations into three 

large groups: 

1. Lexical phraseological units. They are semantically correlated with the words, 

conceptually similar to them. For example: синий чулок, смывать удочки, a bull in a chine 

shop, tough nut to crack. 

2. Predicative phraseological units. They are usually complete sentences, fixed in the 

language in the form of stable formulas. For example: шила в мешке не утаишь, седина в 
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бороду, лучше синица в руках, чем журавль в небе, better late than never, in for a penny, 

in for a pound. 

3. Comparative phraseological units. They were fixed in the language as a stable 

comparisons. For example: здоровый как бык, твердый как камень, as brave as a lion, as 

cool as cucumber [1]. 

As we can see from the above set of classifications, not all linguists add comparative 

phraseological units to a group, it proves once again that there is no consensus about what 

phraseological unit is , hence there is no unity of views on the composition of these units in 

language. Some researchers (L.P. Smith, V.P. Zhukov, V.N. Telia , N.M. Shansky, etc.) 

includeset combinations to the phraseology, others (N.N. Amosova, A.M. Babkin, A.I. 

Smirinitsky, etc.) includeonly certain groups. So, some linguists (including academician 

V.V. Vinogradov) do not include proverbs, sayings and winged words to the phraseological 

units, believing that they on the semantics and syntax structure differ from phraseological 

units. Differences in opinion and attitudes says that the phraseology as a special branch of 

linguistics is not always on the same place and constantly evolving. 

The paper deals with comparative phraseological units of impredicative type that relate 

to the specific method of comparison expression. They are a system of expression means, in 

whichsignificance of inner form, the wealth of fine language resources become apparent 

with special clearness and at the same time the originality of the national culture, national 

mentality of imaginative thinking are revealed. 

Comparative phraseological units of impredicative type are stable and replicable 

combination of words, phraseological specifics of which is based on the traditional 

comparison, that is, those set phrases that consist of two or more components having the 

semantics of comparison and combined in one unit, for example: as like as two peas – 

похожи как две капли воды – аузынан тҥсіп қалғандай. 

Comparison is one of the oldest ways of knowing reality. It expressively, clearly, 

vividly describes a person, natural phenomena, everyday situations. The analysis of 

comparative components gives the opportunity to address the fact of language, where the 

choice of the subject for comparison only committed, as well as to trace the formation of the 

internal form of comparative component. 

Traditionally, comparative phraseological units of impredicative type are subdivided 

depending on the nature of the base of comparison into adjectival, verbal, substantive, 

partial and with implicit module. 

The bases of comparison are the words that denote qualitative attributes (adjectives 

and adverbs) and words, expressing various processes (verbs). On the basis of permanently 

fixed relations of the two constant components phraseological units occurs the 

transformation of comparison element into the element of intention and generalized 

characteristics . 

The viewpoint about ternary composition of comparative phraseological units caused 

by the logical construction of a "comparison operation", consisting of three things: a 

comparison object, the image of comparison and indication of similarity. However, the 

comparison object is not constant, and its inclusion to the composition of comparative 

phraseological units would enter into conflict with one of the main features of 

phraseological unit - consistency of lexical structure. 

Proponents of a single-component composition of comparative phraseological units 

come from the fact that rethought part of comparative phrase is the comparison group itself, 

and the word, that expresses a sign of similarity, is used in its basic nominative meaning. It 

does not take into account the special nature of this type of phraseological units, which 
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demonstrates itself a mix of both components of comparative phraseological units rather 

than their individual meanings, i.e. qualitative (imagery) and quantitative (intention) 

characteristics are achieved as a result of the act of comparison. 

Like all phraseological units, comparative phraseological units are furnished 

separately. A significant number of comparative phraseological units allows change of both 

the first and second components. Such usage does not mean only a greater degree of feature, 

as used to increase the expressiveness of comparative phrasema. The change of the first part 

of phraseological units has become increasingly common, for example, comparative 

phraseological unitas large as lifehad not had the comparative degree. However, in the 

twentieth centurythis comparative phraseological unit became widely used in the 

comparative degree in English, American and Australian culture. For example: All her 

emotions are quite sincere, but she cannot help being a little larger than life (J.B. Priestley). 

It should be noted the wide development of variance in the comparative phraseological 

units, forming theirseparately furnishing. Each adjective phraseological unit may be used 

both with primary conjunction as and without it. The second conjunction never drops. There 

is a tendency to omit the initial conjunction asin elliptical sentences, that are not answers to 

the question, with omitted subject and link-verb. «You can not talk to him,» said uncle 

Rodney. «Mad as a hatter». Conjunction as is often omitted where the comparative 

phraseological unit is moved to the beginning of the sentence or if before phraseological 

unit stands the conjunction but or yet. For example: ...nice fellow as ever lived, but soft as 

butter.  

Comparative phraseological units with as and with omitted conjunction are a kind of 

quantitative variants,normative, rather than occasional. The availability of such options is 

indicative of separately furnishing of comparative phraseological units. This kind of 

quantitative variance differs from all other types of variance that it is characteristic for all 

comparative phraseological units, having in its composition double conjunction as…as. 

It should be noted that the deviation from the norm is the use of conjunction 

likeinstead of as. It's safe to say that in such cases there is the emergence of a new form, as 

in spoken English there hasbeen a tendency to use like as a conjunction. For example: like a 

bear with a sore head – сильнорассерженный, злойкакчерт. 

For adjective comparisons, as well as for other types of comparisons, double-planning 

of meaning is characteristic: one is compared with another. This structure of meaning 

allocates it as a phraseological meaning of special kind, namely comparative. 

 

REFERENCES 

1. Виноградов В.С. Введение в переводоведение (общие и лексические вопросы). 

/В.С. Виноградов. – М., 2001. 

2. Makkai A. Idiomaticy as a language universal.Universals of human language.Ed.by 

J.H.Greenberg.Standford, 1998.  

3.Greenberg J.H. Language universals: a research frontier. In: Greenberg J. language, 

culture and communication. Essays by J.H. Greenberg. Selected and introduced by A.S. Dil. 

Stanford, 1991. 

4. Lakoff G.Linguistikgestalts.In:Papers from the ХIII Regional Meeting of Chicago 

Linguistic Society.13.Chicago 1997. 

5. Аюпова Р.А. Проблемы сопоставительной фразеологии английского и 

русского языков. / Р.А. Аюпова. – Казань: Казан. гос. ун-т, 2004. 

 

 



236 
 

ҼОЖ 821.512.122.09 

ОСПАНОВА С., БАРБОСЫНОВА К.Т. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Ҿскемен қ. 

 

ҼЗИЗ НЕСИН ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫНДАҒЫ САТИРА 

 

Ҽдебиет– бір халықты екінші халыққа кеңінен таныстырып, оларды ҿзара 

табыстыратын, бір-бірінҿ зара шын пейілден қҧрметтеуге ҥндейтін, қысқасы, рухани 

теңестіретін ҿнер екені мҽлім. Осыған орай ҽдебиеттің кҿтерержҥгі мен атқарар 

міндеті ерекше. Ҽлем халықтарының сонау ілкі заманнан қалыптасқан діни, рухани, 

наным – сенімдік дҥниетанымының айнасы, поэтикалық қҧдіретін танытушы ҽдеби 

мҧраларды толыққанды етіп ҿзге тілдерге аудару мҽселесі біздің елде ХХ ғасырдабой 

кҿтере бастады. Қазақ сатирасының дамуындағы ерекше кезең 1960-1990 жылдарда 

қазақ оқырмандарына ана тілінде ҧсынылған шығармалардың дені орыс тілінен 

аударылғандықтан, тҥп нҧсқамен тең дҽрежелестҽр жімалануы деген шартты тҥрде 

алынады. Қашанда автордың ҿз нҧсқасының шоқтығы биік тҧрары анық. Жалпы, ҿзге 

тілден аударылған аудар масаласындағы туындылармен таныса келе, ондағы 

жетістікпен кемшілік, кҥнгеймен кҿлеңке аралас екенін байқауға болады. Аударма 

шығармалардың ішінде тҥрік жазушысы Ҽзиз Несинніңсатиралық туындылары– 

салмақтыдасалауатты, мазмҧндыда мағыналыҿнер туындылары ретіндеана 

тіліміздежарық кҿріп, халық игілігіне айналуы. 

Сатира – ҿзі суреттеп отырған оқиғаны, қҧбылысты немесе кейіпкерді ҿткір 

сынға алып, ҽжуаға айналдыратын кҿркемдік бейнелеу тҽсілі. Сатираның мысал, 

эпиграмма, памфлет, фельетон, шарж, карикатура, анекдот сияқты жанрлары бар.  

Сатира терминінің шығу тарихы, этимологиясын ҽркім ҽр тҥрлі тҥсіндіреді. 

Кейбір ғалымдардың айтуынша, ежелгі гректер жҥзім ҿсірушілердің, жҥзім шарабын 

жасаушылардың  қҧдайы – Дионистің ҽн салып, би билеп, кҥлдіріп, кҿңілдендіріп 

жҥретін жол серіктерін «Saturos» деп атаған. «Сатира» атауы сол сҿзден шыққан. 

Басқа зерттеушілердің пікірінше, бҧл терминнің тарихы латынның «Satura» - «смесь» 

- аралас, ҽр нҽрсенің қосындысы, «всякая всячина» - «анау - мынау» деген сҿзінен 

басталады. Кейінірек ежелгі Рим ҽдебиетшілері сынап- мінеуші, ҽшкерелеуші сипаты 

бар шығармаларды «Satura» деп атаған[1]. 

Қазір «сатира» атауы ҽр тҥрлі мағынада қолданыла береді. Біреулер оны 

ҽдебиеттің бір тегі (род) деп тҥсінеді. 1941 жылы шыққан «Шетел сҿздерінің 

сҿздігінде» былай делінген: «Сатира – болмыстың жағымсыз қҧбылыстарын ащы 

кҥлкіге айналдыратын кҿркем ҽдебиеттің тегі (род)».Енді біреулер  сатираны нақты 

ҿмір елестерін, болмыс сҽттерін суреттеп, жазып, айтып берудіңҽдіс – тҽсілі ғана деп 

тҥсіндіреді. Мысалы, сатираны кҿп зерттеген, бҧл тҥрдің ҥлкен теоретигі Я.Эльсберг: 

«Сатира – болмыстың ҽдебиет пен ҿнерде кҿрсетудің бір ҽдіс – тҽсілі» деп жазды.  

«Ҥлкен совет энциклопедиясында» да осы анықтама берілген[1].  Сатиралық  

романдар – тақырыпты, оқиғаны, сатиралық интонациямен баяндап, сатиралық 

пафоспен шешетін, ҽсірелеу, сарказм, ирония, гротеск, шарттылық, кездейсоқтық, 

фантастика, оқыс шешім сияқты тілдік, стильдік ҽдіс қҧралдары кеңінен 

пайдаланылатын жанр.  

Бҧл жанрдың басты белгілері - онда елерлік бір дҽуір, кезең болмыс – 

қҧбылыстары жан-жақты қамтылады. Сол тҧстағы ҿмір-болмыстың кең тынысты 

панорамасы жасалады. Оның бар қыр – сыры, бітім – пішіні, бҥкіл қайшылықтары 

ашылып, ақтарылады. Оның басты мақсаты – сол дҽуір кезеңін тіршілік тынысындағы 
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жағымсыз жайттарды қол соғылмайтын, қҧптамайтын кҿріністерді ҽшкерелеп жою. 

Оның суреттеп кҿрсететін басты бейнелері ҽлгі жағымсыз жайттарға кінҽлі, 

қоғамның, ел-жҧрттың дамуына кесір келтірер, кесапат тигізер қулар мен сҧмдар, 

арсыз алаяқтар болады. Бҥкіл роман оқиға – сюжеті сол орталық бейнелердің іс-

ҽрекет, жҥріс-жорығына негізделіп жазылады. Тілге тиек етіліп отырған, ҧнамсыз 

қҧбылыстар сатиралық ҽдіс – тҽсілмен, тіл – стильмен кекете, келемеж етіле 

суреттеледі. 

Сатиралық романда барлық қайшылық, талас-тартыс, бҥкіл ситуациялар 

сатиралық тҧрғыда келеді. Соларға қатысқан, шатысқан адамдар бейнесі драмалық 

тҧрғыдан емес, комедиялық тҧрғыдан ашылады. Олар бастан-аяқ комикалық 

елестерді аралап ҿтеді. Сатиралық романда барлық эпизод – кҿріністер сықақтық, 

ҽшкерелеушілік, экспрециямен беріледі. Ҿмірлік болмыс – қҧбылыстарды кҿру, 

бағалау, суреттеу, тҥгелдей сатиралық тҧрғыда келеді. Осы сатиралық ауан, 

сатиралық леп шығарманың бҥкіл бітім – пішімін, тіл – стилін, ҥн – тонын, тҥйін – 

шешімін ерекшелендіріп тҧрады. Яғни, сатиралық романда сюжетте, характерлерді 

типтендіру принциптері де, пейзаж да, басқа компаненттер де сатиралық суреттеудің 

заңдылықтарына бағындырылады. 

Қазақ ҽдебиетіндегі аударма жанрында тҥріктің атақты жазушысы, публицист, 

тҥрік поэзиясының негізін салушы, сатирик жҽне юморист Ҽзиз Несин  еңбектерін 

ерекше атауға болады. Ол 1915 жылы дҥниеге келген. «Жеті кҥн», «Таң» 

басылымдарында жҧмыс істеген. Ҽзіл-оспақ жанрда жазылған бірнеше ҽңгімесі мен 

«Бір ҿлкеде» (1958), «Хоптиринам» (1960) атты сатиралық ертегілер топтамасының, 8 

роман жҽне 6 пьесаның авторы. Ҽзиз Несин бірнеше халықаралық сықақ-жазушылар 

арасындағы байқаулардың жеңімпазы. Сатиралық романдары - «Футбол королі» мен 

«Зюбюк». 

«Футбол королі» романы – бҧл жауапсыз махаббатының ҽсерінен  футбол 

жҧлдызы болуға ынталанған ҧялшақ, нҽзік жас жігіттің сатиралық бейнесі туралы 

кҥлкілі ҽңгіме. Сонымен қатар бҧл шығарма сол уақыттағы  футбол ауруының 

ҽлеуметтік зерттеуі ретінде, жҽне де  кҽсіби спорт басым болған  сатиралық мҽнердегі 

кҿрініс. 

Ҽ.Несин шығармаларында қоғамның ащы шындығын, ауыр ақиқатын ашатын 

уытты қысқа ҽңгімелерінің сюжеттік-композициялық қҧрылымына, кҿркемдік-

идеялық тҽсілдеріне баса кҿңіл аударылады. Жазушының дҥниетанымы, кҿзқарасы 

ҿзі ҿскен ортасының жемісі екені ақиқат. Ҽзиз Несиннің новеллалары да сол 

қоғамның бітеу жараларын аша отырып, ертеңгі кҥнге деген ҥмітін жоғалтпады. 

Саяси билік Ҽзиз Несинді ең сенімсіз адам деп сынаса да, халық алдындағы беделінің 

ҿсуіне бҿгет бола алмады. Ҿйткені оның таланты, шеберлігі кедей, қорғансыз 

адамдардың жоғын іздеуге арналады. Ҽзиз Несин ҽлем ҽдебиетінің тҽжірибесі мен 

жетістігінен кҿп ҥйренді. Егер ҽр ҽдебиетте ҧлттық тарихи сипат болады десек, ондай 

ҽдебиет ҽлемдік аренаға да бҿгетсіз шыға алады. Ҽзиз Несин маңызды ҽлеуметтік 

жағдайларды айту ҥшін халыққа етене жақын танымал ҽрі қысқа ҽңгімелерге арқа 

сҥйеді. Қысқа ҽңгіме жазған кезде кҿркемдік тҽсілдерге, кҿркемдік қҧралдарға ҿте 

ҥнемшіл болу керек. Бірақ сатираның сатира екендігі, туындының кҿркем шығарма 

екендігі ҧмытылмау керек. Сондықтан Ҽзиз Несиннің ҽр кейіпкері ҽр тҥрлі ҽлеуметтік 

типке тиесілі нышандық сипаттарға ие.  

Ҽр заман, ҽр дҽуір сол кезеңдегі ҿнерден ҿз келбетін, ҿз рухын, ҿз жҥрегінің 

дҥрсіл тынысын, қан тамырының бҥкілді ағысын кҿруге қҧштар. Драматургтің ҽрбір 

шығармасын оқыған адам сол заманның рухын кҿре алады. Ҽзиз Несиннің сатиралық 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D2%AF%D1%80%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%B6%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%88%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%80_%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D2%93%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0
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ҿнері отандық ҽдебиеттің прогрессивті дҽстҥрінің жыршысы іспеттес. Мҧнсыз 

жазушының еңбегінің осындай биік деңгейге шығуы да екіталай еді. Н.Хикмет: «В 

борьбе за жизнь, которую ведет новое искусство, если только оно действительно 

новое, старые бессмертные произведении всегда служат ему опорой», – депжазды[2].  

Танымал тҥркі танушы Л.О. Алькаева: «ХХ ғасырдың 40-60-жылдарындағы бҥкіл 

ҽлемді кҽдебиеттен талантты тҥрік жазушысы Ҽзиз Несин сияқты сондай атақты, 

қазіргі ҿмірімізбен сондай ҥндес сатирик табу, ҽрине, ҿте қиын. Ҽ.Несин кҿркем 

зерттеуге капиталистік шындықты суреттейтін материалдар қалдырады» [3].  Тҥрік 

ҽдебиетінің сыншысы Ферит Онгерен: «Ҽзиз Несиннің ҽңгімелері – бҧл қҧнды 

қҧжаттар. Осы қҧжаттар арқылы келешекте египеттік папирустар сияқты қҧнды біздің 

еліміздің де белгілі бір кезеңін зерттеуге болады», – дейді [4]. Тҥрік 

ҽдебиеттанушысы Тахир Алангу Ҽзиз Несин шығармашылығындағы ертегілерді 

ңҿзіндік ерекшелігін ҽдеби ағымға қажеттіқ ызықты жаңалық деп бағалайды.  

Қазақ ҽдебиетіндегі сатира ғасырлар бойы қордаланып келген бай ауыз 

ҽдебиетінен бастау алады. Сатира жаңа дҽуірде жаңа кҥшке ие болды. 30-50-жылдар 

аралығында қазақ сатирасы, соның ішінде драматургия, поэзиядағы сатира едҽуір 

қарқынмен дами бастады. Сатира замана талабына сай талай ҿзгерістерге ҧшырап 

халқымыздың эстатикалық талабын қанағаттандыра отырып жаңа дҽуірмен ҧштасты. 

60-жылдардан бертінгі уақытта ҽдебиетші Мҽтжан Тілеужанов сатира саласында 

«Юмор жайын ойласақ», «Ғ. Мҥсірепов ҽңгімелеріндегі юмор», «Сатира сапта 

тҧрса...» деген бірқатар мақала жариялап, аталмыш еңбектерінде кейіпкер бейнесін 

сомдаудағы юмордың мағынасын, Ғ.Мҥсірепов шығармасындағы юмор реңктерінің 

молынан қолданылғандығын, сол уақыттағы қазақ сатирасының хал-жағдайы, басқа 

да сатириктердің жеткен жетістіктері, сонымен қатар кемшіліктері туралы да қҧнды 

пікірлер айта білді. М.Тілеужанов сатиралық шығармалар жазуда жазушылық 

шеберлік пен батылдық жетіспейтіндігі туралы анық айтады. Сатиралық ҽңгіме 

жазуда О.Ҽубҽкіров, Ғ.Қабышев, Е.Домбаев, С.Ҽлжіков сынды ақын-жазушылардың 

біршама тҿселіп қалғандықтарын айта келе, олардың, яғни айтылған пікірлері дҽлелді 

болу ҥшін сықақшылардың жарық кҿрген жинақтарын алға тартады. Тҿкен 

Ибрагимов «Қазақ ҽдебиеті» газетіндегі 1971 жылғы 10 қыркҥйекте жарық кҿрген 

мақаласында О.Ҽубҽкіров сатирасының шҧрайлы тілі жҿнінде жылы лебізін білдіреді. 

Т.Ибрагимовтің пікірінше, О.Ҽубҽкіров – тілінің уы бар сықақшы. Мысалы, «Ҿзінің 

майлы жҥрегінің орнына біреудің қайғы жҥрегін салып, арқаға қағып тҧрғызып 

жатыр. Рақат!», «Темір тҿсектен қҧлап қалатындай, аласҧрып ағаш тҿсек іздеуге 

шықтық» деген сынды сҿйлемдер оқырмандарды еріксіз баурап, сықақ ҽңгімені 

оқудан бас тартқызбайды. Жалпы, Оспанхан Ҽубҽкіров жалтырақ, бос сҿздерге ҥйір 

емес, қарапайым сҿздерді тапқырлықпен қолдана отырып, сҿйлем астарына кҿп кҿңіл 

бҿледі» – деп жазады[5].   

Осы кезеңдерде тҥрік халқының атақты жазушысы Ҽзиз Несиннің сықағы мен 

кҥлкіге толы біршама шығармалары жарыққа шықты. Қазақ сатирасы мен Ҽзиз 

Несиннің сатиралық шығармалары ҧқсастық жақтары кейбір шығармаларындағы 

адамды, нысанды келемеждеуіндегі ҽдіс-тҽсілдері жҽне идеялылығы жағынан болды. 

Ҽзиз Несин шығармаларын оқыған ҽр адамның есінде қалатыны – шығармадағы 

юмордың орынды пайдалануы. Еріксіз езу тартқызар юморлық оқиғалар астарында 

ҿмірдегі кісі кҥлерлік қҧбылыстар сҽулесі де байқалмайды, сондықтан да 

шығармадағы кҥлкіні ҽншейін жеңіл-желпі нҽрсе деуге болмайды. Оның астарын 

тереңнен тауып, шығармадағы ҽр эпизодтың мҽн-мағынасын юмормен жеткізе алған 

тҥрік жҽне ҽлем ҽдебиетіндегі ірі тҧлғалардың бірі Ҽзиз Несин екені сҿзсіз. 
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Ҽзиз Несин – ҽдебиет ҿнерінің сатира жанрында аса кҿзге тҥскен, қаламгерлер 

тарапынан ерекше орынға ие болған қаламгер. Ҽзиз Несин ҿз ҽңгімелер жинағына 

былай деп жазады: «Тҥрік сатирасының басқа ҽдебиет жанрынан айырмашылығы, ол 

қарапайым халықты меңзейді, халыққа қызмет етеді, халық сҿзін сҿйлейді. Біздің 

халық, біріншіден, ішкі жан дҥниесін шығарып шерін тарқату ҥшін, екіншіден, ҿз 

еріктері мен бостандықтарын қорғау ҥшін сатираны пайдаланады»[6]. Тҥрік 

ҽдебиетіне ерен еңбек сіңірген Ҽзиз Несин – шығармалары туралы мерзімді 

баспасҿзде сыни пікірлер де басылып жҥреді. Ҽлем ҽдебиетінің назарына іліккен Ҽзиз 

Несиннің сатиралық ҽңгімелері бҥгінгі кҥннің ҿзекті мҽселесін толқытқан ҿте қҧнды 

материалдан тҥзілген туынды еді.  

Сатиралық ҽңгімелерімен танылған Ҽзиз Несин – бҥгінде ҽдебиет ҽлеміндегі ірі 

тҧлға. Жазушының шығармаларынан бҥкіл халқының бҥгінгі саяси тірлігінің тамыр 

соғысын, рухани ауа райын, ҽлеуметтік ҽлпетін тану қиын емес. Ҽзиз Несин ҽдеби 

тілдің дамуына да ҿз ҥлесін қосып, ҿзіндік қолтаңбасын қалдырды. Бірақ оның басты 

қызметі тҥрік сатирасын қалыптастыру еді. Бҧл тҧста француздың анайы юморынан, 

Америка жазушыларының комикстері ықпалынан шығып кету оңай емес еді. Бірақ 

Ҽзиз Несин ҿз сатирасын ҧлттық ҥрдіспен дамытты. Оның туындыларының бастауы 

Қожанасырдың сықақ ҽңгімелеріне, «Орта ойыны» мен «Қаракҿз» сияқты халық 

театрлары мҧрасына барып тіреледі.  

Ҽзиз Несин шығармалары Қазақстанда, Иранда, Германияда, Болгарияда, 

Грецияда, Румынияда, Венгрияда, Польшада, Югославияда жарық кҿріп, туындылары 

қазақ, орыс, ҽзірбайжан, эстон жҽне армян тілдерінде аударылған. Қаламгер ҿзі ҿмір 

кешіп жҥрген ортаның, ҽлеуметтік қҧрылыстың тауқыметіне тҿзгісі келмегендіктен, 

сол тауқыметтің қҧбылмалығына кҥледі, кҥлу себебіне қатты қынжылып, кҥрсінеді. 

Тҥркия жазушылар синдикатының перзиденті, дҥние жҥзінде бейбіт шілік сақтау 

қозғалысының белгілі белсенді мҥшесі Ҽзиз Несиннің кҥлкісі қазақ жерінек 

елгенінеде біраз болды. Қазақ жазушыларының бірер буын ҿкілдері кезінде Ҽзиз 

Несин ҽңгімелерін аударып, кҥнделікті баспасҿз беттерінде жарияланды. Айта 

кететінбір жайт – оның тҥп нҧсқадан, негізінен, тҥрік тілінен тікелей қазақшаға 

аударылмағандығында. Олай дейтініміз – алдыменорыс тіліне, сонан соң қазақ тіліне 

аударылуында. Қазіргі кезде Қазақстан Тҥркия елімен экономикалық қарым-қатынас 

орнатып келе жатқанда, бҧл алда оң шешімінтабар деп сенуге болады. Тҥріктің 

сатирик қаламгерінің қазақ тіліне аударылуы ҽдеби ағымға ҥлкен ықпалын тигізері 

анық. Атап ҿткеніміздей, заманының заңғар жазушысы ҿз қоғамының қисық 

жақтарын ҽшкерелеп, кҥлкінің ҿткір тілім ент ҥйреген реалист. Ҽзиз Несин 

шығармаларын қазақ оқырмандарына таныстырғандардың бірі – Қалтай 

Мҧхамеджанов, сатирикпен дҽмдес болған, ҿмірі мен ҿнер жолынан хабары бар 

қаламгер сатириктің туындыларын барынша еркін аударған. 

Ҽлем ҽдебиетінің ҥлгілерін қазақ тіліне аударудағыең басты қиыншылықсол 

тілдің сҿз ҿнерінің ҧлттық сипатымен ерекшеліктерін беруге байланысты. Тіл 

ҿнеріндегібҧл ерекшелікпен ҧлттықсипат – халқыныңҿмірі мен тҧрмысы, мінез-

қҧлық, салт-санасындағы ҿзіндік кҿріністердің нҽтижесін деп айда болған. 

Тҽуелсіз Қазақстанның ҽлем алдындағы бейнесінің нығаюы ақпараталмасуға, 

тілдік, мҽдени ауыс-тҥйісті арттыруғада тҽуелді. Ҧлттық рухани байланысты басқа 

ҧлттармен ҧлыстарға ҿз тілінде ҧсынудың мҥмкіншіліктері, ҽлемдегі озық ҥлгілерді 

қазақша сҿйлету жолдарына зардантыс қалмауы қажеттілігін ентуындап отыр.  
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ҾТЕПБЕРГЕН Б., БИЯРОВ Б.Н. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Ҿскемен қ.   

 

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ПЕТРОГЛИФТЕРДІҢ ЗЕРТТЕЛУІ 

 

Ҽлемдегі жазу жҥйесі дҽл қазіргі қалпына бірден тҥскен жоқ.Барлық ғылым 

салалары сияқты ҧзақ дҽуірді бастан кешкен. Алғашқы қауымдық қҧрылыста адамдар 

ҿз ойын сурет салу арқылы жеткізген.Соған ең ыңғайлы ҽріптік жазуға дейінмынадай 

дҽуірлерді бастан кешті. 

1.Пиктографиялық жазу Бҧл-жазудың ең алғашқы тҥрі. Пиктографиялық жазу-

суретке негізделген жазу, сондықтан оны кейде сурет жазуы (рисуночное письмо) 

депте аталады [1;438-б.]. Пиктогрофиялық жазудың таңбалары (суреттері) 

птктограммалар деп аталады. Пиктогрофиялық жазудың ескерткіштері ҽртҥрлі 

суреттердің жиынтығынан қҧралған. Ҽрбір сурет (пиктограмма) ҿздігінен бҥтіндей 

хабарды (сообщение) білдіре алады. Ол хабар графикалық жағынан жеке сҿздерге 

бҿлшектенбейді. Осыған орай пиктограмма тілдік формаларды емес, оның мазмҧнын 

бейнелейді. Осылай болғандықтан пиктограммалардың мағынасын ҽртҥрлі тілдерде 

сҿйлейтін адамдардан тҥсіне алаиын болған. Пиктографиялық жазуға таңба ретінде 

адамның, қайықтың, малдың, тоғайдың тағы басқа суреттері қолданылған. Адамдар 

басқа біреулерге нені хабарлап білдіргісі келсе, соның суретін салған. Мысалы, «мен 

аң аулауға кеттім» дегенді білдіру ҥшін адамның суретіне қатарластырып тоғайдың 

жҽне аңның суретін салған.  

2.Идеографиялық немесе логографиялық жазу 

Пиктографиялық жазудың біртіндеп даму барысында идеографиялық жазу паида 

болды. Идеографиялық жазудың таңбалары идеограмалар деп аталды. 

Пиктографиядан идеографияға кҿшу ҿте баяу болдыжҽне ликтограммалардан пайда 

болған идеограммалардың алғашында пҽлендей айырмашылығыда болмады. 

Идеографиялық жаудың даму  барысында идеограммалар питограмалардан біртіндеп 

алшақтапақырында (идеограммалар) белгіленетін заттың сыртқы формасына дҽлме-

дҽл негізделуден қалып, шартты таңбалар ретінде ҧолданыла бастаған. 

Идеографияның птктографиядан ең басты айырмашылығы таңбалардың формасында 

емес,олардың мағанасында. Идеографиялық таңба (идеограмма) не жеке сҿзді немесе 

оның атауыш бҿлшегін (мысалы, қытай тілінде бір буынды сҿздерден 

қҧралғанкҥрделі тҥбір морфемалардынемесе жапон жҽне корей тілдеріндегі 

грамматикалық жақтан ҿзгеретін сҿздердің негіздерін) белгілейді. Идеографикалық 
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жазудағы графикалық таңбалар цифрлар тҽрізді ;олар сҿздің дыбысталуын 

емес,мағынасын білдіреді.[1;439-б.]. 

3.Буын жазуы. Жазудың даму барысында буын жазуы пайда болады. 

жазудыңбуын жҥйесінде таңба буынды белгілейді. Жазудың буын жҥйесі шығу 

тегімен таңбалардың фонетикалық мағанасы жағынан бір неше тҥрге бҿлінеді.Т 

аңбалардың фонетикалық мағанасы жағынан буын жазуын негізгі ҥш тҥрге бҿліп 

қарауға болады. 

1.Тҥріне ассиро-вавилон,элам,урарт,сына жазулары (клинописи), майя, жазуы, 

лигатуралы дыбыстық корей жазуы (коройское лигатурное-звуковое письмо) жатады. 

2. Тҥріне крит-микен (критско-микенское) буын жазуы, кипр, эфиопияжҽне 

жапон (кана) буын жазулары жатады. Жазудың бҧл жҥйесінде таңбалар  тек дара 

дауыстыларды жҽне дауыссыздардың тіркесімен белгілібір дауыстың қосындысын 

белгілейді. 

3. Тҥріне ҥнді (индия) жазуының ҽртҥрлі жҥйелері (кхарошти, брахми жҽне т.б.) 

енеді. Жазудың бҧл жҥйесінде негізгі таңбалар (лигатуралы еместерҽ) жеке-дара 

дауыстылары («а») жҽне дауыссызбен дауыстының («ка») қосындысын белгілейді. 

4.Ҽріп (дыбыс) жазуы. Ҽріп жазуыбуынжҥйелі жазуданкейін пайда болды. Таза 

кҥйінде консонантты-дыбыстық жазуIIмың жылдықтың IIші жартысынды пайда 

болса, вокалданған-дыбыстық жазу (вокализованно-звуковое письмо) біздің 

дҽуіріміздің Iмың жылдығының басында пайда болған. Ҽріп жазуының пайда 

болуының дҥние жҥзілік мҽдениеттің  дамуы ҥшін ҥлкен маңызы болды. Жазу 

жҥйелерінің ішінде ҽріп жазуы-еңқолайлы жазу. Ҽртҥрлі тілдерде буын санымен 

сҿздің санынан дыбыстың саны ҽлдеқайда аз. Осыған орай дыбыстарды таңбалау 

ҥшін,ҽдетте, 20-дан 40-қа дейінгі таңба санының ҿзі жеткілікті болады. Ҽріп 

жазуындағы таңбалардың мҥндай шағын мҿлшері жазуды меңгеруді, сауаттылыққа 

ҥйретуді жеңілдетеді. ҽріп жазуы - сҿздерді ғана емес,сонымен бірге олардың 

дыбыстық жағымен грамматикалық формаларын да дҽлме-дҽл белгілеу ҥшін ҿте-мҿте 

қолайлы жазу. Ертедегі ҽріп жазуы (финскийжазуы, ежелгі еврей жазуы, арамей 

жазуы т.б.) консонантты-дыбыстық жазу болды. Ондағы таңбалар тек дауыссыз 

дыбыстарды ғана белгілейтін болған. Консонантты-дыбыстық жазу алғаш рет египет 

жазуында пайда болған.[1;442-б.]. 

Зерттеушілер ең алғашқы таза дыбыстық жазу мен финикий жазуын атайды. Бҧл 

жазуда 22 таңба болған.олардың ҽр қайсысы жеке дыбыс таңбалаған. Жазу 

тарихының мамандарының пікірі бойынша, финикий жазуының ескерткіштері 

(Ахирам, Асдрубаал, Абибаал, Элибаал жазба ескерткіштерінің жҽне т.б.) біздің 

заманымызға дейінгі X-XI ғасырларда пайда болған. Логографиялық жазуменбуын 

жҥйелі жазуға қарағанда ,ҽріп жазуы бір елден екінші бір елге ауысуға икемді болды. 

ВА.Истрин идеограмма деген терминді лограмма деген терминмен 

ауыстырғанда, логограмалардың бірінші тҥрін идеографиялық логограммалар деп 

атау дҧрыс дейді. Бҧған қоса ол идеографиялық логограмма жҽне фонетикалық 

логограммалардың мағыналарын айқындап ажырату қызыметінде жҧмсалғанда 

қолданылады.[1;455-б] 
Шығыс Қазақстан археологиялық зкспедициясының жетекшісі, профессор 

С.С.Черников олардың кҿпшілігін қола дҽуірінің соңын ала алғашқы кҿшпелілер 
дҽуіріне (б.д.д.VI-I ғасырларға) жатқызды.[4;30б] «Қазақстанда жартасқа жазу ҿнерін 
дҽріптеу жоғары деңгейде жҥргізіледі. Мҧнда альбомдар шығарылады, кҿрмелер 
ҿткізіледі, ал ең таңғалдыратыны – монеталар соғылады.  Қазақстанда соғылған 
номиналы 500 теңгелік 10 коллекциялық кҥміс монетада Тамғалы шатқалындағы 
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белгілі петроглифтер салынған. Бҧл ҽлемдегі ҽйгілі шатқалды ЮНЕСКО бҥкілҽлемдік 
мҽдени мҧра тізіміне енгізді», - деді Сергей Нарылков. 

Кҿптеген зерттеушілердің пікірінше, палеолит кезеңінде дҥниеге келген.[www.e-
history.kz]. Петроглифтер Қазақстан аумағында тас немесе металл қҧралдармен 
жартастарға ойып салынған суреттер - петроглифтер деп аталатын ескерткіштердің 
бірінші бҧл тҥрі ерекше тараған. ҿздерінің кҿркемдік қҧндылығы жҿнінен орны бҿлек 
жартастағы "полотнолар" ертеден ҿздеріне ескілік кҿздері мен ҿнері ҽуесқойларының 
назарын аударған. 

Қазақстандағы жартастағы бейнелер туралы айта кететін болсақ XI ғ. атақты 
ортағасырлық ғалымы ҽл-Бируниге тиісті, ол қимақтар еліндегі жергілікті халықтың 
табынатын нысандары қызметін атқарған жҧмбақты суреттер      айтқан. 

XIX ғасыр петроглифтердің жинақталған ірі аудандары - Жетісу мен Оңтҥстік 
Қазақстан туралы кҿптеген жаңа деректер ҽкелді. Республиканың шығысында - 
Тарбағатай, Нарын, Қалба, Монрақ жҽне Сауыр тауларында ҿткен ғасырдың 40-50 
жылдары "сурет" галереяларының тізбегі табылды.[2;31-бет.]. 

Уақыт ҿте келе жартастардағы ҿнер жаңа сюжеттермен жҽне бейнелермен 
толыға тҥсті. Оларда аңшылық ҿмірдің стихиясы, солярий ғибадаты мен қҧнарлылық 
ғибадатының рҽміздері нақты кҿрсетіледі, ақырында, суреттер мифтердің, эпикалық 
аңыздардың ауызша мҽтіндерін сыйпаттады. Алуан тҥрлі ҿсімдіктерге бай жҽне 
мҿлдір тау бҧлақтары мол кҿрікті сайларда кейде тіптен жҥздеп, мыңдап 
жартастардағы суреттер кездеседі  

Тастағы ежелгі суреттердің ең бір тартымды орны Алматы қаласынан батысқа 
қарай 170 шақырым жердегі Су-Іле тауларының оңтҥстік-батыс бҿлігіндегі Таңбалы 
сайынан кездеседі. А.Г.Максимова 1957 жылы зерттеген жартастағы оюлар 
сюжеттерінің ерекшелігімен жҽне байлығымен мамандардың бірден назарын 
аударды. [3;5б] Бҧл сайдағы кемінде мың сурет зерттелінді. Олар қола дҽуірінен 
басталып, тҥріктер уақытына дейінгі кезге дейін созылған екі мыңжылдықтың 
барысында жасалды.  

Жатқан бҧғыларды бейнелеу сыйпаты жҿнінде топтардың бірі аң стиліндегі 
скиф-сақ-сібір бҧйымдарымен тығыз қабысады жҽне болжалды тҥрде ерте темір 
дҽуіріне жатқызыла алады. Басқа суреттер, мҽселен, далалық бҿкендер немесе жабайы 
ҿгіздер ҽлі стильдендірумен қиындатылмаған жҽне, бҽлкім, скифтік-сақтық 
торевтиканың кҿркем прототипі болып табылады. 

Кҿптеген жылдарын ежелгі тастағы жазуларды зерттеуге арнаған 
А.П.Окладников ертедегі эвенкі ҽңгімесінің қызықты жазбаларын келтіреді. 
Эвенкілер жылына бір рет мерекеге жиналып, оның басты оқиғасы "аулау, аңшылық 
сҽттілік, бақыт" болған ерекше ғҧрып еді. Бҧғы терілерін жамылған, басына мҥйіз 
байлаған аңшылар рулық қасиетті орындарда-тастарда, жартастарда жҽне ағаштарда 
аңдарды таң-тамаша қалдырған сиқырлы билерді бірнеше кҥн орындаған.  

Кҿне кҿздің бҧл ҽңгімесі Тамғалы сайындағы би билеуші адамдардың 
жҧмбағына жарық тҥсіріп қоймайды, сонымен бірге аңшылық дуа мен кҽсіптік 
табынудың ежелгі дҽстҥрлерінің таңданарлық ҿміршеңдігін баса кҿрсетеді. 
Петроглифтерді зерттеген ғалымдардың қалдырған зерттеу еңбектері, ғылыми 
жҧмыстары ендігі ҧрпақтарға ҿткенін білуге, тарихын зерделеуге мол кҿмек. Қазіргі 
Моңғолия жерінде де кҿптеген тастағы жазулар кездеседі.  
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TRANSFORMATION THEORY OF TRANSLATION IS  

IN SCIENTIFIC LITERATURE 

 

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 andZ. 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 
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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 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 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, 
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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‖ 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 
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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. 

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 
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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 
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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ГҤЛНАР САЛЫҚБАЙ ПОЭЗИЯСЫ 

 

Алғашқы ҿлеңдерімен-ақ жырсҥйер оқырман назарын баурап алған, ҽдебиетке 

ҿзіндік ҥнімен келген Гҥлнҽр Салықбай – қазақ лирикасының бҥгінгі аса кҿрнекті 

ҿкілдерінің бірі екені анық. 1990 жылы жарық кҿрген «Бір жҧтым ауа, қызыл кҥн» 

атты алғашқы жинағына дейін мерзімді баспасҿзде мерейі ҥстем болып, 

жҧртшылыққа танылып ҥлгерген, қазір кең тынысты поэзия саңлағы санатына 



248 
 

енгенінің ҿзі қазіргі қазақ поэзиясының ҥлкен бір олжасы десек, асыра айтқандық 

емес.  

Ақын ҿлеңдерінің қҧрылымдық, ырғақтық-интонациялық жҥйесіндегі табыстар 

мен ізденістер де бҧлай деуге толық негіз бола алады. Ақын поэзиясына тҽн 

кҿркемдік жетістіктер, негізінен, тақырыптық-идеялық табыста, мазмҧн байлығында 

жатса да, сол мазмҧнды ашуға жҧмылдырылған форманың, яғни ҿлеңдердің ҿрнектік 

ерекшеліктерінің маңызын ҽсте кемітуге болмайды. Қайта олардың пішіндік, тҥрлік 

ерекшеліктері мазмҧнды шынайы жеткізер форма, оған қосымша кҿрік дарытып, 

сҧлуландыра тҥсер кҿркемдік қҧрал ретінде баса айтылуға тиіс деп білеміз. Мысалы, 

ҿз ҿлеңдерінің мазмҧнымен, мағыналық сапасымен бірге сыртқы пішініне де ерекше 

мҽн беретін талғампаз ақындарымыздың бірі Гҥлнҽр Салықбайдың тҿмендегі ҿлең 

шумағының формалық бітіміне кҿз жҥгіртейік: 

Жылады, 

Кҥлді, 

Қҧлады, 

Білді... 

Аттанды,  

Бҽрінің бекер екенін енді ҧқты ҿлік. 

Ендігі айтар сҿздердің бҽрі жаттанды, 

Ауыздан шығып, ауаға қалар жҥк болып [32, 3 б.]. 

Алғашқы тҿрт қысқа тармақтың ҿзара шалыс ҧйқасқа қҧрылғанын айтпағанда, 

олардың ҽрқайсысының бас ҽріптен басталып, жеке жолдар тҥзуі ҽрбірінің дербес 

мағыналық салмағының қорғасындай ауыр тартуына қызмет етіп тҧр. Ҽйтпесе, ҿлең 

ҿлшемі жҿніндегі дҽстҥрлі ҧғыммен, тҧтас  шумақ тҧрғысынан келгенде бҧл жолдар 

келесі бесінші тармақпен қоса («Аттанды») бір-ақ жолға жазылуы керек еді, яғни 

бесеуі бір-ақ тармақ болуға тиіс-ті. Ал ақын саналы тҥрде, ҽдейі олай етпей, ҿз  

кҿкейіндегі ырғақпен жаңаша айшық жасаған. Ол ҥшін, кҿріп отырғанымыздай, бір 

тармақты сындырып, беске бҿліп тастайды. Мағыналық тҧрғыдан да, ырғақ-

интонация жҿнінен де орынды ҽрі қызық тҽжірибе. Тҧтас жолдарды сындырып, 

бҿлекше ырғақ тудыруды қазір пҽлендей жаңашылдық деу, ҽрине, шындық 

болмайды. Ол ҿткен ғасырдың басында орыс поэзиясында алғаш В.Маяковский, ал 

біздің ҧлттық поэзиямызда С.Сейфуллин, С.Мҧқанов  т.б. айрықша қызықтап, кҿп  

қолданған тҽсіл екенін жақсы білеміз. Алайда Гҥлнҽрдің  жоғарыда мысалға алынған 

ҿлең шумағының ҿзіндік жаңалығы да жоқ емес. Соның бірі – алғашқы бес жолдың 

ҿзара ҥйлесімі, олардың ырғағы, ҧйқасы, ой тиянақтылығы (бастауышы жасырын 

тҧрған сҿйлемдер), мағыналық-интонациялық тҧтастығы, яғни барлық компоненттері 

тҥгел дербес шумақ екендігі, анығырақ айтқанда, шумақ ішінде шумақ тҥзуі. Гҥлнҽр 

ҿз ҿлеңдерінің ішкі мағынасына да, сыртқы пішіні мен ойынан, кҥрсінісінен, мҧң 

толқынысынан, алған тыныс-демінен туып, соған сҽйкес кідірісті, ҥзік-ҥзік болып 

келетін тҽрізді... Сондықтан да оның жиі қолданатын жол сындырулары ҿте табиғи 

ырғақ-интонация тудырады, кҿзге оғаш болып кҿрінбейді.  

Кҿңілденем, 

              Кҥлемін, 

                    Кҥн ҿтеді... 

Жалған бақыт жанымды жҥдетеді. 

Біреулер кеп басымды аялайды, 

Ҿтірік пе белгісіз, шын екені [2,17 б.]. 
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Лирикалық кейіпкер «кҿңілденеді», «кҥледі», «кҥн ҿтеді», бірақ ... бҽрі «жалған 

бақыт» болып шықты. Кереғар-контраст сезімдер мен ҧғымдар. Автор ҥш жолға 

сатылап жаған жолдардың ҽрқайсысы тҿртінші жолмен (ҿлеңнің екінші тармағы) 

тікелей, дербес байланыса алады екен. Айтылмыш байланыстарға жасырын тҧрған 

логикалық шылауларды қосып жазып кҿрсек, мынандай болады: 

1. Кҿңілденем, /бірақ/ 

Жалған бақыт жанымды жҥдетеді. 

2. Кҥлемін /бірақ/ 

Жалған  бақыт жанымды жҥдетеді. 

3. Кҥн ҿтеді /бірақ/ 

Жалған бақыт жанымды жҥдетеді.     

Оның (Лирикалық «Меннің») «Кҿңілденем» деуі – кҿңілденгенсу немесе 

уақытша қуаныш, «кҥлемін» деуі – ҿтірік кҥлкі немесе жанын жҥдеткен мҧңын бір 

сҽт ҧмытуы ғана екен. Ҿлеңдегі осынау психологиялық мазмҧнды беру ҥшін ақын 

контрастқа жҥгініп, ал кереғарлықты ҿткірлей тҥсу ҥшін жолдарды сындыру арқылы 

ҽдейі ҧзағырақ кідіріс-интонация тудырып, ҿлең ырғағын мҽндірек етуге қол 

жеткізген. Шумақтың ырғақтық единица ретіндегі қызметінің маңыздылығына кҿз 

жеткізу ҥшін ҿте кҿне дҽстҥрлі ҿлшеммен жазылған Гҥлнҽр Салықбайдың келесі бір 

ҿлеңінің қҧрылымына назар аударалық. Ҿлең тҥркі тайпаларының байырғы 

поэтикалық ҿлшемінде  - кҿг ҿлшемінде жазылған. Ҽдебиетші-ғалым, профессор 

Н.Келімбетов сақтар дҽуірінің ең қҧнды мҧрасы саналатын «Алып Ер Тҧңға» 

дастанының осы кҿг ҿлшемінде туғанын, аталмыш ҿлшемнің қазақ ҽдебиетінде 

Доспамбет, Шалкиіз толағулары мен Дулат, Абай сияқты ақындардың ҿлеңдерінде 

жиі ҧшырайтынын дҽлелдей келіп, мына тҽрізді нақтылы мысалдар келтірген еді: 

«Кҿг поэтикалық ҿлшемін кезінде ҧлы Абай» «Білімдіден шыққан сҿз» деген 

ҿлеңінде зор шеберлікпен қолданған» [3, 6 б.]. Тағы бір еңбегінде ғалым былай деп 

жазады: «Бҧл ҿлшем бойынша, жырдың алғашқы ҧш жолы ҿзара ҧйқасады да, 

тҿртінші жолы келесі шумақтың тҿртінші жолымен ҧйқасып отырады. Кҿне тҥркі 

поэзиясының кҿг ҿлшемі негізінен а-а-а-б; в-в-в-б; г-г-г-б тҥрінде болып келеді» [3, 21 

б.]. Ал енді айтылмыш ҿлшеммен жазылған Гҥлнҽр Салықбайдың ҿлеңі тҿмендегідей: 

Асқақтама, аспан! 

Адамнан асқар емессің... 

Кемпірқосақ кҿзді арбама, елессің сен, 

Елессің! 

Ҿлім деген жоқ жалғанда –  

Тірі дене неге ҿшсін! 

Ғашықпын, ғалам саған! 

 

Шыда, Жер! 

Ҽлі талай қҧлар саған Қҧлагер. 

Қҧлагердің жалын қҧшып жылап ер, 

Жынды оттарын жарар сосын сынап ел. 

Сен тҧра бер –  

Сҽт туар сен аңсаған. 

 

Айналайын, Ауа! 

Сен болмасаң, тҧл тірлік,  

Қыбырлайды бір ҿзіңе қҧл қҧрлық. 
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Бҧл жаһанда жауым жоқ  

Қара тҥнге тырнағымды тигізсем,     

Қҧдіретің жіберердей шыбын жанды шыр-пыр ғып... 

 

Дала, дала! 

Жетесің сен бар ҧлға, 

Періштенің пейілі, тарылма сен, тарылма. 

Маңдайыңды тасқа ҧрма, 

Алтын-кҥміс алыста емес, арыңда!  

... Жат маған жарамсақ ҽн [4, 18 б.]... 

Ҿлеңнің мҥлдем бҿлек-бҿлек, бір қарағанда қҧрылымы жағынан да дербес ҽр 

шумағы соңғы тармақтарындағы ҧйқастар арқылы («ғалам, саған – «сен аңсаған» - 

«санам, санам» - «жарамсақ ҽн») ҿлеңінің ҿн бойындағы біртҧтас ырғақтық желіге 

бағынып, сондықтан да ҽрқайсысы бір ырғақтық бірлік қызметін атқарып тҧр.  

Сондай-ақ, шумақтардың бҿлек тҧрғандағы ҽрқайсысының ҿзіндік ырғақтық 

жҥйесінің де кҥрделілігі кҿңіл аудартады. Бҧны кҿне ҿлшемнің бҥгінгі поэзияда жаңа 

мазмҧнға сай ҿнерпаздықпен, бҧрынғы ҥлгілеріне қарағанда кҥрделірек нҧсқада 

қолданылып отырғанының бір мысалы деуге болатын сияқты.  Бҧндай сҽтті 

тҽжірибелерді қазіргі қазақ ақындарының барлығының қаламына тҽн жалпы ҥрдіс 

деуге болмайды.  

Қорыта келе айтарымыз, Қазақстанның шығыс аймағынан қанаттанып ҧшқан 

суреткер ҧлттық поэзиясы бҥгінгі поэзияның биігі мен жеткен межесін бағдарлауға 

мҥмкіндік береді. Гҥлнар Салықбай кҿне қазақ жырының жаңарып, жаңғыруына 

талант кҥшін жҧмсап, кҿсегесін кҿгертуге қалам қарымын да, талант-дарынын 

аямаған қаламгер. Сҿйтіп, қазақ тілінің мейлінше ҧстарып, мҽдениетті де 

интелектуалды поэзияның қалыптасуына ҿзіндік ҥлесін тигізді.     
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АҢЫЗ КҤЙЛЕРДІҢ  ТҼРБИЕЛІК МҼНІ 

 

Оқушыларға кҿркемдік білім беру мен эстетикалық тҽрбиені халықтың ҧлттық 

мҽдени мҧрасымен, яғни  кҿне аңыз кҥйлердің оқушыларға берер тҽрбиелік рҿлінмен 

жақсарту кҿзделген. Оқушылардың ҽсемдік сезімін дамыту, кҿркемдік талғамын 

тҽрбиелеу, ҿнер шығармаларын сҥйіп, туған жерінің табиғатын, оның сол аймақта 

мҽдени ортаны қалыптастырушы ретіндегі маңызды қызметін жҥзеге асыру керектігін 

бағалай білуге қабілеттерін калыптастыру менің диплом тақырыбымның 

кҿкейтестілігі. 
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Жастарымызды жігерлендіріп, ҿнерге деген қызбалығын арттырып, халық 

тҽрбиесінде ҿзіндік орнын алатын қҧдіретті ҿнердің бірі - кҥй. 

Кҥй халқымыздың рухани азығы, сонымен қатар идеологиялық тҽрбиенің ҿткір 

қҧралы. Кҥй ҿнері арқылы жас ҧрпақтың бойында адамгершіліктің асыл қасиеттері: 

ар-ҧят, сыпайыгершілікті, ҥлкенді силап, кішіні қҧрметтеуді еңбекті қадірлеуді, 

рақымды болуды, елін, жерін, халқын сҥюді жолдастықты уағыздай отырып, осы 

тамаша қасиеттерге қарама-қарсы адамды аздыратын ҿтірік мақтаншақ тағы да басқа 

жаман ҽдет, жат мінездер сыналады. Яғни, тыңдаушы қоғамның рухани дҥниесін 

байыту, ой-ҿрісін кеңейту, адамгершілік-эстетикалық кҿзқарасын, талғамын дҧрыс 

қалыптастыруда кҥйдің маңызы ҿте зор. 

Кҥйдің ҧрпақ ҥшін берері кҿп. Осы ҿнерді тҥсінген жан кҥйді тыңдағанда рухани 

лҽззҽт алатыны белгілі. Кҥйшілік дҽстҥр желісі ҥзілмей жалғасып, рухын тҥсірмей 

дҽстҥр сабақтастығының жемісін танытты. Тындаушы халық, кҥйшілік дҽстҥр барда 

кҥй ҿнері жаңа кезеңде жаңа белеске кҿтеріліп дами беретіні сҿзсіз. Ҿйткені, кҥй - тек 

қазаққа тҽн ҧлттық ҿнер. 

Халықтың ҿткені, тҧрмыс тіршілігі, болмыс-бітімі мен ой-арманы туралы небір 

сҥбелі деректерді кҿне аңыз-кҥйлерден танып білуге болады. Олар аққудың сҧңқылы, 

нардың боздауы, қҧланның дҥбірі, жорғаның жҥрісі сияқты небір суреттерді кҿз 

алдына ҽкеледі. 

Бҧл кҥйлердің кҥмбірлеген сырлы сазымен бірге егіздің сыңарындай болып 

ауызша айтылатын терең мағыналы аңыз-ҽңгімелері бар. Олар музыкадан бҿлін 

бейтін біртҧтас синкретикалық форманы қҧрайды. Ал кҥй сарындары болса аңызда 

айтылған оқиғаны бейнелейтін шағын эпизоттардан немесе формасы жағынан кіші-

гірім кҥйлер тобынан қҧралады. Кҥй формасы шағын ҽуендік формуланы қайталап 

орындау арқылы қалыптасқан. Кҥйлер теріс бҧрауда орындалып, кҿбінесе бурдонды 

екі дауыс болып келеді. 

Аңыз кҥйлердің ең кҿне ҥлгілеріне аң-қҧстардың атымен аталатын, сонымен 

қатар, аң аулауда болған сҽтсіздіктер мен жан-жануарлар туралы кҥйлерді жатқызуға 

болады. Мҽселен, «Аққу», «Қаз», «Нар» сияқты кҥйлер халқымыздың жан-

жануарларды киелі санаған тотемдік ой-сенімдеріне байлансты туған. Сол сияқты 

«Ақсақ қыз», «Ақсақ қҧлан», «Ақсақ аю», «Ақсақ қаз», «Ақсақ киік», «Ақсақ қой» 

атты кҥйлер халық ҧғымындағы ақсак аруақтар культімен тығыз байлансты екенін 

байқауға болады. «Қос келіншектің зары», «Жетім қыз», «Арбиян қоңыр», «Ботасы 

суға кеткен інгеннің зары» сияқты жоқтау кҥйлерде халықтың ҿзен суларының екі 

дҥниені бҿліп тҧратындығы жайындағы ескі ырым-тҥсінігі сақталған, «Аңшының 

зары», «Бҿкен жарғақ» атты кҥйлерге де тотемдік наным-сенім арқау болған. Бҧл 

шығармаларда аң аулаудың қасиетті бҧзғаны ҥшін бақытсыздыққа ҧшыраған 

мергендер туралы баяндалады. 

Кҥй аңыздары тартылатын кҥйдің музыкалык мҽн- мағынасын, ҽуендік 

ерекшелігін, иірім - нақыштарын дҧрыс тҥсінуе себепші болумен бірге, халықтың 

тарихи- ҽлеуметтік ҿмірінен де мол мағҧлмат береді. Кҥй аңыздары ҿзінің 

нақтылығымен, кҿбінесе шынайы ҿмірді арқау етуімен халық тарихының ең бір 

жанды шежіресі болып табылады. Яғни, кҥй аңызы кҿпшелілер қоғамындағы тарихи 

таным мектебі болып табылатын далалық ауызша тарихнаманың қҧнарлы бір арнасы 

екеніне шек жоқ.  

Кҥй аңыздардың осы сияқты ҿзекті сипаттары анықталған соң, енді 

фольклордың оқшау жанры ретіндегі нақтылы ерекшеліктеріне тоқалуға болады. 

Атап айтқанда, кҥй аңызының тҿл сипаттарын былайша саралауға болар еді:  
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1. Кҥйдің шығарушысы болса, сол кҥйші туралы бедерлі мағҧлмат алдымен 

айтылады. Яғни, кҥшінің ҿмір сҥрген заманы, ортасы, шыққан тегі, ҿмір салты, 

кҥйшілік жолға қалай тҥскені, ҧстаздары мен шҽкірттері, шығарған кҥйлері сҿз 

болады, 

2. Тартылатын кҥйдің шығу себебі, яғни аңыз - ҽңгімесі айтылады, 

3. Кҥйдің тартылу ҥлгісі, қҧлақ кҥйі, қағыс тҽсілдері сҿз болады. 

4. Кҥйдің кімдер аркылы жеткені, қай кҥйші – домбырашы қандай ерекшелік 

дарытып тартқаны айтылады. 

5. Кҥй қандай елеулі бас қосуларда тартылғаны дандай композитордың 

шығармаларына арқау болғаны айтылады. 

6. Кҥй туралы белгілі адамдар айтқан пікір-тҧжырымдар да келтіріледі. 

Бір сҿзбен айтқанда, кҥй аңызы дегеніміз - белгілі бір тартылатын кҥйдің шығу 

себебі туралы ауызша айтылатын, кҥйдің бҧрынғы - соңғы деректерінен толық 

мағҧлмат беретін аңыз - ҽңгіме. 

Ҽдетте, кҥй аңызының негізгі мақсаты тартылатын кҥй туралы толык мағҧлмат 

беру болғандықтан, сҿз арнасы бір ғана кҥй аңызымен шектеліп қалмай, кҥйдің 

шығарушысы, жеткізушісі туралы, қазіргі жағдайы жҿнінде қузап айтып, 

тындаушысының кҿкейінде сҧрақ қалдырмай, «енді сол кҥйді тындайықшы» дегізетін 

халге .келтіріп алады. Ҽрине, кҥй аңызы ауызша айтылатын болғандықтан ауызекі 

сҿйлеу лебі бел алып жатады. Кҥй аңыздарын хатқа тҥсірерде сахараның сҿзге 

шешен, шежіре қарттарының лекіте тҿгіп отыратын ҽңгімешілдігі кҥй аңызының тіл- 

стиліне жарасып, жанрлық тҧлғасын айқындай тҥсуге тиіс. 

Кҥйшілердің ішкі рухани байлығымен сырт пошымының ҿзара ҥйлесімділігін 

атап кҿрсетіп, олардың сахнада жҥріс - тҧрысы, тартымды киім киісі, кҿпшілік 

алдында ҿзін-ҿзі ҧстай білу мҽдениетін ҥлгі - ҿнеге ету арқылы жас жеткіншектердің, 

оқушылардың этикалық жҽне эстетикалық тҽрбие берудегі ролі орасан зор. 

Халқымыздың ҿнерпаздық дҽстҥрі бойынша, кҥй тартылмас бҧрын білікті 

домбырашы сол кҥйдің шығарушысы, шығу себебі, кҥйдің тартылу ерекшелігі, кҥйді 

кімдердің жеткізгені жҽне қазіргі тағдыры жайында мағлҧмат беретін ҽңгімесін айтып 

алатын болған. Бҧл дҽстҥрдің ең алдымен эстетикалық-эмоциялық тҧрғыда, сонан соң 

кҥйдің музыкалық қасиетінің тыңдаушыға тҥсінікті болуына қатысты айрықша мҽні 

бар. Білікті кҥйші тартатын кҥйінің ҽуендік тілін, емеурінін, символикалық мҽнін, 

тартылу тҽсілін, дыбыстық буындардың астарындағы лингвистикалық еліктеулерді 

тыңдаушысына тҥсіндіре айтып алады. Міне, осы, кҥймен қосарлана айтылатын 

ҽңгімені халқымыз «Кҥй анызы» деп атайды (3, 75 б.). 

Қазақта неше мың кҥй болса, оның қосарлана айтылатын сонша аңыз ҽңгімесі 

бар. Қобыз, домбыра, сыбызғы, жетіген, шаңқобыз, сазсырнай сияқты музыкалық 

аспаптарымызда тартылатын мың сан кҥйдің бірде-бірі себепсіз шықпаған. Бҧл аңыз 

ҽңгімелер тартылатын кҥйдің музыкалық мҽн-мағынасын, ҽуендік ерекшелігін, иірім - 

қағыстарын дҧрыс тҥсінуге себепші болуымен бірге, халқымыздың тарихи-ҽлеуметтік 

ҿмірінен мол мағлҧмат береді. Кҥй аңыздары ҿзінің нақтылығымен, шынайы ҿмірді 

арқау етуімен халық тарихының ең бір жанды шежіресі болып табылады. Яғни, кҥй 

аңызы тарихнаманың қҧнарлы бір арнасы екеніне шҽк жоқ. Кҥй аңызы белгілі бір 

кҥйді тудырған орта мен жағдай туралы бағалы ақпарат беріп қана қоймайды. 

Байыптап ден қойғанда, кҥй аңызының ақпараттық ауқымы мен бітім - қасиеті 

«паспорттық» деректен ҽлдеқайда ҿрелі екенін айқын аңғартады. Қазақ кҥйлерінің еш 

уақытта себепсіз шықпайтыны-ҿзіндік дара сипаты. Кҥйге арқау болмайтын ҿмір 

қҧбылыстары жоқ. Қоршаған орта мен батырдың ерлігі, шешеннің тапқырлығы, ел 
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басындағы кесек тарихи оқиғаларға дейін кҥй тілінде жҽне онымен қосарлана 

айтылатын аңыз ҽңгімесінде баян етіле береді. 

Кҥйдің ҿзі сияқты кҥй аңыздарын да ҥш арнаға бҿлуге болады: 

1) Халық кҥйлерінің кҥй аңызы. 

2) Халық композиторлары шығарған кҥйлердің аңыз-ҽңгімесі; 

3) Бҥгінгі кҥйші композиторларымыз шығарған кҥйшілердің аңызы. 

Кҥй аңыздарының жанрлық ерекшелігі, тарихи кезеңдері, деректілігі, кҿркемдік 

қасиеттері кҥйдің эстетикалық-эмоциялық қуатын арттырар синкретті сипаты 

жҿнінде тарам-тарам зерттеу жҧмыстарын жҥргізіп, халқымыздың рухани тҧлғасын 

танытар, тҿл мҽдениетін айғақтар кҿшелі ҽңгіме ҿрбіту келер кҥндердің міндеті. Осы 

орайда, айрықша ескерер жағдай, кҥй аңызын кҥйшілік ҿнерден, ҽңгімешілдік 

ҿнерден, кҥй тарту ҿнерінен жеке-дара бҿліп алып қарастыруға ҽсте болмайды. 

Тҥптеп келгенде, мҧның бҽрі дҽстҥрлі ҿнеріміздің біртҧтас эстетикалық-эмоциялық 

ҽсерге бҿлейтін (3, Кҥй қайсарлық пен мейірімділікке ҥйретеді, адам бойындағы ең 

жақсы қасиеттерді, туған ҿлкеге деген ыстық махаббатты оятады. Ҿзінің барлық 

қызметтерін жинақтағанда кҥй адамның эстетикалық, адамгершілік дамуына ықпал 

ететін ҧлттық музыкалық қҧбылыс болып табылады. 

Музыка саласында кҥй ҿнері ҿз алдына кҥй жанры болып қалыптасты. Кҥйлер 

адамның ішкі сезім дҥниесін, оның жеке басының кҿңіл - кҥйін, қуанышы мен 

қайғысын, аңсаған арманын, ҿмір сҥрген қоғамын, тіршілік дҥниесін, қоршаған 

табиғат анасын - ҿзен - суын, орман - тоғайын, асқар таулары мен байтақ даласын паш 

етіп жырлайтын шығармашылық жанрға айналды. Кҿптеген кҥйлер, алайық «Ақсақ 

қҧлан», «Ботасы ҿлген бозінген», «Саймақтың сары ҿзені», «Нар идірген», «Ертіс 

толқыны», «Аңшының зары», т. б. тарихи оқиғаларды баяндаса, еңді бірқатары 

ҽлеуметтік ҿмір тынысына ҥн қатып, ел ҿмірінің қайғысы мен қуаныш сезімдерін 

толғады. Сондықтан да кҥй шығармашылығы ҿзінің тақырыбы мен мазмҧнына қарай 

ҿз тындаушысының кҿңіл кҥйін, жҥрек тебіренісіне, сезім сырына айналып, ішкі жан 

дҥниесінен терең орын алып отырды. 

Кҥйдің ҽуен - азына арқау болар терең тамырлар дҽстҥрлі музыкалық 

фольклорымызда жатыр. Мҧнымен қоса тіршілігімізде де ҽдет - ғҧрып салтымызда да 

кҥйдің бойына нҽр беретін рухани мағына бар. Ал, қазіргі ғалымдарымыздың есебі 

бойынша бірнеше мыңдаған кҥйлердің бізге жетуі музыкалық фольклорымыздың 

ерекшелігі болып табылады. Мҧндай ерекшеліктер ҽсіресе қазақтың халық 

кҥйлерінде айрықша байқалады. Ҽйгілі «Ақсақ қҧлан» /ХІІғ./ кҥйінің сазына кҿне 

ҽуеннің іздері бар. Ол кҥйдің ең  басындағы ырғақта жоқтау айту сарыны 

аңғарылады. Олай болса, бҧл кҿне ҽуен-саздан ақсақ қҧрлан оқиғасынана да ҽріде 

жатқан дҥниенің болмысынана сыр ҧғып, тереңге ҥңілеміз.  

Кҥй сазының кҿнелігін білдіретін ерекше белгілердің бірі – домбыраның қҧлақ 

кҥйі, яғни қҧлақ бҧрауы. Ҽсіресе, қазіргі теріс бҧрауда тартылып жҥрген кҿп 

кҥйлердің ҽуен-сазының кҿне сарының байқаймыз. Мҧндай кҥйлердің қатарына 

«Сары ҿзен», «Ақсақ қаз», «Нар идірген», «Қара жорға», «Ертіс толқыны» т.б. кҥйлер 

жатады. 107 б.). 

Кҥй-қазақ халқының ежелден келе жатқан тҿл ҿнері. Кҥй дегенде делебесі 

қозатын бҽйге атындай тыпыршып тҧра алмайтын нағыз кҥй сҥйгіш қазақтың саны 

бҥгінде кҿбейіп келе жатқаны қуантады. Себебі кҥйді ҿсіретін-орта екені белгілі. 

Ендеше кҥйдің рухын кҿтеретін биік деңгей, ықыласты кҿпшілік, зиялы қауым керек. 

Кез келген текті ҿнер сияқты, қазақ халқының осынау арнада кҿрініс тапқан ҿнері де 

ҿзінің ғасырлар қойнауынан тамыр тартқан ҧлы дҽстҥрімен, ҽбден шыңдала 
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қалыптасқан канондық қасиеттермен, эстетикалық тҿлтума тегеурінімен ден 

қойдырады. Бҥгінгі таңда қазақ халқының бес мыңдай кҥйі тіркеуге алынса, осынау 

мол қазынаның мың жылдан астам уақыт аясында дҥниеге келгені нақтылы 

айғақтармен дҽлелденген. Ҽрі кҿркемдік эстетикалық тҧрғыдан, ҽрі хронологиясы 

мен ауқымы тҧрғысынан кҥй жанры халықтың аса мҽнді рухани айғағы болып 

табылатыны кҥмҽн тудырмайды. Сондықтан да, кҥйдің пайда болу жҽне қалыптасу 

тарихына, тарихи поэтикасына мҽн беріліп, ҧлттың этникалық тек тамырымен біте 

қайнасқан бір тҧтас рухани сипаты мен тҿлтума ерекшелігі сараланып, тҧңғыш рет 

кҥй аңы-зының ҿз алдына фольклорлық оқшау жанр екенін дҽлелдеуге айрықша мҽн 

берілді. Қазақта неше мың кҥй болса, онымен қосарлана айтылатын соншама аңыз 

ҽңгімесі бар. Мҧндай аңыз-ҽңгімелер тек кҥйдің ғана музыкалық-эстетикалық 

қасиетін кҥшейтуге себепші болып қоймаған, сонымен бірге халықтың тарихи жады 

жҽне ҿмір салтының айғағы ретінде де айрықша мҽнге ие. Жас жеткіншектерге жан-

жақты дҧрыс тҽлім-тҽрбие беріп, білікті азамат етіп ҿсіру ҥшін ҧлттық тҽлім-тҽрбие 

мен мінез-қҧлық мҽселерінен барынша қанық етіп тҽрбиелеу керек. Ҧлттық ҿнердің 

киелі жақтарын мектептермен оқу орындары кеңінен қолданса біз ҧрпақ тҽрбиелеуде 

жетістіктерге ғана жетерміз. Ҿйткені, осы ҿнер жас жеткіншектерді ой тартумен қатар 

білімділікке, адамгершілікке, отан сҥйінуге тҽрбиелейді. Оқушылардың ой-ҿрісін 

кеңейтіп, рухани дҥниесін, эстетикалық сезімін байытады, ҽсемдік талғамын 

арттырады. Сондықтанда, халқымыздың маңдайына біткен киелі ҿнерін ҿшіріп алмай, 

келер ҧрпаққа жеткізе білейік! 
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PHRASEOLOGICAL UNITS IN THE SEMANTIC FIELD OF «FEAR- BRAVERY» 

 

Phraseological units are considered only in one form of existence: in the language 

system or in paradigmatics. Speaking in the native language or other languages for 

communication the language must be present virtually as an abstract generalized system of 

invariants of different levels, with a variety of paradigmatic, syntagmatic, hierarchical and 

derivational relations between units of its various levels [2,43]. The speech and 

communication cannot be organized without this. In other words, should be available for 

this purpose required levels or sub-system of the language: phonological, morphological, 

and lexical. Phraseology is not a part of this system, because we can speak in the native 

language or in the foreign language without using phraseological units. But it is only 

theoretically, in reality it is not so, because when people communicate in their native 

language, they use a variety of types of set phrases like expressive and non-expressive, like 

imaginative and non-imaginative, like idiomatic and non-idiomatic. There is objective 

reason for it: in each language there is a developed system of phraseological units, which 
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develops during all the history of formation and functioning of the language.  There is not 

full language without phraseological units, because they perform their special functions. All 

the different problems, issues, which are connected with the role of phraseological units in 

the language, speech, communication, the peculiarities of their status is studied by the 

special field of linguistics – phraseology [1,36]. 

As the units of the whole language or separate levels of the language, phraseological 

units also make the system of heterogeneous, but connected by different relations and 

different degrees of proximity or remoteness from each other. Such relations between the 

units of any levels are called paradigmatic, which are one of the system generating factors 

of the language. They are the base of nominative language systems or any sub-system‘s 

segmentation of the language, including phraseological system of the language to separate 

categories, classes, groups.   In the scope of which there are relations and connections 

between their units. The base of unification of one or another unit of the language to a 

certain categories, including macro and micro fields, is always some generality, which is 

inherent to each unit of corresponding unification in different level and form. Such base, as 

a rule, is meaning, notion and function. The language is exists and operates to fix and 

express the results of human‘s consciousness, linguistic and vocal sense, meaning, notion, 

which are existing in every linguistic sign, both in the language‘s unit and unit of the 

speech. At the heart of the field approach as a way of learning a language is precisely this 

regularity of the language. The developers of this method is considered as the language of 

the field, especially combining of the words that expressed the same meaning or referring to 

the same conceptual space, or to the same semantic field. One of the first lexical fields was 

the field of relationship, which describes the types of connections and relations that exist 

between the words in the given field. The concept of linguistic field in their treatment had 

methodological meaning and theoretical significance. With the help of this tool, namely, the 

field, the language drop-down from the same point of view as a systematic device with a 

variety of systemic, paradigmatic relations. In addition, a research tool of the field was 

intended to confirm the theoretical postulate that not a single word has its own independent 

value, and it only gets in the field. The specific meaning of the word in this case depends on 

the neighbors - the words of one semantics, what other qualities surround it [3,16]. 

Volume, content, structure, of linguistic field depends on many different factors. First, 

because, that serves as the basis of allocation of the field and unification of the members of 

the field: what type of linguistic meaning, concepts, language function, and what degree of 

generalization they have. In this case, there is onomasiological approach in learning the 

language or units of an appropriate level of the language. The point of linguistic analysis is 

to identify generalized meaning or concept or language category, function, and the goal is to 

build all the units and processes that focus on expression and representation. The point of 

linguistic analysis is defined generalized meaning or concept or language category, 

function, and the goal is to build all the units and processes that focus on expression and 

representation. Composition, that is, quantitative and qualitative aspects of units 

representatives field depends not only on the nature, degree of generalization of hyper 

lexeme field, but also on the cognitive elaboration and evaluation of the corresponding 

space, the field of human thinking in a particular language. How much and which units are 

united by a particular field depends on it. However, the release of the field and the 

establishment of the field, almost onomasiological approach analysis of the field are not 

completed. The main task is ahead, namely, the establishment of the field structure and 

types of semantic relations and connections between all the members, units within the 

corresponding field. But in this case we are dealing with semasiological approach and 
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analysis of the field, because we start from the existing in the field of linguistic units and 

investigate the semantic features and semantic relations with other units in the field, the 

nature and quality of their semantic characteristics and relations. Such relations and 

connections within the system of the field in linguistics are called paradigmatic relations 

and connections[1,41]. 

They are certainly situated not in the center of the field of ―health‖, but either in the 

certain place of transitional zone, or in the periphery, surrounded by the certain field units, 

because they are differ semantically from the units of the field‘s center and from each other. 

Linguistic fields can be different, because the known world and world areas are studied 

cogitatively in different degrees of generality and differentiation, from different points of 

view, and it directly influences on the quantity and the structure of linguistic fields. In the 

history of linguistic onomasiologic approach in learning the language carry out in a different 

areas and manifestation: in the theory of nomination, in the connection with the functioning 

of the language and the necessity of the choice of the means of nomination, the means of 

expression of certain linguistic, under the necessity of the developing of thesaurus, during 

the learning the language as a system and systematic relations in the language. One of the 

brightest spheres of the manifestation is the concept of linguistic field, which has direct 

relation to the problematics in linguistic as the language and consciousness, the language 

and thinking. Historically, the idea of the theory of the field goes back exactly to that 

thinking, is a perfect reflection of the world through the language and initially fixed in the 

language. In this sense we have in mind, in thinking something that exists in the native 

language. Between the ideal image of the world and the language means of expression there 

is a complete parallelism. In many languages the real objective world is presented in perfect 

shape, but in many ways different, because each in its own way divides the world. The 

language fields, that are a means of expressing language, cover completely what he knows 

and is reflected by some people in a particular area of the real world in a particular field of 

knowledge. Among the variety of linguistic expressions, concepts and values in terms of 

linguistic fields, the units of vocabulary words have been considered at first. Therefore, the 

first type of linguistic fields, which was operated by linguistics were lexical-semantic or 

lexical field. They promoted the systematic dissection of vocabulary system, systematic 

relations in the vocabulary and the formation of a picture of the lexical-semantic system of 

the language in terms of the lexical-semantic fields. This is ensured by the fact that each 

semantic field under which originally meant lexical or lexical-semantic field is a definite 

ordered piece, a fragment in the lexical or lexical-semantic system. However, one should 

always remember that it is a reflected by consciousness, thinking of people, in its language, 

a piece of reality: «The field 1. The totallity of content units (concepts, words), covering a 

specific area of the human experience [3,92]. 

However, each nation allocates in the real world their own "pieces" of reality and its 

various aspects, the moments in the phenomena of this slice of reality, so the experience of 

people in  the pieces of reality and the perception of their elements are very different. This is 

directly related to linguistic fields, then they are also in many ways not the same in different 

languages. The number of lexical and semantic fields in the lexical-semantic system of a 

particular language is in direct proportion to the number of words in the lexicon in general 

and, in particular, from the words of a generalized semantic type relation, color, quality, 

thinking, animal, furniture, etc. Lexical-semantic or lexical field is relevant only to the 

lexical system to a specific site: «semantic (verbal) field is a lexical paradigm in a structural 

class, which occurs when the segmentation of lexical-semantic continuum at different 

periods, corresponding to the words of the language.  
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ҼЛЕУМЕТТІК ЖЕЛІ ЖҼНЕ ТІЛ МҼДЕНИЕТІ 

 

Ҽр дҽуір мен заманның адам баласының алдына қояр талаптары айырықша екені 

белгілі. Ал ХХІ ғасыр ағымының қайсы бағыттары мен салаларын алсақ та, даму мен 

жаңғыруда келе жатқанын анық аңғара аламыз. Елбасымыз Н.Ҽ.Назарбаевтың «ХХІ 

ғасыр білім мен ғылымның ғасыры болады»,- деп алдағы жолымызды айқын болжап 

берген еді. Соның бірі ақпараттық технологияның, оның ішінде интернеттің атап 

айтқанда ҽлеуметтік желілер дамудың даңғыл жолына тҥсіп отырғаны ешқандай да 

дҽлелдеуді қажет етпейді. Бҥгінгі кҥні ҽлеуметтік желілер интернет 

тҧтынушыларының ажырамас сенімді серігіне айналғандай. Статистикалық 

деректерге қарағанда, елімізде 9 миллионға жуық адам ғаламторды белсенді 

қолданады екен. Ал олардың ҽр-қайсысы кем дегенде 2-3 ҽлеуметтік желіде тіркелген. 

Ал бҧл желілердегі тіл мҽдениеті бҥгінгі таңда сын кҿтермейді. Осы желілер тіл 

мҽдениетіне нҧқсан келтіретін қателіктердің қайнар кҿзі десек, артық айтпаспыз. 

Сондықтан қазіргі кҥн тҧрғысынан миллиондаған адамдар қызығушылық танытып 

отырған ҽлеуметтік желілердегі  тіл мҽдениеті мҽселесі бҥгінгі Қазақстан қауымы 

ҥшін кҥн тҽртібіндегі аса ҿзекті мҽселелердің бірі болып табылады. 

Ҽлеуметтік желі - бҧл адамдарды бір-бірімен байланыстыратын веб-сайт, ҿз 

таныс-білістігіңді арттырудың жолы. Демек, ҽлеуметтік халық, адамдар, топ болса, 

желі -байланыс, қарым-қатынас. Енді осы жерде "желі" сҿзі интернеттегі сайт болса, 

"ҽлеумет" - бҧл сол сайттың тҧтынушылары, яғни сіз бен біз. Ол ғаламтордағы ортақ 

идеясы мен кҿзқарастары, қызығушылықтары бар адамдарды бір қауымдастыққа 

жинауды кҿздейді[1]. 

Ҽлеуметтік желіні «ҽлеуметтік медия» деп те атайды. Бҧл – адамдардың бір-

бірімен ғаламтор арқылы ҿзара байланысын қамтамасыз ететін интернет сайт(тар). 

Жалпыға ортақ сҿзбен айтар болсақ, ҽлеуметтік желі дегеніміз бҧл – адамдар мен 

олардың бір-бірімен қарым-қатынасы [2]. Ҽлеуметтік желі адамдардың араласып-

қҧраласып ҿмір сҥру ҥшін қажет. 

«Тіл мҽдениеті дегеніміз – сҿйлеудегі, жазудағы сыпайылық, ізеттілік қана емес, 

сонымен қатар айқын ойлылық, сҿзді дҽл айыру шеберлігі, сҿйлеу ҿнеріне 

шыныққандық», деп анықтама береді Н. Уҽлиевҿзінің «Сҿз мҽдениеті» атты 

еңбегінде. 

Ал, тілші-ғалым Рабиға Сыздықова: «Тіл мҽдениеті дегеніміз – сҿздерді дҧрыс 

орнымен қолдану (лексикалық), дҧрыс қҧрастыру (синтаксистік), дҧрыс қиюластыру 

(морфологиялық), дҧрыс дыбыстау (орфоэпиялық), сауатты жазу (орфографиялық), 

тілді ҽсерлі етіп жҧмсау (лингвостилистикалық) нормаларын ҧстану, орнықтыру, 

жетілдіру», - дейді [3, 24-25 б]. 
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«Тіл мҽдениеті» негізінен «Сҿз мҽдениеті», «Сҿзді орынды қолдану» деген 

ҧғымды білдіреді. Ҿйткені, тіл мҽдениетінің негізгі зерттейтін объектісі – сҿз, сҿздің 

дҧрыс айтылуы, дҧрыс жазылуы, дҧрыс қолданылуы, сол арқылы ойдың айқын, ҽсерлі 

жетуі, екі ҧштылықтың, кҥңгірттіктің болмауы. Соған орай тіл мҽдениеті ғылымның 

улкен екі салаға: ауызша сҿйлеу мҽдениеті, сҿз қолдану мҽдениеті деп бҿлуге болады. 

Сондықтан сҿйлеу мҽдениетіне байланысты ҿтілетін практикалық сабақтарда ауызша 

сҿйлеу тілінің ерекшелітеріне кҿп кҿңіл бҿлініп, қателерді тіл фактілері негізінде 

талдап, сырын ашып кҿрсетудің пайдасы зор. Тіл байлығы – сҿз байлығы. Сҿз 

қолдану мҽдениетін арттыратын негізгі шаралардың бірі – тіл тазалығы. Тіл тазалығы 

дегенде, ойымыздың, сҿзіміздің бҿтен, бҿгде элеметтермен шҧбарланбауын талап 

етеміз. Ҽрине, бҿтен тілден сҿз алмай, таза ана тілі материялының негізінде ғана ҿмір 

сҥретін ҽдеби тіл болмайды. Кҿркем шығарманы, сондай-ақ, ҽдеби тіл деген 

болмайды. Кҿркем шығарманы, сондай-ақ ҽдеби нормадан ешбер ауытқымай, бҿтен 

тілдік элементтерді қоспай, сірестіріп, «таза ҽдеби» тілде де жаза беруге болмайды. 

Ҿйткені, кҿркемсҿз шеберлері оқырмандарына ҿмірдің ҿзі кҿтерген саласына жан-

жақты кҿрсету, олардың дҥниеткнымын, эстетикалық талғамын арттыру мақсатын 

кҿздейді. Қандай адам болмасын, ой-ҿрісінің, білімінің, мҽдениеті мен рухани 

дҥниесінің қаншалықты екені оның жазған жазуынан, сҿйлеген сҿзінен де байқалады. 

«Кісіге қарап сҿз алма, сҿзіне қарап кісіні ал», - деп Абай тегін айтпаған. Ана тілінің 

мол байлығын игеретін, қҧдіретіне тҥсінген, кҥшіне тағзым етіп, бас иген адам ҿзіне 

де, ҿзгеге де талап қоя алады, сҿзді қалай болса солай қолдануға жол бермейді. Сҿз 

мҽдениеті мен ҿз мҽдениетін қатар ҧстап, екеуін бірге ҽлпештеп, қамқор болса, ана 

тіліне деген сҥйіспеншілігі арта тҥсері даусыз[4, 144 б]. 

Оқушылар қазіргі таңда кҿркем шығарманы аз оқиды деген тҧжырымдар 

ҧстаздар қауымын алаңдататын мҽселелер. «Кҿбі ауызекі тілде қолданылатын 

сҿздермен сҿйлейді. Ҽдеби тілді білмейді, сҿздердің айтылу ережесін сақтамайды. 

Мектеп оқушыларының тілі шҧбар, сҿздік қоры жҧтаң, – деп дабыл қағады ҧстаздар. 

[5, 156 б]  

Жалпы ҽлеуметтік желілердегі тіл мҽдениеті дегенде, ең алдымен сыпайы, 

ҽдепті, сауатты, қатесіз жазылған ой-пікірлер кҿз алдымызға елестейді. Ҽрине, 

ҽлеуметтік желілерде кҿптеген қателіктер кездестіріп жатамыз. Мысалыға алатын 

болсақ: 

 Орфографиялық; 

 Пунктуациялық; 

 Тілдің шҧбарлануы; 

 Тҧрпайы сҿздердің қолданылу; 

 Стильдік қателіктер, т.с.с. қателіктер саны кҿбейіп барады.Инстаграм желісінен 

алынған мына мысалға қарайтын болсақ, ҿз тілімізге ҿзіміз нҧқсан келтіріп 

отырғанымызды байқаймыз. Ҿкініштісі, біруге қазақ тілін ҥйретемін деп ҿзіміздің 

сауатты жазуымызды ҧмытып қалғанымызды кҿрсетіп отыр. Олай болса осы мысал 

сҿзімізге дҽлел болсын. 

ruhani_kaz: Парик екеуинде де. 

altinbek927166: Для чего парик надели дым жараспайт 

nurel_aiali:Derec багдарламасында беинебаяндар туралы аппаратбергенде, 

отиниш, казак тилинде грамотно жазыныздаршы. Мыслы , Али окаповтын жангырык 

оленинде Батырханды Барытхан деген Сиякты кателер оте коп. Отандык телеарна 

болғандыктан слоган кончил аударсаныздар деген оиым бар 

gulzat.akimbekova: Келинка Сабинкага уксап капты 
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assem_kusherova: Пипец... красавица 

Кҿріп отырғандарыңыздай, бҧл мысалда қазақ тілінің шҧбарлануы, қазақша 

ҽріптердің қолданылмауы, стильдік жҽне пунктуциялық қателіктер анық кҿрініп 

тҧр.Еліміздің, тіліміздің болашағы бҥгіннен басталады деп айтамыз. Ал, оның бҥгінен 

басталуы ҥшін мҧндай қателіктеге жол бермеуіміз керек  

Біз ҿз зеттеу жҧмысымызда 500 адамға сауалнама жҥргіздік. Респонденттер екі 

тҥрлі сҧрақ бойынша жауап  берді. 

1.Ҽлуметтік желілерде отырғанда тілдік қателіктер жібересіз бе? 

а) иҽ (80%) 

ҽ) жоқ (10%) 

б) білмеймін (10%) 

Бҧл сҧрақ бойынша пайыздық мҿлшермен есептегенде 80% «иҽ» деп жауап 

берді, 10 % «жоқ» деп, тағы бір 10% «білмеймін» деп жауап қайтарды. 

Бҧл сауалнамадан байқайтынымыз, ҽлеуметтік желілерді  қолданушылардың 

басым бҿлігі ҽлеуметтік желілерде тілдік қателіктер жібереді жҽне ҿздерінің қате 

жазатындарын мойындайды. 

2. Не себепті қате жібересіз? 

а) телефонда қазақ ҽріптері жоқ (10%) 

ҽ) асығып жазу мақсатында (70%) 

б) сауаттылық ережелерін білмегендіктен (20%). 

Осы сауалнама нҽтижесі респонденттердің 10% «ҽлі де болса кейбір қол 

телефондарына қазақ ҽріптері енгізілмеген» десе, 70%-ы «жылдам жазу мақсатында» 

дейді, қалған 20%-ы «сауаттылық ережелерін білмегендіктен» дейді.  

Жоғарыда айтылған қателіктерді қандай да бір ҽлеуметтік желіні ашып қарасаң, 

бірден кҿзге тҥседі. Бҧл тіл мҽдениетінің бҧзылуына, сондай-ақ қазақ ҧлтындағы 

тілдің жоғалуына ҽкеп соқтыратын ҿзекті мҽселе. Бҧл қателіктерді жою ҥшін, қазіргі 

қол телефон желісіне қазақ тілінің мҽдениетін арттырытын Play Market жҥйесіне 

белгілі-бір жҥйесін ашуды бағдарлама ҧсынамыз. 

1.Бағдарлама желісі мынадай талаптардан тҧрады. 

 Бағдарлама  тек қазақ тілінде болуы керек; 

 Қазақ тіліндегі ҽріптердің қолданылу ережелерін қадағалау; 

 Орфографиялық қателіктердің қолданылмауын тексеру; 

 Пунктуациялық белгілердің дҧрыс қойылуын бақылау; 

 Тҧрпайы, жаргон сҿздердің қолданысқа еңгізбеу; 

 Стильдік қателіктерге жол бермеу; 

 Тілдің шҧбарланыуына, бҿгде сҿздердің сҿйлемдер ішінде қолданылмауын 

кҿрсету; 

 Жалпы қазақ тілінің мҽдениетін сақтауы тиіс; 

2 .Егерде осы аталған ережелер сақталмаса, жҽне де шектен тыс қателіктер 

кҿбейген жағдайда, сол адамды ҽлеуметтік желілерден жиырма тҿрт сағатқа шектеу 

қажет. Осындай жағдайда ғана біз нҽтижеге жете аламыз, ойлаймын. 

3.Қазақ тілінің дҽрежесін кҿтеру мақсатында тҥрлі ойын тҽсілдерін 

ҧйымдастыру. Мысалы, орыстың «Поиск слова» деген сияқты қазақ тілінде осы 

секілді ойындар ашу қажет. Міне, осындай жағдайда ғана біз нҽтижеге жете аламыз 

деп ойлаймын. 

Тіл – ҽр ҧлттың келешегі мен ертеңі.Тілі бай елдің, ҿзі де бай,. Сондықтан да, тіл 

– сана, тіл – дана,  ана тілі – жалғыз дара дегендей, жалғыз ана тіліміздің рухани 

мҽденилігін жоғалтпай, арыстандай айбатты елдердің қатарында, «Мен, қазақпын, 
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қазақтың ҧланымын», - деп, сескенбей айта алатын дҽрежеден тҥспейік. Тілімізді, 

рухани-мҽдени байлығымызды сақтасақ, болашақ біздің иелігімізде.  

«Ҿз тілімен сҿйлескен, ҿз тілімен жазған жҧрттыңҧлттығы еш уақытта адамы 

қҧрымай жоғалмайды. Ҧлттың сақталуына да, жоғалуына да себеп болатын нҽрсенің 

ең қуаттысы – тілі. Сҿзі жоғалған жҧрттың ҿзі де жоғалады. Ҿз ҧлтына басқа жҧртты 

қосамын дегендер ҽуелісол жҧрттың тілін аздыруға тырысады», - дейді қазақ 

ағартушысы А.Байтҧрсынов. Ендеше тҽуелсіздігімізді, ҧлтымызды, салт-дҽстҥрімізді, 

ең бастысы тілімізді жоғалтпайық. Сіз бен біз, бҥкіл қазақ топырағынан шыққан 

қандастарымыз, тіліміздің тазалығы мен мҽдениетінің дамып, ҿркендеуіне бірге ҥлес 

қосайық.  
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SIMILARITIES AND DIFFERENCES OF PHRASEOLOGICAL UNITS IN  

THE FIELD «WHITE AND BLACK‖ IN KAZAKH, ENGLISH AND  

RUSSIAN LANGUAGES 

 

The typical moment of the language nature of phraseological units, is that cumulative 

semantic identity, the similarity of phraseological units of different languages is reduced at 

incomplete aspect identity, that is impossible in other types of phrases, for example, in free 

and terminological phrases. 

From this unambiguously follows, that one aspects of the phraseological units 

language organization are important for formation of cumulative value of phraseological 

units, others aren't present. 

Not all aspect phenomena of the language nature, the phraseological units organization 

are essential to the cumulative maintenance of phraseological units and by that, for its 

interlingual functional and semantic correlation. All PU internal structural properties 

characterizing a way of connection of its components, for example, private types of the 

structural organization of nominal PU are a little significant in the semantic and pragmatical 

plan. Compare: Egg of Columbus; Buridan'sass ;trumpet of Jericho ; a storm in ateacup[1, 

118]. 

For formation and understanding of actual phraseological value of phraseological 

units, and for functional and semantic correlation, equivalence of PU of different languages, 

the importance of those component distinctions, which don't break a concrete image of PU, 

isn't high. The person operates in the thinking, in communication not so much language 
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structure, the PU forms, how many, that image which underlies PU relevance, as well as 

phraseological value, its conceptual contents.  
The most important for formation of actual phraseological value, the cumulative sense 

of phraseological units – a uniform phraseological image and respectively a uniform 
figurative basis. 

The private moments, details, which create it, don't play a special role, that is there 
have to be main, absolutely necessary elements, without which the uniform figurative basis 
of generation of a necessary image for actual phraseological value isn't present. In other 
words, the figurative basis has to have such phenomena and components, which will 
provide self-sufficiency of a phraseological image for formation of the corresponding actual 
phraseological value. For example, actual phraseological value of two such idioms of 
English and Russian languages as «Woe to the inhabiters of the earth and of the sea!» 
(Bible, King James Version. Over the coals, it is formed practically on the basis of 
figurative judgment, reconsideration and synthesis of the same objective process[2, 56]. 

Nominal components, that is nouns in the phraseological units derivational base are 
semantic identical. The picture in idiom is similar: «to cost the earth». The uniform 
figurative basis is reached only then, when the component structure of the phraseological 
units derivational base expresses the similar phenomenon or the situation of reality, 
intensifying formation of similar images and associations, which in turn, form the 
corresponding actual phraseological value, similar or analogous in phraseological units of 
different languages, as conducts to interlingual phraseological correlation and equivalence.  

The figurative basis of idiom uniform figurative model can sometimes be less 
concrete, that is have more abstract the generalized character. Then structurally correlated 
components semantic aren't identical and usually treat only one semantic group, compare: 
Earth is not a shadow of heaven, but heaven a dream of earth 

Among interlingual phraseological compliances differ also such, at which in a basis of 
semantic figurative reconsideration and generalization of the idiom derivational base it is 
put seme, present not at separate components of the idiom derivational base, but only at the 
corresponding combination.  

Given seme follows from all phrase, its semantic contents, that is from all situation 
designated by the idiom derivational base. For example, someone have a finger in the pie, 
where in a basis of figurative reconsideration it is put seme (a set of semes) "at someone on 
somethingtraces of dirty, unattractive activity", giving cumulative phraseological value 
"someone is involved in an unseemly act, action, an event". In such cases, the aspect 
correlation of the German and Russian PU, at the level of concrete words components, is 
almost absent. 

That phraseological unit of different languages found functional - semantic correlation 
and similarity in actual phraseological value; it is necessary concrete, but not the abstract 
analogousness in the idiom derivational base.  In the latter case, there are taking place the 
phrasemaking ability, activity, high phrasemaking efficiency, and uneven in different 
languages, as such phrasemaking model can receive in different languages lexically 
different concrete filling.  

In other words, one of indispensable conditions of interlingual phraseological 
correlation, equivalence, namely obligatory to some extent analogousness in component 
structure of the idiom derivational base, analogousness in referential correlation, situational 
correlation, analogousness of the relations between components the designated idiom 
derivational base of a situation, is broken.   

The abstract figurative phrasemaking model "at someone something doesn't suffice" 
and its actual phraseological value - off one's rocker, extremely silly, it is observed in 
phraseological units:  barmy, someone has a screw <a few screws> loose [3, 96]. 

http://lingvopro.abbyyonline.com/en/Search/GlossaryItemExtraInfo?text=%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b9&translation=analogous&srcLang=ru&destLang=en
http://lingvopro.abbyyonline.com/en/Search/GlossaryItemExtraInfo?text=%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b0&translation=seme&srcLang=ru&destLang=en
http://lingvopro.abbyyonline.com/en/Search/GlossaryItemExtraInfo?text=%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b0&translation=seme&srcLang=ru&destLang=en
http://lingvopro.abbyyonline.com/en/Search/GlossaryItemExtraInfo?text=%d0%bd%d0%b5%20%d0%b2%d1%81%d0%b5%20%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%b0&translation=off%20one's%20rocker&srcLang=ru&destLang=en&author=Administrator
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At coincidence of only abstract figurative phrasemaking model at phraseological units 
of different languages functional and semantic correlation, equivalence of idioms of 
different languages usually is incomplete. 

As any more or less essential divergence in language, conducts the PU aspect 
organizations to certain distinctions in figurativeness of PU, and by that to some let 
minimum distinctions of their cumulative values. 

Interlingual aspect correlation of phraseological units and their functional-semantic 
correlation are not in direct dependence from each other, how it is noted in literature. The 
relations between aspect and functional - semantic identity can be the opposite plan. In 
idiom"to pull to pieces" the derivational base of idiom absolutely different, but the 
phraseological value identical. 

Thereby, on phraseological units the general principle of a ratio of two parties of a 
language sign extends development of two parties of a language sign independent from each 
other – the plan of expression and the contents plan, the provision on asymmetry of a 
language sign.  

The return type of a ratio between aspect and functional - semantic correlation of the 
language nature of phraseological units of different languages is an identity of aspects in the 
phraseological units language organizations, but not correlation in their functional -semantic 
identity. 

"The distinctions in cumulative phraseological value at aspect identity of compared 
German and Russian PU, can be result of multidirectional reconsideration of regular verbal 
complexes in both languages, that is initial development of far phraseological values in 
aspect identical complexes (the process, observed also in one language and which is 
generating multiple-valued phraseological units, and also phraseological units -homonyms)" 

Divergences in actual phraseological value at identity of the idiom derivational base, 
aspect correlation can be caused by development in PU of one of languages of certain 
additional semantic shades, connotations, associations which aren't present in phraseological 
value of idiom of other language [2,56]. Such interlingual semantic-stylistic distinctions are 
less noticeable, than other types of distinctions in the language nature of correlated PU of 
different languages, compare: to throw/heave overboard – to reject, eliminate as something 
unnecessary, unsuitable (usually with a negative assessment of object. 
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ШУМЕР ЖҼНЕ КҾНЕ ТҤРКІ ТІЛДЕРІНІҢ ТУЫСТЫҒЫ ТУРАЛЫ  

ҒЫЛЫМИ БОЛЖАМДАР 

 

Шумер, Сумер – Месопотамия ойпатының оңтҥстігінде орналасқан ежелгі 

тарихи аймақ. Ол Тигр мен Евфрат ҿзендерінің аралығында, қазіргі Ирак аумағының 

оңтҥстік бҿлігінде болған. Қазіргі кҥнге жеткен жазба деректер бойынша Шумерді — 

біздің заманымыздан бҧрын 3-мыңжылдықтың соңында негізінен шумерлер жҽне 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/eng_rus/653054/overboard
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аздаған мҿлшерде шығыс семиттер – аккадтар мекендеген. Аккадтар шамамен — 

біздің заманымыздан бҧрын 2400 жылы Аккаде қаласының негізін қалады. Осы 

уақыттан бастап Шумердің солтҥстік облысы Аккад деп атала бастады. Джемдет-

Наср жҽне одан да ертеректегі Урук пен эль-Обейд археологиялық мҽдениеттеріне 

тҽн ескерткіштер шумерлердің бҧл аймақты біздің заманымыздан бҧрын 5-4-

мыңжылдықта мекендей бастағанын дҽлелдейді. Шамамен біздің заманымыздан 

бҧрын 3-мыңжылдықта Шумерде алғашқы мемлекеттік қҧрылым қалыптаса 

бастады.[1;10-б.]. 

Осы шумерлердің тілі мен кҿне тҥркі тілдерінің арасында байланыс бар деген 

пікір жиі-жиі айтылады. Бҧл ғылыми кҿзқарастардың кейбіріне тоқтала кетейік:  

1. Шетел ғалымдарының ғылыми болжамдары 

Батыс германдық ғалым Курт Вальтер Керам шумерлерді тҥркілер деп санады. 

Ол: «шумерлердің тілі кҿнетҥркі тіліне ҧқсас, ал сыртқы тҥрі жағынан 

ҥндіевропалықтарға келеді», - дейді[2;22-б.].   

2. Шумер тілінің алтай тілдерімен (тҥркі, моңғол, тҧңғыс-манжур) туыстастығы 

жҿнінде неміс ғалымы Ф. Хоммель жҽне оны қолдаған кеңес тарихшысы 

С.П. Толстов болжам пікір айтқан еді.[3;25-бет]. 

3. «Шумердің ҿз аты аккад(семит) тілінде бҧрмаланып айтылғандығын, шын аты 

кенгер немесе кеңер болғандығын атақты шумеролог А. Фалькенштейн дҽлелдеп 

кҿрсетеді». [3;25-б].  Ірі шумертанушы А.Фалькенштейннің пікірі бойынша, 

шумерлер бҧл жерге тіпті тас дҽуірінде келген.  

4. Келесі бір зерттеуші Г.Фр. Кольбҿзеңбегінде (История человеческой 

культуры, 1897): «Полагают, что клинопись есть изобретение туранского народа, 

который в продолжение двух столетий господствовал в Месопотамии; это были 

финско-татарское племя, которое эллины называли азиатскими  скифами» - деп 

жазған болатын. [4] 

5. Шумер-тҥркі тілінің байланыстары туралы 1947 жылдан бастап талмай 

зерттеу жҥргізген тҥрік ғалымы Осман Недим Тун еді. Ҿз зерттеулерінің нҽтижесімен 

халықаралық конгрестерде баяндама жасап, кҿптеген мамандардың кеңесіне жҥгініп, 

тек 1990 жылдан кейін ғана шумер-тҥркі тілінің байланыстарына арқа сҥйей отырып 

тҥркі тілінің жасын анықтауға арналған еңбегін жарыққа шығарды. Бҧл кітапта О.Н. 

Тун кҿне тҥркі тілімен тҥбірлес 168 шумер сҿздеріне тарихи-салыстырмалық зерттеу 

жҥргізіп, екі тілдің фонетикалық, грамматикалық ерекшеліктерін талдауға алған. 

Нҽтижесінде ғалым шумер жҽне тҥркі тілінің генетикалық туыстығы бар деуге 

дҽлелдердің аздығын алға тарта отырып, осыған дейін табылған материалдар екі 

тілдің бір-біріне ҿте қатты ықпал етіп отырғанын атап ҿтеді.  О.Н. Тунның айтуынша 

тҥркі тілі 5500 жыл бҧрын-ақ, оны пайдаланушылар арасында логикалық дамытылуға 

ие болып, фонетикалық қҧрылысы мен грамматикалық жҥйеленуі қалыптасқан. Егер 

де бҧл жҥйенің дамуына дейін тағы да 5500 жыл қажет болғанын ескерер болсақ, онда 

тҥркі тілінің жасы шамамен 11 мың жыл болуға тиіс деді.  Ал, тҥркі тілінің жазбаша 

кҿрінуінің мерзімі (шумер сына жазуы), ол 8000-8500 жылдар бҧрын орын алды деуге 

болады [Туна О.Н., 1990, 49].[5] 

2. А. Аманжоловтың ғылыми болжамдары 

Тҥркі тілі жҿніндегі ең алғашқы мҽлімет Месопотамияның оңтҥстігінен 

(Шумерлерден) табылған біздің дҽуірімізге дейінгі lV-lll мыңжылдықтарды меңзейтін 

идеографиялық жазба ескерткіштерінен байқалады. Мҧнда, яғни алғашқы шумер 

тілінің ескерткіштерінде кҿне тҥркі тіліне тҽн кҿптегенлексикалық сҽйкестіктер 

ҧшырасады. 
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Бірақ бҧл болжам толық дҽлелденген жоқ, алайда тілдік сҽйкестіктердің 

кездейсоқ еместігі ойлантады. Ҿйткені тілдер мен этностардың бір-бірімен қарым-

қатынасы, ҿзара байланысы, араласы нҽтижесінде сҿз ауысу процесі ертеден-ақ 

белгілі. Міне, сондықтан алғашқы тҥркі тайпа тілдерінің ҽлдебір із-кҿрінісін кҿршілес 

елдер тілдеріне тигізген ҽсерлерінен де байқауға болады. Лексикалық сҽйкестіктерге 

сҥйене отырып, алғашқы тҥркілердің (прототҥркілердің) бір бҿлігі бҧдан бес мың 

жыл бҧрын Месопотамияға (Шумерге) келген, соның нҽтижесінде алғашқы шумер 

ескерткіштерінің тіліне де белгілі деңгейде ҽсер етті деген тҧжырым жасауға 

болады.[3;68-б] 

 Шумердің шын аты Кенгер немсе Кеңер болған. Міне, сондықтан Орталық 

Қазақстандағы Сарыарқадағы  Кеңгір ҿзен атының Кеңгер (Шумер) жерінің атымен 

ҥндес келуі тегін емес, тілдік жақындық пен тайпалардың араласып байланысуынан 

пайда болды деп білеміз.  

Лексикалық сҽйкестіктерді дҽлелдерлік мына мысалдарды салыстырып 

байқаймыз: 

 
Шумер тілінде Кҿне тҥркі тілінде Қазіргі тҥркі тілінде 

Дингер ―тҽңір, тҽңірі‖ 

 

 

 

 

Уд кҥні, ―мезгіл, кез‖ 

 

Дуг ―жақсы‖ 

 

 

У ―ҧйқы‖ 

 

САГ ―бас, басшы‖ 

Тҽңірі ―аспан, тҽңір‖ 

 

 

 

 

Ҽд ―мезгіл, кез‖ 

 

Ыдуқ ―қасиетті, киелі‖ 

 

 

У ―ҧйқы‖ 

 

Сағун ―жасы ҥлкендердің 

лауазымы (қарлҧқтарда)‖,  

Ата сағун ―тҥркі бақсы-

балгерлерінің лауазымы‖. 

Ҧйғырша тҽңри ―тҽңір‖. 

Хақасша тигер ―аспан‖ 

Якутша таңара ―аспан, тҽңір‖ 

 

Туваша ҿй ―мезгіл, кез‖ 

 

Қырғызша‖ыйық, қасиетті, 

киелі‖ 

 

Якутша уу ―ҧйқы‖ 

 

Қырғызша саң ―ҽмірші, хан‖ 

 

3. О.Сҥлейменовтың ғылыми болжамдары 

Семантикалық ҧяларды салыстыру мынадай басты сҧраққа жауап берді: шумер 

тілі мен тҥркі тілдері туыс па? Иҽ, туыс, бірақ генетикалық емес. Олар қазіргі ҿзбек, 

дҥнген, малай, черкес, урду, иран, осетин жҽне араб тілдері сияқты туыс. Мҧндай 

туыстықты мҽдени туыстық деп атауға болады.  

Бірақ тілдердің кҿнедегі мҽдени туыстығы мен кейінгі туыстығын ажырата білу 

керек. Екінші жағдайда тілдер байланысқа барлық деңгейде толысқан, байыған кҥйде 

енеді, сондықтан бір-бірінен діни лексика жҽне мҽдениетке қатысты жекелеген 

терминдер ауысады. Мҽдени туыстықтың кҿне сатысында, ҽсер етуші тілдер ҽлі 

қалыптасып ҥлгермеген жағдайда, тілдердің араласуын ҽлдеқайда кеңірек тҥрде 

кҥтуге болады.  

Менің пайымдауым бойынша, тҥркі тілдері шумер, моңғол, кейін араб 

тілдерімен кҿне мҽдени туыстық жағдайда болған. Жҽне де кейінгі мҽдени ҽсер 

бҧрынғы нҽтижелерді тҥпкілікті ығыстырмайды.  



265 
 

 Шумер тіліндегі ҧяң дауыссыздар, ҽдетте, тҥркі тіліндегі қатаң дауыссыздарға 

сҽйкес келеді :  

т) тенгір – дінгір                                   к) терік – діріг 

 ут – уд                                                                    так – таг 

 утун – удун                                                              как – гаг 

 тума – думу                                        ісік – ісіг 

 ата – ада                                                        шақ – шаг 

 терік – діріг                                                              йузук – узуг 

 тілік – ділі 

 табір – дабір, дібір 

 іт – ід  

 

Шумер жҽне тҥркі тілдерінің дыбыстық айырмашылықтары айтарлықтай онша 

кҿп те емес. Бҧл тілдерді салыстырғандағы алатын тағлым – ҧқсастығы. Бҧлардың 

ауытқуларының ҿзі бірдей: у / і,б / к,г дыбыстары сҿз соңында алмасады.  

Осы кҥнгі тҥркі тілдері шумер тіліндегі кейбір тҥпкі шумер нҧсқаларын 

ҿзгеріссіз сақтап отыр. Олар шумер тілінде дамуға тҥсіп, тіпті кейбір жағдайларда 

бҧзылып та кеткен еді. Егер шумер тілі біздің заманымызға дейін сақталған болса, 

онда сҿздердің бҧзылу процесі ҥдей тҥсіп, шумер сҿздігін тҥркі сҿздігімен салыстыру 

мҥмкін болмас та еді. 

Тҥркі сҿздері жастық кезінде екенін кҿрсетсе, онда шумер сҿзі қаусаған кҽрі 

шалға ҧқсар еді. Шумер сҿзі Ғайса пайғамбар туғанға дейінгі l мыңжылдықтың ҿзінде 

сыртқы тҧлғасы кҽрі болып кҿрінетіндей сипатта ғҧмыр кешті.  

Шумер тіліндегі «тҥбір+жҧрнақ» қҧрылымы – кездейсоқ қҧбылыс. Шумер 

сҿздерінің кейбір септік жалғаулары тҥркі сҿздерінің септік жалғауларымен 

салыстыруға келеді. Мысалы, шумер тілінде барыс септігі-«ра». Орхон – Енисей 

жҽдігерінде де «ра»барыс септігінің жалғауы ретінде танылады. Шумер тілінде септік 

кҿрсеткіштерінің кҿпшілігі бҧзылуға тҥскен де, оларды зерттеушілер ҽлі тиянақты 

тҥрде танып ҥлгермеген. Мысалы, бағытты білдіретін барыс септігінің форманты – 

«да», шығыс септігінің форманты – «тан» деп есептеледі. Мекені жағынан кҿршілес, 

уақыт жағынан замандас хуррит тілінде шумер тілімен жанасатын кҿптеген жайттар 

бар екені анықталды. 

 «Ежелгі алдыңғы Азия тілдерінің туыстық байланыстарының мҽселелері» деген 

тарауда И.М.Дьконов :а) «шумер тілінің оқшаулығы», «хуррит жҽне урарт тілдерінің 

тектік туыстығы», в) «аккад, кҿне еврей, арамей тілдерінің тектік туыстығы 

аңғарылуға тиісті» кестені келтіреді. Бҧл кесте бойынша шумер тілінің ежелгі 

алдыңғы Азия тілдерімен ешбір жанасатын жері жоқ. И.М.Дьяконовтың сҿзін сҽл 

ғана толықтыра тҥселік: бір жағынан – аккад, кҿне еврей жҽне арамей тілдерінің, 

екінші жағынан – хуррит жҽне урарт тілдерінің, ҥшінші жағынан – шумер жҽне кҿне 

тҥркі тілдерінің жақындығы сондай, тіпті салыстыратын материал кҿлемі шағын 

болғанда да, ол жақындық айқын сезіледі, ҿйткені бҧл тілдердің арасында пҽлендей 

ҥлкен фонетикалық айырма бітіп ҥлгермеген. Бірақ шумер мен тҥркі лексикалық 

материалдарының жақындығы сҿздері жақын осы екі тілдің тектік туыстығын 

дҽлелдей алмайды, қайталап айтамыз, бҧл олардың мҽдени туыстығының ғана айғағы 

деп қабылдаймыз. [6;525-б] 

4. А.Бахтидің ғылыми болжамдары 

Кҿне шумерлер қандай тілде сҿйледі? Шумер тілінің кҿршілес халықтардың 

тілімен ешқандай ортақтығы болған жоқ. Кҿнешумерлерді қоршаған қандай халықтар 



266 
 

еді десек, кҿнесемит тілінде сҿйлеген аккадтықтар, ассириялықтар, халдей жҽне 

аморейлэр, сонымен қатар эламиттер жҽне кҿнеиран тайпасы куттар болатын. 

Шумерлер тілі басқа халықтардың тіліне ҧқсамайтын. Шумер тілі – скиф, сақтар мен 

массагеттер сҿйлеген кҿне тҥркі болар. Тҥркі тілі мен шумерлер мен скифтердің 

ортақ тілі болуы мҥмкін. Мысал ҥшін, шумер тілі мен тҥркі тіліндегі сҿздерді 

қарастырып қарайық: 

 
Шумерлік Тҥркілік (қазақша) 

Ада – ҽке 

Ама – ана  

Ту – туу 

Тум – ҽкелу 

Думу – ҧрпақ, бала 

Тир, тил, ти – ҿмір сҥру 

Ши, ди – жан, адам 

Сикил, силик – таза 

Ерен – сарбаз 

Шуса, сипа – шопан 

Аб – есік 

Еш – ҥй 

Уг, угу – тҧқым 

Ру – ҧру  

Кир – жер 

Ата, дада, ада – ҽке 

Ама, ана, аба, апа – ана 

Ту, туу, туг, тугу, тув – туу 

Тум – ҽкелу 

Тума – ҧрпақ, бала 

Тири, тирик, туру, тур – тірі, ҿмір 

Щи, чи – адам 

Силик, сулук – таза 

Ерен, еран – сарбаз 

Шупан, чупан, чопан – шопан 

Аб, ев, еб, уй – ҥй 

Ешик, есик – есік 

Угуш – тҧқым, шеше, отбасы 

Уру – ҧру 

Кир – балшық, кір 

 

Берілген кесте шумер тілі мен тҥркі тілдерінің арасында кҿптеген ортақ тілдік 

қҧбылыстардың бар екендігін кҿрсетеді. Айтылғандарға, мҥмкін, дҽлел қазақтың 

«тҥгел сҿздің тҥбі бір» деген мҽтелі болар, бҽрінің негізінде бірдей тҥбірлер жатыр. 

Сҽйкес формалар мен ҧқсас мағына бҧл тілдердің арасында тығыз байланыс бар 

екендігін дҽлелдейді. Кестенің кҿрсеткеніндей, тҥркі тілдері, соның ішінде қазақ тілі 

шумерлік тҧлғаларды ҿзгеріссіз сақтаған. Қалай дегенмен, шумерлердің ҿмір сҥрген 

дҽуірі шамамен б.д.д. XVlll ғасыр екенін ҧмытпауымыз керек, оның ҥстіне шумерлер 

семит тайпалары – аморей, аккад, халдейлермен шегаралас болды. Тағы да айтак кету 

керек, шумерлер Иран тайпасы – кутилердің шапқыншылығына да ҧшырады. Ҽрине, 

осы факторлардың бҽрі шумер тіліне ҽсер етті. Шумер тілі ассимиляцияға ҧшырап, 

жекелей ҿзгерістерге ҧшырауына кҥман жоқ. Шумерлік ҧяң дыбыстар қазақ тіліндегі 

қатаң вариантына сҽйкес келеді, мысалы : шумер тіліндегі «д»- қазақ тіліндегі «т», 

шумер тіліндегі «г» - қазақ тіліндегі «к».  

Қорыта айтқанда, бҧл тілдердің арасында белгілі бір туыстық байланыс 

бар.[7;48б] Шумер тілі ғасырлар қойнауында жоғалып кеткен жоқ, қайта ҧзақ 

ғасырлар бойында кҿнетҥркі тіліне ауысты. Кҿнетҥркі тіліне ауысты. Кҿнетҥркі 

тілінде скифтер, сақтар, ғҧндар, қыпшақтар сҿйлеген. 
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СТЕНДАП ТҤСІРУДІҢ ОҢТАЙЛЫ АМАЛДАРЫ 

 

Журналистика маңызды ҽлеуметтік қҧбылыстардың бірі болып табылады. Онсыз 

қоғам ҿмірін елестету мҥмкін емес. Ҿз тарихында журналистика бҧқаралық ақпарат 

қҧралдары жҥйесі ретінде ҧзақ жолдан ҿткені белгілі. Ешқандай басқа қҧрал дҽл осы 

журналистика сияқты халықты ҽлеуметтік-саяси тҧрғыда жылдам ҽрі жан-жақты, 

белсенді тҥрде ҽртҥрлі хабарлармен қамтамасыз етіп кҿрген емес. Бҧл ретте адамның 

сана-сезіміне, іс-ҽрекетіне ҽсер етіп, олардың кҿзқарастары мен мақсаттарының 

ықпалы тиген [1]. 

Қазақстан – болашағы бекем, елдік ҥміттері ақталмай қалмас жас мемлекет. 

Қазіргі жаңару-жаңғыру дҽуірінің жарқын мҧраттарының бірі – азат реңі, ҿршіл 

рухты қазақ халқының ҽлемдік дидарын қалыптастыру, жаһандану заманынан алар ҿз 

орнын, енші-ҥлесін айқындау болып отырғаны шындық. Ҽрине, бҧл елдік мҽселенің 

оң шешім таппағы, дербес бағыттан ауытқымауы ақпарат кеңістігіміздің 

қауіпсіздігіне де тікелей байланысты. Бҥгінгі кҥннің талассыз ақиқаты – осы[2]. 

Еңбек қатынастары немесе ҿзгеде шарттық қатынастар негізінде бҧқаралық ақпарат 

қҧрлы ҥшін хабарлар мен материлдар жинау, ҿңдеу жҽне ҽзірлеу жҿніндегі қызметті 

жҥзеге асыратын жеке тҧлға – журналистбҥгінгі таңда журналистиканың теледидар 

саласындағы журналистері жаңа бағыт пен заманауи технологияларды қолданудың 

арқасында, халыққа ақпарат жеткізуде ҽртҥрлі формаларды қолдануда. 

Қазақ ҧлттық теледидарының «Ақпараттар ғасырындағы» басты мҽселесі  - жаңа 

пішін,  соңғы тҥр, экрандық тіл, техникалық қарулану, жҥргізушілік шеберлікті 

дамыту болып отыр. Уақытпен ҥндестік тауып, бейнелік шешім, ритмикалық 

ырғақтылыққа мҽн беріп, кҿрермен жҥрегіне толқыныс пен толғаныстың тҧтастығын 

біріктіре білу жаңа бір дҥние танымға бастайды [3]. 

Теледидар адамзаттың тарихи-қоғамдық тҽжірибесін кеңінен тарататын аса 

пҽрменді насихат қҧралы, ҿнер мен ҽдебиеттің ҥздік ҥлгілерін халықтың игілігіне 

айналдыратын, қажетіне жарататын дҽнекер.Теледидар арқылы асқар шыңдардың ақ 

қырын, жер мҧзын, ай мен алыс ғаламдардың бейнесін кҿруге болады. Кҿгілдір 

экранның ерекшелігі осында.     

 Қазақстандағы теледидардың міндеті – халыққа жан-жақты ақпарат, 

жаңалықтарды дер кезінде жеткізу, елде жҽне шетелде болып жатқан оқиғалар, саяси-

экономикалық ҿзгерістер туралы ҽр тҥрлі тақырыпта хабарлар жҥргізу, кҿңіл кҿтерер 

хабарларды тарату жҽне ел кҿкейінде жҥрген мҽселелерді кҿтеріп, қоғамдағы 

кемшіліктердің бетін ашу болып табылады [4]. 

Теледидар – бҧқаралық ақпарат қҧралдары ішіндегі ең аудиториясы кҿп, 

беделдісі. Ақпарат қҧралы ретінде ол адамдарға тек жаңалықтарды, кҥнделікті 

ақпаратты таныстыруды ғана мақсат етпейді, сонымен қатар кҿрерменге ой тастап, 

қоғамдық пікір қалыптастырады [5]. Кадрдегі жҧмыс – теледидардағы ең ҿзекті 

мҽселе. Ол сіздің мҽтініңізге эмоция, репортаждың мағынасын жҽне автордың беделін 
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асырып, кҿрерменге материалды қабылдауды жеңілдетеді. Ағылшын тіліндегі етістік 

«stand up» «отырған жерден тҧру керек» деген мағына береді. Журналистің қандай да 

бір ақпаратты кҿрерменге жеткізу мақсатында  кадрдегі  кҿрінісін қазіргі таңда stand 

up – стендап деп атайды. Яғни, журналист кадрден тыс мҽтінде айта алмаған 

ақпаратын кадр алдына тҧрып  жеткізеді [6]. 

Журналистиканың теледидар саласы аз уақыт ішінде елеулі қадам жасап, бҥгінде 

еліміздегі мҽдениеттің дамуына елеулі ҥлес қосып отыр. Хроникалы жҽне 

кҿркемсуретті фильмдер, ҽдеби жҽне театр спектакльдері, концерттер, маңызды оқиға 

болған жерден берілген репортаждар, соңғы хабарлар оқырман қауымның ҿмірін, 

рухани дҥниесін байыта тҥсуде [7]. 

Жидегҥл Ҽбдіжҽділқызы ҿзінің ғылыми мақаласында журналистің кадрдегі сҿзі 

жайында былай дейді: «Stand-up» - ағылшын тілінен аударғанда позиция, тірек, ҿзек, 

негіз, бір нҽрсені нысанаға алу деген мағынаны білдіреді екен. Демек, журналистің 

кадрдегі сҿзі оның журналистік позициясын танытатын, кҿзқарасын аңғартатын, 

ешкімге ҧқсамайтын, ҿзіне ғана тҽн толтаңбасы, сюжеттің қайталанбас сҽті, 

кҿрерменге ҧсынылған материалдың мҽні болуы шарт. 

Журналистің барлық уақытта бірдей ҿз кҿзқарасын танытатын, ҿз тарапынан 

тҥйінді ой айтып, ҿз пайымымен болжам білдіретін сюжет жасай бермейтіні белгілі. 

Соған қарамасытан, ҽрбір сюжет сайын кадрдан бой кҿрсетуге ҽуестеніп алған жас 

тілшілерді кҿргенде кҿз ҧялады. Осыдан келіп «Stand-up» не ҥшін жасалады? деген 

заңды сҧраққа жауап іздеуге тура келеді. 

«Stand-up», біріншіден, тележурналистің, кҽсіби тілімен айтқанда, 

телерепортердің оқиға орынында болғанын бейнелі дерекпен дҽйекті ету ҥшін 

жасалады. Мҧнда, бірінші кезекте (алдыңғы планға) репортердің ҿзі ғана емес, ол 

репортаж жҥргізіп тҧрған оқиға орнының кҿрінісі, соның анық кҿрінетін детальдары 

шығуы тиіс. Кейде керісінше телерепортердің кескін-келбеті экранды жабады да, ар 

жағында не болып жатқаны мҥлде назардан тыс қалады. Мҧның ҿзі – телерепортердің 

кҽсіби деңгейінің тҿмендігін кҿрсететін бірден-бір мысал. 

Ресейлік теледидар саласын зерттеуші Павел Шеремет ҿзінің журналистика 

саласындағы еңбектерінде стендап жасаудың тиімділігі жайында мынадай 

мҽліметтерді алға тартады. Жалпы алғанда стендап – бҧл репортаж жасаудағы 

берілетін ақпараттардың бір-бірімен байланысы, бір бҿлігімен екінші бҿлігін 

жалғаушы. Стендапта репортер ҿзінің назарын басты кейіпкеріне емес, кҿрермен 

қауымға аударады. Стендап – телекҿрермендерге бағытталған ақпарат. Кҿрермен 

қауымның материалды қабылдау ерекшелігіне анықтау мақсатында стендапты ҥш 

топқа бҿлген.  

Сонымен бірінші топқа, журналист болып жатқан оқиға жайында кҿрсететін 

кадрі жоқ болған жағдайда, стендап тҥсіреді. Мысалы, аса маңызды қылмыстық істің 

жабық сотта қаралуы. Бҧл жерде кадрде тек бҿлмеге кірер есіктің сырты мен сот ҿтіп 

жатқан ғимарат қана. Мҧның бҽрі тек 15 секунттық кҿрініс. Сондықтан да, репортер 

кадрде тҧрып не кҿріп, не естігенін баяндайды. Яғни, бҧл жерде кадрдің жетіспеуіне 

байланысты, репортердің ҿзі кҿрермен алдына шығады. 

Репортер – ақпарат таратушы, эксперт. Мысалы, журналист ҥкімет басындағы 

ҿзгерістерден ақпарат береді. Бҧл жердегі басты міндет – ҿзгерістердің себебін 

тҥсіндіре отырып, ең басты жаңалықпен кҿрерменді қҧлақтандыру. Бҧл жағдайда да 

репортердің кадрде жҧмыс жасауына тура келеді. Тағы бір айта кетерлік жайт, 

стендап куҽландырумен тең. Репортердің кадрде жҧмыс жасауы оқиға орын алып 
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жатқан жерді дҿп басып кҿрсету. Себебі, кҿрермен қауымға болып жатқан шараның 

масштабын тҥсіну оңайға тҥседі.  
Князов айтылған ақпараттың айғақ екеніне кҿрерменнің кҿзін жеткізу ҥшін 

стендаптың тиімді тҽсіл екенін айта келіп, тағы да мынадай екі жағдайда 
жасалатынын атап ҿткен: 

1. Стендап телерепортердің, редакцияның, я болмаса, бҥкіл бір телеарна 
ҧжымының қандай да бір оқиға, қҧбылыс, я, мҽселе тҿңірегінде айқын кҿзқарасы, 
нақты пікірі, немесе аса маңызды ақпараты болып, бірақ, оны суреттейтін 
бейнедеректері болмаған кезде жасалады. 

2. Келесі ретте, телерепортер сюжетте кҿтерілген мҽселеге, сҿз болған оқиғаға 
байланысты алған ҽсерін, эмоциялық ахуалын, яғни, кҿңіл кҥйін аңғарту ҥшін стэндап 
жасалады. 

Ҽлбетте, бҧл тҧрғыдан алғанда стэндап журналистің жҧртқа танымал болуына, 
кҿрерменді жҧртқа танымал болуына, кҿрерменді ҿзіне қаратып алуына игі ықпалын 
тигізетіні сҿзсіз. Кҿзі ашық, кҿкірегі ояу кҿрермен кез-келген журналистің дауыс 
ырғағын, сҿйлеу мҽнерін, сҿз саптауын жатқа біледі. 

Стендап – телерепортердің жҧртшылықпен кезбе-кҿз, бетпе-бет жолықан сҽттегі 
ашып айтар ақиқаты, жҥрегін жарып шыққан шындығы, ҿзге ешкімді қайталамайтын 
ҿзіндік ҿрнегі, сюжеттің ҿне бойындағы бейнелік қатарда кҿрсетілмей қалған, 
синхронда, яғни, қатысушылардың берген сҧхбатында айтылмай қалған мҽселенің 
мҽнін қысқа да нҧсқа, дҽл тауып, кҿрерменнің жетесіне жеткізуі. Лингвист – ғалым 
Ахмет Байтҧрсыновтың тілімен айтқанда, стэндап ділмар сҿз деуге болады. 

Ділмар сҿз – афоризм (aphorismo – грек тілінен аударғанда қысқа нақыл деген 
мағынаны береді) – ғибрат тҥрінде айтылатын бейнелі сҿз. Бҧл терминді афоризмнің 
баламасы ретінде  Ахмет Байтҧрсынов енгізіпті. Ал Шҽкҽрім Қҧдайбердіҧлы 
афоризмдерді мҽнді сҿздер деп атаған екен. Ділмар сҿздің мақал-мҽтелдерден 
ерекшелігі оның авторының белгілі болатындығында. Ділмҽр сҿз ойды жинақтап, 
тереңдетіп, кестелі айтуға, мейлінше, қысқа тҧжырымға, ҿткір мҽнерлілікке, 
парасатты пайымға негізделген. Қазақстан ҧлттық энциклопедиясында ділмар сҿзге 
осындай анықтама беріліпті. Ал ақпарат кеңістігіндегі кҥллі адамзат баласы кҿз 
тігетін, бар болмысты бейнелі дерекпен паш ететін, шектен тыс ҽсерлі кҿгілдір 
экраннан кҿпшілікке тіл қататын телерепортердің тоқсан ауыз сҿзінің тобықтай тҥйіні 
ділмҽр сҿздің дҽрежесіне жетіп жығылмаса, ауыз жарымайтын ҽлденені тілге тиек 
етіп стэндап жасаудың ҿзі тележурналистің кҽсіби деңгейі тҿмендігін кҿрсететін 
ҿлшемге айналмай ма? Ендеше стендап дегеніміз – тележурналистикадағы айтары бар 
авторлардың афоризмі, анығын кҿрсететін айғағы, қара қылды қақ жаратын тура сҿзі 
деген тҧжырым жасауымыз негізді болса керек. 

Стендап журналистің оқиғаға қатысқанын одан ҽрі дҽлелдей тҥседі, ҽрі 
материалдың тиімділігін одан ҽрі арттырады.  Яғни, ол сіздің  оқиға болған жерде 
ғана болғаныңызды айғақтайды. Кадрде кҿріну арқылы кҿрермен қауымға да 
оқиғаның ортасында болғандай ҽсер қалтыруға ҽрекет етесіз. 

Кадрде  кҿрінудегі  журналистің  басты  мақсаты:  оқиға  болып  жатқан  ортадан  
тҥсінікті,  қызықты  ақпарат  беру,  кадрде  кҿрінер  алдында  журналист  менің  
кадрде   кҿрінуім  кҿрерменге  не  береді? – деген  сҧраққа  жауабы  болу  керек.  Егер  
ҿзіңе  сенімді  болсаң,  алға  қойған  мақсатты  орындауға  ҧмтыл. Стендап  нақты  
сҧрыптауды  талап  етеді. Теория  бойынша стендап  бірнеше  рет  тҥсіріледі. Қазіргі  
заманның  оң  ҿзгерістеріне  орай,  сюжетті  қҧруда  бірнеше  элементтерді,  ҽдістерді  
кҿрсетуге  болады [8]. 

Тележурналистің қолына микрафонды ҧстап, камераға қарап телеэкранның ар 
жағанда отырған кҿрермен қауыммен тілдесуі, кадрдегі cҿйлеу ҿнері бір қарағанда 



270 
 

қарапайым болып кҿрінгенімен оның жҧмысы да, оны жасау технологиясы мен 
тҥсіріліп, монтаждалуы ҥлкен ҥрдіс екендігін біреу білсе, бірі білмесі анық. 

Стендап жасау жҽне оның қҧрылымы, стендапты  қҧрайтын  басты жҽне қосалқы 
элементтердің  негізі  кҥрделі  болып  табылады. Ол тҥрлі  факторға да  байланысты. 
Атап айтқанда репортердің кадрде кҿрінуі тҿмендегі жайттармен байланыста болуы 
шарт. 

Біріншіден, дайындалып телекҿрермен қауымға ҧсынылатын бейнематериалдың  
мҥмкіндігіне  байланысты. 

Екінші мҽселе, тікелей оқиға орынына барып, ондағы жайттарды ҿз кҿзімен 
кҿрген репортердің репортаж тҥсіріп, оны жасаудағы кҿздеген  мақсаты  мен  
мазмҧнына  қарай. 

Ҥшіншіден, бҧл ҽрине жасалатын бейне кҿрсетілімнің сапалық деңгейінің 
қандай болмағы. 

Осы орайда «Телеэкрандағы кҿрініс – қалай десек те, алдын - ала таңдаудың 
нҽтижесі. Ал, осы таңдаудың жауапкершілігін тҥптеп келгенде журналист кҿтереді», - 
деген Мҽскеу телезерттеушісі Г.В. Перепечинаның сҿзі дҽл айтылса керек. 

Тҥптеп келгенде стендап жасаудың тиімділігі – бҧл ақпаратты болған оқиға 
орынынан тікелей кҿрермен қауымға ҽсерлі етіп жеткізу. Сондай-ақ, кадрде кҿрініп, 
кері байланыс орната білген журналистің кҿрермен қауым алдын да ҿзінің имиджін 
қалыптастыруға мҥмкіндік жсайды, ал бҧл репортерге ауадай қажет. 
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ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ РУССКОГО ЯЗЫКА  

ПРИ ИЗУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Ошибки – это неотъемлемая часть обучения. Возникновение ошибок на любом 

этапе изучения английского языка есть вполне естественное  явление. 

Чаще всего источником ошибок является влияние родного языка, которое по-

другому называется интерференцией.Интерференция(от лат. inter — межу собой, 

взаимно и ferio - касаюсь, ударяю) обозначает в языкознании последствие влияния 

http://www.kazakstan.kz/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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одного языка на другой. Этот феномен может проявляться как в устной, так и в 

письменной речи.[1].По мнению Вайнрайха, интерференция есть «случаи отклонения 

от норм каждого языка, происходящие в речи билингвов в результате их знакомства с 

более чем одним языком» [2]. 

Существуют разные виды интерференции: фонетическая, лексическая, 

грамматическая, орфографическая, стилистическая, семантическая, 

лингвострановедческая и социокультурная.  

Нами были рассмотрены наиболее важные и наиболее часто совершаемые виды 

ошибок, основанных на интерференции. 

К группе грамматических ошибок, основанных на интерференции родного 

языка,можно отнести ошибки в употреблении предлогов, артиклей, вызванных 

различиями в грамматических системах английского и русского языков. Отсутствие 

артиклей в русском языке, приводит к частым ошибкам в употреблении английских 

артиклей. Несмотря на теоретические знания, учащимся на практике сложно 

определить, когда и какой артикль нужно использовать. 

 С предлогами дела обстоят иначе. Так, один русский предлог «в» имеет около 

12 английских аналогов, «на»- 17, «из» - 5, «к» – 10, «от» - 10, «у» -10.[3] 

 Выбор того или иного перевода предлога зависит от смысла, контекста. Не 

стоит забывать и о существовании определенных устойчивых выражений, в которых 

использование предлога невозможно объяснить со стороны грамматики и нужно 

просто запомнить. Например, to be famousfor, to be married/engaged to, look for.  

Также к ошибке, основанной на интерференции, относится прямой (дословный) 

перевод предложений с русского языка на английский, что приводит к неправильному 

порядку слов в построенных предложениях. Связать это можно со многими 

причинами. Например, учащийся просто не берет во внимание наличие структуры 

предложения в английском языке, так как в своем родном языке как такового 

фиксированной порядка слов -  нет. По словам самих же обучающихся, дело в 

волнении. Зачастую, использование неподготовленной английской речи приводит 

учащихся в замешательство, вызывает страх совершить ошибку. По мнению 

преподавателя кафедры иностранных языков ВКГУ им.С.Аманжолова, Чжан Е.Е., 

наиболее частым примером лексической интерференции является вопрос: «Как будет 

по-английски…?» - «How is it called in english?‖ вместо ―What is it called in english?‖. 

То есть, учащиеся по привычке переводят и вопросительные слова тоже. 

Но, помимо нарушения конструкции, дословный перевод иногда приводит и к 

изменению смысла предложения. Этот тип ошибок относят к семантической 

интерференции. 

Так, Ивицкая Н.Д. приводит пример употребления вопросительно-

отрицательных предложений вместо вопросительных: «Ты не знаешь?» –

«Don‘tyouknow?» вместо «Doyouknow?». Этот тип ошибок связан с тем, что русское 

отрицание «не» автоматически переносится русскоговорящимиучениками  в  

английский  язык,  где  вопросительно-отрицательная  форма выражает удивление, 

недоумение, сомнение и соответствует русскому «неужели / разве....не».[4] 

Ошибки семантической интерференции довольно близки с ошибками 

лексической интерференции. И.Н. Кузнецова под лексической интерференцией 

понимает «двустороннее (в плане выражения и в плане содержания) сближение 

лексических единиц одного или разных языков, обусловленное их, в первую очередь, 

фонетическим, но и вытекающим из него семантическим употреблением, и 

приводящее к непроизвольному (стилистическому) нарушению языковой нормы» [6].  
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Примером ошибок, основанных на лексической интерференции, могут служить 

ошибки перевода, возникающие из-за проведения аналогии с существующими 

русскими словами. Например, слово «magazine» (журнал) учащиеся переводят как 

«магазин», «artist» (художник) - «артист». 

Фонетическая интерференция особенно часто встречается на начальном этапе 

изучения английского языка, когда учащиеся только знакомятся с фонетической 

системой английской речи. С.И. Бернштейн определял основную причину трудностей 

в овладении иноязычным произношением тем, что ―учащиеся воспринимают 

звучание чужой речи сквозь призму фонетической системы родного языка. Обладая 

устойчивыми навыками слышания и произнесения звуков родного языка, они 

подгоняют под эти шаблоны свое восприятие и воспроизведение непривычных звуков 

чужой речи‖. [5] 

В сравнении с русской фонетической системой, английские звуки можно 

разделитьна: 

- похожие на русские; 

- отличные от русских; 

- те, которых нет в русском языке. 

Вторая группа звуков вызывает затруднения из-за наличия данных звуков в 

системах обоих языков, но различия их произношений. Например, английские звуки 

[h], [r] звучат менеенапряженно, чем русские аналоги и почти не заметны в 

английской речи.Звуки же третей группы новы для обучающихся. Особенно 

сложность вызывает межзубный звук  [θ], который из-за фонетической 

интерференции произносятся русскоговорящими как [f], [s], [t].  

Уменьшение языковой интерференции при изучении иностранному языку 

 представляется  сложной задачей, но использование аутентичных учебных 

материалов, аудионосителей, газет, журналов, материалов сети Интернет, а также 

правильная организация работы над особенностями изучаемого языка, ведет к ее 

значительному уменьшению. 

Для борьбы  с интерференцией родного языка отлично подойдут активные и 

интерактивные методы обучения, в частности – игры. Например, для устранения 

ошибок связанных с грамматической интерференцией, на примере ошибок, связанных  

с предлогами, можно использовать игру «Hide – and – SeekinthePicture». 

Необходима большая картинка с изображением комнаты. Водящий (один из 

учеников) ―прячется‖ где-нибудь на картинке, пишет на бумаге, куда он спрятался и 

отдаѐт еѐ учителю. Дети, задавая водящему общие вопросы, ―ищут‖ его на картинке. 

Или, вышеназванная проблема с составлением предложений может быть решена с 

помощью игры «Theatre», гдеклассу, разделенному на две команды, раздаются 

карточки – роли с составными частями предложения. С помощью этих ―ролей‖ 

участники задают вопросы соперникам, соперники отвечают на них, выстраиваясь в 

ряд и образуя предложение. 

Главным же средством борьбы с фонетической интерференцией являются 

специальные фонетически направленные упражнения, которые могут быть двух 

видов: а) в слушании; б) в воспроизведении.  Так, для отработки воспроизведения 

можно использовать игру в мяч, где ведущий, называя звук, бросает ученикам мяч, и 

те, в свою очередь должны называть слово с данным звуком.  

В заключение, следует сказать, что исследовав ошибки, основанные на  влиянии 

русского языка, у изучающих английский язык, мы рассмотрели основные их виды и 

возможные причины возникновения. Так, к основным видам интерференции мы 



273 
 

отнесли грамматическую, лексическую, семантическую и фонетическую 

интерференции, так как они наблюдаются на всех уровнях изучения английского 

языка. Безусловно, предотвратить возникновение ошибок, основанных на 

интерференции, невозможно, но бороться с ними впоследствии вполне реально. В 

данной статье мы рассмотрели игры как один из приемов борьбы с интерференцией 

родного языка. Наш выбор пал на игры, как на средство устранения ошибок, потому 

что игровые приемы вызывают у учащихся повышенный интерес, положительные 

эмоции, помогают концентрировать внимание на учебной задаче, которая становится 

не навязанной извне, а желанной, личной целью.  
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NATIONAL CULTURAL FEATURES IDENTIFYING COMPARATIVE 

PHRASEOLOGICAL UNITS IN ENGLISH, KAZAKH, RUSSIAN LANGUAGES 

 

Every linguistic field has its own structure, namely: center, transitional zone, and 

periphery. In the center of the field are usually that units, which have more generic sense of 

field semantics, which are most regular and stylistically neutral units and occur when it is 

carry on one or another correspond semantic or conceptual sphere[1,59]. For example, if we 

take such semantic or conceptual sphere as ―zoonomy‖, will occur the following word in the 

German  language: ―Tier‖; in the English language – ―to domesticate an animal, to tame / 

train a wild animal,to trap an animal, to hunt wild animals, to butcher / slaughter animals 

(for food) ,to skin an animal,, to stuff an animal, to neuter an animal,arnivorous / flesh-

eating animal domestic animal, herbivorous animal, herbivorous animal,  predatory animal, 

wild animal, reservoir animal. 

They express this concept in the most generic type and are used when affect this 

semantic area.  However, in every languages, including named four languages, there are a 

lot of other words and word combinations, including phraseological units, which are 

connected with the concept ―animals‖, but which are not generic in their sense, but have 

additional semantic, valuation, expressive, figurative, stylistic, regional, peculiarities[2,13].  

They are differ from which, that take the center in the structure of the given field. For 

example, in the German language there are such words and word combinations as 

http://www.philol.msu.ru/~fraphil/bibliotheque-en-ligne/kouznetsova.i.n._leksicheskaya2008.pdf
http://www.philol.msu.ru/~fraphil/bibliotheque-en-ligne/kouznetsova.i.n._leksicheskaya2008.pdf
http://www.philol.msu.ru/~fraphil/bibliotheque-en-ligne/kouznetsova.i.n._leksicheskaya2008.pdf
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―wieKatze und Mausleben‖, ―stark wieein Loewe‖, in the English language –―animal 

spirits‖. 

They are certainly situated not in the center of the field of ―animals‖, but either in the 
certain place of transitional zone, or in the periphery, surrounded by the certain field units, 
because they are differ semantically from the units of the field‘s center and from each other. 
Linguistic fields can be different, because the known world and world areas are studied 
cogitatively in different degrees of generality and differentiation, from different points of 
view, and it directly influences on the quantity and the structure of linguistic fields. In the 
history of linguistic onomasiologic approach in learning the language carry out in a different 
areas and manifestation: in the theory of nomination, in the connection with the functioning 
of the language and the necessity of the choice of the means of nomination, the means of 
expression of certain linguistic, under the necessity of the developing of thesaurus, during 
the learning the language as a system and systematic relations in the language[2,22]. One of 
the brightest spheres of the manifestation is the concept of linguistic field, which has direct 
relation to the problematics in linguistic as the language and consciousness, the language 
and thinking. Historically, the idea of the theory of the field goes back exactly to that 
thinking, is a perfect reflection of the world through the language and initially fixed in the 
language. In this sense we have in mind, in thinking something that exists in the native 
language. Between the ideal image of the world and the language means of expression there 
is a complete parallelism. In many languages the real objective world is presented in perfect 
shape, but in many ways different, because each in its own way divides the world. The 
language fields, that are a means of expressing language, cover completely what he knows 
and is reflected by some people in a particular area of the real world in a particular field of 
knowledge. Among the variety of linguistic expressions, concepts and values in terms of 
linguistic fields, the units of vocabulary words have been considered at first. Therefore, the 
first type of linguistic fields, which was operated by linguistics were lexical-semantic or 
lexical field. They promoted the systematic dissection of vocabulary system, systematic 
relations in the vocabulary and the formation of a picture of the lexical-semantic system of 
the language in terms of the lexical-semantic fields. This is ensured by the fact that each 
semantic field under which originally meant lexical or lexical-semantic field is a definite 
ordered piece, a fragment in the lexical or lexical-semantic system. However, each nation 
allocates in the real world their own "pieces" of reality and its various aspects, the moments 
in the phenomena of this slice of reality, so the experience of people in  the pieces of reality 
and the perception of their elements are very different. This is directly related to linguistic 
fields, then they are also in many ways not the same in different languages. The number of 
lexical and semantic fields in the lexical-semantic system of a particular language is in 
direct proportion to the number of words in the lexicon in general and, in particular, from 
the words of a generalized semantic type relation, color, quality, thinking, animal, furniture, 
etc. Lexical-semantic or lexical field is relevant only to the lexical system to a specific site: 
«semantic (verbal) field is a lexical paradigm in a structural class, which occurs when the 
segmentation of lexical-semantic continuum at different periods, corresponding to the words 
of the language[3,37]. These segments are directly opposed to each other on the basis of 
simple meaning-signs. They were then moved to different areas of human language, and the 
field approach is widely used in the study of a variety of language levels and types of 
linguistic units. For example, in connection with the study of grammatical semantics, 
grammatical categories, syntactic functions are widely used such linguistic terms as 
morphosemantic, grammar, grammar lexical, functional semantic fields.Also methodology 
touched upon the field phraseology, because phraseology, its areas and units also reflect the 
reality, definite spheres and areas of real world. In this sense they are very different from 
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grammatical and lexical system, but they also take part in the general process of 
conceptualization and categorization of the world. They form their phrase semantic fields 
and come into the defined lexical-phraseological and functional-semantic fields. Under 
phrase semantic field we mean a totality of stable combinations of phraseological units of a 
language that represent a particular concept or linguistic meaning and therefore related and 
belong to one and the same semantic field. For example, phrase semantic field of "animals" 
combines only set phrases or phraseological units, expressing by its semantics this feature of 
human and human activity: ―make a beast of oneself‖. 

Studying phrase semantic fields will elucidate the character of phrase semantic system 
of a particular language. Particularly valuable in scientific linguistic relation is the study of 
phrase semantic fields of different, related and unrelated languages, as they reveal national 
characteristics of phrase semantic system of different languages, the specific of 
phraseological worldview, cognitive models of phraseological system of the relevant 
languages. Phraseology is studying one of the areas of the nominative systems of language, 
namely, set phrases as lexical (words), syntactical (the free or variables phrases) and 
phraseological (set phrases, phraseological units) means of nomination[3,41].  They carry 
three types of nomination: generalized, species and situational contextual and specific 
speech nomination: ―animal‖, ―‖, ―predatory animal‖. The first and the second types of 
nomination can express in the nominative language system only words and set phrases or 
phraseological units. That is why words and phraseological units unite on this basis in a 
single system - lexical and phraseological, and within it are allocated to various lexical and 
phraseological fields  

In the relations between vocabulary and phraseology, and thus between the lexical and 
phraseological fragments of lexical phraseological field is the relation of the 
phraseological[4,15]. Phraseological units, at last, are as a special component a part of 
certain functional-semantic fields, such as functional-semantic field of comparativity. 
Phrase semantic fields are still little investigated, in general, as microfields of lexical-
phraseological fields, functional phraseological fields and, in particular, as comparative 
terms in all these types of linguistic fields. 
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АҒЫЛШЫН ТІЛІ ПҼНІНДЕ КОММУНИКАТИВТІ ҼДІСТІ ПАЙДАЛАНА 

ОТЫРЫП, СЫНИ ТҦРҒЫДАН ОЙЛАУДЫ ДҼРІПТЕУ 

 

XXI ғасыр – жаһандық жаңалықтар мен білімнің дҽуірлеу ғасыры. Сапалы 

біліммен қаруланған қоғам мемлекеттің тҧрақты дамуы мен қауіпсіздігін қамтамасыз 

етеді, сондай-ақ ҽлемдік нарықтағы жҽне қоғамдастықтағы ҿз орнын айқындайды. 

Қазіргі таңда мемлекеттік стандарттар жаңартылып, оқу бағдарламалары жетілдіріліп, 
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жаңа типтегі оқулықтар, оқу орындары жҽне оқыту ҽдістері ҽзірленуде. ҚР 

Президенті Н.Ҽ. Назарбаев «Қазақстан жолы – 2050: Бір мақсат, бір мҥдде, бір 

болашақ» Қазақстан Халқына арналған Жолдауында атап ҿткендей: «Білім беру – 

дегеніміз адамзат тіршілігінің стратегиялық маңызды саласы, тҧлғаның қабілеттілігін 

дамытатын бірегей ҽлеуметтік институт. Білім берудің сапасынан технологиялық, 

экономикалық, саясаттық ҥдерістің қарқыны, қоғамдағы мҽдениет пен руханият 

жағдайы жҽне ақырында адамның саулығы байланысты. Білім беру саласындағы 

Қазақстанда ҿткізіліп жатқан мемлекеттік саясат Республикамыздың ең маңызды 

мақсатына бағытталған – бҽсекеге қабілетті 30 елдің қатарына кіру» [1].  Елбасы 

отандық білім беру жҥйесін бҽсекеге бейімдеп қҧру жҿніндегі нақты тапсырма беріп, 

білім дҽрежесін халықаралық дҽрежеге кҿтеру мен ҽлемдік білім кеңістігінде дамыған 

мемлекеттермен бір дҽрежеде болу мҽселесін айтқан болатын.  

Қазіргі таңда білім берудің басты мақсаты – оқытушының алған білімдер 

жҥйесін ҿз еркімен талдап, кҥнделікті ҿмір тҽжірибесінде қолдана білуіге дҽріптеу. 

Ал оқытушыларға білім берудің ең озық ҽдісі – коммуникативті ҽдіс. Оқытудың 

коммуникативті ҽдісі дегеніміз – оқушы мен мҧғалімнің тікелей қарым-қатынасы 

арқылы жҥзеге асатын, белгілі бір тілде сҿйлеу мҽнерін қалыптастыратын, тілдік 

қатынас пен ҽдістемелік категорияларға тҽн басты белгілер мен қағидалардың басты 

жҥйесінен тҧратын, тіл ҥйретудің тиімді жолдарын тоғыстыра келіп, тілді қарым-

қатынас қҧралы ретінде іс жҥзінде асыратын ҽдіс [2]. Оның жетекші ҽдісі тілдік ҿзара 

қарым-қатынас.Қолданылатын жҧмыс тҥрлеріне : ынтымықтастықта оқу (оқытушы 

мен оқушылар), жҧптық оқыту (оқушылардың бірін-бірі оқытуы), топтық қҧрамда 

жҧмыс істеу (топтардың қҧрамы ҿзгеріп отыруы шарт), оқу тілдік диалог (ҿзара пікір 

алысу) [3. 8-10 бет]. Коммуникативті технологияда тілдік қарым-қатынас алдыңғы 

орынға шығарылады да басқа жҧмыстар осы бағдарға бағытталады. Ағылшын тілі 

сабағында коммуникативті ҽдісті пайдалану оқушылардың сол тілде еркін сҿйлеу, 

тілді еркін тҥсінуге, жылдам ойланып жауап беруге жҽне айтылатын сҿйлемдердің 

грамматикалық жҽне қҧрылымдық дҧрыстығын оқушының ҿзі қҧрап, ҥйренуіне 

бағытталады.  

Сын тҧрғысынан ойлай білу жаңа заман талабы. Сын тҧрғысынан ойлау 

дегеніміз- белгілі бір идеяларды қабылдай отырып, оның неге қатысты екенін зерттеу, 

оларды жеңіл септикалық ойларға қарсы қоя білу, салыстыра алу, сол идеяларға 

қарсы кҿзқарастармен тепе-теңдікте ҧстап зерттеу, оларға сеніммен қарау, ҿз ойын 

қорту [4. 175 бет]. Сын тҧрғысынан ойлау – оқу мен жазуды дамыту бағдарламасы. 

Оқушыны мҧғаліммен, сыныптастарымен еркін сҿйлесуге, пікір таластыруға, бір-

бірінің ойын тыңдауға, қҧрметтеуге, ҿзекті мҽселені шешу жолдарын іздей отырып, 

қиындықты жеңуге баулитын бағдарлама. Сын тҧрғысынан ойлауды ҥйрету 

технологиясы негізгі ҥш кезеңнен тҧрады: 
Біріншісі -қызығушылықты ояту(evocation). Бҧл кезеңнің мақсаты - оқушының 

тақырыпқа деген танымдық қызығушылығы мен белсенділігін ояту.  
Екінші кезең - мағынаны ашу (realization of meaning), бҧл кезең мақсаты: жаңа 

ақпараттармен танысу, сол ақпарат пен оқушының ҿзінің білімдері арасын тоғыстыру.  
Ҥшінші кезең - ой толғау немесе рефлексия (reflection). Оқушы алынған ақпарат 

пен ҿзінің білгенінің арасында қатынас орнатады, ой елегінен ҿткізіп, қорытындылап, 
нҽтиже шығарады [5. 183 бет].  

Ағылшын тілі сабағы ҥстінде коммуникативті ҽдіс барлық оқыту ҽдістерін 
қамтиды,яғни оқу,жазу,есту жҽне сҿйлеуді жаттықтыруға жан жақты бағытталады. 
Сондықтан, сабақ тиімді ҽрі нҽтижелі ҿту ҥшін мынадай ҽдісерді қолдануға 
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болады.Біріншіден сабақты сын тҧрғыдан ойлау технологиясын дамытудың ҥш 
кезеңдеріне бҿліп ҿткізу. Яғни сабақтың бірінші бҿлімінде сабақтың жҧмыс барысы 
ынтымақтастық тҥрінде ҿткізіліп, сабақтың тақырыбын ашу. Сабақтың тақырыбын 
«Ой талқы» ҽдісі арқылы ашу. Сабақтың екінші бҿлімін топтық жҧмыс тҥрінде ҿткізу. 
Топтық жҧмыс оқушылардың бір - бірімен қатынасын нығайтуда, олардың топта 
жҧмыс істей алу қабілетін дамытуда, ҿзге адамдардың кҿзқарастарымен санасуға 
жҽне бірауыздылықты арттыруда ықпалы зор. Бҧл бҿлімде оқушылар жаңа ақпарат 
қабылдайды. Егер жаңадан оқыған мҽтін болатын болса, онда сын тҧрғыдан ойлау 
техникасын ҥйретудің «Шатасқан логикалық тізбек» ҽдісін қолданып талдау. Бҧл 
ҽдістің мазмҧны - берілген мҽтінге байланысты, мҽтіннен алынған сҿздер немесе 
сҿйлемдерді ретсіз қою. Оқушылардың бҧл тапсырманы орындау барысында ретсіз 
сҿйлемдерді реттеу. Бҧл ҽдістің мақсаты оқушылардың есте сақтау қабілетін 
шынықтыру, ҿз ҿзіне сҧрақтар қою арқылы, дҽлелдеу арқылы шындыққа жету. Осы 
бҿлімде жаңа аудио немесе видеоролик кҿрсетілетін болса, онда алынған ақпаратты 
есте сақтау ҥшін, естігеннен кейін сол ҽңгіме немесе диалогты топта бір-біріне айту, 
тҥсіндіру, ҿз сҿзімен жеткізу. Бҧл тҥсіндіру ҽдісінің мҽні оқушы алынған ақпарат пен 
бҧрыннан білетін білімдерді қолданады, тҥсіндіру барысында ҿзі нақты сенетін 
сҿздер арқылы жеткізеді, тҥсіндіріп отырған адамды ҿз сҿздеріне сендіру ҥшін 
тырысады, дҧрыс ақпарат беру ҥшін ой елегінен дҧрыс жҽне бҧрыс ақпаратты 
ҿткізеді, талдау жасайды, диалектикалық ойлау тҥрін қолданады. Осы кезеңде 
«Ҽткеншек» ҽдісін де қолдануға болады. Оқушылар топқа бҿлініп отырғандықтан, 
ҽрбір топқа тақырыпқа байланысты бірдей сҧрақ қойылады. Оқушылар 
қайталанбайтындай жауап беруі тиіс. Мысалы: сҧрақ«When did Alice come back 
home?»Оқушылардың мҥмкін жауаптары: at night, at 11pm, when sun turns down, when 
sun had set. Бҧл ҽдіс арқылы оқушылардың логикалық ойлау қабілеті, шапшаң ойлану 
дамиды.Ал сабақтың соңғы бҿлімі ол ой толғау, бҧл кезең барысында оқушылар 
алынған білімді толық меңгеріп, қолдануы қажет. Сондықтан оқушылар ҿз бетімен 
жҧмыс атқару керек. Бҧл кезеңде «Синквейн» ҽдісін қолдануға болады. «Синквейн» 
ҽдісінің сипаттамасы -  ҿтілген тақырып бойынша тақырыпты сипаттайтын  екі сын 
есім, ҽрекетті білдіретін ҥш етістік,  сабақтың негізгі мҽнін сипаттайтын сҿз тіркестері 
жҽне тақырыпқа байланысты синонимдер немесе антонимдерді жазу. Бҧл ҽдістің 
мақсаты -  оқушылардың тапқырлығын, жылдам ойлау қабілетін арттыру, ҿз бетімен 
тез шешім қабылдауды дҽріптеу. 

Қорыта келгенде, ағылшын тілі сабағын оқыту ҥдерісіндекоммуникативтік 
оқыту  арқылы оқушылардың танымдылық қабілеттері, танымдық ҥрдістері дамып, 
сҿздік қоры молаяды, оқытуда жағымды ҽрекет қалыптасады. Бҧның барлығы 
дамығаннан кейін оқушының қиялы мен ойлауы,есі мен қабылдауы, зейіні дамып 
қалыптасады. Қазіргі заман талабына сай қоғам мҥшесі болу ҥшін, ҿзіндік орны бар, 
кҿзқарасы бар тҧлға қалыптастыруда сын тҧрғысынан ойлау зор ықпал етеді.  
Танымдық қабілеттерді, ойлау тҥрлерін дамытады. Сондықтан шетел тілдерін 
оқытуда коммуникативтік оқыту ҽдістемесін қолдану арқылы сыни тҧрғыдан ойлауды 
дамыту – оқушылардың сҿздерді грамматикалық тҧрғыдан бір-бірімен дҧрыс 
байланыстырып еркін сҿйлей білуіне, ақпаратты жылдам қабылдап, тҽжірибеде 
қолдануына, мҽтін жҽне хатпен жҧмыс барысында сапаны арттыруға  мҥмкіндік 
тудыратын , ҿзге адамдармен оңай қарым – қатынас орнатуға бағытталған тиімді ҽдіс. 
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ОРАЛХАН БҾКЕЙ ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ «АТАМЕКЕН» КОНЦЕПТІСІ 

 

Қазіргі уақытта  концепт ҧғымы ғылыми айналымға белсенді тҥрде енді. Ол 

когнитивтік лингвистиканың негізгі терминдерінің бірі болып табылады. 

Концептілерді зерттеу халықтың ділін, рухын, жан дҥниесін жақсы тҥсінуге, сол 

ҧлттың ҽлемдік бейнесін, сипатын сол ҧлттың кҿзімен кҿруге мҥмкіндік береді.  

Концептінің айқындайтын  ҧғымын тҥсіндіру арқылы жеке адамдардан бастап, 

ҽлеуметтік топтардың бҥкіл бір халықтың ой-ҿрісінің, дҥниетанымының 

ерекшеліктерін анықтауға болады. Ҧлттың ерекшелігін, таным тҥсінігін,  бір сҿзбен 

айтқанда, мҽдени болмысын танытатын лексемаларды мҽдени концепт ретінде 

когнитивті тҧрғыда қарау қажет. «Когнитивтік терминдердің қысқаша сҿздігінде»: 

«Концепт дегеніміз – адамның білімі мен тҽжірибесін бейнелейтін ақпараттық 

қҧрылымның жҽне біздің санамыздағы менталдық психикалық ресурстардың 

бірліктерін тҥсіндіру ҥшін қолданылатын термин; адам жадының менталдық 

лексиконының, мидағы концептуалды жҥйе мен тілдің, сондай-ақ адам психикасында 

таңбалынып-бейнеленген бҥкіл ғалам бейнесінің шҧғыл тҥрде жҧмсалатын, ҽрекет 

ететін мазмҧндық бірлігі», - деген анықтама берілген [1]. Концепт ҧғымы адамның 

ойлау ҽрекеті барысында пайдаланатын жҽне оның тҽжірибесі мен білімдерінің 

мазмҧнын кҿрсететін, адам баласының бҥкіл тіршілік ҽрекеті мен ғаламды тану 

ҥрдісінде қол жеткізген нҽтижелерін білдіретін (қандай да бір) білім тҥрінде болатын 

мҽндер туралы тҥсініктерге сҽйкес келеді. Тілші ғалым Б.Нҧрдҽулетова: «Концепт – 

индивидтің, тілдік ҧжымның дҥние, жаратылыс, оның тҥрліше заттары мен 

қҧбылыстары туралы ҿмір тҽжірибесі, білімдік аясы негізінде, ҿзі ҿмір сҥретін 

ҽлеуметтік ортаның мҽдениетінен қабылдап, қалыптастырған танымдық, білімдік 

жҥйесі», - деген анықтама берген.[1; 59] 

Ҧлтымыздың мҽдениетімен, дҥниетанымымен, тілімен бірге дамып, ҧлттық 

болмысты айқындайтын танымдық сҿздер тілімізде аз емес. Сондай терең де нҽзік 

сыршылдықты, жаратылыс пен адам жанының ҥйлесімін танытар сҿздер ҽсіресе проза 

жанрында  мол кездеседі. Осы орайда Оралхан Бҿкей шығармашылығындағы 

«Атамекен» макроконцептісін қарастыруды жҿн кҿрдік. Біз «атамекен», «ел» 

концептісінің қазақ танымында қандай ҧғым беретінін қарастыра отырып, халықтың 

басынан кешкен ҿмірін, ҧлттық ерекшелігін, дҥниетанымын тани аламыз, адамзатты,  

табиғатты, Отанын сҥюге тҽрбиелейміз. «Атамекен » концептісін зерделеу арқылы 

адамның ой мен тҥсінігін тҧжырымдап тілдің этнолингвистикалық сипатын айқындай 

аламыз. «Атамекен» макроконцептісі қай халыққа да қатысты. Ол ҽсіресе қазақ халқы 

ҥшін ерекше қҧнды дҥние болып табылады. Қазақ халқы ҥшін «атамекен», «туған 
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жер» немесе «ел» концептісі , «атақоныс», «атажҧрт», «кіндік қаны тамған жер» 

секілді микроконцептілердің  қатысымен анықталады. Ол атадан балаға мирас болып 

қалып отыратын мҽдени мҧра. Қазақ ақын-жазушыларының ішінде атамекен 

тақырыбына қалам тартпаған қаламгер болмаған шығар. Сондай жазушылардың бірі 

– Оралхан Бҿкей. Атамекен, туған жер, ел тақырыбында жазушы  қаламынан 

туындаған шығармалары ҿте кҿп.  Мҽселен, «Сайтан кҿпір» хикаяты.  Оралхан 

Бҿкейдің туған жеріне шынайы махаббатын байқаймыз.   « Дҥниеде кіндік қаны 

тамған  - кіндікжҧрттан ыстық не бар. Ата- бабасының: «Туған жерден бір кҥрек 

топырақ бҧйырсын», - деп зарлап ҿткені бекершілдік емес, рухының мықтылығы 

шығар». [2.56] Қазақ халқы ҥшін кіндік қаны тамған жер  киелі мекені екенін 

аңғарамыз.  «Қалай қаңғысам да туған жерді сағынатын секілдімін. Алтайдың 

тамылжыған табиғаты тҧрғанда,  ыстығы миыңды қайнататын ыстығы бар  

Маңғыстауға келдім».[2.60]  Бҧл жолдардан Оралхан Бҿкейдің  «Жетім бота» 

ҽңгімесінде туған жеріне деген шексіз махаббатын кҿреміз.  Қазақстанның қай 

тҥкпіріне барса да, ҿр Алтайын ешбір жерге айырбастамайтыны байқалады.  «Білем 

қазақта «Ер туған жеріне, ит тойған жеріне» дейтін мҽтел бар. «Меніңше, - дейтін ол , 

- адам қай жерде ҿз бақытын, ҿз қуанышын табады, сол жер- туған жер» [2.98]- деген 

жолдардан О.Бҿкейдің «Аппақ дҥние» ҽңгімесінде адамның бақытты ҿмір сҥруіне 

туған жердің  ҽрбір топырағы мен тасы ыстық кҿрінетіні аңғарамыз. «Қазақтар, бала 

бір жасқа толғанда, «жершіл» болсын деп, туған жеріне аунатып алатыны бекершілік 

емес, тҿл топыраққа деген алабҿтен махаббаты-ау»[3.87], - деген жолдардан тағы да 

О.Бҿкейдің «Ҿліара» ҽңгімесінде Оралхан Бҿкей болып қалыптасуына ықпал еткен 

туған жерінің киелі топырағы ҽсер еткені байқалады. Оралхан Бҿкейдің ҿз сҿзімен 

айтсақ, «Ғҧмырдағы ең жаман нҽрсе – сағыныш. Сол сағыныштың сарғайған суын 

жҧту»[3.96] демек, жазушы  шалғайға кетсең де туған топырағыңды, мекеніңді 

ҧмытпауыңды еске салып отыр. Оралханның тағы бір ҽңгімесінде «Алтайдың бойы 

балқып, рахаттың, тыныштықтың алтын бесігіне тербеліп жатыр. Ҽулиекҿл айнадай 

жарқыраса, бетінде бейбіт жҥзген қаз-ҥйректер ақ арудың ақша жҥзіндегі меңі іспетті. 

Мен осынау тамылжыған тамаша ҿңірдің тҥлегі болғаныма қуанамын. Осынау 

таңғажайып сҥлулықтың,таланттың бір мысқалы дарыса деп іштей тілек тілеймін. 

Мейлі қайда жҥрейін менің кҿзімнен де, кҿкірегімнен де сиқырлы да, сыбызғылы 

туған жерімнің асқақ ҽрі ҽсем келбетікетпеуін тіледім. Қҧс ҧшса-ҧясы қалар, ал менің 

ҧям-туған жер»[3.79] , – деген жолдары арқылы жазушының «туған жер  – алтын 

бесігім», «туған жердей жер болмас», «туған жердің топырағы да ыстық» деген нақыл 

сҿздерімен ҥндес.  Оралхан Бҿкейдің «Атау кере» хикаятында: «Тас аяғыңа кілемдей 

жҧмсақ тиеді, жылдар бойғы ҿне бойын жабағылап жапқан мҥк пен қынадан кҥпі 

киіп, кҿрінбей қалған. Бҧл ҿндірдің елі қанжапырақ атайтын ҿсімдіктердің де 

атамекені осындай жақпар тастар- тын»демек, жазушы ҽр адамның ғана атамекені 

болмайтынын кҿрсетті. Тіпті, жер бетіндегі бҥкіл тіршілік атаулысының да ҿз 

атамекені болатынын анық кҿруге болады. [3.170]  Жазушының «Сарыарқаның 

жаңбыры»  ҽңгімесінде : « Жылдың қай мезгілінде де мынау атамекенін қиып тастап 

ешқайда ҧшып кетпей, туған жердің қҧлы болса да қалбалақтап жҥрудің ҿзі де 

ғанибет-ау.» адам баласының ҿмірінде қиын қыстау сҽттердің болатыны хақ. Осы 

орайда жазушы Оралхан Бҿкей адамзат баласына тҥскен қиындығын жат елде емес, 

кіндік қаны тамған ата жҧртында кҿріп, жақындарымен сол қиындықты бірге жеңуін 

жазушының ҿзіндік жазба стилі арқылы оқырман қауымға байқатты.  

«Менің повестерімдегі, ҽңгімелерімдегі барлық сюжеттер туған жер туралы 

естеліктер, жас шақтағы болған оқиғалармен байланысты, – деп жазады автор. Менің 
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жерлестерім қазақтар –  мінездері бір қалыпты, адал жҽне жҥректері ашық адамдар. 

 Ҽйтеуір, не жазсам да ҿз заманымды, сол заманда табан ет, маңдай терін жҧмсап 

жҥрген қарапайым еңбек адамдарын тілге тиек етуге тырыстым», –  деген болатын 

жазушы О. Бҿкей[4]. Оралхан Бҿкей – заман келбеті мен адам келбетін айрықша 

суреттеп жазған прозашы. Ол – ХХ ғасырдың 60-жылдары ешкімге ҧқсамайтын  

талантымен дараланған,   шынайы болмысы бедерленген, суреткер ретінде ҽлемге 

танылған прозашы .  Заманымыздың зор тҧлғалы қаламгерлерінің бірі Ҽ.Кекілбаев 

Оралхан Бҿкей туралы ҿзіндік пайымын былай деп кҿрсетеді: «Ҽр ҧлттың ҽдебиеті 

сол ҧлттың ҿлкесінің, ҿңірінің, ҿмірінің барынша терең, барынша дҽл кҿркем кескінін 

жасауға міндетті. Ол сол арқылы ҽр халықтың ҿзін тануына, ҿзгелерге танылуына 

жағдай жасайды». Оралханды замандас сыншылары «шешен тілді шебер жазушы», 

«қара сҿзбен жырлап ҿткен жазушы» деп атаған. О. Бҿкей шығармаларындағы 

кейіпкерлер ҿмірде прототипі болған кейіпкерлердің ҿмірін суреттейтін, тарихи 

оқиғаларға негізделген шығарма. Алтайдың кҿркем табиғаты мен оның адамдары 

арқылы қазақ халқының тарихи санасында жатталып қалған, аңыз-ҽпсаналар мен 

олардың кҿзқарастарында қатталған қабаттарды жаңғыртуға ниет еткен жазушының 

алдында айқын бағыттар анықталады: бірі – Алтай табиғатының ерекше болмысы мен 

ондағы адамдардың ҿмірі, келесісі – публицистикалық шығармалар арқылы 

қарапайым ойлаудан кҿркем ойлауға оқырманын жетелейтін, соған тҽрбиелейтін 

кҿркем сҿз туындысын жасау. Кейіпкер болмысын табиғатпен байланыстыра суреттеу 

арқылы таныту да О. Бҿкей шығармашылығының ҿзіндік бір қыры десек керек. Осы 

орайда ҿзін де табиғаты тамылжыған таулы ҿлкеде туып ҿскен жазушының шынайы 

табиғат жыршысы болғанын айрықша атаймыз.  

Қорытындылай келгенде, Оралхан Бҿкей  шығармаларының біразында 

«атамекен», «атажҧрт», «туған жер», «ел» концептілері  ҧшырасады. Бҧл концепті 

жазушының  ішкі жан дҥниесімен астасып жатыр. Мҧнда нҽзік психологизм, Отанға, 

туған жерге, Атамекенге, елге, туған ҿлкеге  деген жазушының кҿзқарасы, 

сҥйіспеншілігі, патриоттық сезімі, ҿзіндік кҿзқарасы, ішкі ой-толғанысы, 

дҥниетанымы  ашық аңғарылады. Оралхан Бҿкей шығармаларын оқи отырып, кез 

келген адам елін шексіз сҥйгісі келетіндей. Оралхан Бҿкей шығармларында кездескен 

«атамекен» макроконцептісі арқылы оқырман қауымға айрықша ҽсер етеді. Оның 

шығармаларын оқи отырып, Алтайдың сҧлу табиғатын, замана келбетін, туған жердің  

ыстық топырағын ҧстағандай кҥй кешуге болады. Оралхан Бҿкей 

шығырмашылығының мҽйегі – оқырман қауымға ҥздіксіз ой салуы мен ҿзіндік жазба 

стилі арқылы оқырман қауымды туған жеріне, еліне, атамекеніне, атажҧртына, кіндік 

қаны тамған топрағына шынайы патриоттық сезімін ояту арқылы тҽрбиелеу. Қазақ 

кҿркем ҿнеріне ҿшпес таңба, ҿлмес туынды қалдырған Оралхан Бҿкей 

шығармашылығындағы «атамекен» макроконцептісі толықтай ҿз шыңына жетті деуге 

болады.  Оралхан ҿзі туған табиғатына ҧқсас еді. Алтайдай асқақ, оның оқ жетпес 

қҧзар шыңдарындай биік еді! Заңғар тауларынан қҧлап аққан ҿзендеріндей тасқын 

еді. «Тауларының сілемдерін жайлаған ерке еліктеріндей елгезек еді. Ҿркеш - ҿркеш 

тастарындай ірі еді. Қалам сілтеген алыптардың бірі еді. Шығыстан жарқырап 

шыққан жҧлдыз еді», - деп жерлес Қасым Қайсенов ҿр Алтайдың мҧзбалағы 

Оралханға жоғары бағасын берген еді.  
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ЖУРНАЛИСТІҢ ШАРШЫ ТОП АЛДЫНДА СҾЗ СҾЙЛЕУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Тіл - адам қатынасының, ойлаудың, мҽдениеттің аса маңызды қҧралы, ҿмірдің 

ҧлы қаруы. Қарым-қатынас майданына тҥскен сайын бҧл қҧралдың икемділігі артып, 

шыңдала береді. Бірақ тілдің мҧндай қасиеті оның қызымет етуіне, жетілуі мен 

дамуына айрықша кҿңіл бҿліп, шынайы қамқорлыққа алып отырудың барысында 

ерекше жандана тҥседі. Шаршы топ алдында сҿйлеу ҥшін сҿз басы, сҿз жатықтылығы 

немесе ҽдеби тіл нормасы, сҿз байлығы, сҿз тазалығы, сҿз дҽлдігі, сҿз ҽсерлігі, сҿз 

ҽдебі яғни тіл этикасын жақсы меңгере білу қажет [1,8б].  

Дҧрыс сҿйлеп, дҧрыс жаза білуге дағдыланған,ҽдеби тіл нормасына тҿселген 

адамының сҿйлеген сҿзі де, жазғаны да кедір-бҧдырсыз болып, жатық шығып жатады. 

Тіл амалдарын дҧрыс қолданып,ҽдеби тіл нормасын сақтап,одан жҿнсіз ауытқымауды 

сҿз жатықтығы деп тҥсінуге болады. Тіл амал-тҽсілдерін дҧрыс жҧмсауға,сҿз 

жатықтығына ғана қанағат етіп қою жеткіліксіз. Сҿйлеушінің сҿзі ҽдеби тілдің 

нормасына сай, дҧрыс жҧмсалуы жҽне «тілге жеңіл, жҥрекке жылы тиетіндей», ой 

мен сезімді дҽл жеткізе алатындай ҽсерлі болуы да қажет. Тілде толып жатқан амал-

тҽсілдер бар. Солардың ішінен қарым-қатынас жасаудың мақсатына сай келетін аса 

қажеттісін талғап ала білу арқылы ой мен сезімді дҽлме-дҽл жеткізе білу шеберлігі-

сҿз мҽдениетінің биік шыңы. Мҧндай шеберлік ең алдымен тіл амалдарын ҽдеби тіл 

нормасына сай, дҧрыс қолданудан,сҿз жатықтығынан басталады. Ондай қасиетке ие 

болғанда ғана барып сҿйлеуші,жургізуші, сҿз байлығы, сҿз тазалығы, сҿз дҽлдігі, сҿз 

ҽсерлігі тҽрізді т.б. сапалармен тыңдаушысын я оқушысын баурап алып отырады. 

[1,9б].  

Сауатты да шешен сҿйлей білу дағдысы адами жағымды қарым-қатынас 

орнатуға ҽрі оны ҧзақ мерзімге сақтауға мҥмкіндік жасайды. Мағынасы кҿмескі, 

тіптен қажетсіз кҿрінетін сҿзді ҿз орнымен, дҽл мезетінде шебер де шынайы қолдана 

білсе ғана, ол теңдессіз кҥшті қҧралға айналады. Сонымен,ана тіліміздегібір алуан 

сҿздің заттық мағынасына қоса жағымды немесе жағымсыз рең де болады. Ал 

кҿптеген сҿз бҧл қасиеттен қалыс тҧрады да,бейтарап реңде болады. Ақындар, 

жазушылар, журналистер, ҿнер-білім қайраткерлері, ҿзге де сҿзге шебер адамдар 

тілде  «дайын»кҥйінде кездесетін жағымды немесе жағымсыз сҿздерді таңдап қана 

қоймайды, сонымен бірге ол сҿздерге айтар ойының мазмҧнына сай етіп,кҿздеген 

мақсатына орай ҽр тҥрлі бояу дарыта алады. Бҧл – сойлеушінің тіл шеберлігіне 

байланысты. Сҿз молдығы-оралымды тілге қойылар талаптың бірі. Сҿз байлығына 

ден қоймаған адамның тілі жҧтаң тартып тҧратындығы белгілі. Актив сҿзі тым аз 

болған сайын ондай адамның тілінде мақсатсыз қайталау да кҿп болады. Сҿзді 

орынсыз қайталау тілдің коммуникациялық қызыметін кҥрт тҿмендетеді, ойды дҽлме-

дҽл,мазмҧнды жеткізуге кедергі болады. Аз сҿзбен кҿп мағына беру принципі 
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бҧзылады. Ҿйткені, айтылатын ойға ҽр сҿздің қосар мағыналық эстетикалық, 

эмоциялық т.б. ақпараты болады. Ал бір рет айтылған сҿздің сҿйлем сайын мақсатсыз 

қайталана беруінен  мҽтіннің ақпараттық  мазмҧны кемиді [2,45б]. Ендігі бір 

қойылатын талап сҿз тазалығы ол тіл мҽдениетіне қажетті аса маңызды сапалардың 

бірі. Сҿз тазалығы дегенде алдымен ойымызғы оралатыны тіл тазалығы, бірақ ҽдеби 

тілімізде ҿзге тілдерден енген сҿздер, тіпті сҿз тудырушы қосымшалар да бар екені 

мҽлім. Ондай қҧбылысты тіл-тілдің барлығынан кездестіруге болады. Ҿзге тілден сҿз 

алмаған,ауыс-тҥйістігі жоқ «таза»тілдер кемде-кем [2,63б].  

Сҿйлеудегі сондай-ақ жазудағы дҽлдікті қалай ҧғамыз? Ҽдетте сҿйлеушінің 

сҿзіне риза болып, айызы қанған адамның «дҽл айтты, тауып айтты» деп, ҿзгенің 

сҿзіне баға беріп отыратын кездері бар. Рас, ондай сҿйлеуші ҿз ойын ҿзгелерге дҽл 

жеткізе алмаса, жаңағыдай бағалаудың болуы да мҧмкін емес. Сондықтан ҽсерлі, дҽл 

айтылған сҿзге ҽрқашанда қойылар баға жоғары[3,74б].  

Біздің адами іскерлік қарым-қатынасымыз сҽтімен жҥзеге асуы ҥшін тек қана 

тілді, оның грамматикасымен сҿздік қорын терең біліп қою жеткіліксіз. Кейбір 

адамдардың сҿйлеген сҿзі жҧртты ҧйытып,тыңдаушышың айызн қандырады. Ой мен 

сезімге бірдей ҽсер етіп жатқан топ алдындағы сҿзді тыңдай беруден еш 

жалықпаймыз. Ал қайсыбір сҿйлеушілердің сҿзі ҽсерсіз болып, отырған жҧрт 

ықылассыз тыңдайды. Енді бҧл екі сҿйлеушінің сҿзін іштей салыстырсаңыз, ҽсерлі 

сҿйлеген шешеннің сҿзінде нанымды фактілер, деректер, логикалық жҥйе барлығын 

байқайсыз. Ол жҧрт білетін жайды тҽптіштеп жатпайды. Дидарласушыңды еліктіре 

отырып, оған ҽсер ету ҥшін, ҿз бағытыңызға зейінін аудару ҥшін, ҿзіңізге ҧнамды 

адамдармен, тіпті ҿз қарсыластарыңызбен сҿйлесе білу ҥшін, дос-жаран арасындағы 

ҽңгімеге қатыса білу ҥшін, ҿз сҿзіңізді орынды ҥйлестіре білуге ҥйрену аса қажет. 

Заманында Аристотель кҥллі адам баласының белгілі дҽрежеде шешендіктану іліміне 

қатыстылығын анықтаған. Демек, мҧғалім, заңгер, аграном, ҽлеуметтік сала 

қызметкері, саясаткер, журналист, дін саласын уағыздаушы ҿз кҽсібінің шарықтау 

шегіне жеткісі келсе, сҿйлеу ҿнерін жете меңгеруі тиіс. Себебі; олар адамдармен 

ҥнемі қарым-қатынас жасауға, ҽңгімелесуге, кеңес беруге, ҧстаздық етуге, ресми 

ретте шаршы топ алдында сҿйлеуге тура келеді. Ал шаршы топ алдында сҿйлеу ҥшін, 

не айтатыныңды білу аздық етеді, бҧған қоса, қалай айту керектігін білген жҿн. Іскер 

маман сҿз сҿйлеуге даярланудың алғашқы кезеңінде мақсатына орай «Кімдерге 

сҿйлеймін?», «Оларға не айтамын?», «Оларға бҧны не ҥшін айтамын?» деген 

сауалдарды ойлануы тиіс.Егер де мҽтінді ҿзге біреу ҽзірлесе, ол тек сҿздің жансыз 

сҧлбасы ғана. Ендеше, бҧнымен сҿз сҿйлеуші шешеннің кҿл-кҿсір ҽсер туғызуы 

мҥмкін емес. [3,109б]. Тыңдаушылар мінбедегі сҿйлеушінің дисгормониясын бірден 

аңғарады. Іскер маманның сҿйлеу мҽдениетінің заңдылығы, табиғи арнасы ежелгі 

дҽуірден бастау алады. Бҧл шешендік ҿнерге қатысты ҧлы данышпандардың 

тҥйіндерінде кҿрініс тапқан. Заңдылықтың табиғатын таразылап ҧсынылар кейбір 

тҧжырымдарға, пайымдауларға кезек берсек, тҿмендегіше тҥйіндерді ҽр кез ескеру 

артық емес. Жинақтай айтсақ, іскер маманның жоғары дҽрежедегі сҿйлеу 

мҽдениетінің болуына қойылар талаптар мынадай: тыңдаушыны қадірлей білу; 

сҿйленген сҿздің анық, дҽл, айқын естілетін болуы; сҿз сҿйлеуде бет-аузыңның, 

қолыңның қимылын қатыстыру. Тыңдаушыларға кҿз қырын салып отыру; сҿзді ҽбден 

ығыр болған ҥйреншікті сҿздерден бастамау; сҿзіңнің қысқа ҽрі тҧжырымды болуын 

қадағалау [3,5б].  

Қорыта айтқанда,шаршы топ алдында шешен сҿйлеудің ең негізгі шарттары: сҿз 

дҧрыстығы; қысқалығы; эмоциональдылығы; байлығы; тҥсініктілігі мен 
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дҽлдігі.Журналисттің есінен шығармауға тиісті талаптар; экран алдына немесе 

аудитория алдына шығып сҿз сҿйлеу кезінде ҿз қорқынышын жеңе білу, сҿз басын 

дҧрыс бастау, дауыс ырғағына мҽн беру, айтар сҿзін ой елегінен ҿткізіп кҿрерменге я 

болмаса тыңдаушығы дҧрыс жеткізе білу. 
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ТҦРСЫН ЖҦРТБАЙ – ЖАЗУШЫ-ҒАЛЫМ 

 

Ҽлем кеңістігіне, жер жҥзінің дария даласына жаратушы ием табиғат тынысын, 

шапағат нҧрын, ҽсем ҥніне тҧнған сырын шашқанда, сенім мен ҥміттің, талап пен 

ізденістің, тҽрбие мен ҿнегенің нҧрлы шапағатын тең дҽрежеде шашқан екен. «Адам» 

атты перзентін киелі бесігінде тербеп, ғажайып тҽрбие мен ҿнегенің бҧлағынан нҽр 

алдырған ҿнер иелері, сҿз падишалары, айтыскер ақындар дҥниеге келген. Осынау 

ғажайып мекенде дҥние есігін ашқан, ҽдебиеттегі жарық жҧлдыздардың бірі – Тҧрсын 

Жҧртбай.  

Тҧрсын  Жҧртбай ең ҽуелі - жазушы. Бҧл туралы оның кҿптеген қаламдас 

ҽріптестері жақсы пікірлер айтып та, жазып та жҥр. Ол ҽдеби ҽлемге ҿлеңмен енді, 

прозамен ҿреллік байқатты. Оның «Қоңыр қаз», «Жҥрегімде жҧмыр жер» атты жыр 

кітаптары ҿз уақытында оқырман қауымынан да, ҽдеби ортадан да ҿз бағасын алғаны 

белгілі. Ал проза саласындағы алғашқы «Бесқарагер», «Аэродром» атты хикаяттары 

ҿз уақытында жастарға арналған республикалық конурста жҥлдеге ие болды. «Мҿлдір 

кҿз», «Кҿгілдір ҽлем», «Шиелі ҿзен қамыс-ай», «Қар астындағы кҿбелек», 

«Қалампыр» секілді прозалық шығармалары оқырманын сырлы да тҧңғиық ҽлеміне 

тартады. Ҿзіне тҽн жазушы мҽнері, қайталанбас стильі философиялық ой 

иірімдерімен ерекшеленеді. Оқырман жалған мен фҽнидің, ҿмір мен ҿлімнің тереңіне 

бойлатып, рухани қҧндылықтармен суарып, тҽтті де сҧлу дҥниеге мҽңгілік аңсарды 

туғызатын «Бір уыс жусан», «Болашақтың бҽйтерегі», «Тҥйешінің қызы» 

ҽңгімелерінің ҿзі бір тҿбе.  

Соңғы ширек уақытта қазақ қоғамы мен ҧлттық руханиятында тҥбірлі 

толғаныстар мен тҥбегейлі қопарылыстар, тҥрлі психологиялық шиеленістер мен 

тебіреністер, санада сарғайған сілкіністер мен парасат пайымы болып ҿтті. Сол 

сындарлы да қиын кезеңде, ҽлеуметтік дағдарыс пен тҽуелсіз тҥлеудің тҧсында қоғам 

мен адам арасындағы қарым-қатынастың тамырын басып, жҥрек лҥпін сезіп, 

ғасырлар бойы ҧйып қалған ҧлттық тілдің дауасын іздеп, келешегіне кҿз жҥгіртіп ой 

толғаған белсенді зиялы топ – жазушы қауымы болды. Сол топтың белді ҿкілі Тҧрсын 

Жҧртбайдың «Сҥре сҿз»  жинағындағы толғау-эсселері тҽуелсіздігіміздің барлық 

шеруі  мен шерін қамтыған, тҧйықталған ҿмір мен толқыған кҿңілдің пернесін басып, 

ой саралаған сҥрелі сҿз шежіресі болып табылады. Жазушының ашық та ащы пікірі, 

саралы да сҥрелі ойлары, жанымыздың жарасын емдеп, жадымызды жаңғыртуға 
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ҧмтылған шынайы шындықтар бҥгінгі тҽуелсіз қоғамымыздың ойлау жҥйесін 

қалыптастыруға белгілі дҽрежеде негіз қалады.  

Тҧрсын Жҧртбайдың тағы бір қыры – зерттеушілігі. Оның «Мҽңгілік аңсар», 

«Ойсоқты аңсар» деген шығармаларынан оқырман ҿзіне керекті талай тағылымды 

мҽліметтерді таба алады. Мҧның ҽрбір бҿлімі тарихи дерекке, жаңа мҽліметтерге 

тҧнып тҧр. «Ҿлімші халықты тірілткен» деп сонау Кҥлтегін, Білге қағандардың тасқа 

қашаған ҿсиеттерін ҥлгі ете отырып, атажҧртын «мҽңгілік елдікке» шақырса, «Ел 

ҧстап, тҿрелік еткен қағанды халық» деген екінші бҿлімінде биліктің беделі мен 

биіктігінің сыры неде екеніне ізденіс жасайды.Автордың ҿзі айтпақшы, «Шынайы 

таланттың бойындағы ең басты қасиет – табиғилық. Егерде тумысынан туа біткен 

осынау мінезден сҽл ауытқып, бҧра тартса, сол қҧдіретті ҥйлесім мен нҽзік 

ҥндестіктің арасына сызат тҥсіп, жамалмайтын жарықшаққа айналды». «Телқоңырда» 

айтқан осы сҿздерінен авторымыз айнымай келе жатқан сияқты. Табиғилығынан 

жаңылмаған оның ҽрбір еңбегінде  даралық сезіліп тҧрады. Тіпті, ҽрбір мақаласынан 

қаламгерлердің асау мінезі мен терең танымы аңғарылады [1, 260 б.]. 

Тҧрсын Жҧртбай қазақтың рухани ҽлеміне ҧлы тҿңкеріс жасаған Абай ілімін 

зерттеуші. Абайды  тану – ҧлтымызды тану. Ол қазақ ҧлтының рухани ҿміріндегі 

толастамайтын мҽдени саясаттың мҥдделі жҽне кҥретамырлы тақырыбы. Даналардың 

жан жҥйесі мен жан дҥниесі мҽңгілік танымдық  тылсым. Абай ілімі – ҧлтымыздың 

ҧйыған ақыл-ой парасаты, қазақ елінің адамзаттық парасат пайымына қосқан ҥлесі. 

Сол даналық мҽйегі қандай танымдық тамырлар арқылы ҽлемдік кҿркем ойлау 

жҥйесімен ҥндестік тапқан? Міне, жазушы-ғалым Тҧрсын Жҧртбайдың 

философиялық еркін ойға қҧрылған «Кҥйесің, жҥрек...сҥйесің...» бҧл толғанысы –

соған жауап іздеген, Абайдың кҿркемдік жҥйесін тосын қырынан талдап, тың 

тҧжырым жасаған тҥбірлі зерттеу болып табылады [2, 46 б.]. 

Жазушының «Қҧнанбай» атты еңбегіндегі басты нысана – ҿмірлік шындық пен 

«Абай жолы» роман-эпопеясында бейнеленген кҿркем шындықты салыстыра отырып, 

қазақ тарихындағы жетекші тҧлғаның бірі Қҧнанбайдың ҧлттық руханияттан алатын 

орнын саралау болып табылады. Зерттеуге оқырманға бҥгін белгісіз архив қҧжаттары 

мен қалың қауымға бимҽлім қолжазбалар мен мҧрағат қҧжаттары, естелік дҽптерлері 

мен жазбалар барынша мол пайдаланылған [3, 40 б.]. 

Сонымен қатар Т.Жҧртбайҧлы Абайды ҽлемге насихаттаған ҧлы жазушы 

М.Ҽуезов еңбектерін зерттеуші. Ҽлемдік сҿз ҿнерінің ХХ ғасырдағы ҧлы 

тҧлғалардың бірі Мҧхтар Ҽуезовтың бҥкіл ҿмірбаяны мен шығармашылық жолы 

қоғам мен тағдырдың, тарих пен танымның, тарихи тҧлға мен жеке адамның  

талқысына қҧрылған аса кҥрделі жол. Ол 20-жылдардың басында тағдыр тҽлкегі боп 

басталған кудалаудан бертінге дейін қҧтыла алмады. Ҧлы қаламгердің осындай 

тауқыметке ҧшыратқан шығармаларының жазылу тарихымен оның ҿміріндегі қиын 

белестерді салыстыра отырып талдап, пікір қозғайды. 1929-1932 жылдары Ҽуезовтың 

тҥрмедегі тергеу ісі, 1936-1938 жылдардағы қысымдар, қудалану кезеңдері, жазықсыз 

жапа шегулері туралы архив деректері алғаш рет оқырманға ҧсынылып отыр [4, 68б.]. 

Жазушы-ғалым Тҧрсын Жҧртбайдың «Ҧраным – Алаш!..» атты бҧл ҽфсанасы 

«Алаш» партиясы мен «Алашорда» ҥкіметі ҥстінен 1927-1932 жҽне 1937-1938 

жылдары жҥргізілген тергеу ісінің негізінде жазылған. Автор 1988-1991 жҽне 1997 

жылдары Мемлекеттік қауіпсіздік (қазіргі Ҧлттық  қауіпсіздік) комитетінің 

архивіндегі жҥзден астам «мемлекеттік аса қҧпия қҧжаттармен танысып щығуға 

мҥмкіндік алған. Автор Алаш ардагерлерінің тағдырына қатысты жиырма жылға 

жуық жинақталған тарихи қҧжаттарын тергеу деректерімен жан-жақты салыстыра 
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отырып, тың пайымдаулар ҧсынады. Тҧрсын Қҧдакелдіҧлы Жҧртбайдың «Ҧраным –

Алаш!..» тҥрме ҽфсанасының «Тез» атты екінші кітабы –«Алаш» партиясы мен 

«Алашорда» ҥкіметінің Ҽ.Бҿкейханов, А.Байтҧрсынов, З.Уалиді, М.Дулатов, 

Х.Ғаббасов,М.Есполов, Ғ.Болғамбаев, Ғ.Бірімжанов қатарлы 41 алаш 

қайраткерлерінің ҥстінен 1927-1932 жҽне 1937-1938 жылдары жҥргізілген тергеу 

ісінің негізінде жазылған «Жегі» бҿлімінің жалғасы болып табылады. Екінші кітапта 

М.Тынышбаев, Халел  жҽне Жаһанша Досмҧхамедов, Ж.Ақбаев, Ҽ.Ермеков, 

Ж.Аймауытов, М.Жҧмабаев, Қ.Кеменгеров, А.Байтасов, М.Тҧрғанбаев, Ҽ.Байділдин, 

И.Қашқынбаев, М.Мҧрзин сынды 30 тҧлға туралы бҧрынсонды белгісіз не қате 

пайымдалып келген тарихи оқиғалар –тергеу деректерімен, сондай-ақ тінту кезінде 

тҽркіленген хаттармен, қҧжаттармен салыстыра отырып, Біртҧтас Алаш идеясының 

тҧжырымдамасы жасалған.  Жазушы-ғылымның бҧл еңбегі –ҽдебиетшілер мен 

тарихшылардың, мҽдениеттанушылар мен саясаттанушылардың , ғылыми 

кҿпшіліктің, ізденушілер мен студенттердің, жалпы зиялы оқырман қауымның 

назарын аударатын, қазақтың ҧлттық «Мҽңгілік ел»  идеясының  қалыптасу негізін 

жҥйелеп берген іргелі де толымды зерттеу ҽфсанасы болып табылады[5, 72 б.].

 Жалпы алғанда, Тҧрсын Жҧртбай ҽлемі – бір мақаланың кҿлеміне сыймайтын, 

терең таныммен, эстетикалық талғаммен танитын кҥрделі ҽлем. Бҧл –Тҧрсын 

Жҧртбай еңбегінен сусындап, оның кҿркем дҥниесінен аңсары ауып жҥрген 

жастардың алдағы ғылыми сапарғына азық болар ҽлем.  
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ТАРИХИ, ҼДЕБИ ҾЛКЕТАНУ: КҾРКЕМ ШЫҒАРМАЛАРДАҒЫ  

АЛТАЙ СУРЕТІ 

 

Алтай - бҥкіл тҥркі ҽлемінің ата-жҧрты, бар ырысы мен берекесі, қадірлі де, 

қасиетті алтын мекені. Алтай жер бетіндегі ең ежелгі қоныстардың бірі. Кешегі ата-

бабаларымыздың ошақ қазып, от жаққан, отау тігіп, орда қҧрған, найза сілтеп жау 

қуған, жебе тартып аң қуған, жаны ҿсіп малы қҧтайған ырысты ҿлкесі. Алтайдың ҥсті 

- ырысқа, асты - кенге толы киелі мекен. Берері кҿп, берекелі Алтай аймағы аса ғажап 

ҿңір екендігі, бҧл  кҥнде ҽлемге ақша қары ақ кҥмістей, ғажайып қос ҿркешті 

Мҧзтауымен, Қара Ертісімен, Кербез сҧлу кер маралымен, Рахман қайнарымен, Берел 

қорымен, Марқакҿлімен бҥкіл шет жҧрттарға бағзы заманнан-ақ мҽлім болған.     

Ҽлемге ҽйгілі Алтай тауы тҿрт мемлекеттің, яғни, Қазақстан, Моңғолия, Қытай 

жҽне Ресей шекараласқан аумағында орналасқан. Алтайды «Алтын тау» деп те атаған. 
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 «Алтай» сҿзі кҿне тҥркі тілінен аударылған. Оған дҽлел, кҿне Орхон -

жазбаларында «Алтын йыш» (732-735жж.), Қытайдың «Таншу» жылнамаларында 

«Алтынтағ» (647ж.), Моңғолдың «Қҧпия шежіресінде» (XIII ғасырдан бері) «Алтын 

тау»  атауларымен кездеседі. Тҥркілік атауды моңғолдар жаулап алғаннан кейін, ҿз 

тілдеріне аударып, атаған тҽрізді. Ал мағынасы сақталып қалған. Кейіннен осы атауға 

кҿптеген ғалымдар пікір қалдырған. Мысалға, В.В.Радлов ал (биік) + тайга (орманды 

тау) деген сҿздерден шығарса, Э.М.Мурзаев, В.А.Никоновтар «Ала тау» 

мағынасымен байланыстырады[1]. 

Ғалымдардың кҿпшілігі бҧл атаудың негізінде «алтын» сҿзінің жатқанын 

мойындайды. Осы бір аталы сҿздің астарында қаншама терең толғау, маңызды 

мағына, айшықты аңыз, ҧлағатты ҧғым, тағылымы мол тарих пен шынайы шындық 

жатыр. 

Бҥкіл ҽлем танитындай ірі туындыларда Алтай суреті арқау болған тақырыптар 

молшылық. Халқымыздың ауыз ҽдебиеті ҥлгілерімен қоса ҿмірге келген Алтай 

туралы авторлы, авторсыз ҽндер тарихи ҽдеби сипатқа толы.  

Аппақ шыңы, Ай сҥйген асқар Алтай, 

Арайлы кҥн алтын нҧр шашқан Алтай 

Ағажай, Алтайдай жер қайда-ай?! 

Анам болып ҽлдилеп, кҥндіз-тҥні, 

Бегімдей тербеттің, жастан Алтай. 

Ағажай, Алтайдай жер қайда-ай?!-  

немесе: 

....Атың шыққан дҥниеге, Алтай сенің, 

Сарқылмас саналуан тҥрлі кенің, 

Қҧнарлы Отанымның шоқтығысың, 

Аялайды анасындай сені елің (Халық ҽні). Осы бір ҥзінділерден Алтайдың 

сарқылмас асыл қазыналы  мекен екені, оны тіпті сҧлу аруға немесе алып батырға 

ҧқсатсаңда жарасатынын аңғарамыз. 

XX ғасырдыңбасындағы поэзияның озық ҿкілі, сыршыл, символист ақын 

М.Жҧмабаев ежелгі тҥркілердің ата мекені Алтайды зор мақтанышпен жыр етіп, 

елдерді бірлік пен ынтымаққа шақырады.  

Алтайға жер жҥзінде тау жоқ жеткен 

Алтайға бетегедей алтын біткен. 

Бейіштей алтын Алтай етегінде, 

Ертеде алаш елі мекен еткен [2,328]. 

Ҿр Алтайдың асқақ келбеті, Марқакҿлдің мҧнарланған маңғаз, тҽкаппар кҿрінісі 

шынымен-ақ талайлардың таңдайын қақтырады.Марқакҿлді ежелден қазақтың 

найман мен керей тайпалары мекен еткені тарихтан мҽлім. Бҥкіл тҥркі жҧртының тҥп 

отаны Алтайдың ҽсем табиғатының тылсым кҿрінісін суреттеген  Жҥсіпбек 

Аймауытовтың шығармасынан кездестіреміз.  «Алтай, Кҥршім – не заманын қалың 

найман мекені. Сол Алтай мен сол Кҥршімнің қысы қыспақ, жазы самал. Кҥн жылт 

етсе, тҿрт тҥлік мал қарағайлы қарт Алтайдың, Алтай сынды анасының кҿкірегін 

аймаласып, мҽйек басып, мамырласып жатқаны. Қарт Алтайдың қақ басында, 

алақанның аясында, бал татыған айна сулы,тҥрі де аспан, сыры да аспан, шарап сулы 

Марқакҿлі. Марқакҿлді алалаған-ақ ауылды Алтай елі. Алтай елі-алты ай жаз тау 

еркесі-киік болып, Марқакҿлдің самалында сайран етіп жатқаны.  

Алтайдың табиғатын ғана емес,    аруларының сҧлулығын айтуға да тіл 

жетпейді. Жҥзі айтарлықтай айнадай боп, кҿзі қҧралайындай боп, кҥлкісі атқан 
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таңындай боп, бойы қҧба талындай боп, былқ-сылқ етіп бҧраңдасып, кҥбірлесіп, 

кҿлеңдесіп, езу тартса - есің кетіп, сҧңқыл қақса-шым-шым етіп, бойың босап, қиялың 

қия кезеді» [3, 280]. 

Сонымен қатар, қазақтың тҿкпе ақыны, телегей-теңіз талант иесі Иса 

Байзақовтың тарихи оқиға желісін арқау еткен «Алтай аясында» атты кҿлемді 

дастанында Алтайдың кҿз тоярлықтай сҧлу табиғат кҿрінісін, рахман қайнарын 

тҿгілдіре жырлайды. 

Ал десе аясына алады Алтай, 

Кҿргенде кҿңілге кҥй салады Алтай. 

Сҧлудай торғын киген бҧлт жамылып, 

Арқаға ҽлденеше қарады Алтай. 

Алтайдың ең ҥстінде Ақтау биік, 

Бойына бҧлт жете алмай тартқан киік. 

Аңдары, бҧғы, марал ойын салып, 

Секірген қиясында ҿршіл киік  [4,192]. 

Аталмыш Алтайдың таңғажайып ҿлкесі  Қатонқарағай теңдесі жоқ табиғаттың 

сҧлулық мекені. «Айналайын Алтайым, осы қҧдыретіңнен, осы келбетіңнен, осы 

гҥліңнен, осы жҧпарыңнан айырылып қала кҿрме, ҿйткені мен сені сҥйемін, ҿйткені 

мен сенің перзентіңмін» [5,33], - деп қара сҿзден қамшы ҿрген сҿз зергері Оралхан 

Бҿкейдің шығармаларында Ҿр Алтай табиғатының таңғажайып, ҽрі баға жетпес 

байлығының кҿркем суретін молынан ҧшыратамыз. 

«Алтайдың етегін табиғат кең, молынан пішкен. Қырық рудың елі жиналса да, 

қойын-қоншы мен қойнау-қойнауы жым жылас қылғып қоятын. Ҧшар басынан 

ағараңдаған қары мен ақ тҥбіттенген бҧлты арылмайтын асқар Алтайдың етегі 

жайсаң, жадыраңқы, Арқаның даласынша еркін кҿсіліп жататын. Тау бҿктеріндегі 

қалың нҿпір қарағай да қаптай қаумалай келіп, кілт кҿмкерілетін; соңғы бір жылдары 

жуық маңдағы ағаш атаулы мінтеліп, қҧйрық-жалдан айрылған жылқыдай-ақ таудың 

қапталына қарай ҥрке қашып кетіскен. Ойда тҧрып тау тҿскейіндегі орманға кҿз 

тастасаң, бағзыдағы сыпыра жыныстың іріген сҥттей бҿлек-салақ қалған ірімідігін 

аңғарасың»[5, 65]. 

Алтай жерінің қасиетін, оның бір сарынмен ғана бірнеше тҥске боялып, ҽркез де 

ҽр тҥрлі келбетімен таңғалдырады. Қара сҿздің шебері Ҽлібек Асқар ҿз 

туындыларында жылдың тҿрт мезгілінің бірі кҥзді ҿзінше суреттейді: «Ал Алтай кҥзі 

басқаша ма дедім. Тым тҽкаппар, дегдар....Ҿңінде салқын сыз бар, тҥрінде салмақ пен 

салтанат басым. Негізінен бҧл жақта жалғыз сары тҥстің ҿзі неше тҥрлі реңкпен 

ойнап, қҧлпырып шығады екен. Алтайдың қайың - талымен қоса, қылқан жапырақты 

қызыл қарағайы да кҥзде бҥр тастап сарғаяды. Балқарағай, Самырсын, Шыршалар 

қошқылдана тҥскені болмаса, мҽңгі жасылын қыс бойы сақтап қалады. Сонда 

қарасаңыз - сіздің табан асытыңыздан басталған қоңыр дала ҽрідегі сарғайған шалғын 

мен алтын сары орманға ҧласады. Одан жоғары жасыл Самырсындар, одан ҽрі таудың 

тундралық тҥкті белдеуі шҧбартады да, ол қақ кҥмісше жарқыраған қарлы шыңдарға 

ҧласады. Осы кҿріністің баршасы кҿкпеңбек шыңылтыр аспанмен астасып кете 

барады» [6,41]. Осы бір ҥзіндіні оқи отырып, ерекше пейзажға тап боласың. Кҥз 

мезгілінің ҿзіне тҽн кҿркемдігімен, сан қырлы сиқырлы суретіне тҽнті боласыз. 

Тҽжі ҧлпа бҧлтқа оранып, аспанмен қол ҧстасқан қарт Алтайды шығармаларына 

арқау еткен М.Жҧмабаев, Ж.Аймауытов,  И.Байзақов, О.Бҿкей, Ҽ.Асқардан басқа да, 

Қ.Ысқақ, Д.Ҽшімхан, С.Торайғыров, Қ.Алтынбаев, Ҧ.Есдҽулет сынды қаламгерлер 

сҿзбен ҿшпес мҥсін салды десек те болады.   
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Сібірдің Максим Горькиі атанған қаламгер, тҿрт рет нобель сыйлығына 

ҧсынылған, жерлес – жазушы Георгий Гребенщиков Алтайдың тҧмса табиғатын 

былай суреттейді: «Слово Алтай – синее слово в белом сиянии, окруженное радугой.  

Как на серой земле блестит и виднеется белый камень – Ала – Тас, - так на синих 

горах блестят крылья вечных снегов. Высоко ушла в небо в жемчужной короне глава 

твоя, Алтай, великая Белуха – царица земли! 

Музыкой ласкает слово Алтай. Песней звучит для каждого странника. Родиной – 

каждой светлой душе. Маяким – для всякого искателя подвига. Храмом для всякого 

молящегося. Звуком мощного колокола зов его: 

- Алтай! Алтай! Алтай! 

Много на горах Алтая сверкает снегов. Много между гор Алтая рек бежит, 

много у Алтая недремлющих глаз – голубых озер. Какой на Алтае белее снег – только 

ослепленные снегом Алтая скажут. Какая красивее и мощнее река – только видевшие 

реку Катунь скажут» [7]. 

Қорыта келгенде, Алтай сонау ата-бабамыздың қайталанбас  тарихқа толы асыл 

қазыналы қҧт мекені. Табиғаттың тал бесігі, Жер жаннаты киелі Алтайдың мҧңын 

мҧңдап, жырын жырламаған қаламгеркемде - кем. Алтай тақырыбы  мҽңгі ҿшпес 

сҧлулықтың таусылмайтын жыры. Оның  киелі топырағында  туған талай аға буын 

ҿкілдері, ірі тҧлғаларымыз, Алтай туралы талай жыр етсе, қазіргі кезеңдегі ҽдебиетте 

мҽңгі ҿшпейтін тарихи сипатқа ие тақырыптардың біріне айналған. 
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ҚАДЫР МЫРЗА ҼЛІ ПОЭЗИЯСЫНДАҒЫ ФИЛОСОФИЯЛЫҚ ТЕРЕҢДІК 

 

Қадыр Мырза Ҽлі 1935 жылы 5 қаңтарда Батыс Қазақстан облысының Сырым 

ауданында туған.1958 жылы Қазақ мемлекеттік университетінің филология 

факультетін тҽмамдаған.Қадыр Мырза Ҽлі - ең алғаш ҿзінің шығармашылық жолын 

балаларға арнап ҿлеңдер жазудан бастаған ақын. Еңбек жолын сол кезде ашылған 

«Балдырған» журналынан бастаған (1958-1962). «Жулдыз» журналында бҿлім 

меңгерушісі, жауапты хатшы, бас редакторының орынбасары (1962-1967). «Жазушы» 

баспасында қазақ поэзиясы бҿлімінің меңгерушісі (1968-1973). Қазақстан Жазушылар 

одағында пэзия секциясының кеңесшісі болып істейды.Республикалық «Балауса» 

балалар баспасы директоры қызметін 1994 жылы атқарды. 

Қ.Мырза Ҽлінің шығармашылық  ҿмірбаяны 1954 жылдан басталады. Ақынның 

замандастары Ж.Нҽжімеденовтың, Т.Молдағалиевтың пікірлерін жҽне ақын 

ҿлеңдерінің сол жылдары республикалық мерзімді басылымдарда кҿптеп 
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жарияланғандығын ескерсек, ақынның шығармашылық жолының нақты 1954 жылдан 

басталғандығы айқындала тҥседі.  

Қазақстанның халық жазушысы. Қазақстан Республикасының 1992 жылғы 

ҽнҧраны авторларының бірі. Ақын 2011 жылдың 24 қаңтарында дҥние салды. 

ХХ ғасырдың 60-жылдарынан бергі жарты ғасырға жуық ақын шығармалары 

ересек оқырмандарға арналды. 1965 жылы жарық кҿрген «Ой орманы» атты ҿлеңдер 

жинағындағы мазмҧны терең, кҿркемдік дҽрежесі биік ҿлеңдерімен-ақ ақын қалың 

оқырманның жылы ықыласына бҿлініп, бірден ҽдеби қауымға жете таныла бастады. 

Оған дҽлел - 1966 жылы «Ой орманы» ҿлеңдер жинағы ҥшін ақынға Қазақстан Ленин 

комсомолы сыйлығының берілуі. 

Одан кейінгі жылдары ол ҿндіре жазып, кҿптеген ҿлең кітаптарын бастырды. 

«Дала дидары» (1966), «Бҧлбҧл бағы»(1967), «Ақ отау» (1968), «Алақан» (1977), 

«Қорамсақ» (1980), «Кҿкпар» (1981), «Кҥндер-ай» (1984), «Кҥміс қоңырау» (1985), 

«Қызыл кітап» (1986), «Қылыш мен қанжар» (1991), «Мҽңгі майдан» (1992), «Заман-

ай» (1997), «Еңіреп ҿткен ерлер-ай» (2001) т.б. 

2001 «Қазығҧрт» баспасынан Қадыр ақынның таңдамалы таңдамалы 

туындыларының 12 томы жарық кҿрді. Сан жағынан да, сапа жағынан да осыншама 

мол ҽдеби мҧрамен жиырмасыншы ғасырдағы қазақ ҽдебиетінің байлығын молайта 

тҥскен ақын халықтың рухани мҽдениетінің байып, биіктей беруіне орасан зор еңбек 

сіңірді. Оның шығармаларының тақырыптары да ҽр алуан. Алайда, ҿлеңін қай 

тақырыпқа арнаса да, Қадыр ақын негізгі нысанасы адамды, оның еңбегін, дҽстҥрін, 

тҧтастай тҧлғасын тануға ҧмтылады. Бҧл - бҥкіл ҽдебиеттің тақырыбы екені де рас. 

Дегенмен, ақын біткеннің негізгі тақырыбы ортақ болғанмен, олардың ҽрқайсысының 

ҿзіндік ерекшелігі де болатыны даусыз. Адамды жырлауда Қадыр ақынның да ҿзіндік 

ерекшелігі, ҿзіндік мҽнері, кҿркемдік қолтаңбасы айқын кҿзге шалынады. Мҽселен, 

адамның жан дҥниесін алуан-алуан сырлары бар екенін, адам ҿмірінің кҥрделілігін 

ақынның ҿзінше жыр ҿрнегі тҥсіруге талпынуын кҿреміз. 

Балаға сҽби кезінен-ақ ҥйретіле басталатын дҥниетанымдық рухани ғылым-білім 

адамның жан дҥниесінен бастап, ғарыш қҧрылымына дейінгі небір қҧпиялардың бала 

ҿресіне сай қарапайым мҽн-жайын тҧтас қамтыған десе де болады. Демек, ҧрпақты 

кҥрделі ғылым мен руханият қҧндылықтарына баулу ісін баланың 3-5 жасынан-ақ 

пҽрменді жҥргізу керек екендігін халқымыздың кешегі ҧлттық тҽрбиесінен ҥйренуіміз 

ауадай қажет. Ол тҽрбиені поэзия арқылы да сіңіре білуіміздің қажет екендігінің 

мысалы-ақынның ―Менің тҽтем‖ атты ҿлеңі: 

Ҽжем бізге мазмҧнды                   Сонда біздің сҿзіміз 

Ҽңгіме айтып баяғы:                    Сҧрақтарға толады. 

―Кҥлҽш бізге аз кҥндік                 Ҿз ҥйіне ҿз қызы 

Қонақ қой!‖- деп қояды.               Қалай қонақ болады?! 

Оны тҥсіндірҥге келгенде, қазақты ҧлттық мінездегі қонақжайлық қасиет 

жҿнінде жас ҧрпаққа ҥлкендердің ертектей ҽдемі ҽңгімелер айтып беруге міндетті 

екендігін автор кейіпкер баланың ―ҿз ҥйіне ҿз қызы қалай қонақ болады?‖ сауалы 

тҥрінде ашық айтып отыр. Ҽрине, ҥлкендердің бала ҿресінің деңгейіне сай боларлық 

ондай ҽңгімелерінде, ―Адам - Бҧ Дҥниенің қонағы‖, ―Ҥй іші-толған жансың, бір-

біріңе мейман жансың‖, ―Кеудеге-Жан қонақ‖ (Шал ақын), ―Ҿз ҥйіне - қыз қонақ‖ деп 

басталып беретін қонақ культі философиясының дҥниетанымдық біраз сырлары 

балалар танымына ҿзінше ҽлем ашылары сҿзсіз. 

Қадыр Мырза Ҽлі кеңістік кезеңдерде ҧлттық дҥниетанымдағы рухани 

терминдер мен фразеологизм тҥріндегі формулаларының келешекте мағынасы 
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бҧлдыр немесе мҥлде ҧмыт архаизмдерге айналып кетпеуі ҥшін, жас ҧрпақтың тарихи 

жадының, этникалық-философиялық ой-ҿрісінің кенжелеп қалмауы ҥшін сондай 

тосын да батыл амалдарға барған. Қадыр Мырза Ҽлінің балдырғандарға арналған ҿз 

ҿлеңдерінде «бес аспан», «бес қару», «маңдайдың соры бес елі», «бес тҥлік», 

«Бастағы бақ» («Бас-қарбыз») секілді кҥрделі ҧғымдарды еркін енгізе білуі де – жас 

ҧрпақты ҧлттық дҥниетанымның рухани кҽусарынан ерте жастан сусындатып ҿсіру 

мҧраты. 

Қадыр Мырза Ҽлі – балалар ақыны. Ақын балалардың психологиясын, ҽр алуан 

қҧбылысын жете тҥсінеді, кҿркем тілмен жҥрекке жылы, кҿкейге қонымды етіп шебер 

суреттейді, сонымен бірге, суреткер ҿзінің балаларға арналған ҿлеңдеріндегі кҿркем 

логикалық ассоцациясы арқылы, ҥлкен-кіші оқырманды философиялық кҥрделі ойлар 

ҽлеміне еркін жетелей де біледі. Тарауды қорыта отырып, қаламгердің ҧлттық 

дҥниетаным категорияларын балалардың ҧғым-тҥсінігіне лайықтап бере білудегі 

шеберлік, кҿркемдік компоненттерді суреткерлікпен игеру барысындағы тың стильдік 

ізденістері айқындалады деп тҧжырымдағанымыз жҿн. 

Тамыры тереңге кеткен логикалық-философия, тҥрлі-тҥсті бояулар ҿзара 

шығылысып, шҧғыла шашып, жеңіл буын бойына сақталған живопись, ҿмірінің 

ырғағын бағып, жаратылысының жасырын ҥнін зерттнген музыка – бҽрі де шынайы 

шын поэзияның бойындағы қасиет. Қиындық – осылардың бҽрін поэзия тілімен 

айтып жеткізу. Толғаныс ҥстіндегі ақын осылардың біріне де соқпай кете алмайды. 
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ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ В НАУЧНОМ ДИСКУРСЕ КАЗАХСТАНА 

 

В современном языкознании широко изучаются межличностные и 

межкультурные контакты, что ставит в центр исследований личность индивидуума. 

Данный феномен позволяет теоретически обосновать взаимосвязь языка и сознания: 

объектов лингвистических и социопсихологических исследований. Естественно, что 

особый интерес представляет творческая языковая личность как генератор 

национальной культуры (Ю.Н. Караулов, В.И. Карасик, В.А. Маслова, К.В. Фокина). 

Центральное место в структуре языковой личности принадлежит ценностям – 

наиболее фундаментальным характеристикам культуры, высшим ориентирам 

поведения личности (Е.В. Коробейникова, О.В. Аулова, В.И. Карасик, Г.Г. Слышкин, 

Н.Н. Казыдуб, С.Н. Виноградов). 

В середине 1980-х годов «на место господствующей сциентистской, системно-

структурной и статической парадигме приходит парадигма антропоцентрическая, 

функциональная, когнитивная и динамическая, возвратившая человеку статус «меры 
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всех вещей» и вернувшая его в центр мироздания» [1; 64]. На первый план 

выдвигаются вопросы о взаимосвязи языка с миром человека, взаимозависимости 

человека и языка, взаимовлияния ситуации общения и выбора языковых средств.  

Казахстан – многонациональное государство. Языковая политика последних лет 

планомерно подводит казахстанское общество к концепции полиязычия. И здесь, на 

наш взгляд, можно говорить о создании лингвистикой описательной модели языковой 

личности, формирующейся сегодня в евразийском полилингвоментальном 

пространстве учебного дискурса Казахстана. Именно поэтому разработка проблемы 

языковой личности является сегодня для казахстанской науки одной из важнейших. 

Стремительные и значительные изменения в общественно-политической и 

экономической жизни Казахстана требуют как своего научного осмысления, так и 

научного прогнозирования. В условиях глобализации и интеграции в мировое 

экономическое и образовательное пространство изучение языковой личности во всем 

многообразии ее проявления в полилингвоментальном сообществе Республики 

Казахстан и создание собственной методологической базы для ее описания являются 

приоритетными задачами отечественной лингвистики. 

С точки зрения социологии языковая личность есть социальное явление, в 

которой присутствует индивидуальный аспект. Индивидуальное в языковой личности 

формируется через внутреннее отношение к языку, через становление личностных 

языковых смыслов; но при этом не следует забывать, что языковая личность 

оказывает влияние на становление языковых традиций. 

Социолингвистика различает индивидуальное и массовое двуязычие. 

Индивидуальное двуязычие характеризуется тем, что отдельные члены этноса знают и 

владеют двумя языками; массовое двуязычие — знание и использование двух языков 

большинством этноса. Помимо двух видов выделяют индивидуальное зарождающееся 

двуязычие и коллективное существующее двуязычие; региональное двуязычие и 

национальное двуязычие; естественное двуязычие и искусственное двуязычие [2; 36]. 

Согласно исследованию Б.Х. Хасанова в Казахстане представлены все перечисленные 

виды двуязычия, причем одним из языков в большинстве случаев является либо 

казахский, либо русский. Ученый выявил функционирование в Казахстане 126 типов 

двуязычия по схеме: национальный язык — русский язык, около 20 типов русско-

национального и национально-казахского двуязычия, десять типов национально-

национального двуязычия и трехъязычия, (казахский, русский и национальный языки) 

[3; 33].  

Изучение казахстанскими учеными проблемы «языковая личность» неразрывно 

связано с общими тенденциями и направлениями исследования данного феномена в 

лингвистике и других отраслях знаний.  

Одним из первых ученых, обративших свое внимание на изучение языковой 

личности, стал И. Вейсгербер,в русской лингвистике – В.В.Виноградов.Понятие 

языковой личности активно разрабатывал Г.И. Богин, наш соотечественник, 

основоположник теории языковой личности. Г.И. Богинработал в Кокшетауском 

государственном университете им. Ш.Уалиханова в 60-70-е годы в качестве 

заведующего кафедрой английского языка и декана факультета и защитил докторскую 

диссертацию на тему «Модель языковой личности в ее отношении к разновидностям 

текстов». В созданной им модели языковой личности человек рассматривается с точки 

зрения его «готовности производить речевые поступки, создавать и принимать 

произведения речи»[4]. Ввел же понятие «языковая личность» в широкий научный 

обиход Ю.Н. Караулов. 
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Типологию языковой личности разрабатывали О.Б.Сиротинина, В.Е.Гольдин, 

Н.А.Лемяскина, В.П.Конецкая, А.Г.Баранов, Л.П.Клобукова, А.С.Мельников и многие 

другие. В основу типологии положены и типы культуры речи (О.Б.Сиротинина, 

В.Е.Гольдин, Т.В.Кочеткова), и понятия коммуникативной личности 

(Н.А.Лемяскина,В.П.Конецкая)и этносемантическая личность (С.Г.Воркачев); 

«полилектная» многочеловеческая и «идиолектная» частночеловеческая языковая 

личность (В.П.Нерознак); семиологическая личность (А.Г.Баранова), речевая 

личность (Ю.Е.Прохоров, Л.П.Клобукова); словарная языковая личность 

(В.И.Карасик); эмоциональная языковая личность (В.И.Шаховский). Все это является 

для казахстанских ученых своеобразной платформой для изучения данной 

проблематики на уникальном поли-лингвоментальном пространстве научного 

дискурса Казахстана. 

В отечественной лингвистике существуют немногочисленные исследования, 

посвященные изучению проблемы языковой личности: Н.И.Гайнуллина (1996), 

Т.Е.Пшенина (2000), Г.С.Омарбаева (2001), О.Ф.Кучеренко (2004), А.Б.Жуминова 

(2004), А.Б.Туманова (2008) и некоторых других. 

Докторская диссертация Н.И.Гайнуллиной «Эпистолярное наследие Петра 

Великого в истории русского литературного языка» было одним из первых 

исследований языковой личности не только в отечественном, но и в российском 

языкознании. Исследование влияния субъективного фактора на порождение 

эпистолярного текста позволило автору выделить многостороннюю историко-

лингвистическую, типологическую функционально-историко-стилистическую 

характеристику эпистолярного жанра Петровской эпохи. 

Исследование Т.Е. Пшениной посвященоизучению языковой личности Катулла 

(«Дискурсное описание языковой личности Катулла»); языковая личность 

рассматривается как результат, как продукт когнитивной деятельности человека. В 

работе уточняется само понятие «языковая личность», подчеркивается ценность 

дискурса для адекватного социо- и психолингвистического анализа языковой 

личности. В заключении автор приходит к выводу, что языковая личность Катулла 

стоит значительно выше нормативной языковой личности Древнего Рима и является 

своего рода элитарной. В результате проведенного исследования автором составлена 

трехуровневая структура языковой личности Катулла, ядром которой является концепт 

дружбы — любви. 

Г.С. Омарбаева в диссертационном исследовании «Авторская речь как отражение 

языковой личности писателя (на материале произведений Ю.Трифонова)», 

рассматривает особенности авторской речи известного писателя в аспекте его 

языковой личности. 

О.Ф.Кучеренко представила языковую личность Л.Н.Толстого, 

реконструированную на основе документированного фактического материала 

переписки. В диссертации языковая личность рассматривается с позиции диахронии 

русского языка, что позволяет считать его дискурс частью общего диахронического 

процесса в истории русской письменной культуры, а его реальную языковую личность 

— продуктом эволюции русской языковой личности вообще. Языковая личность 

великого писателя рассматривается на фоне не столько и не только исторических 

событий эпохи, но в совокупности психолингвистических, социокультурных и иных 

исторически мотивированных условий, в которых личность развивалась. 

Особый интерес представляет диссертационное исследование А.Б. Жуминовой 

(«Тезаурус языковой личности поэта О. Сулейменова»), посвященное исследованию 
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национальной языковой личности.На материале созданных им текстов автор 

раскрывает особенности языковой личности известного казахстанского поэта. 

А.Б. Туманова в диссертационном исследовании «Языковая картина мира в 

художественном дискурсе писателя-билингва» анализирует закономерности 

формирования языковой картины мира в сознании писателя-билингва (казаха по 

национальности). Исследователь вводит в научный оборот особый тип языковой 

личности — контимированная языковая личность писателя-билингва. 
Вышеперечисленные исследования проводились на основе письменных 

текстов,результаты исследований способствовали обогащению категориального 
аппарата в области изучения языковой личности в отечественной и российской 
лингвистике. В то же время необходимо отметить тот факт, что только две последние 
диссертации выполнены на материале текстов казахстанского происхождения. 

Языковая личность являлась объектом рассмотрения и в ряде статей, 
опубликованных в отечественных республиканских и региональных сборниках 
научных трудов. На наш взгляд это свидетельствует об интересе, проявляемом к 
данной проблеме, а также о необходимости разноаспектного изучения данного 
феномена в казахстанском научном дискурсе. Так, поднимается вопрос о возможности 
формирования языковой личности средствами иностранного языка в высшей школе 
(Загатова С.Б., Плотникова Н.Я.); предпринимается попытка описать структуру 
языковой личности в ее соотношении с синонимами языка как символами 
накопленных языковой личностью знаний о мире (Штро О.Г.); исследуются 
эмотивные средства, характерные для грамотной языковой личности (Францен Н.И.); 
воссоздается языковая личность реального человека с позиции антрополингвистики 
(Треблер С.М.). 

В докторской диссертации Б.А.Жетписбаевой «Теоретико-методологические 
основы полиязычного образования» (2009 г.) языковая личность рассматривается в 
контексте полиязыковой личности и ее формирования в педагогическом аспекте. 
Автор приходит к выводу, что методы организации образовательного процесса по 
изучению языков (прежде всего, государственного) в соответствии с 
социолингвистической ситуацией конкретного региона связаны с тем, что он 
охватывает очень разнообразный географический ландшафт, который во многом 
обусловливает специфику ментальности тех, кто расселяется и обитает в нем. 
Соответственно, в разных регионах Казахстана существует и своя специфическая 
языковая ситуация, которая определяется характером билингвизма: русско-казахского 
и/или казахско-русского. Б.А.Жетписбаева разработала педагогический тезаурус 
полиязычного образования, дала определение понятиям «полиязычное образование» и 
«полиязыковая личность». Автором разработаны теоретические основы полиязычного 
образования в Казахстане и его методологическое обеспечение. 

Таким образом, объектом современного лингвистического анализа становится 
языковая личность, что позволяет выдвинуть на первый план ее интеллектуальные 
характеристики. Интеллект наиболее интенсивно проявляется в языке и исследуется 
через язык. Но интеллектуальные свойства человека отчетливо наблюдаемы не на 
всяком уровне владения языком и использования языка. 

В настоящее время можно констатировать тот факт, что в отечественной 
лингвистике еще только начинается изучение языковой личности, в том числе и 
национальной.Языковая личность становится сквозной идей, которая пронизывает все 
аспекты изучения языка и одновременно разрушает границы между дисциплинами, 
изучающими человека, поскольку нельзя изучать человека вне его языка. Языковая 
личность есть углубление, развитие, насыщение дополнительным содержанием 
понятия личности вообще. 
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INТЕRLINGUAL SEMANTIC EQUIVALENTS IN THE PHRASEOLOGICAL 

FIELD «LIGHT-DARKNESS» IN KAZAKH AND RUSSIAN LANGUAGES 

 
A comparative study of languages is not done only in historical terms, that is, 

diachronically, but also from the perspective of the current state and the operation of related 
and unrelated languages, in synchrony. Requirement of simultaneous and systematic study 
of human language was made as it is known by the Swiss scholar Ferdinand de Saussure, 
who proposed to distinguish such things as language and speech, as they are two important 
features of human language, and they describe it from two different directions.  

In a comparative study of related and unrelated languages in synchrony there are three 
approaches or three varieties of comparative linguistics. The first of these is designated as 
comparative linguistics, and its main aim is to identify, mainly similarities, commonalities, 
both in related and in unrelated languages. The second is called comparative and contrastive 
linguistics, and it sets a different purpose, in particular opposite. It aims to find only the 
differences between the languages, that is to look for properties and attributes that are 
unique to any language and absent in all other comparable languages. The third is known as 
typological linguistics, and it combines the first two linguistics, since it reveals both a 
common and distinctive features, and signs in different languages .  

Phraseological units, that are stable combinations of words, appear, as you know, in 
any language, so they are linguistic universals, as they are found in all languages [2, 16]. 

Phraseology, as every other science, has its own object of study and its own history of 
development. Phraseology is the science of set phrases of a language or its phraseological 
units. Language is a very complex phenomenon, which has its own structure and its units.  

The latter includes the phonemes, morphemes, words, phrases, sentences, text, and 
discourse. Phraseological units in their form and structure are the phrases and sentences. But 
not all the phrases or sentences can be regarded as phraseological units of the language[2, 
42]. In this regard, in any language there are two types of phrases and sentences: 

a) Free or variable; 
b) Stable. 
The first did not belong to the phraseology, because it is created by a speaking person 

himself depending on its communicative intentions and rules of association of individual 
words in a phrase or sentence in a particular language. Such phrases or sentences can make 
infinite, as these possibilities are endless. Such formations are classified as a unit in terms of 
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what a person wants to say. In these phrases, we can change any aspect of the structure of 
the organization according to their linguistic system, the grammar, the rules of a language, 
in any direction phonetics, grammar, vocabulary, communication, stylistic transformation. 
Although the structure of phraseological units as phrases or sentences edits or converts them 
not because they have their own language features but because they are unique and they are 
distinguished from the free variables or phrases and sentences. Among the various features 
or categorical attributes phraseological units should primarily emphasize the stability of 
their structure and composition, idiomatic nature of their semantics, their national and 
cultural labeling ability, their belonging to the speech, namely to the phraseological system 
of a language[1,44].  They are similar in their linguistic nature of the word, because they are 
just like words, ready, already created a unit of language, and they should be as the words 
taken for what they are, and to use in the speech, although their structure is in phrases. Like 
the words, they have a linguistic meaning of the words that make up phraseological unit. 
This feature of phraseological units is qualified as idiomatic. 

Despite the diversity of the development of many current issues, relevant to this day, a 
comparative study of phraseological systems of different languages remains. Mutual 
correlation, comparing and contrasting of items, forms, categories and other linguistic 
phenomena appears as a prerequisite characteristic of each, as well as establishing 
significant formal and conceptual connections between them.  

The main element of the linguistic comparison is identification of identical and 
differing of characteristics comparing the facts of language. The comparison makes it 
possible to identify the similarities and differences between languages. Problems of 
comparative phraseology receive widespread coverage in the literature in recent years. 

The first who paid attention to a special category in the system of word combinations 
and noted them as stable phrases, introduced the term of phraseological unit, worked out 
special criteria for their identification, was Sh. Bally. However, the basis of phraseology as 
a separate independent linguistic discipline was developed by an academician Vinogradov, 
who created a semantic theory of phraseological units classification[2,49]. 

In the modern theory of phraseology narrow and broad understanding of the 
phraseology and interpretation of it as a lexical syntagmatic are distinguished. It goes back 
to the ideas of E. D. Polivanov that phraseology refers to the lexicon in the same way as 
syntax to morphology[1,43].  In the history of phraseology as a special branch of linguistics 
there are three periods: classical, modern and postclassic, and each of them has its own 
research problems and issues. A comparative study of the phraseology puts even in its 
classical period, although at this time it is more in terms and categories of purely 
phraseological science in descriptive and historical vein. 

Comparative study of phraseology was prompted by a variety of factors. Collation and 
comparison as one of the areas in linguistics, is aimed at identifying the common 
foundations of human language, patterns of development, change, interaction and mutual 
influence of different languages in the world and in relation to relevant phraseology of all 
languages. These include practical reasons and applications of order - the teaching and 
learning of foreign languages and the theory and practice of translation, including machine 
translation. There is a great impact of these factors on the division within a comparative 
analysis of phraseology, comparative, structural and typological and areal phraseology. The 
first is focused on a comparative study of related and unrelated languages, it touches the 
transfer of phraseological units, the second is in the center of attention, there are issues 
related to the creation, nature and characteristics of phraseology, areal analysis combines 
phraseological units by geography. Intensive development is characterized by the 
differentiation of the phraseology of the subject of research, methods of its study and the 
involvement of new problems, which are based on existing theoretical framework. 
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Comparative analysis of different languages forms a special section - comparative 
phraseology. The special position of phraseological units in the language leads to constant 
comparison of them not only with other phraseological units, but also with the formation of 
other levels, tokens, regular combinations of words, structural and syntactic patterns.  

According to Reichstein, everything within a linguistic comparison requires the 
fulfillment of such basic terms as the presence of base mapping, certain fundamental 
identity, against which it is seen as more specific similarities and differences between the 
compared objects and should apply a unified theory, a single method and a single 
conceptual terminological apparatus of the description of the compared objects. Thanks to 
the research in this area many challenges for further work and the regularities and principles 
are overcome. 

One of the most significant achievements in the field of comparative study is the work 
of A. D. Reichstein. It is taking the first practical synthesis of the main areas of comparative 
studies of phraseology, with the following lines: 

a) Nature and number of the compared languages; 
b) Nature of the compared phraseological units;  
c) Nature of the phenomena being compared. [3, 51-52] 
Critical thinking about the work of these areas allows the author to reveal some 

features of comparative-phraseological research of his time. These include studies such as 
comparing phraseological units‘ level of interlingual equivalents, synonyms, variations, 
structural-semantic, lexical and grammatical, semantic categories and groups, formal and 
semantic characteristics of the phraseological units. In the comparative study of 
phraseological units of related and unrelated languages, classical and postclassical period of 
phraseology the favorite objects of phraseological benchmarking emerge as comparative, 
semantic phraseological units, and completely unaffected areas and issues of phraseology. 
As pointed out by Reichstein individual couples and groups of languages and the whole 
system of phraseological language in them. In other words, there is identifying the identity 
and the differences of individual languages, groups, places of phraseological units in 
different languages, but not the whole phraseological system. 
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С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Ҿскемен қ. 

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЭТНОКОНФЕССИЯЛЫҚ 

ҚАТЫНАСТАР ЖҤЙЕСІ: ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫ МЕН ДАМУЫ 

 

Қазақстан Республикасы ҿз тҽуелсіздігін жариялағаннан бері елімізде орын 

алған кҥрделі саяси-экономикалық дамулар мен ҿзгерістер мемлекеттік биліктің 

қайнар кҿзі болып табылатын халқымыздың рухани ҿмірі мен діни кҿзқарастары да 

бір жағынан толығып, ал енді бір жағынан ҽр тҥрлі бағыттар бойынша дамыды, 

бҥгінгі кҿптеген этникалық топтар мен тҥрлі діндерді тҧрақтылықта, тҧтастықта 
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ҧстап отырған Қазақстан Республикасының этноконфессиялық қатынастар жҥйесі 

қалыптасып ҥлгерді. Қазақстан Республикасында қандай дінге жҽне этномҽдениетке 

қатыстылығына қарамастан, барлық қазақстандықтардың жалпы ҧлттық бірлігі мен 

келісімінің ерекше формуласы қалыптасты. 

Қазақстан Республикасының этноконфессиялық қатынастар жҥйесінің дамуын 

қарастырмас бҧрын "этнос", "конфессия" терминдерінің қолдану аясын ашып 

кҿрсетсек.  

"Этнос" деген сҿз гректің - тайпа, халық деген сҿзінен шыққан. Ғылымда 

"халық" терминінің орнына "этнос термині орынды қолданыла бастады. Бҧл термин 

этностың негізгі тарихи тҥрі - ―тайпа‖, ―ҧлыс‖ (народность),  ―ҧлт‖ ҧғымын тҥгел 

қамтиды. Оның ҥстіне ―халық‖ сҿзінің бір топ адам (мҽселен,  ―халық жиналды‖ 

десек) деген мағынасы да бар екені белгілі. Сондықтан ―этнос‖ терминін қолдану 

қолайлы демекпіз. Адам баласы ғасырлар бойы ҧжым болып тіршілік етіп келеді. 

Оған ҽлеуметтік бірлестік деп те, этностық бірлестік деп те қарауға болады [1, 110 б.]. 

Бҧл термин XX ғасырдағы еңбектерде жазыла бастаған.Cинонимді бҧл термин 50-60 

жылдары белгілі болды. Осылай этнос,этникалық қҧрлым ҧғымы кеңінен тараған.  

Конфессия (лат. тіл. "дін жолы") – немесе діни сенім. Белгілі бір діни ілім 

тҧрғысындағы діни сенім ерекшелігі, сондай-ақ бір діни сенімді ҧстанатын діндарлар 

бірлестігі [2, 13 б.]. "Конфессияға" байланысты тҥсінік онжылдықтар бҧрын ғылыми 

термин болып енген. Этникалық жҽне конфессионалдық топтар жеке 

ерекшеліктермен айқындалады. Егер тілдік бірлік этносқа тҽн болса, ал дінтану 

конфессияға тҽн. Діншіл топтар мен этносқа тҽн қасиеттер діннің іргетасын болып 

табылады. Екі этноконфессионалдық қҧрлым бір-бірімен тығыз қарым-қатынаста 

болуы мҥмкін.  

Этноконфессионалдық қҧрлым терминін 1969 жылы С.И. Бруком, Н.Н. 

Чебоксаров жҽне Я.В. Чесноков сияқты ғылымдар енгізген [3]. 

 Халықтың тҧтастығымен дін жҽне мемлекеттің тҧрақтылығы арасында тікелей 

тҽуелді байланыс бар.  Кҿптеген этостар мен діни сенімдерден қҧралған  біздің 

қоғамымыздағы қатынастар жҥйесі этноконфессия ҧғымының қолдануына ҿз ҽсерін 

тигізді.  

Қазақстан Республикасы  ҿз тҽуелсіздігін алған тҧста мемлекет басшысы 

Нҧрсҧлтан Ҽбішҧлы Назарбаев нақтылы саяси жҧмыста кҿпҧлтты, яғни кҿп 

конфессиялық қҧрамы бар зайырлы демократиялық мемлекет қандай болмасын бір 

дінге басымдық болмайтынын басшылыққа алды. Оның бҧйрығы бойынша, дін 

саласындағы қарым-қатынастар "Дін ҧстану еркіндігі жҽне діни бірлестіктер туралы 

мҽселелері" жҿнінде 1992 жылы заң қабылданып, мҧндай мҽселелер осы қабылданған 

нормативтік қҧжаттар бойынша реттелетін болды. Тҽуелсіздіктің алғашқы 

жылдарында, яғни, Қазақстандағы терең демократикалық реформалар жылдарында 

елдің діни қҧрлымында да сапа жҽне сан  жағынан айтарлықтай ҿзгерістер орын 

алғаны анық [4, 3 б.]. 

Ал бҧл заңды Қазақстан Республикасының Конституциясы бекіте тҥскендей 

"Қазақстан - бҧл жоғарғы қҧндылығы адам, оның ҿмірі, қҧқы мен бостандығы болып 

табылатын зайырлы мемлекет". Сонымен қатар, ҽр адамға ар-намыс жҽне діни сенім-

наным бостандығына кепілдік берілген  [5, 2 б.]. 

2000 жылдан бастап Қазақстанда конфессияаралық татулық пен діни 

тҧрақтылықты сақтауда елбасымыз Н.Ҽ. Назарбаевтың бекіткен заңдары мен 

ҧлтаралық, дінаралық қатынастар жҽне діни бостандығы туралы қабылдаған 

реформалары мен ҥш жылда бір ҿткізіліп тҧратын Ҽлемдік жҽне дҽстҥрлі діндердің 
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съездерінің шешімдері -  Қазақстандағы этноконфессиялық қатынастар жҥйесі жақсы 

бағытта дамып келе жатқандығын кҿрсетеді.  

Қазақстандағы дін саласындағы мемлекеттік саясат келесі нормаларға сҥйенеді: 

- мемлекет пен оның иниституттарының зайырлы, конфесcиялық бейтарап 

сипаты; 

- адам мен адамзаттың дінге кҿзқарасына, діни немесе зайырлы бірлестіктерге 

қатыстылығына қарамастан олардың қҧқықтары мен бостандықтары тең; 

- діни бірлестіктердің заң алдындағы теңдігі;  

- халықтық тҥрлі топтардың этномҽдени дҽстҥрлеріне, менталитет 

ерекшеліктеріне деген қҧрмет; 

- дін бостандығы саласындағы саясатты ашық жҥргізу [6, 158 б.].   

Мемлекет тарапынан берілген осындай еркіндіктер мен қҧқықтар Қазақстанда 

діни ҧйымдар мен конфессиялардың санының айтарлықтай ҿсуіне ҽкелді. Мысалы, 

1989 жылы 1 қаңтарда Қазақстанда 671 діни қауым, 20 конфессия мен деномация 

болған. 2010 жылғы 1 қазандағы  жағдай бойынша  олардың саны 4460, ал 

конфессиялар мен деномациялар саны 42-ге жетті. Діни бірлестіктердің арасында: 

Ислам - 2724,  Орыс православ шіркеуі -304, Рим-католик шіркеуі - 87, протестанизм -

1267, дҽстҥрлі емес діндер мен жаңадан қҧрылған  діни бірлестіктер ("Бақаи", 

"Кришнаидтер", "Соңғы ҿсиет шіркеуі" жҽне т.б.) - 46 тіркелген.  

Дегенмен соңғы жылдардағы ҽлемдік тҧрақсыздықтардың белең алуына, 

еліміздегі ҽр жерден қылаң беріп жақтан жат ағымдардың іс-ҽрекеттін тоқтау 

мақсатында,мемлекетіміздегі діни тҧрақтылықты мығымдау ҥшін барлық діни 

бірлестіктердің қайтадан тіркеуден ҿтуін мемлекет бірден қолға алды. 

 Мҽдениеттер мен діни халықаралық орталығының ақпаратынан 2016 жылғы 1 

сҽуірдегі жағдай бойынша елімізде 3601 діни бірлестіктер тіркелген жҽне діни 

бағыттағы 70-тен астам бҧқаралық ақпарат қҧралдар басылып шығарылады (5 

басылым БАҚ-тарда, 63-і интернет-ресурстарда, 4-і діни телеарналарда).Елімізде 505 

миссионерлер қызмет етеді, олардың 413 шетелдік миссионерлер. 

Жоғарыда аталғандарды ескере отырып, Қазақстан Республикасында қоғам 

тарихи жҽне мҽдени тҧрғыда екі дҽстҥрлі дінге негізделгендігін ерекше ҿзектендіру 

қажет жҽне олар: сунниттік ислам (Ханафи мазхабы) жҽне православиелік христиан 

діні.Қазақстан мҧсылмандарының діни басқармасы – ғибадат ететін мешіттерінің 

саны жағынан ең басым діни бірлестік (2507).Аталған мешіттердің жамағаты болып 

табылатын мҧсылман діндарлардың саны елдегі барлық дінге сенушілер санының 

ҥштен екі бҿлігін қҧрайды. 

Қазақстанның Православиелік шіркеуінің (ҚПШ) қҧрамына Қазақстандағы дін 

ҧстанушыларының саны жағынан екінші орынды алатын 295 діни объекті кіреді.Рим-

католик шіркеуі (РКШ) Қазақстандағы кҿп тараған келесі діни бағыт болып табылады 

жҽне оның 107 діни ғимараты бар.Қазақстанның конфессиялық кеңістігінде 

протестанттық діни бірлестік ауқымды орын алып отыр, қазіргі уақытта оның 600-ден 

астам шіркеулері мен храмдары бар. 

Жоғарыда кҿрсетілген діни бірлестіктерден басқа елімізде 6 иудейлік қауымы, 2 

буддистік діни бірлестік, сондай-ақ Қазақстан ҥшін дҽстҥрлі емес 18-ден астам діни 

бірлестіктер («Мормондар», «Кришнаиттер», «Бахаи», «Муниттер» жҽне т.б.) қызмет 

етеді [7]. 

Ҽртҥрлі дін бағытындағы толеранттылық ҿзара тҥсінушіліктің жағдайын  

жасаудағы конфессияаралық келсімді дамытуға Қазақстан ҥкіметті септігін тигізді. 

Мемлекет пен дін арасындағы ҽртҥрлі қазіргі байланыс басқару инситуттары мен 
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қоғамдық ҿмірдегі келсімдерге ықпал етеді. Тҽуелсіздіктің  алғашқы жылдарындағы 

қиыншылықтарға қарамастан  тек біздің Республика 1992 жылы 1-дҥниежҥзілік 

келісім конгресін ҿткізеді. Сол кезден бастап Қазақстанда 18 қазан "Діни келсім кҥні" 

деп атап ҿтуде. 
Қазақстан ҽлемдегі жҽне мемлекеттегі бейбітшілік пен тҧрақтылық нығайтуға 

бағытталған бірқатарбастамалар ҧсынды. Атап айтсақ, 2003 жылдың 25 қыркҥйегінде 
елордамыз Астана қаласында Ҽлемдік жҽне дҽстҥрлі діндер кҿшбасшыларының I 
съезі ҿтті. БҦҦ басқа да мҥдделі халықаралық жҽне аймақтық ҧйымдар болшақтағы 
ҿркениттер арасындағы келсімді алға бастыру, мҽдени жҽне рухани қҧндылықтарды 
нығайту мақсатында қолдау кҿрсетуді кҥшейту қажеттігі туралы декларация 
қабылдады. Ҥш жылдан соң, Астана қаласында 2006 жылдың 12-13 қыркҥйегінде 
Бейбітшілік пен келсім сарайында Ҽлемдік жҽне дҽстҥрлі діндер кҿшбасшыларының 
IІ съезі ҿтті. Бҧған 26 елден келген 29 делегация қатысты. Съезге қатысушылар 
барлық дін жҽне этникалық топтар ҿкілдерінің мҽдени жҽне діни тҧрғыда қақтығысқа 
жол бермеуі туралы декларация қабылдады. Ал, 2009 жылдың 1-2 шілдесінде Ҽлемдік 
жҽне дҽстҥрлі діндер кҿшбасшыларының IІІсъезі ҿтті. Съезге барлық ҽлемдік жҽне 
дҽстҥрлі діндер мен конфессиялардың ҿкілдері, ҽлемнің 35 елінен 77 делегация келді. 
Съезде қонақтар мен делегаттар толеранттылық негізіндегі бейбіт қҧрлымдағы діни 
тҧлғалар жҽне олардың бір-біріне деген қҧрметі мен қарым-қатынасы туралы 
мҽселелерді талқыланған. Ҽлемдік жҽне дҽстҥрлі діндер кҿшбасшыларының  IV 
съезі 2012 жылғы 30-31 мамырда Астанада ҿтті. IV cъездің басты тақырыбы 
«Бейбітшілік пен келісім адамзат таңдауы ретінде» деп аталды. Форумға ҽлемнің 40 
елінен 85 делегация қатысты. Съезд жҧмысының қорытындысы бойынша 
Қатысушылардың ҥндеуі қабылданды. Діни кҿшбасшылар бҥкіл адамзатты 
ғаламшарымыздың болашағы ҥшін ҿзара ықпалдастыққа, келісім мен  бейбітшілікке, 
ҽділеттілік пен жасампаздыққа ҧмтылуға шақырды. 

Ҽлемдік жҽне дҽстҥрлі діндер кҿшбасшыларның V съезі 2015 жылы 10-11 
маусымда Астанада болады. Бейбітшілік жҽне келісім сарайында ҿткен алқалы 
басқосуға ҽлемнің 42 елінен келген беделді саясаткерлер, Ислам, Христиан, Иудаизм, 
Буддизм, Индуизм, Даосизм, Синтоизм, Зороастризм қайраткерлері қатысты.  Съезд 
қорытындысы бойынша қатысушылар ҽскери қақтығыстарға қатысып жҥрген 
тараптарды жанжалды тоқтатып, бітімге келіп, келіссҿздер арқылы зорлық-
зомбылықты доғару, бейбіт тҧрғындарды қорғау мен барша қайшылықтарды бейбіт 
шешу жҿніндегі келісімді даярлауға шақырған жҽне кедейліктің, ашаршылықтың, 
эпидемиялардың, жҧмыссыздықтың, осы сияқты ҿзге де қатерлері мҽселелерді шешу 
ҥшін діни, саяси қайраткерлердің кҥш-жігерін жҧмылдыруға бағытталған Ҽлемдік 
жҽне дҽстҥрлі діндер кҿшбасшыларының V съезінің декларациясын қабылдады. 2003 
жылдан бері ҥш жылда бір рет ҿтіп келе жатқан Ҽлемдік жҽне дҽстҥрлі діндер 
кҿшбасшыларының съезі 2018 жылы 6-рет Астанада ҿтетін болады. 

Ҿткізіліп келе жатқан жылдар ішінде съезд барлық діндердің міндеті бейбітшілік 
пен тҧрақтылықты сақтап қалу, ол мҽселе қазіргі заманда ҽлемге жҽне ҿз 
мемлекетімізге ортақ екенін айқын кҿрсетіп берді. Діннің бітімгершілік кҥші кез 
келген қоғамдағы жанжал-қақтығыстардың, тҿзімсіздік пен радикализмнің алдын алу. 

Ҽлемдік жҽне дҽстҥрлі діндер кҿшбасшыларының съезін ҿткізу арқылы 
Қазақстан бҥкіл ҽлемдік қоғамдастыққа жалпыҧлттық бірігу мен қоғамның 
топтасуының ҥлгісін кҿрсетіп келеді. Осы арқылы этносаралық жҽне 
конфессияаралық келісімді қолдау саласында этнокофессиялық қатынастар жҥйесінің 
дамуында қосалқытҽжірибе жинауда. 

V съезінің ашылуында Қазақстан Президенті: «Елімізде жҧмыс істейтін барлық 
діндердің паствалары – бір ҥлкен қазақстандық отбасының мҥшелері. Біздің бҽріміз 
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бірлесіп, дҥрдараздық пен ҧрыс-керіске жол бермейтін жаңа ел қҧрудамыз», – деп 
атап ҿтті [7]. 

Елбасы V съезге қатысушыларға бҥгіндегі қауіпсіздік пен дамудың жаңа 
парадигмасын қалыптастыру ҥшін кең кҿлемді ҥнқатысуды жолға қоюдың маңызы 
зор екендігін атап айтты, «оның негізінде тең қҧқылық, ҿзара қҧрмет, бір-бірінің 
мҥдделерін мойындау, ынтымақтастық, толеранттылық жҽне ҿзара тҥсіністік 
қағидаттары болуы тиіс. ХХІ ғасырда барлық салалардағы – саяси, экономикалық, 
мҽдени, рухани салалардағы ҥнқатысуға балама жоқ.Бҥгінде адамзат ҥлкен 
материалдық, ғылыми-техникалық жҽне интеллектуалдық мҥмкіндіктерге ие. Егер 
адамдар бір-бірімен бейбітшілік пен рухани келісімде ҿмір сҥріп ҥйренбесе, ешқандай 
прогресс болмайды» [7]. 

Қорытындылай келгенде, осы жылдар ішінде Қазақстан қоғамдағы келісім мен 
тҧрақтылықты мығымдай тҥсетін этностар мен діндар арасында қатынастар жҥйесін 
бекемдеді. Қазіргі Қазақстан дамуында дін ерекше орынды алып отырғанын 
жоғарыда келтіріп отырған мысалдар дҽлелдей тҥседі. Қазақстандағы қоғамнның 
дамуына ең қажетті, қолайлы саяси реформалар жасалып, этноконфессия негіздері 
қалыптасып ҥлгерді. Сонымен бірге ҽр жерде қылаң берген экстремистік бағыттағы 
саяси шаралардың алдын алу, конфессиялық жҽне этникалық сабырлық, қоғамда 
санасында толеранттылық сана мен тҽртіп орнату  саяси жҽне қҧқықтық мҽдениеттің 
дамуымен қатар жҥретіні айқын. 
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ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҦЙЫМДАР ЖҤЙЕСІНДЕГІ ҚАЗАҚСТАН 

РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ОРНЫ МЕН РҾЛІ 

 

2016 жылдың ҥлкен мерейтойы – Қазақстан Республикасы Тҽуелсіздігінің 25 

жылдығы. 

Республиканың тҽуелсіз дамуының жыл санауы 1991жылдың 16-желтоқсанынан, 

яғни «Қазақстан Республикасының мемлекеттік тҽуелсіздігі туралы» конституциялық 

Заңды қабылдағаннан басталады. Бҧл заң тарихи маңызға ие.  Неге 

десеңіз,«Тҽуелсіздік тҥскен жоқ қой аспаннан, тарихы оның тым ҽріден басталған» 
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деп егемен елдің жас ақындары жырлағандай, тамыры тарихқа байланған қазақ 

халқының ҿз алдына дербес мемлекеттілігін алуға деген ғасырлар бойғы арманы мен 

ҧмтылысын жҥзеге асырды. Қазақстан Республикасы тҽуелсіздігі туралы Заңымыз 

қазақ ҧлтының мҽдениетін, салт-дҽстҥрі мен ана тілін қайта жаңғыртуға жҽне 

дамытуға,ҧлттық мақтаныш сезімін нығайтуға жол ашты. Халықтың ҽл-ауқатын 

артып, демократиялық қоғам қҧруға бет бҧрған елімізде игі шаралар жҥргізіліп, 

дҥниежҥзі мойындаған тҽуелсіз елге айналдық. Қазақстанды мекендейтін ҽр ҧлт 

ҿкілдерінің шынайы достығы, ҿзара тҥсініктігі, бір шаңырақтың астында бейбіт еңбек 

етіп, ҿмір сҥруі - Елбасының терең саясатының нҽтижесі. 

Қазақ елі ҿз тҽуелсіздік ғасырының тҿрттен бірін толтырды. Бҧл мерзім адам 

ҿмірімен есептегенде де, тарихи тҧрғыдан алып қарағанда да кҿп уақыт емес. Бірақ 

осы бір қысқа мерзімге қарамастан тҽуелсіздіктің алғашқы жылдарындағы 

экономикалық-ҽлеуметтік жҽне саяси қиыншылықтарды еңсере білген қазақ елі ҽлем 

мойындаған мемлекеттер қатарына қосылды. Саяси ҿмірі жаңартылып, тҥбегейлі 

ҿзгерістер жасалды. Мемлекеттіліктің барлық институттары қҧрылып, экономикамыз 

нарықтық жолға тҥсті. Халықтың ҽл-ауқаты жаңа деңгейге кҿтерілді, ҽлеуметтік 

салада жаңа асулар бағындырылды. Мемлекеттік шекарамыз айқындалып, елдің 

тҧтастығы, жердің бҥтіндігі қамтамасыз етілді. Елбасының кҿрегендігі мен ерік-

жігерінің нҽтижесінде Қазақстан ҽлемде тҧңғыш рет ядролық қарудан бас тартып, 

Семей сынақ полигонын жабуы бҥкіл дҥниежҥзінің назарын ҿзіне еріксіз аударған 

болатын. Осы бір батыл қадамның нҽтижесінде мемлекетіміздің тҽуелсіздігінің 

қауіпсіздігіне ҽлемнің іргелі мемлекеттері кепілдік берді.  Ҽлем елдерімен терезесі 

тең тҽуелсіз мемлекет қҧрып, ата-бабаларымыздың ғасырлар бойғы ҧлы арманы мен 

мақсаты орындалды.  Қазақ елі тҽуелсіздігінің кҿк байрағын ҿз қолымен тҧңғыш 

кҿтеріп, тҽуелсіз Қазақстан мемлекетін қҧрған – Елбасымыздың аз жылдың аясында 

туған елін ҽлемдік қауымдастыққа танытқандығына, ҿзгелермен бірге ҿз халқымыз да 

куҽ. 

Тҽуелсіз Қазақстан Республикасына ҿзіндік сыртқы саясаты ҧстанымын 

қалыптастыру қажет болды. Сыртқы саясаттағы негізгі мақсат - елдің кауіпсіздігін 

сақтау, саяси жҽне экономикалық қарым-катынастарда аймақтық, субрегионалдық 

қҧрылымдарға ену, тҽуелсіз мемлекет есебінде елдің дамуы ҥшін сыртқы қолайлы 

жағдайларды қарастыру жҽне оны тиянақтау. 

Тҽуелсіздік алғаннан кейін Қазақстан халықаралық қатынастардың субъектісі 

ретінде бҥкілҽлемдік сахнаға шығып, сыртқы ҽлеммен ҿзара тиімді қатынастар 

орнатуға қол жеткізді. Жиырма жыл бҧрын Қазақстанның еуропалық қҧрылымдарға 

қатысу идеясының ҿзі дҧрыс тҥсінік тудырмайтын еді. Тек тҽуелсіздік пен егеменді 

алғаннан кейін ғана, алдына - ҽлемдік  қауымдастыққа кіру мақсатын қоя отырып 

жҽне осы мақсатқа біртіндеп қадам баса отырып, еліміз мҥмкін емес нҽрсеге қол 

жеткізді. Бҥгінгі кҥні ол БҦҦ жҽне ЕҚЫҦ-ның мҥшесі болып табылады, ТМД, 

ЕурАзЭҚ, ШЫҦ-ның негізін салушылардың біріне айналды, НАТО-мен серіктеседі, 

ҼСҦ-на ену бойынша келіссҿздер жҥргізеді, АҾСШК бойынша жеке инициативасын 

жҥзеге асырады.  Бір жағынан, Еуропадағы қауіпсіздік жҽне ынтымақтастық 

Ҧйымының мҥшесі бола отырып, Қазақстан посткеңестік кеңістіктің басқа да жаңа 

мемлекеттерімен қоса Ескі ҽлемнің ортақ ландшафтын ҿзгертті. 

Тҽуелсіз Қазақстан тарихында 1992 жылдың 2 наурызы Қазақстанның Біріккен 

Ҧлттар Ҧйымына мҥшелікке қабылдануымен ерекшеленеді. Еліміз БҦҦ Бас 

Ассамблеясының 46-сессиясында 46/224-қарарға сҽйкес Ҧйымның жаңа мҥшесі 

болып қабылданды. 
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1992 жылдан бері Қазақстан тек халықаралық қауымдастықтың белсенді мҥшесі 

болып ғана қоймай, сонымен бірге ҿзінің лайықты орнын тапқан бастамашыл ел 

ретінде қалыптасты. БҦҦ шеңберіндегі ҧсынған Қазақстанның негізгі халықаралық 

бастамаларын атап ҿтер болсақ: 

-Азиядағы іс-қимыл жҽне сенім шаралары кеңесінің шақырылуы (Азия кеңесі, 

АҾСШК); 

-БҦҦ қамқорлығымен Орталық Азиялық бітімгерлік батальонының қҧрылуы; 

-«бір плюс бір» формуласы бойынша БҦҦ-ның бітімгерлік кҥштер қорының 

қҧрылуы; 

-Орталық Азияда превентивтік (ілгері) дипломатия жҿніндегі аймақтық орталық 

штаб-пҽтерінің Алматыда қҧрылуы; 

-Арал жҽне Семей экологиялық апат кешенін айқындау; 

-БҦҦ-ның Орталық Азия экономикасына арналған Арнайы Бағдарламасы; 

-29 тамыздың «Ядролық сынақтарға қарсы Халықаралық кҥн» болып 

бекітілуі.[1] 

Қазақстан  Еуропадағы қауіпсіздік  жҽне ынтымақтастық жҿніндегі ҧйымға ҿз 

тҽуелсіздігін  алғаннан  кейін кҿп уақыт ҿтпей-ақ, яғни 1992 жылдың  қаңтар айында 

мҥше болды. 

ЕҚЫҦ – Солтҥстік Америка, Еуропа мен Орталық Азияның 56 мемлекетінің 

басын біріктіріп отырған ҽлемдік деңгейдегі іргелі ҧйым. 

Қазақстанның ЕҚЫҦ-ға тҿрағалық ету мҽселесі алғаш рет осы ҧйымның  

Тҧрақты кеңесінің 2003 жылы 18 ақпанда ҿткен жиналысында айтылды. Ал 

Қазақстанның тҿраға болуына қатысты шешім 2007 жылы желтоқсанда Мадридте 

ҿткен ЕҚЫҦ сыртқы істер министрлері кеңесінде қабылданды.   Сҿйтіп 2010 жыл 

еліміз тарихындағы жарқын парақтардың бірі болып қалмақ. Бҧл оқиғаның саяси 

маңызы – ЕҚЫҦ тарихында тҧңғыш рет бҧл ҧйымға ортаазиялық  мемлекет 

тҿрағалық етуінде. Қазақстан – қазіргі таңда ТМД кеңістігінде бҧл ҧйымға тҿраға 

болған бірден-бір мемлекет.[2] 

Қазақстан ЕҚЫҦ-ға тҿрағалық еткен кезінде Еуропаның энергетикалық 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету мен қауіпсіздіктің жаңа жолдарын барынша ҧсынуға, 

Ауғанстан мҽселесінде созылып кеткен жанжалдарды шешуге мҽн берді. Біздің 

мемлекетіміз Ресей жҽне Грузия елдерімен жақсы қарым-қатынасы арқасында осы екі 

мемлекет арасындағы созылып кеткен теке-тірестерді, Ҽзірбайжан мен Армения 

арасындағы Таулы Карабақтағы мҽселелерді шешуге ҧмтылыс жасап, аталмыш 

ҽрекеттердің оңды нҽтижеге ҽкелгендігін де айтып кеткен орынды.Қазақстан ЕҚЫҦ 

тізгінін ҧстасымен саяси-ҽскери, экономикалық-экологиялық жҽне адамдық 

ҿлшемдер мҽселелеріне бірдей араласуға кҥш салды. Сондай-ақ, осы лауазымды 

иелену кезінде экономикалық-экологиялық 18-форумды ҿткізуге ҧйтқы болып, кҥн 

тҽртібіне «Шекаралық қиылыс бекеттерінде жердегі кҿліктерді басқару қауіпсіздігін 

арттыру жҽне халықаралық автокҿлік пен теміржол қатынастарын ЕҚЫҦ аймағында 

жеңілдету туралы» тақырып ҧсынды.[3] 

Қазақстанның сыртқы саясатында Еуропалық одақпен (ЕО) ынтымақтастық 

жасауға ерекше орын берілген. Еуропалық Одақ пен Қазақстан Республикасы 

тҽуелсіздік алған кҥннен бастап ҽріптес болып табылады жҽне ҧдайы кеңейіп тҧратын 

бірлескен диалог жҥргізуде. Ынтымақтастықтың бірінші жылдары бҧл диалог сауда 

мен инвестициялар мҽселелеріне бағдарланды, ал 2002-жылдан бастап энергетика, 

кҿлік, сондай-ақ сот ҽділдігі мен қҧқықтық тҽртіп сияқты басқа да маңызды 

салаларды қамти бастады. 
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1995 жылы қол қойылған жҽне 1999 жылы кҥшіне енген Ҽріптестік жҽне 

ынтымақтастық туралы келісім (ҼЫК) Еуропалық одақ пен Қазақстанның ҽріптестігі 

негізделетін басты қҧжат болып табылады. 2009 жылғы мамырдан бастап Брюссель 

мен Астанада жаңа жетілдірілген келісімді талқылау басталды.2011 жылдан бері 

Еуропалық Одақ жҽне Қазақстан арасындағы кеңейтілген ҼЫК жобасы бойынша 

келіссҿздердің сегіз отырысы болып ҿтті.2014 жылы 9 қазанда Брюссельде 

Еуропалық комиссия Президенті Ж.М. Баррозу жҽне Қазақстан Президенті Н.Ҽ. 

Назарбаевтың қатысуымен Еуропалық Одақ жҽне Қазақстан арасындағы Ҽріптестік 

пен ынтымақтастық жҿніндегі кеңейтілген келісім бойынша келіссҿздердің аяқталуы 

жҿніндегі Хаттамаға қол қою рҽсімі ҿтіп, 2015 жылы 20 қаңтар кҥні Брюссельде ЕО 

пен Қазақстан арасындағы аталған келісімді дҽйектеу рҽсімі тамамдалды. Ал 2015 

жылы 21 желтоқсанда Астанада Кеңейтілген ҽріптестік жҽне ынтымақтастық туралы 

келісімге қол қойылды.[4] 

Ҿңірлік деңгейде Қазақстан Еуропалық Одақ жҽне Орталық Азия жаңа 

ҽріптестік стратегиясы шеңберінде басым ел болып табылады. Сол себепті, еліміз 

ҥшін халықаралық ҧйымдармен ынтымақтастығы қаншалықты маңызды болса, 

халықаралық ҧйымдар ҥшін де Қазақстанмен ынтымақтастықта болу соншалықты 

маңызды. Қазақстанның мҥмкіндіктері, мҧнай-газ, кҿмірсутек қорларына аса бай 

болуы, жоғары сапалы тҥсті металдар мен уран ҿнімдері  дҥние жҥзінің барлық 

мемлекеттерінің қызығушылығын арттырып отырғаны рас. Қазақстан арқылы 

кҿптеген мемлекеттер энергетикалық қауіпсіздік мҽселесін шешуге мҥмкіндік алып 

отыр. Қазақстанмен ынтымақтастықта болу, экономикалық жағынан ғана емес, саяси 

жағынан да ҧтымды. 

Халықаралық ҧйымдар  Қазақстанмен ядролық қаруларды таратпау мҽселесіне 

қатысты ынтымақтасуға мҥдделі. Елдің Ауғанстанға жақын орналасуы да, оның 

наркотрафикке жҽне халықаралық терроризмге қарсы кҥрестегі рҿлін арттырады. 

ЕҚЫҦ, БҦҦ сияқты халықаралық ҧйымдар Қазақстанда бар бейбіт ядролық 

технологиялар мен қҧрал-жабдықтардың ҽлемдік қауіпті кҥштерге қолды болып 

кетпеуіне мҥдделі. Бейбітшілікті қамтамасыз ету ҥшін қҧрылған хҿалықаралық 

ҧйымдар бейбіт реттеуді қолдайтын Қазақстан сияқты мемлекеттердің мҽмілегерлік, 

бейбітшілік миссиясына зҽру. Бҧл ретте Қазақстан біршама нақты ҧсыныстарымен 

алға шықты.  

Ҽрине, шешілмеген мҽселелер, ҧлттық қауіпсіздіктерге зиянды қҧбылыстар 

жеткілікті. Біз ғаламшарлық ҿзгерістер заманында ҿмір сҥрудеміз. Ҽлемдік 

қайшылықтар, қауіптердің барлығы Қазақстанға да ортақ. Тіптен зор жігермен ден 

қойған нарықтық қатынастар, капиталистік экономиканың ҿзін ақтамай, 

қайшылықтардың кҿзі болып отырғандығы да белгілі. Алдағы уақытта ҽлемдік 

тҽртіптер,ҽлемдік саяси қҧрылыстар қайтадан ҿзгеруі ықтимал. Ҽлем глобалдық 

масштабтағы ҿзгерістер мен қҧндылықтардың алмасуы табалдырығында тҧр. 

Осындай алмасу, транзиттену заманында кҥдіктің де болуы, уайымның да болуы 

заңдылық. Заман қиыншылықтарының табиғатын ҽлі де ешкім дҿп басып, ашып 

кҿрсеткен жоқ. Тҥсінбестік пен белгісіздік халық болашағына деген алаңдаушылықты 

тудыратын болса керек. 

Кҥдік пен қауіптене білу де керек шығар. Олай етпесе, қорғану механизмдері 

кҥшейе алмас еді. Десек те, ҽлемде 200-ге жуық тҽуелсіз мемлекеттер бар, 

алсолардың жиырмасы ғана ҽлемдік жҽне аймақтық басым державалар. Қалғандары, 

басым кҿпшілігі тҥрлі айла-амалмен ҿз тҽуелсіздігін сақтап отырған мемлекеттер. 

Қазақстанда осындай елдер қатарында. Сондықтан, ҿзгертіп жатқан ҽлемдік 
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тҽртіптерге сҽйкес, кҥшті геосаяси ойыншы болудың барлық шаралары жасалынып, 

іске асырылып жатыр. 

Нағыз геостратегиялық ойыншы ретінде Қазақстан басқа мемлекеттермен 

қарым-қатынаста ҿз мҥддесінің орындалуына қол жеткізіп, халықаралық ҧйымдар 

жҥйесіндегі орны мен рҿлін айқындап берді. Ҽлбетте, еліміздің мҽңгілік мҥдделері 

бар. Сол мҥдделерге сҽйкес одақтастарды таңдау, ҽлемдік аренада мемлекеттік 

қҧндылықтарымызды қорғай білу елдігіміздің белгісі. 
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THE ROLE OF AUDITIVE GAMES IN ENGLISH CLASSROOM IN PRIMARY 

AND SECONDARY SCHOOLS 

 

In 80-90 years of the last century discussion of a large number of the problems 

connected with the theory of intercultural communication inclines in sphere of linguistics 

and linguadidactics. So, in Foreign Language Teaching Methodology aroused a need of 

simultaneous studying of language and culture.One of paramount conditions of transition to 

this new system of foreign languages acquisition was a purposeful orientation of teaching 

and learning process on achievement of communicative task and formation of the 

personality fluent in a foreign language. [1] According to above mentioned pupils must have 

the following primary learning skills developed equally: listening, reading, speaking and 

writing. 

A preliminary survey among pupils of basic school showed that for 60% of them 

listening is the most difficult aspect of studying foreign language. And, therefore, 

developing the skill was less pleasant in the course of language acquisition. Undoubtedly, if 

the process of knowledge gives pleasure and brings emotional rise it will lead to the positive 

and high results in the course of language acquisition. When in the course of learning there 

comes the moment of opening something new, fascinating, then studying process passes 

from the category of excessive work in an interesting and entertaining game. 

Therefore, from my own perspective, the process of teaching listening by means of 

authentic texts is the most interesting aspect of foreign languages teaching methodology. 

http://kazgazeta.kz/?p=3797
http://www.adilet.gov.kz/kk/node/18099
https://eeas.europa.eu/delegations/kazakhstan/eu_kazakhstan/political_relations/index_kk.htm
https://eeas.europa.eu/delegations/kazakhstan/eu_kazakhstan/political_relations/index_kk.htm
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Teaching listening is the training of qualitative perception and understanding of the 

oral texts and messages. I have allocated the key learning objectives of teaching listening: 

 understanding of statements in various situations with the presence of unfamiliar 

language means; 

 understanding of educational and authentic texts with different degree of content 

comprehension. 

At the same time during the listeningthe training of random access memory with use of 

adaptive abilities occurs which allows pupils to understand the oral text. In a situation of 

limited language and speech experience pupils resort to language and contextual guesses to 

disclose the meaning of unknown words, to learn types of sentences by the intonation. [2] 

One of the main incentives to foreign language teaching at an initial step of training is 

a game. The game is a unique, easy and informal learning means. The game corresponds to 

natural needs of the children, and therefore with its help they will study with great desire.  

Often a game is perceived by pupils as some kind of competition demanding sharpness, fast 

reaction, good knowledge of foreign language. As it is well-known from psychology, each 

age period is characterized by its own type of the leading activity. At 6-year age the leading 

activity changes, i.e. there is a transition from game activity to educational. However, at the 

same time the game keeps the main role. Childrencontinue to play up to 10-12 years.  

Speaking about game activity in the course of foreign language teaching, it is possible 

to allocate the following functions: 

1) Training function comprises the development of memory, attention, perception of 

information, foreign language skills. It means that the game is especially organized activity 

demanding tension of emotional and intellectual forces, and also ability to make the 

decision (what to do, what to tell, how to win, etc.). Desire to resolve these issues aggravate 

cogitative activity of pupils, i.e. a game conceals the rich training opportunities. 

2) Educational function comprisescultivation of such qualities as the attentiveness, 

humane attitude towards the partner in a game, mutual aid and mutual support. The pupil 

study clichés of speech etiquette for improvisation of the speech address to each other in a 

foreign language that cultivates the politeness. 

3) Entertaining function comprises the creation of favorable atmosphere at the lesson, 

transformation of the lesson into an interesting and unusual event, a fascinating adventure, a 

fantastic world.  

4) Communicative function comprisesthe establishment of the atmosphere of foreign-

language communication, the emotional and communicative relations based on interaction 

in a foreign language, unity of pupils,. 

5) Relaxation function comprises the removal of the emotional pressure caused by load 

of nervous system while intensive foreign language learning. 

6) Developing function is aimed at the harmonious development of personal qualities, 

the activization of reserve opportunities of the personality. 

As it was already mentioned, games promote the development of speech abilities. As 

the listening is particularly difficult for students I want to pay your attention to the usage of 

auditive games in foreign language classroom. Auditive games help to achieve the 

following objectives of listening: 

 to understand sense of the single statement; 

 to select the main information in a flow of the speech; 
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 to distinguish separate speech samples and combinations of words; 

 to develop acoustical memory; 

 to develop acoustical reaction at pupils. [3] 

Auditive games are generally held by means of the tape recorder. At the same time it is 

desirable to have professional record (with the native speaker) that increases efficiency of 

listening. It is important to present the recording once, otherwise a game will lose its 

meaning and purpose.[4] In the absence of recording the teacher him/herself can read 

authentic texts, but in advance he/she has to address the dictionary to avoid the wrong 

pronunciation of words. 

The list of the most interesting auditive games suitable for all ages and levels of pupils 

is given in the table below (Table 1). Games are presented depending on the purpose which 

the teacher can pursue at a lesson. 

 

Table 1 – The list of auditive games 

 

Auditive 

games 

Game ―Play‖. The teacher selects the small play corresponding to the level of 

students, allocates the characters in the text, including animals and inanimate objects. 

Pupils choose themselves roles. When "actors" remember the roles, the teacher 

begins to read the text. As each participant of the game will hear a mention of his 

"hero", he steps "on the stage" and plays his role. [5] 

Game ―Music Box‖. The teacher in advance chooses the song in English and writes 

out from it sixteen words familiar to students. At the lesson he/she writes down these 

words on a board in alphabetical order. Then he/she distributes to players sheets of 

paper of the A4 format with a form for Bingo 4х4 in size. Further the teacher 

suggests players to fill in cells with words from the board in any order. When all 

participants of the game are ready, the teacher turns on the song. During its sounding, 

players delete the heard words in the forms. The student first deleted four cells in a 

row horizontally, vertically or diagonally becomes the winner of a game. 

Auditive 

games + 

Speaking 

Game "Mafia‖. Teacher prepares questionnaires in advance.  

Questionnaire 

How old are you? _________________________________ 

What colours are your eyes? ________________________ 

How many people are there in your family? ____________ 

Have you got a pet? _______________________________ 

Can you swim? Skate? Sing? Dance? _________________ 

 

At the lesson teacher distributes questionnaires to players and gives time to fill them 

in. Then the teacher collects the completed questionnaires, well mixes them and puts 

a pile before him/her. Further he/she takes the first questionnaire and reads, for 

example: ―Mafia's twelve years old, its eyes are green, there are 5 people in its 

family, it's got a pet and it can swim.‖ After that, players state "suspicions", for 

example: ―I think Mafia is Ann‖, ―I think Mafia is Paul‖, etc. Teacher summarizes all 

opinions and "pronounces a sentence to the most suspicious" participant of the game, 

for example: ―Ann, are you Mafia‖.  Let's suppose that Ann answers:  

―No, I'm not. I have not got a pet‖. Then teacher asks Paul. If he agrees, then teacher 

gives him the questionnaire. Now Paul is "the honest inhabitant", i.e. in next rounds 

he can state "suspicions", but already nobody can "accuse" him. The game continues 

until all its participants do not become "honest inhabitants". [6] 



307 
 

Game ―Direction Finder‖. The Player A ("direction finder") leaves class, and other 

participants break into couples. Each couple agrees about a subject of the telephone 

dialogue. For example, one couple agrees to meet, another discusses the movie, the 

third shares recipes, etc. When all are ready, players take seats on the chairs made in 

a circle. Returned Player A stands in the center of a circle. By the teacher's signal 

couples at the same time begin their dialogues. The aim of the "direction finder" - to 

define couples and subjects of their talk. Time limit is 1 minute for each couple. As a 

result, "direction finder" gets so many points how many couples he has defined. At 

the same time, he has to call precisely a topic of conversation; otherwise the point is 

not set off. A game continues until each its participant does not act as a ―direction 

finder‖. 

Auditive 

games + 

Vocabulary 

Game ―Clap – Clap‖ (Topic ―Family‖). The teacher tells the words on the studied 

topic. Pupils have to clap after each word which belongs to the topic. If the word 

from other theme is called – pupils have to stay silent. Ex: Grandmother, grandfather, 

uncle, teacher, sister, brother… 

Game ―Make an identikit‖ (Topic ―Appearance‖). The class is divided into three 

teams, each of which represents the police office. Three leaders are chosen. They 

appeal to office of police to find the gone friend or relative. The leader describes their 

appearance, and the children make the appropriate drawings. If the drawing matches 

the description, it is considered that the missing is found. 

Ex: Leader: I cannot find my brother. He is fourteen. He is not tall. His hair is dark 

brown. His eyes are grey. He has blue shorts and a white t-shirt on. [6] 

Auditive 

games + 

Grammar 

Game "Hubbub". Pupils choose one person - Player A, who leaves a class. The 

remained participants of the game make the sentence in which the number of words 

corresponds to their number. Further they distribute all words among themselves, but 

not in an order! Then, teacher asks Player A to return to a class. When the player 

enters the class participants in unison utter their words. The Player A from several 

attempts restores the sentence and writes it down on a board. If the sentence is written 

grammatically correct, the Player A earns so many points how many times pupils 

repeated the words. If the sentence is incorrect, the Player A does not receive any 

point. Then there comes the turn of the Player B to leave a class, etc. The player who 

correctly made the sentence from the smallest number of attempts becomes the 

winner. [6]  

Auditive 

games + 

Writing + 

Reading 

Game "Backwards". The teacher selects the small story which corresponds to the 

level of students. He/she rewrites the text on the contrary, from the last word and 

observing punctuation marks. Ex.: Ended holiday his when sad very felt she. Time 

great a had they.... Then the teacher in a class reads the turned-out text at slow speed. 

Pupils have to restore the story. When all are ready, participants of a game in turn 

read their stories. After that, teacher reads the original. The participant whose story 

will be the closest to the original becomes the winner of the game. 

 

It is probable that one of the important problems existing in foreign language 

methodology is the problem of game-based teaching. Use of games, in particular auditive, at 

foreign language lessons has huge value for acquisition new knowledge and formation of 

new skills. Thus, the pedagogical potential of a game consists in motivating and interesting 

pupils, in stimulation their intellectual and speech activity directed to fixing of new lexical 

units, in creation the atmosphere of rivalry and cooperation during the task. Together with 

it, application of various game receptions at foreign language lesson promotes formation of 

friendly team in a class as each pupil in a game has an opportunity to look at him and the 
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companions from outside.Therefore, interest in use at foreign language lessons the game 

technologies isn't accidental. Use of the game method will much more increase learning 

efficiency to a foreign language. 
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THE THREE LANGUAGES CONDITION IN THE DEVELOPMENT OF 

COGNITIVE INTERESTS OF SCHOOL CHILDREN 

 

The lesson of foreign language today - it's a lesson that takes into account the 

physiological and psychological characteristics of each child, his life experience, mood and 

attitude toward the subject. We teach children a foreign language so that students can use 

these skills in practical life: in tourist trips, during meetings with foreign guests at home. 

Children must be able not only to communicate in a foreign language, but also to master the 

skills of intercultural dialogue, be tolerant. Thus, the lesson should be activity-oriented.One 

of the most important tasks of a teacher - is to increase the motivation of students to study a 

foreign language, so it is necessary to constantly maintain students' interest in the subject as 

a lesson, and after hours. 

Russian Methodist Alexandrov introduced the model consisting of the following parts 

– initiation; analysis and evaluation; analysis of the result [1]. 

In the first step, based on the main goal of learning - "the comprehensive harmonious 

development of students, their readiness for self-realization", defines the main goals and 

objectives of the teaching of the three languages provided by the curriculum and the goals 

stated in the qualifying characteristics of a specialist (for vocational training). Integrating in 

the educational process, it is possible to provide: 

1) development of constructive, algorithmic thinking due to the peculiarities of 

communication with  specialized training programs; 

2) the development of creative thinking by changing the content of reproductive 

activity, performing heuristic tasks of research character in the medium of intelligent 

tutoring systems and simulation software; 

3) development of communicative abilities based on the implementation of  joint 

projects; 

4) formation of skills in making optimal decisions and adapt in a difficult situation; 

5) to achieve a level of competence in the communication is necessary for successful 

social and professional adaptation of the learner. 

As we all know, the lesson consists of several stages. We are going to make a model of 

combined lesson on lexis that would include the following stages: organizational moment, 

introduction of a new theme, strengthening of the new material, checking a home 

assignment, and explaining a home task. 

Organizational moment is oral, as usual. Teacher and students greet each other, write 

down the date, teacher can apply a greeting picture on the interactive board. Then the 

teacher asks students about their mood, about previous lessons, or about the weather. It 

takes 3 minutes of the lesson [2]. 

The next stage is the introduction of the new theme, for example, sounds. Students 

should guess the theme on their own, so the teacher turns on the record different sounds. 
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Students find out a theme, then there appear new words, concerning the theme, on the 

screen, students write them down. Then, after writing them, students repeat after the tape 

record these words two times. The teacher says some words in English, and students say the 

Russian equivalent. Then, the teacher says the word in Kazakh and Russian, and students 

say the word in English. Then, the teacher gives students the task to create their own 

sentences, using new words. All these activities take 6 minutes [3]. 

The next stage is strengthening of the new material. There the teacher uses the 

following tasks: 

1) Turns on a song with new words (it can be an audio- or video-material), and first 

asks students just to listen. Then, asks to recognize new words, and then displays the words 

of the song into the screen and let students check themselves (10 min). 

2) Turns on a part of the film with new words with subtitles for the first time and 

allows making notes on their sheets of paper. Turns on the film for the second time and asks 

to listen attentively. After watching a short part of the film for the second time, asks to retell 

the content of that part to their partner, using new words and gives a certain time for the 

task. After time ending asks two-three students to retell the part of the film to the hole class 

(10 min). 

3) Gives the sheets of paper to each student, asks to write down their names. Displays 

to the screen the definitions of the new words one by one and asks to write down the word, 

the definition on which they see on the screen. Takes the sheets of paper and, after mixing 

them, gives them to other students to check. Displays the right answer to the screen of the 

interactive board, students check their classmates and evaluate their works (10 min) [4]. 

The next stage is checking a home assignment. Before checking it students revise the 

words. To revise them teacher displays the Kazakh and Russian equivalents of words from 

the home assignment, and students should say the words in English. Then students say all 

the words to each other with translation. [4] 

To check the home assignment the teacher distributes the sheets of paper and shows 

students the pictures of the words that they have learnt at home. After passing all the works 

the teacher shows all the pictures again and altogether orally say the right answers. This 

stage takes 10 minutes. 

The last stage is explanation of the home task. The home task is to learn new words, to 

make up sentences using all the new words and to learn the song. The explanation takes 3 

minutes. The next stage is a presenting a new theme. Students should guess the theme with 

the help of teacher. There is a video-material: for example a video, where the boy 

remembers what happened yesterday, a week ago, a month ago, a year ago and etc. Then the 

teacher asks students about the tense of the activities of the boy. Students answer the 

questions (it is not obligatory to answer only in English; they are allowed to use Kazakh or 

Russian languages). Teacher starts to explain the new grammar giving examples on the 

screen of the interactive board. The teacher can pay a special attention to the difference 

between the forms of regular and irregular words using tables. This stage takes 10 minutes. 

The next stage is strengthening of the new grammar material. To achieve the results 

we‘ve chosen the following exercises: 

1. The teacher displays on a screen the sentences with the verbs in a Past tense. The 

task is to find out these verbs, name them and to give a translation of the sentence. There 

should be about 5-10 simple sentences. 

2. The teacher displays on a screen the text about their contemporary about what he 

was doing the day before with verbs in a Present tense. The task is to change the tense of the 

verbs into a past tense. Students work in pairs, read the text to each other changing the tense 
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and translating the text. Then students one by one read the sentences to the whole class 

changing the verbs into the past tense and translating them. 

3. The text is still in the screen, and the task is to make up a dialog with a partner 

about your day before that day. The dialog should consist of 6-8 remarks. The teacher gives 

6 minutes for this task, and after finishing, each couple presents its dialog to the whole 

class. Everything takes 10 minutes. 

4. The next stage is checking a home assignment. Students prepared their own 

sentences with the use of previous grammar. Each student reads 2 sentences and another 

student should translate his sentences. It takes 5 minutes. The next task of the home 

assignment was to present to the class your own time-table. It takes 5 minutes more. A lot of 

teachers gave students the task to do at home an independent project, usually in groups. 

These projects were about a new theme of the lesson. The teacher divided students into 

groups of 4-5 students with different level of knowledge:there were students which have 

excellent, good and satisfactory marks in each group. Then, she told the students the main 

theme of the subject, in this case it was the tense of the verbs. The first group made the 

project about the past tense, the second group made the project on the present tense, and the 

third group made the project on the future tense. One of the ways of forming and 

formulating thoughts was written speech. Externally expressed as oral, written language was 

secondary and fixed our thoughts and associations. For years, the letter served only as a 

means of learning other kinds of speech activity that allowed students to better learn the 

programming language material, as well as a means of controlling the formation of speech 

skills and abilities of students. 

The written form of communication in today's society had an important 

communicative function. Therefore, at present the attitude to writing and learning skills of 

students to express their thoughts in writing had changed dramatically.Internet did not 

develop writing skills directly, but could only find a number of exercises and rules on 

working writing technique: 

- The first group of exercises included writing the text (letters, postcards, messages), 

drawing on the sample, which was typical for primary school. For example, to write a 

greeting to his beloved teacher in a foreign language; 

- The second group was an exercise in building their written statements using different 

supports: verbal (keywords, plan, logic) and verbal - visual (painting, photography, phrases, 

expressions). Used in basic school. For example, describe the picture on the plan; 

- The third group of exercises that were productive in nature, required the skills of 

students to expressed their thoughts in writing the verbal elements without support. For 

example, to write an essay on the subject. 
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СТРАТЕГИИ  ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ В  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ 

 

Конечно в инклюзивное образование это исключение любой дискриминации 

детей, обеспечивает ровное отношение ко всем людям, но необходимо создавать 

особые условия для обучения. Понятие «инклюзивное образование» сформировалось 

из убеждения в том, что образование является основным правом человека и что оно 

создаѐт основу для более справедливого общества. Все учащиеся имеют право на 

образование, независимо от их индивидуальных качеств и проблем. Инклюзивное 

образование – процесс развития общего образования, который подразумевает 

доступность образования для всех, в плане приспособления к различным нуждам всех 

детей, что обеспечивает доступ к образованию для детей с особыми потребностями. 

[1]. Инклюзивное образование это  процесс обучения и воспитания, при котором все 

дети, в независимости от их физических, психических, интеллектуальных и иных 

особенностей, включены в общую систему образования и обучаются по месту 

жительства вместе со своими сверстниками без инвалидности в одних и тех же 

общеобразовательных школах, которые учитывают их особые образовательные 

потребности и оказывают необходимую специальную поддержку. Ценность человека 

не зависит от его способностей и достижений; Каждый человек способен чувствовать 

и думать; каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным; 

все люди нуждаются друг в друге. Подлинное образование может осуществляться 

только в контексте реальных взаимоотношений; все люди нуждаются в поддержке и 

дружбе ровесников; для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть 

в том, что они могут делать, чем в том, что не могут; разнообразие усиливает все 

стороны жизни человека. Система инклюзивного образования включает 

в разнообразие усиливает все стороны жизни человека. Для детей с ограниченными 

возможностями  участвуют в большем количестве взаимодействий со сверстниками и 

в более продвинутых уровнях игры во время инклюзивных игровых групп, чем во 

время игры в неинклюзивных группах. Инклюзивное образование с большей 

вероятностью обеспечивает им доступ к общеобразовательным программам (или их 

частям, которые дети с  ограниченными возможностями могут освоить), оно дает 

возможность осваивать навыки взаимодействия в естественной среде, позволяет 

задействовать групповую учебную  деятельность.  Идея инклюзивного образования 

займет свое место в образовательном процессе только в том случае, если она овладеет 

умами учителей, станет составной частью их профессионального мышления. 

Требуются специальные усилия, чтобы это произошло. Мой опыт внедрения 

инклюзивного образования показывает, что я и мои коллеги вначале сопротивлялись, 

говорили как на нашей специальности дети с ограниченными возможностями будут 

учиться. В действительности пришлось пройти через определенны этапы :  сильному 

сопротивлению,  пассивному и пройдя некоторое время обдумав критически 

поразмыслив приняли происходящее. 

На третьем курсе специальности физическая культура и спорт почти двое 

студентов обучаются по методу инклюзивное образование. Конечно здесь идет 
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разговор, о том, что студенты получили  очень сложные спортивные травмы. С такой 

категорией студентов  я  применяю следующие методы обучения. 

Это впервую очередь беседа,  психологическая поддержка, задание на 

самостоятельное обучение, по специально разработанными критериям (мини-тесты, 

перессказ содержание темы). Применяю такие стратегии обучения как, диалоговое 

обучение, работа в группах, индивидуальная работа. И каждый раз поддерживаю 

словами Слова "Не волнуйся. Не бойся", «Ты сильный, умный»). Конечно на 

практических заданиях они являются бесценными помощниками преподавателя  в 

наблюдении в действии за студентами своих групп. К этим студентом просто 

необходим дифференцированный подход обучение. 

В настоящее время одновременно применяются три подхода в обучении детей с 

особыми образовательными потребностями. Дифференцированное обучение детей с 

нарушениями речи, слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, с 

задержкой психического развития в специальных (коррекционных) учреждениях I-

VIII видов. Интегрированное обучение детей в специальных классах (группах) в 

общеобразовательных учреждениях. Инклюзивное обучение, когда дети с особыми 

образовательными потребностями обучаются в классе вместе с обычными детьми [2]. 

Также для студентов одаренных и талантливых необходимо создавать особые 

условия обучение.  Одарѐнные студенты  не воспринимают на слово информацию, 

они все осмысливают, апробируют. Для них важен пример для подражания, важно 

общение с учеными, практиками. Действительно, одаренные студенты  сразу 

обращают на себя внимание и проявляют свои способности. Во время уроков 

способные учащиеся получают возможность проявить свои лидерские качества в 

группе. Провожу исследование по выявлению лидеров в группе и предложено 

анонимно ответить на вопросы: Кто может помочь мне составить тесты или 

упражнения по развитию физических качеств? Удачным моментом в работе с 

одарѐнными детьми считаю выявление лидеров, вовлечение их в интеллектуальную, 

деятельностную среду.  Содержательный компонент категорий «талантливый» и 

«одаренный» может быть различным. Студенты талантливые в спорте они 

талантливые во всем, чем выше мастерство спортсмена, тем и интеллектуальная 

деятельностьи уровень мышления высокие. Конечно в специальности «Физическая 

культура и с порт « поступают студенты спортсмены  разного уровня квалификации. 

И на теоретических занятиях им на много легче изучать  тот ли иной предмет, 

потому, что студенты спортсмены    в спортивной деятельности выполняют все 

принципы и методы спортивной науки.  Например на занятиях по теме «методы 

развитие физических качеств»  у студентов сразу происходит ассоциация   своих 

тренировочных процессов по видам спорта, как они развивают, какие методы 

используют, каким образом выполняют те или иные упражнения связанные на 

развитие физических качеств по своему избранному виду спорта.  А также на своих 

занятиях используя «Метод свободного обсуждения»  студенты  обсуждают задание в 

своих группах и лидер выходит защищает свои кластеры, идеи по  теме: 

«Классификация и характеристика физических качеств. «Все дети обладают 

природным любопытством и желанием уметь решать различные учебные задачи; 

однако, когда задача, которую им предлагают, слишком трудна, им становится 

скучно. Поэтому учитель должен строить свою работу на уровне, соответствующем 

стадии развития ребенка, на которой тот в данный момент находится». В модуле: 

Талантливые и одаренные  по теме: «Методика развития скоростных способностей» 

целью занятия является  развитие навыка составления планов конспектов. Работа 
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проходила в мини-группах и задание были даны следующего характера. Для 

студентов группы «А»,  у которы уровень мышленя высокий дано задание - 

Составить план-конспект учебно-тренировочного процесса 3-его  года обучения  

легко- атлетов в ДЮСШ (спринт). Составляют планы-конспекты и  лидер  

анализирует и синтезируетоценивает  данные по планом конспектом.  Для категрии 

«B» более успешными в обучении . Составить  план-конспект учебно-тренировочного 

процесса  для спортсменов  по легкой атлетике начального года обучения в 

ДЮСШ(спринт) и для студентов относящие категории «C» менее успешные простое 

задание. Составить план урока по разделу легкая атлетика.  тема: «Низский старт»  

для 4 класса. С  заданием справились все. Этот прием получился эффективной, 

потому что студенты точно были определены в группы согласно уровням мышления, 

по уровню знаний и умений. Преподавание  и обучение в соответствии с возрастными 

особенностями мне пришлось интегрировать группы на своих занятиях. Учебные 

группы состояли из студенток  первого курса специальности ДОВ и 4 курс 

специальности физическая культура и спорт. Тема занятий: Характеристика 

двигательных способностей и методика их развития. Одой из целью является 

«Развитие  у студентов навыков метасознания, саморегулируемого  обучение. 

Метасознание, рассуждение (саморефлексия, как люди мыслят и что они знают о  

Метасознание, хотелось, чтобы студенты первого курса  знали как мыслят и 

рассуждают и что знают студенты 4 курса специальности физическая культура и 

спорт и студентки первого курса проанализировали свои знания по предмету теория и 

методика физического воспитания. Сравнили свои знания, умения аргументировать, 

объснять, доказывать свои идеи. И подготовка обеих специальности  к предстоящему 

экзамену по данному предмету. Фундаментальный принцип «образование для всех»  

состоит в том, что каждый человек должен иметь возможность учиться. Для 

слабослышащих детей, которые по уровню психофизического и речевого развития 

соответствуют возрастной норме и  психологически подготовлены   к совместному со 

слышащими сверстниками обучению, может быть эффективно интегрированное 

обучение. К слепым относятся дети  с полным отсутствием зрения (от 

светоощущения  до 0,04 включительно с коррекцией на лучшем глазу). 

Слабовидящими называют детей, у которых острота зрения лучшего глаза с обычной 

оптической коррекцией составляет 0,05-0,4. Специфика обучения и воспитания 

слепых и слабовидящих детей  проявляется в следующем: дозирование учебных 

нагрузок, применение специальных форм и методов обучения, оригинальных 

учебников и наглядных пособий, а также оптических и тифлопедагогических 

устройств, расширяющих познавательные возможности детей, специальное 

оформление учебных кабинетов, организация  лечебно-восстановительной работы; 

усиление работы по социально-трудовой адаптации. Обучение слабовидящих ведется 

по учебникам массовой школы, которые печатаются более крупным шрифтом и 

специальными преобразованными изображениями, доступными для зрительного 

восприятия [3]. Во время проведения уроков следует чаще переключать учащихся с 

одного вида деятельности на другой. Во время проведения урока педагоги должны 

учитывать допустимую продолжительность непрерывной зрительной нагрузки для 

слабовидящих школьников. Так, непрерывная зрительная нагрузка (например, 

чтение) в первых классах не должна превышать 7-10 минут). Однако для некоторых 

слабовидящих, например, с атрофией зрительных нервов, центральной атрофией 

сетчатки, может быть утомительна и такая нагрузка. Поэтому к дозированию 

зрительной работы надо подходить строго индивидуально, неуклонно следуя 
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рекомендациям офтальмолога .Положительное влияние на поддержание 

работоспособности учащихся и предупреждение зрительного переутомления 

оказывает проведение физкультурных пауз. Во время физкультурных паузах  

выполняют дыхательные упражнения, хватательные, сгибательные и разгибательные 

упражнения для кистей рук. Слабовидящие не должны выполнять упражнения, 

связанные с наклоном головы вниз и с резким движением тела, т.к. эти упражнения 

им противопоказаны. 

Гимнастика до занятий, физкультурные минутки на уроках и лечебная 

физкультура (ЛФК) на коррекционных занятиях являются обязательными формами 

работы и проводятся по специальным программам. Для детей с нарушением зрения 

предусмотрены следующие программы коррекционных занятий: мимика и 

пантомимика; ориентировка в пространстве, социально-бытовая ориентировка (СБО), 

развитие зрительного восприятия, осязания и мелкая моторика рук, логопедические 

занятия. [4]. 

В моей педагогической практике приходилось работать с детьми с задержкой 

психического развития. Дети с ЗПР – это преимущественно дети с нормальным 

интеллектом, у которых отсутствует мотивация к учебе, либо имеется отставание в 

овладении школьными навыками (чтения, письма, счета).  С такой группой детей мне 

приходилось работать   создавать зону ближайщего развития. Всегда приходилось  

поддерживать детей, развивала положительную самооценку.  Наблюдая за детьми  с 

задержской психического  развития,  я заметила, что они болезненно воспринимают 

критику, не любят когда их обманывают, любят работать в группах, в команде.  

Двигательная активность таких детей высокая и они очень сильно любят уроки 

физической культуры.  
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ БЕЛКОВОГО ПИТАНИЯ 

 

Вместе с развитием фитнес-клубов и ежегодным увеличением их числа, 

становится актуальным и спортивное питание как отрасль спортивной медицины и 

диетологии. Одновременно формируется большой спрос на пищевые добавки 

(биологически активные добавки к пище, БАД) [1]. 
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Спортивное питание - это разработанные в научных лабораториях пищевые 

добавки, применяемые как профессиональными атлетами, так и любителями, 

увлекающимися различными видами спорта. Спортивное питание снабжает организм 

необходимым комплексом питательных элементов, способствующих мышечному и 

силовому росту, сжиганию жира, выработке энергии и т.п. 

Спортсмены, которые принимают пищевые добавки, быстрее восстанавливаются 

после тренировок, хорошо себя чувствуют. Результатом приемов БАД также является 

повышение устойчивости организма к стрессовым ситуациям, а это весьма важный 

фактор, ведь для спортсмена любое соревнование – это немалый стресс, который 

нужно преодолевать. Спортсмены, принимающие биологически активные пищевые 

добавки, отмечают улучшение спортивных показателей. 

Тремя основными компонентами пищи являются белки, жиры и сахара. И только 

один из них является невозместимым – белки. Благодаря своей химической структуре 

белки являются самыми базовыми строительными элементами всех живых 

организмов и должны поступать в организм извне с пищей. Белки очень важны, 

особенно для спортсменов, поскольку именно белки обеспечивают надлежащую 

работу мышц [1]. 

Существует множество природных источников белков и большинство людей 

получают белки из пищи животного происхождения, как например, мяса, птицы, 

рыбы, яиц, молока и молочных продуктов. К растительным источникам белков 

относятся, например, бобовые, зерновые и некоторые орехи [2]. В растительных 

источниках концентрация белка меньше и содержится не весь спектр аминокислот, 

поэтому порция белков из растительных источников не равна такой же порции белков 

из животных источников. В целом, все белки животного происхождения, кроме 

желатина, идеально подходят для строительства мышц.Минимальным показателем 

для нормального человека является 0,5 грамм белка на каждый килограмм веса тела в 

день. Оптимальным потреблением для обычных людей является 0,7 – 1 грамм на 

килограмм веса тела. Однако, потребность в белке во время силовых тренировок 

сильно возрастает – до 1,7 – 2  грамм на килограмм веса тела. Это означает около 200 

грамм белка для 80-и килограммового спортсмена. Чтобы обеспечить организм такой 

порцией, вам необходимо съесть, например, 1 килограмм куриных грудок.   

Из этого следует, что, употребляя в пищу источники полного белка, очень 

трудно обеспечить организм нужным количеством белков. К счастью, существует 

несколько белковых пищевых добавок, которые содержат концентрированное 

количество высококачественного и хорошо усвояемого белка, которые позволяют 

спортсменам покрывать свою потребность в 200 граммах белка в день.  

Протеин является самой популярной белковой, спортивной добавкой среди 

спортсменов, а также занимающихся постоянной физической деятельностью. 

Протеиновые комплексы представляют собой пищевую добавку свысоким 

содержанием белка, концентрация которого достигает 70–95%. Эффект протеина 

заключается в том, что перевариваясь в организме, протеин распадается 

нааминокислоты, из которых как раз синтезируются белковые молекулы организма, 

втом числе и мышечная ткань. Аминокислоты из протеина предотвращают 

разрушениемышц во время усиленных тренировок и способствуют активному росту 

мышц [3]. 

Протеины изготавливаются из натурального сырья: из молочной сыворотки, 

соевых бобов, яичных белков, риса и пшеницы. Поэтому практически полностью 
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усваиваются организмом, не вызывая расстройств со стороны желудка, печени, почек 

и других органов. Польза белковой диеты, заключается в следующем, это: 

-восполнение запасов аминокислот; 

-восстановление поврежденных мышечных волокон; 

-запуск в действие механизма «суперкомпенсации»; 

-активизация обменных процессов; 

-противодействие катаболизму. 

Говоря о негативных последствиях, то в глобальном смысле белковые продукты 

не представляют опасности для организма. Но от приема протеина побочные эффекты 

все же могут проявляться, но крайне редко и только при наличии определенных 

показаний. Например: 

-при индивидуальной непереносимости к одному или нескольким компонентам 

продукта; 

-при лактазной недостаточности и дисбактериозе кишечника; 

-при нарушениях в работе почек, сердца, печени; 

-при повышенной чувствительности к аллергенам; 

-при существенном превышении суточных дозировок (от 4 г белка/кг массы тела 

и выше). 

В группу риска также входят спортсмены с дисбактериозом кишечника. Дело в 

том, что белок является питательным сырьем не только для мышечных волокон, но и 

для патогенной флоры кишечника. Микробы, получив должную подпитку, начинают 

размножаться. В итоге спортсмены, принимающие по 30-60 г белка в день, могут 

столкнуться с метеоризмом, диареей, запорами и другими малоприятными 

нарушениями в работе желудочно-кишечного тракта. Избежать подобных явлений 

можно путем коррекции рациона питания или дополнительного приема ферментов. 

Возможные осложнения со стороны печени и почек, то они проявляются менее 

чем в 1% случаев. Связано это с особенностями метаболизма. Так, основная функция 

почек заключается в выведении азота, который в большом количестве выделяется при 

расщеплении белка. При заболеваниях почек азот, накапливаясь в крови, вызывает 

нарушения в работе отдельных органов и систем. Печень также активно участвует в 

расщеплении метаболитов и может «перегружаться» при чрезмерном потреблении 

белковых продуктов. 

В целом, вред протеина может проявляться только значительном превышении 

суточных норм приема. И только в том случае, если у человека изначально имеются 

серьезные проблемы со здоровьем. Протеин необходим всем, однако, принимать его 

просто так не стоит. В организме достаточно белка для его нормального 

функционирования. Протеин необходим лишь в том случае, если требуется накачать 

мышцы, похудеть или при белковой недостаточности. Пить протеин нужно только 

при необходимости и не заменять ею пищу, иначе такое халатное отношение может 

иметь отрицательные последствия. 

Следовательно, чтобы избежать негативных последствий и сохранить 

здоровье,подбирать правильное питание необходимо, у тренера или профессионала, 

который давно имеет дело с протеиновыми добавками. 

При этом всем нужно учитывать, что организм человека не состоит 

исключительно из белка, поэтому нужно помнить, что в организме у человека все 

должно находиться в балансе. 
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МУЗЫКА МҦҒАЛІМІНІҢ КҼСІБИ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ІС-ҼРЕКЕТІ 

 

Президентіміз Н.Ҽ.Назарбаев: «Болашақта еңбек етіп, ҿмір сҥретіндер бҥгінгі 

мектеп оқушылары, мҧғалім оларды қалай тҽрбиелесе Қазақстан сол деңгейде 

болады. Сондықтан бҧл ҧстазға жҥктелер міндет» – деген болатын. Қазіргі заман 

мҧғалімінен тек ҿз пҽнінің терең білгірі болуы емес, тарихи танымдық, 

педагогикалық-психологиялық сауаттылық, саяси экономикалық білімділік жҽне 

ақпараттық сауаттылық талап етілуде. Ол заман талабына сай білім беруде жаңалыққа 

жаны қҧмар, шығармашылықпен жҧмыс істеп, оқу мен тҽрбие ісіне еніп, оқытудың 

жаңа технологиясын шебер меңгерген педагогболуы керек. 

Музыка ҿнері жеке тҧлғаның дамып, қалыптасуында аса маңызды роль 

атқарады. Музыка адам саласына, жҥйке жҥйесіне ықпал ететін ерекше 

психофизиологиялық қҧбылыс болып табылатын дыбыстар арқылы бейнеленеді. Ал 

ол дыбыстар-тҥрлі биіктік пен кҥштіліктегі жай дыбыстар емес, адам сезімін 

бейнелеуші, реттеуші сҧлулық заңына сҽйкестенген ҽсерлі ҽуен ҿрнектері. 

Музыка ҿнері ҿмірдің ажырамас бҿлігі ретінде эстетикалық, танымдық, 

тҽрбиелік функциялар атқарады. Бҧл туралы Д.Б.Кабалевский былай деп 

тҧжырымдағанды: «Адам жасаған ҿнер сол адам туралы жҽне сол адам ҥшін 

жасалады, музыка мен ҿмірдің байланысы осында жатыр. Міне, сондықтан да ҿнер 

ҥнемі адамдардың идеялық дҥниесін байытып, рухтандырып, дҥниетанымын бекітіп, 

кҥш қуатын арттырып келеді».  Музыкалық шығармаларды тыңдау, ойнап ҥйрену, 

орындау барысында оқушылардың ҿмір тҽжірибесі байытылады, болмысты байыптау 

ҿрісі кеңейеді, ойлау процестері жеделдетіледі. Музыкамен қарым-қатынаста болу 

ҽуен-саздың ҿзара байланысын, мҽнерін, бірізділіктегі қҧрылымын танып білуге 

кҿмектеседі. Оқушылардың музыкалық іс-ҽрекеттерінде дамитын ойлаудың осы 

сферасы олардың болмысты тануына кҿмектеседі, дҥниетанымын кеңейтеді, ақыл-ой 

қабілеттерін жетілдіреді. Қиялдың, фантазияның дамуы — тҽлім-тҽрбиенің маңызды 

жақтарының бірі. Осы ретте бала қиялын шарықтатып, арман-мақсатының ҿресін 

биіктетуде шығармашылыққа жетелеуде музыканың маңызы зор [1, 12-б]. 

Мектептегі музыкалық тҽлім-тҽрбиенің мақсаттары мен мазмҧнын анықтау, 

оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту мҽселелері қарастырылған 

Н.Я.Брюсова, музыка сабағын жобалау, қҧру мҽселелерін талқылауға арналған 

мақалалары да музыкалық білім беру педагогикасы теориясының дамуына 

айтарлықтай ҥлес қосқан еңбектер деуге болады. 

Бҥгінгі болашақ музыка-мҧғалімінің ҽлеуметтік білім беру кеңістігінде білім алу 

жолын оң шешіммен қарауы, он жҥйелі тҥрде қарастыруы, ғылыми тҧрғыдан ҿзінше 
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тҧжырым жасай отырып, оқу-тҽрбие процесінде пайдалана білуі бастауыш 

сыныптарда ҿтілетін музыка сабағындағы негізгі мҽселенің бірі болып саналады. 

Ҧстаз-ҿзінің іс-ҽрекетін ҥнемі педагогикалық жаңашылдыққа, кҿркемдік 

қҧндылықтар мен білім берудің негізгі жолдарын меңгеруге, оны жеткізе білуі 

арқылы мектептегі тың бастамалардың қолдаушысы болуы тиіс [2, 81-б.]. 

Бҥгінгі музыка мҧғалімі-жан-жақты білім алған, оқушылардың бойында 

ҽсемдікке, кҿркемділікке деген нҽзік сезімін шыңдай алатын шығармашылық 

бағыттағы тҧлға болуы қажет. Болашақ ҧрпақтың білімділігі мен оның рухани 

байлығын музыка сабағы арқылы байытуда мҽдениетті, білімді, ҿзіндік ҧстанымы мен 

таным-кҿзқарасы жетілген тҧлға тҽрбиелеудің маңызы зор. 

Мектеп мҧғалімі жеке тҧлға ретінде ҿзін-ҿзі шығармашылықпен жҥзеге асырған 

жағдайда ғана зерттеушілік мҽдениеті қалыптасады, ҿзінің кҽсіби шеберлігін 

шындауда ҿзін-ҿзі зерттеу, кҽсіби іс-ҽрекетін талдау, оқу-тҽрбие жҧмысында 

қолданатын ҽдіс-тҽсілдерінің тиімділігін пайымдау, музыкалық білім мазмҧнын 

жобалау, болашақ нҽтижелерді талдау сияқты толып жатқан іскерліктерін ҥнемі 

жетілдіріп отыруы тиіс. Педагогикалық  талаптарына  сай   балаларды  ҽн  ҿнеріне  

баулуда  тҽжірибеде қолданылатын  арнайы  ҽн  жаттығуларының алатын орны 

ерекше. Болашақ музыка мҧғалімі педагогикалық шеберлігінің негізі-ең алдымен, 

олардың ғылыми тҧжырымдама жасау ҽдістемесін бойларына сіңіруіне байланысты. 

Танымдық қызығушылықтың ҿз уақытында пайда болып, дамуымен шығармашылық 

бесленділігі, қызығушылығы, ҿз бетінше жҧмыс жасау қалыптасады. 

Музыка мҧғалімі-ҧйымдастырушы, тҽрбиеші ретінде жетекші ҿзінің  

педагогтық  шеберлігін арттырып, барлық жағынан  ҥлгі  болуға  міндетті. Ол 

дайындықты  ҧйымдастырудың барлық  мҽселелерін  шешуге,  оның  жоспарын  

жасауға,  музыкалық  шығармамен жҧмыс  істеудің  мазмҧны  мен ҽдістерін,  жеке-

дара  жҽне  топтың  сабақтардың  формаларын, тҽсілдері мен ҽдістерін қҧралдарын 

динамикалық  келісімділігін  жҽне  т.б. мҧқият ойластыруға  тиіс. 

Бҧл зерттеулерде болашақ мамандырдың педагогикалық шеберліктерін 

қалыптастыру мҽселесі бойынша теориялық-ҽдістемелік бағалы ақпараттар мен 

тиянақты кҿмек бере алатын мҽліметтердің бай қоры сақтаулы. Педагогикалық 

шеберлік ҽртҥрлі теориялық білімдерден нҽр алып, теория мен тҽжірибе арасындағы 

ҿзінше бір жалғастырушы ролін атқарады. Сондықтан мҧндай қабілеттерді жоғары 

оқу қабырғасында жҥргенде қалыптастыру қажет. Бҧл мҽселелер кҽсіпқой–

педагогикалық музыға мҧғалімдерін дайындаудағы жағдайды кҿтеру зерттеушілер 

О.А.Апраксина, Л.Г.Арчажникова, Э.Б.Абдуллин, т.б. зерттеушілердің еңбектерінде 

кҿрініс тапчан [3, 72–б.]. 

Шығармашылық ізденіс барысында, белгілі бір жағдайларда бҧларды танымдық 

қызығушылықтың қалыптасуына жҽне шеберліктің жаңа жолдарын табуға 

болатындығын мҧғалімдердің жҧмыстары кҿрсетіп отыр, бірақ бҧл ҥшін алдыңғы 

қатарлы іс-тҽжірибелерді байытып, педагогикалық жҽне ҽдістемелік нанымды 

қалыптастыру, дамыту, жаңа ой тҥю қажет. 

Кҥрделі сараптама жасай білу қабілеті музыка мҧғалімі шеберлігін білдіреді. 

Бҽрінен бҧрын-музыка мен аудитория арасындағы қарым-қатынас орнату шеберлігі 

— ҽртҥрлі жастағы оқушылар мен музыканы оқып ҥйренуде, ҽртҥрлі қабілетті 

балалармен байланысты табу қасиеті. Музыка мҧғалімі жетістігі кҿпшілігінде 

балалармен арада орнатылған қарым-қатынас шеберлігіне де байланысты. Сыныппен 

жҥргізілетін ҽрбір сабақ ара қатынас тек айтылған сҿзде, мимика мен қозғалыста ғана 

кҿрініс тауып қана қоймайды. Оның бояуының реңі тек ҿнер сабағына тҽн кҿптеген 
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компоненттерден қҧралады, ішкі жан дҥниеге ҽсер ететін, орындаушылық процестер 

кезінде, музыка тыңдағанда жҽне музыка жайлы ой жҥгірткенде туындайтын 

музыканың-ҿз тілі, сҿзі, мимикасы, кҿзқарасы  болады. Ал, Ю.П.Азаровтың 

пікірінше, «дҽл сол жерде болашақ мҧғалімдер педагогикалық шеберліктің алғашқы 

тҥп нҧсқасын, жоғары педагогика мен мектептегі білім реформалары мен негізін 

қалыптастырады». Алайда, тек жалғыз білім педагогикалық санатты анықтай 

алмайды. Егер мҧғалім осы айтылғандарды іс-тҽжірибеде қолдана алса ғана олар 

жҥзеге асады [4,16-б]. 
Егер мҧғалім балалардың ҽнді қалай айтып жатқанын естімесе, былайша 

айтқанда, олардың бет ҽлпетіндегі ҿзгерістерді кҿрмесе, кҿңіл-кҥйлерін тҥсінбесе, 
сҿйлемнің айтылу мҽнерін байқамаса, музыка сабағы бҥлінеді. Ҽсіресе, жоғары 
сынып оқушылар мҧғалімнің жасанды қылығын бірден байқайды. Бҧл жерде қарым-
қатынасты ҧйымдастыру жҽне айтылатын сҿздің мҽніне тікелей ҽсер ететін  сҿйлеу 
ҿнері де маңызды. Барлық педагогтарға белгілі, бастауыш мектеп оқушылары ҧзақ 
мазмҧннан қҧралған, берілген тапсырманы толық игере алмайды. Кҿпшілігінде 
мҧғалім бҧл туралы ҧмытып, ҧзақ жҽне кҿп сҿйлеуге ҽуестеніп кетеді. 

Музыка мҧғалімі музыка сабағының ҿзіне тҽн белгілерін есепке ала отырып, 
дҽстҥрлі қарым-қатынас ретінде сҧрақ қоюды белсенді тҥрде қолданып қоймай, 
айтылған сҿз-ойлау, айтылған сҿз-белгілі бір мҽселе, айтылған сҿз-қарым-қатынас деп 
қарастыру керек. Балалардың сабақта ойлануы-бҧл ҽңгімелесу процесі сияқты 
музыкамен кҿркемдік байланыс кезінде туындайтын іс-ҽрекет. Оқушылар ҽрқашан 
тыныш ойлануға, ал мҧғалім осы ойларды, пікірлер мен айтылған сҿздерді шебер 
дамытуға ҥйренуі керек. 

Музыка мҧғалімінің мҽнерлі сҿзі, дыбыстау қҧралдарының барлық жиынтығы, 
дыбыс кҥшінің ҿзгеруі, биіктігі, дыбыстың ҧзақтығы мен сапалы бояуы дауыс 
ырғағының арқасында жҥзеге асады. Мҧғалімнің рухани бай екендігі оның ойлау 
мҽдениеті мен сҿйлеу мҽдениетінен кҿрініс табады. Бҧл қабілет сонымен қатар, 
тҧлғаның қалыптасуында басты қҧрал ретінде кҿрініс береді. 

В.А.Сухомлинский ҿз сҿзінде: «Мҧғалімнің сҿзі-тҽрбиеленушілердің жанына 
ҽсер ететін ештеңемен алмастырылмайтын қҧрал. Атап айтқанда-тҽрбие ҿнері-бҽрінен 
бҧрын сҿйлеу ҿнері, адам жҥрегімен байланыс жасау ісі» [5, 101-б.]. 

Адам санасына ғана емес, сонымен қатар, сезіміне де ҽсер ету педагогикалық 
шығармашылықтың шынайы шеберлігі. Қазіргі кезде мектептегі музыка сабағын беру 
ҽдіс-тҽсілі мынадай сенімді кҿрсетіп отыр. Ойнаған шығармасын ҥзіліссіз 
байланыстыра, айтылған ой немесе айтылған сҿздер ішкі жан-дҥниесімен қабысса, 
ҿзінің дыбыстар ҥндестігіне деген қарым-қатынасының ҿзінің ҿмірлік тҽжірибесімен 
жалғастырса мҧғалім- сонда ғана ҿз ісінің шебері, жасаушысы.  Шебер музыка 
мҧғалімі алға қойылған тапсырманы, музыкалық сабақтың идеясын ҿз жҥрегінің 
елегінен ҿткендей сезінуі қажет. 

Белгілі зерттеушілердің айтқандарын негіздеп, саралай жеткізер болсақ, 
педагогикалық шеберлік-бҧл педагог-музыкант тҧлғасы, оның кҽсіпқой білімі, 
педагогикалық қабілеті мен педагогикалық іс-ҽрекеттен тҧратын тҧтас жҥйе. Болашақ 
маман келтірілген компоненттерді ҿз бетімен іс-ҽрекет еткенде игеру қажет. Ҿз 
бетінше жҧмыс жасау жауапкершілігін тҥсінгенде ғана, алға қойған талапқа ҧмтылу 
мен балаларға деген махаббат, оның кҽсіпқой шеберлігін қалыптастыратын болады. 
Біздің пікіріміз бойынша, педагог-шебер-бҧл педагогикалық техниканы ҽдістемелік 
дайындық барысында игерген, оқып ҥйретудің ҽдіс-тҽсілдерін меңгерген жҽне оны 
ҿзгерген жағдайларға байланысты шебер қолдана алатын  жоғары кҽсіпқой маман. 
Тҧтас алғанда, ҽрбір мҧғалімнің шығармашылық мҥмкіншілігінің дамуына қажетті 
білім кҿзі мен белгілі бір ҽдістер жинақталады. 
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Болашақ мамандар мектепте оқытудың мақсаттары мен міндеттерін есепке алып, 
негізі бағдарлама материалдарының мазмҧнын, оқушылардың шынайы 
мҥмкіндіктерін, оқу процесінің қамтылу деңгейін, ең соңғысы ҿзінің қабілеті мен 
қазіргі музыка мҧғаліміне деген талап олардың педагогикалық шеберліктерін арттыру 
себебінен екенін білулері керек. 

Халықтың музыкалық творчествосын игеру — қыруар еңбекті  талап  ететін ең 
незізгі мҽселе.  Мҧны жҥзеге  асыруда тҥрлі  ҽдіс-тҽсілдерді  пайдалануға болады. 
Оқу процесінің нысаналы  жҥргізілуі, оның  жҥйелілігі,  тҥсініктілігі, кҿрнекілігі, 
ҿмірмен байланыстылығы, оқыту мен тҽрбиедегі сабақтастығы, ҽрбір адамды терең 
қҧрметтей отырып, ҧжымның барлық мҥшелеріне қойылатын талаптардың бірлігін 
қалыптастыру қажет. Шығармашылық ізденіс, ҿзін-ҿзі кҿрсету ҥшін  оңтайлы 
жағдайлар жасау жҽне ҧжымның,  жетекшінің  талаптарына  міндетті  тҥрде  бағыну,  
жоғары  тҽртіптілікті талап етеді. Музыкалық шығарманы ҧжымдық ҥйренуге 
кірісуде, шығарманың  музыкалық текстін  дҽлме-дҽл  орындау, ҽуеннің   сипатын 
анықтау, музыка  дыбысын  шығаруда  барлық  тҽсілдерді  белгілеу,  бҥкіл шығарма 
барысында дыбыстың тепе-теңдігіне қол жеткізу,     орындаушылық  шеберлігінің   
дҽлдігіне  жетуде музыка мҧғалімінің қосатын ҥлесі мол. 

Музыка мҧғалімі оқушыларды музыкалық  шеберлігі пен дағдыларды  игеруде 
белсенділік  пен дербестікті  дамыту  жҽне  халық музыкалық творчествосының  
негіздерін  оқып ҥйреніп,  оларды  жҥйелі  жҥргізуді  қамтамасыз етеді. Сонымен 
қатар, белсенділік  пен дербестікті  дамыту  жҽне  халық музыкалық 
шығармашылығының негіздерін  оқып ҥйреніп, іс-тҽжірибеде  қолдануды  жҥйелі  
тҥрде жҥргізуді  қамтиды. 

Музыка мҧғалімі шеберлігінің қҧпиясы-оны зерттеу ісінде ғана емес, жинақтаған 
мҧраға жҽне оқыту ҽдістеріне шығармашылық шабытпен келуі, оларды жаңа ҿзгерген 
жағдайларға байланысты қолдана білу, сонымен қатар, ғылыми жаңалыққа ҿз 
сараптамаларын жасай білу талаптары, кездескен қиыншылықтарға ҿз бетінше даяр 
бола білу мен оларды шешу болып табылады. Оқушыларды ҿз бетінше ізденуге, 
салыстыруға, талдау жасауға жҽне зерттеу ісіндегі қҧбылыстарды қоршаған ортамен 
байланысын табуға, ақиқат іздеуге, шығармашылықпен ойлау қабілетін қалыптастыру 
музыка сабағының   мақсаты болып табылады. 
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ПЕНИТЕНЦИАРНЫЙ СТРЕСС, КАК ПРИЧИНА ДЕФОРМАЦИИ  

ЛИЧНОСТИ ОСУЖДЕННЫХ 

  

Одна из центральных проблем пенитенциарной теории и практики – физическое и 

психологическое здоровье различных категорий осужденных, и в первую очередь лиц 

юношеского возраста. Сейчас делается очень многое для повышения уровня и 
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качества жизни вышеназванных лиц. Это осуществляется в соответствии с 

основными принципами и положениями «Европейских пенитенциарных правил» [1].   

Однако проблема пенитенциарного стресса, как преграда сохранения здоровья 

осужденных, их исправления и ресоциализации, имеет место повсеместно.   

Человек - существо социальное. И потому долговременная изоляция - то есть 

депривация (от лат deprivatio – лишение или ограничение возможностей 

удовлетворения жизненно важных потребностей) является условием для 

возникновения стресса.  

Изоляция имеет разнообразные формы. Например,  длительное нахождение под 

водой или под землей, одиночное плавание, вынужденное нахождение в 

ограниченном пространстве и др.). И каждая из них имеет свои особенности для 

человека. Изоляция преступника является тем видом изоляции человека, при которой 

наблюдаются следующие проявления различных видов депривации:  сенсорной, 

двигательной, психической, информационной, эмоциональной, сексуальной и др., но, 

прежде всего, тюремной социальной депривации, связанной с насильственной 

изоляцией человека от общества в результате совершения им противоправных 

действий. [6]  

Именно этот вид изоляции является предметом освещения в данной статье. 

Объектом - человек, подвергшийся депривации за совершенные противоправные 

деяния.   

Рассмотрим исторические вехи развития термина «пенитенциарный стресс».  

Термин «стресс» был введен в 30-е гг. XX в. Г. Селье [2]. Стресс определяется 

исследователем как неспецифическая реакция организма в ответ на любое 

требование. Это особый тип приспособительной реакции на сверхсильный 

раздражитель - стрессор, данная реакция является интегральной. При этом 

неспецифическим данное состояние является, поскольку стрессором в данном случае 

может выступать любое требование к перестройке привычных вариантов 

реагирования.   

Исследователь разделил изучаемый феномен на физиологические и 

психофизиологические составляющие «неспецифического адаптационного 

потенциала», описал его проявления и динамику.  

Подход Г. Селье и его последователей можно назвать биологическим. 

Биологический стресс, являясь реакцией на сверхсильные физические и нервно-

психические нагрузки, включает в себя три стадии реакции [3]: стадия удивления или 

тревоги – мобилизация организма (защитных функций); стадия сопротивляемости – 

непосредственно адаптация – совладание с ситуацией; стадия истощаемости – упадок 

сил, дезадаптация (стадия не обязательна, соответствует понятию дистресс).  

Р. Лазарус определил данный термин, как специфическую реакцию организма, 

при которой активизируется познавательная деятельность, посредством которой 

индивид определяет для себя степень угрозы того или иного стимула и сопоставляет 

внешние условия с субъективной возможностью их преодоления [4]. Здесь 

специфичность в том, что не любое требование может вызвать стрессовое состояние, 

а только лишь воспринимающееся как угрожающее. Позиция данного автора является 

теоретической основной данного исследования.  

В зависимости от стрессора выделяют несколько видов стресса, среди которых 

особое место занимаетпенитенциарный стресс. Лишение свободы – ситуационно-

пролонгированная психогенная травма, связанная с невозможностью удовлетворить 
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потребности, потому считается экстремальной ситуацией для личности со своими 

специфическими раздражителями (стрессоры и фрустрирующие факторы) [5].   

В данном случае основным стрессором выступает вынужденное изменение 

привычного образа жизни и пенитенциарная среда, в которую попадает личность. 

Аналогами вышеуказанного понятия в отечественной литературе являются: 

«психическая дезадаптация», «психопатизация», «тюремизация», «синдром тюремной 

социальной депривации» и др.   

В зарубежной литературе синонимом термина «пенитенциарный стресс» 

является феномен «тюремного стресса», который рассматривается как ситуационная 

стрессовая реакция.   

Е.В. Ермасов определяет тюремный стресс как комплекс психологических 

переживаний индивида в условиях изоляции. Этот феномен является интегральной 

характеристикой физиологических, социальных, социально-психологических 

механизмов адаптации осужденного. При этом отечественный термин 

«пенитенциарный стресс» – состояние, возникающее вследствие изоляции[6].   

М.Е. Сандамирский описал реакцию на стресс в виде нарушения психической 

адаптации осужденных, хотя, само понятие «адаптация осужденного к изоляции» - 

уже и есть стресс [7].  

А.М. Чириков интегрируя различные взгляды на пенитенциарный и тюремный 

стресс дает следующее определение: пенитенциарный стресс – «это комплекс 

психологических переживаний личности, оказавшихся в условиях искусственной 

изоляции» [7]. Такое определение, по мнению автора, позволяет рассматривать 

пенитенциарный стресс как психологический. С. Б. Пономарев и соавторы, в свою 

очередь, дают следующее определение пенитенциарному стрессу – это 

специфическое явление, спровоцированное, в первую очередь, социальными 

причинами – вынужденной изоляцией от привычного окружения [3].  

В.И. Петров и соавторы определили пенитенциарный стресс как расстройство 

адаптации [5]. При этом особенное внимание уделялось бытовым условиям 

осужденных.  

Проанализировав подходы к изучению пенитенциарного стресса (Бартол К., 

2004 ; Ермасов Е.В., 2009; Пирожков В.Ф., 2001 [6]; Пономарев С.Б., 2008; 

Сандамирский М.Е., 2001; Чириков А.М., 2012), наиболее точным будет определить 

данный феномен следующим образом: пенитенциарный стресс – это субъективная 

реакция целого комплекса психологических переживаний человека, оказавшегося в 

условиях изоляции, на стрессоры как фактор пенитенциарной среды, вызванных 

социальной изоляцией (ограничением социальной свободы)[7].  

Факторы, влияющие на формирование пенитенциарного стресса условно можно 

разделить на внешние и внутренние. К первостепенным внешним факторам относят 

стрессоры, связанные с воздействием пенитенциарной среды. Второстепенным 

внешним фактором можно считать криминогенные характеристики. Внутренними 

факторами могут стать индивидуально-психологические характеристики личности и 

ее актуальное состояние (фрустрация и тревога).  

В качестве стабилизирующего фактора, определяющего характер переживания 

стресса, выступает механизм преодоления стресса.  

Предназначение преодолевающего поведения состоит в том, чтобы как можно 

лучше адаптировать человека к требованиям ситуации путем овладения, ослабления 

или смягчения этих требований, тем самым редуцируется стрессовое воздействие 

ситуации. Переживание стресса в экстремальных условиях приводит к выработке того 
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или иного типа психологической защиты, например, отрицание, проекция, регрессия, 

замещение, подавление, интеллектуализация, компенсация, изоляция и др. Чем 

больше выражена психологическая защита, тем меньше значение психогенного 

фактора и наоборот. Реакция на лишение свободы у каждого осужденного 

индивидуальна.   

В своей статье «Психологический стресс в условиях изоляции» Е. Ермасов 

упоминает исследование немецкого ученого Г. Кете. Оно посвящено анализу 

наказания, связанного с лишением свободы, с позиции психологии переживания. 

Каждый заключенный индивидуально проходит процесс. Результаты исследования 

взаимовлияния факторов личности и факторов окружающей среды при объяснении 

самочувствия в условиях заключения Г.Кеттепредложилв виде схемы:  

 
Эксперимент Кетте проводился в уголовно-исправительном учреждении Гарстен 

в Верхней Австрии («мужском исправительном учреждении закрытого типа»). 

Результат эксперимента: заключенные не справляются со стрессом разнообразных 

мер принуждения[6].   

Повседневная жизнь тюрьмы делают осужденного больным. Социальные 

работники и психологи пытаются облегчить негативную реакцию стресса путем 

кризисной интервенции. Тем не менее, все приводит к деструкции личности. 

Повседневная жизнь в тюрьме отличается искусственностью, обособлением, 

парализующими навыками и плохим общим самочувствием, соответствующим 

ограниченному выбору окружающей среды. В этой обстановке коррекционные 

программы терпят неудачу. «Не ресоциализация, а десоциализация является 

общепринятым в большинстве случаев последствием» -утверждает Е. Ермасов[6].  

Возложение разнообразных деприваций ведет не к перемене взглядов согласно 

теории «усовершенствования», а скорее к потребности в возмездии и мести. Чтобы 

оправдать мотивацию потерпевшего несправедливость, осужденный сначала 

направляется против охранников и тюремного руководства, а затем против ценностей 

общества, которое оправдывает такую исправительную политику [7].  

Асоциальная среда и условия содержания в ситуации несвободы вызывает 

сверхсильную нагрузку на личность. Как следствие,тюремный стресс неизбежен для 

каждого индивида, оказавшегося в условиях изоляции (социальной депривации) и  

оказывает отрицательное влияние на психику индивида, при отсутствии 
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профилактики способствует появлению личностных девиаций, что в свою очередь не 

способствует основной цели  -исправлению осужденного. 
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THE FORMATION OF SOCIOCULTURAL COMPETENCE IN 

 THE FOREIGN LANGUAGE TEACHING PROCESS ON  

THE BASEMENT OF MULTIMEDIA TECHNOLOGIES 

 

When we talk about sociocultural competence it is important to remember that it has 

become a significant part of foreign language teaching, it has become a crucial part in the 

educational processes due to the globalization process. According to Manfred Steger (2003, 

P.69), ''cultural globalization refers to the intensification and expansion of cultural flows 

across the globe‘‘. It is, in my opinion, amazing how information is easily shared nowadays 

thanks to globalization.  

There are a number of different theories of sociocultural competence, which mostly 

reveal the interdependence of culture and language and draw some implications for 

language teaching. Each of these theories has provided professionals in the field with 

valuable tools and paved the way towards a culture-based pedagogy. 

Sociocultural competence can be defined as the students‘ ability to accomplish proper 

cross-cultural communication (Sut, 2003). Juan C (2006) describes a person with some 

degree of sociocultural competence as someone, who is able to see relationships between 

different cultures - and is able to mediate, that is interpret each in terms of the other, either 

http://zagr.org/25.html
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for themselves or for other people. It is also someone who has a critical or analytical 

understanding of their own and other cultures, someone who is conscious of their own 

perspective, of the way in which their thinking is culturally determined, rather than 

believing that their understanding and perspective is natural. In the approach of Z.I. 

Nikitenko and O.M. Osianova (2005) sociocultural competence is represented in knowledge 

of the language (non-equivalent and normal vocabulary), knowledge of national culture, and 

the norms of behavior. I suggestwe define sociocultural competence as the ability to behave 

appropriately in the specific situations and to choose the appropriate form of social 

etiquette, to decode the social code of the partner and to use different vocabulary. 

According to the Common European Framework (2005), sociocultural competence 

involves five elements: 

- Attitudes: curiosity and openness, readiness to suspend disbelief about other cultures 

and belief about one's own. 

- Knowledge: of social groups and their products and practices in one's own and in 

one's interlocutor's country, and of the general processes of societal and individual 

interaction. 

- Skills of interpreting and relating: ability to interpret a document or event from 

another culture, to explain it and to relate it to documents from one's own. 

- Skills of discovery and interaction: ability to acquire new knowledge of culture and 

cultural practices and the ability to operate knowledge, attitudes, and skills under the 

constraints of real-time communication and interaction. 

- Critical cultural awareness/political education: an ability to evaluate critically and on 

the basis of explicit criteria perspectives, practices and products in one's own and other 

cultures and countries. 

Sociocultural competence is comprised of the following attitudes and skills: 

- observing, identifying and recognizing 

- comparing and contrasting 

- negotiating meaning 

- dealing with or tolerating ambiguity 

- effectively interpreting messages 

- limiting the possibility of misinterpretation 

- defending one's own point of view while acknowledging the legitimacy of others 

- accepting difference 

And what does it actually take to develop students‘ sociocultural competence? 

Nowadays a great attention is given to sociocultural component in teaching a foreign 

language which is a requirement for the appropriate use of a foreign language in specific 

cultural situations. Marianne Celce Murcia (2008) points that culture should be taught as a 

process. She describes in detail an interactive process that relates target and native 

languages, cultures, and perceptions. The process incorporates the following eight basic 

stages, the first five of which are primarily teacher-associated and the final three are student-

associated: 

1. Identification of a cultural theme 

2. Presentation of cultural phenomena 

3. Dialogue (target/native cultures) 

4. Transition to language learning 

5. Language learning 

6. Verification of perceptions (target/native culture) 

7. Cultural awareness 
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8. Evaluation of language and cultural proficiency. 

She proposes organizing instruction around four basic categories: 

- Convention, which provides students with information about the common everyday 

behavior of people; 

- Connotation, which helps students develop their skills to recognize that the meaning 

of a word is determined by each individual's frame of reference; 

- Conditioning, which helps students develop observational and interpretive skills and 

understand that the actions of individuals reflect an already established cultural frame of 

reference; 

- Comprehension, which helps students develop the skills of analysis and hypothesis 

formation, thereby recognizing that the behavior of one person does not necessarily reflect 

the behavior of society as a whole. 

According to my own experience, the best way to integrate sociocultural aspects into 

foreign language acquisition is the integration of multimedia technologies. The term 

―Multimedia‖ was first used by Bobb (Bob) Goldstein in 1996. Tay Vaughan declared 

“Multimedia as combination of text, graphic art, sound, animation, and video that is 

delivered by computer‖. There are four educational stages of CLC (cognitive-linguocultural 

competence) according to S.S. Kunanbayeva:  

1. Understanding/knowledge (self-study) – visuals; 

2. Informative-accumulative – analyzing and evaluating; 

3. Pragmatically-representative - examining beliefs, assumptions, and opinions and 

weighing them against facts;  

4. Context-communicative - criticizing the arguments with the explanations. 

Moreover, based on Edgar Dale’s Cone of Learning, on average, people remember: 

10% of what they read, 

20% of what they hear, 

30% of what they see, 

50%of what they hear and see -> which is a multimedia approach. 

For instance, if we take a goanimate.com website as an example we see the advantages 

of using it since it is a great tool for foreign language teachers to create interesting videos 

that can be utilised in a classroom while practising speaking or listening skills. So that, the 

benefits of using animated video in the classroom: 

 
According to ZhannaKorotkikh an effective intercultural training can increase the 

learner's capacity for intercultural awareness, intercultural sensitivity and intercultural 

competence, thus enabling him or her to function effectively in intercultural context. 
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In conclusion, applying a single model of intercultural training may not sufficiently 

prepare participants to function properly or effectively in a new cultural environment. Better 

results can be achieved through a combination of several training models including the 

multimedia integration accordingly: case studies, group works, critical-incident case studies 

based on real-life experience of the learners, simulations, role playing, team projects, 

experiential learning. As a teacher of English and French languages I believe that nowadays 

students need to be taught within the technological aspects consideration. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ МЕДИТАЦИИ В ПРАКТИКЕ  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ВУЗЕ 

 

Медитация (от лат. meditatio — размышление) — тип упражнений по тренировке 

концентрации внимания, используемый в оздоровительных целях, для выработки 

контроля над течением своих мыслей и эмоций или для вхождения в особое 

религиозно-психическое состояние «памятования» 

Одним из пионеров исследования воздействия медитации на здоровье человека 

был кардиолог Герберт Бенсон  из Гарвардской медицинской школы. В результате 
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данных исследований было обнаружено, что даже сильно упрощенная форма 

медитации оказывает устойчивое положительное влияние на физиологию, 

выражающееся в изменении ритма сердца, улучшении обмена веществ и частоты 

дыхания. В 1975 году в свет вышла его книга «Реакция релаксации» 

(«TheRelaxationResponse») 

Существует множество техник медитации. Во время медитации практикующему 

обычно требуется принять определѐнную позу, иногда применяются чѐтки и другие 

вспомогательные предметы. Объектом концентрации обычно служат ощущения 

внутри организма, внутренние образы, реже эмоции. Иногда объектом концентрации 

может быть внешний физический предмет. Медитация может сочетаться с 

дыхательными упражнениями. 

Медитация с древности является частью духовной практики во многих 

религиозных традициях, особенно распространена в буддизме и индуизме, является 

важной составляющей йоги. 

Техники медитации. В основном они разделяются на Активные и Пассивные 

практики медитации: 

Пассивная медитация – заключается в процессе погружения в транс при помощи 

статичных позиций (поза Лотоса, позиции Йоги, просто в положении лежа или стоя) 

и, несомненно, техник самовнушения или отвлечения. Наиболее часто в таких 

случаях используются отвлекающие предметы, к примеру, свеча, маятник, зеркало и 

многое другое. Также для этого применятся Мантры или внутренний диалог. 

Активная медитация – заключается в процессе погружения в транс с помощью 

монотонного повторения разнообразных физических упражнений либо же 

физического напряжения, благодаря которому полностью блокируется мыслительный 

процесс и человек, таким образом, погружается в состояние транса. Техники такого 

рода, довольно часто практикуют мастера различных боевых искусств и, в некоторых 

случаях, применяют их непосредственно в своих тренировках. 

Согласно отчѐту Национального института здоровья США, самыми 

распространѐнными формами медитации являются медитации памятования и 

трансцендентальная медитация. 

1) Медитация памятования  — традиционная для буддизма форма медитации, 

объединяет целую группу техник. При самой распространѐнной технике 

медитирующий изначально сосредотачивается на тонком ощущении воздуха, 

касающегося ноздрей при вдохе и выдохе. Затем, по мере роста мастерства, объекты 

для медитации меняются. Многие другие техники медитации являются 

производными от данной. 

2) Дзадзэн — практика медитации памятования, традиционная для Японии. 

Существует форма медитации дзадзэн при прогулке. 

3) Трансцендентальная медитация — медитация с концентрацией на мантре — 

слове, звуке или фразе, повторяемой медитирующим вслух или мысленно. Самой 

известной является мантра «Ом». 

Среди других известны: 

Мудры (положение рук). Существует два положения  рук: Гьяна мудра (мудра 

«знания»), Брахма мудра или Витара мудра (мудра «отречения»). 

Положите правую руку на правое колено, а левую руку — на левое колено. 

Ладони направлены вверх, кончики указательного и большого пальцев касаются друг 

друга с легким нажатием. Остальные пальцы прямые. 
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Таблица 1. Виды медитации. 

 
Медитация на 

пустоте 

 

медитация со сосредоточением на отсутствии мыслей. Часто 

является следующим этапом для других форм медитации. По 

словам ДжиддуКришнамурти из книги «Медитации», при 

длительной медитации на безмыслии исчезают все виды мыслей, 

желаний и прекращается осознавание своего я — почти 

полностью исчезает дыхание, устанавливается состояние 

глубокого покоя, после которого внутреннее сознание человека 

освещается светом, вызывающим состояние невыразимого 

блаженства. В этом состоянии человек может находиться очень 

долго, не осознавая окружающего. По утверждению Далай-ламы 

XIV, такая медитация может вызвать вслед за собою особое 

состояние всеосознавания, называемого на Востоке 

«Просветлением» 

Кундалини-

медитация 

медитация со сосредоточением на чакрах. Обычно проводится 

лѐжа 

Тратака медитация на пламя свечи в тѐмной комнате 

Сатипаттхана буддийская медитация со сосредоточением на созерцании тела, 

чувств, ума, объектов ума. Подробно описана в Махасатипаттхана 

сутре. В популярной «ньюэйдж» литературе по ошибке называют 

Випассаной, тогда как на самом деле випассана—это опыт и 

результат получаемый от практики Сатипаттханы 

Анапанасати традиционная буддийская медитация со сосредоточением на 

дыхании. Подробно описана в Анапанасати сутре 

Випассана Достижение внутреннего прозрения, достигаемое посредством 

практики Сатипаттханы и Анапанасати. Так же посредством 

практик Анапанасати и Сатипаттханы достигаются джханы 

Медитация на 

внутренний свет и 

звук 

медитация со сосредоточением на внутреннем свете и звуке 

(Наам, Шабд, Слово) 

СахаджМарг медитация с сосредоточением на биении сердца 

 

Для медитации используются различнейшие позы: сидя, лѐжа и стоя. Позы в 

йоге называются асаны, определенные из них — для медитации. Широко известны в 

буддизме и индуизме, а также в современной традиции, — поза лотоса, полулотоса, 

бирманская поза (от слова Бирма), и поза на коленях. Медитация может выполняться 

в движении: при ходьбе (например, кинхин) или работе. 

Самая известная поза для медитации такова: сидя, глаза закрыты, спина 

выпрямлена, голова чуть опущена, ноги скрещены, руки лежат на коленях ладонями 

кверху, ладони раскрыты, большие и указательные пальцы соединены. 

Для большинства техник медитации характерно глубокое сосредоточение на 

монотонно повторяющемся действии. В результате исследований было обнаружено, 

что даже сильно упрощенная форма медитации оказывает устойчивое положительное 

влияние на физиологию, выражающееся в изменении ритма сердца, улучшении 

обмена веществ и частоты дыхания. Поэтому медитацию можно использовать на 

занятиях физической культуры. Например, во время повторяющихся упражнений. 

Это поможет студентам снизить нагрузку на сознание, а следовательно улучшить  их 

физическое состояние. 
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Рисунок 1. Релаксационные асаны 

 

Практикуя медитацию, Вы будете отдыхать не только телом, но и душой. Вы 

познаете, таким образом, другой мир, духовный мир своего подсознания. Умение 

медитировать никогда не помешает, наоборот, позволит Вам следить за своим 

здоровьем, искать ответы, на интересующие Вас вопросы внутри себя, в своем 

разуме.  
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ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ В ВУЗЕ 

 

В современном мире каждый понимает необходимость занятий физической 

культурой и спортом для полноценного развития здоровой, физически и 

интеллектуально развитой личности. В условиях повального дефицита времени, 
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особенно у студенческой молодежи, необходимо внедрять новые современные 

тенденции и активно использовать различные спортивные течения для поддержания 

здоровья в условиях постоянной эмоциональной и интеллектуальной нагрузки.  

Современные технологии делают доступными новейшие виды спортивного 

инвентаря и активно совершенствуют классические. Тренажеры последнего 

поколения становятся безопаснее и доступнее для использования широкими массами 

населения. Ярким примером этого является фитбольный мяч.  

Появлением этого чудо-тренажера мы обязаны швейцарскому врачу-

физиотерапевту СюзанКляйнфогельбах, которая придумала его в 50-х годах 

прошлого столетия. Отсюда и второе название - швейцарский мяч. Поначалу его 

использовали исключительно в лечебных целях - для реабилитации больных с 

нарушениями в центральной нервной системе, то есть лечили больных церебральным 

параличом [1]. 

Свой вклад в развитие фитбола внесла и американка - врач-физиотерапевт 

Джоан Познер Мауэр, которая в 80-х годах использовала мяч для восстановления 

больных после травм позвоночника. 

Все гениальное просто. Может быть поэтому изобретение фитбола (fit - 

оздоровление, ball - мяч) сравнивают с изобретением простого колеса. Еще несколько 

лет назад об этом чуде никто и не слышал. Вернее, фитбол применяли 

профессиональные тренеры, но о массовом использовании не могло быть и речи [2]. 

Сегодня, наоборот, вы не найдете зала, где бы эти яркие мячи не бросались в глаза, не 

говоря уже про групповые классы или индивидуальный тренинг. 

Занятия фитболом дают уникальную возможность воздействовать на все мышцы 

спины. 

Фитнес еще не знал таких упражнений, которые бы одновременно повышали 

тонус мышц, улучшали их взаимную координацию, развивали равновесие, улучшая 

работу вестибулярного аппарата, и вдобавок работали на рельеф сразу всего тела. 

Более того, эксперты фитнеса советуют качать пресс только на мяче. И все потому, 

что при этом будет работать не только сам пресс, но и мышцы-разгибатели спины. В 

жизни эти мышцы работают с прессом единым «фронтом», образуя мышечный корсет 

талии, а в тренажерном зале и то и другое приходится качать раздельно. По-другому 

просто не получится, вернее, раньше не получалось. Фитбол решает эту проблему на 

сто процентов. 

В наше время мяч одинаково верно служит и больным и здоровым. Применяется 

на самых разнообразных, тренировках: от йоги до спортзала в университете.  

Упражнения на фитболе позволяют:  

1) укрепить сердечную мышцу, улучшает работу по кровоснабжению всех 

органов тела, нормализует кровяное давление; 

2) улучшить работу легких, увеличивает глубину дыхания; 

3) улучшить работу позвонков, обеспечивает активную деятельность мышц  

4) спины, плеч, поясницы, грудной клетки, шеи, живота, рук и ног; 

5) иметь великолепную фигуру и избавиться от болей в суставах, нормализуя 

их функционирование; 

6) растягивание на мяче способствует великолепному восстановлению  

7) организма после физических нагрузок; 

8) переход от напряжения мышц к расслаблению при выполнении упражнений, 

лежа на мяче, способствует снятию психо-эмоционального напряжения, что просто 

необходимо в наше стрессовое время[3]. 
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Упражнения на мячах фитболах укрепляют разные группы мышц:мышцы 

ягодиц, внешней поверхности бедер, косые мышцы живота,  мышцы ягодиц, пресса, 

бедер, нижней части спины, задней поверхности бедер, нижней части спины, пресса, 

задней поверхности бедер, мышцы внутренней поверхности бедер, мышцы нижней 

части спины, косые мышцы живота и многие другие [4]. 

Вот несколько упражнений с фитбольным мячом: 

 
       Рис. 1                             Рис. 2                                  Рис. 3 

 

Встаньте на колени, прислонитесь правым боком к мячу, правая рука на мяче, 

левая нога вытянута в сторону параллельно полу (рис. 1). Задержитесь в этом 

положении на один счет, затем приведите к мячу левое колено и снова вытяните ногу 

в сторону. Повторите 12 раз. Поменяйте стороны. 

Примите упор лежа, голени на мяче. Поднимите левую ногу (рис. 2.), 

задержитесь на один счет и вернитесь в исходное положение. Поднимите правую 

ногу; опустите. Повторите 12 раз. 

Встаньте спиной к мячу и положите на него правую стопу; правая нога согнута. 

Поднимите руки вверх (рис. 3.). Удерживая левую ногу прямой, наклонитесь вперед и 

потянитесь к левой стопе. Вернитесь в исходное положение. Повторите 12 раз; 

поменяйте стороны.  

 
      Рис. 4                                   Рис. 5                                Рис. 6  

 

Примите позу планки, предплечья на мяче, ладони сцеплены в замок. Медленно 

поднимите правую ногу так высоко, как только можете (рис. 4). Вернитесь в исходное 

положение, поднимите левую ногу; опустите. Повторите 12 раз.  

Встаньте лицом к мячу, упритесь в него ладонями, руки прямые. Поднимите 

правую ногу параллельно полу (рис. 5). Приведите правое колено к мячу, задержитесь 

на один счет и снова вытяните ногу назад. Повторите 12 раз, поменяйте стороны.  
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Сядьте на мяч и шагайте стопами вперед, сползая с мяча до тех пор, пока вы 

сможете опираться на него только лопатками. Поднимите бедра (рис. 6). Медленно 

опустите бедра, так чтобы ягодицы почти коснулись пола; вернитесь в исходное 

положение. Повторите 12 раз. 

 
            Рис. 7                            Рис. 8                            Рис. 9 

 

Лягте на спину, зажав мяч между стоп. Перекатитесь на правое бедро и правое 

предплечье; прижмите левую ладонь к полу позади себя. Сожмите мяч и поднимите 

ноги как можно выше (рис. 7). Задержитесь на один счет, вернитесь в исходное 

положение. Повторите 12 раз, поменяйте стороны. 

Лягте на спину, руки на полу вытянуты за головой, пятки на мяче. Напрягите 

пресс, медленно поднимитесь и коснитесь носков пальцами рук (рис. 8). Медленно 

вернитесь в исходное положение. Повторите 12 раз.  

Сядьте на мяч, отклонитесь назад и прижмите ладони к полу, пальцы развернуты 

в стороны; вытяните ноги параллельно полу. Приведите правое колено к груди (рис. 

9); вернитесь в исходное положение; приведите левое колено к груди. Повторите 12 

раз. 

 
          Рис. 10                          Рис. 11                           Рис. 12 

 

Примите позу планки, предплечья на мяче, ладони сцеплены в замок. Согните 

правую ногу и коснитесь коленом мяча (рис. 10). Быстрым движением вернитесь в 

исходное положение и согните левую ногу. Повторите 12 раз. 

Лягте на спину, ладони на затылке, локти разведены в стороны, мяч зажат между 

стоп, ноги вытянуты над полом. Поднимите левое плечо и приведите правое колено к 

левому локтю (рис. 11). Вернитесь в исходное положение, выполните в другую 

сторону. Повторите 12 раз.  

Лягте спиной на мяч, ноги согнуты в коленях, руки вытянуты за головой. 

Поднимитесь вверх, держась за воображаемую веревку сначала правой рукой (рис 
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12.), затем левой. Продолжайте, пока не окажетесь в положении сидя. Выполните все 

движения в обратном порядке, чтобы вернуться в исходное положение. Повторите 12 

раз [5]. 
Фитбол это самый модный и популярный инвентарь на данный момент. Он 

очень прост в использовании, не требует больших материальных затрат и 
специальной физической подготовки, поэтому его можно использовать на 
индивидуальных и групповых занятиях в спортивных клубах, школах и 
университетах и для самостоятельных занятий дома. 
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THE ROLE OF DISTANCE LEARNING IN NOWADAYS EDUCATIVE PROCESS 

 

The process of educating children at school age should be carried out on the basis of 

full-time tuition, collective interaction, under the teachers‘ supervision and ongoing 

feedback between the educators and the learners. However, in every school, there is a 

specific group of students that for some reasons are unable to participate in learning in that 

―model‖ way. It can be children, who cannot attend school every day due to special 

restrictions caused by some illness, or children who are forced to miss classes during the 

exacerbation of chronic diseases, or, finally, the children with disabilities. Such students 

require individual and specified approach in teaching. 

This article is an attempt to justify the conclusion that distance learning is perfectly 

suited to the need of a pupil with special needs to gain a quality education. Additionally, 

distance learning allows a child to find the best way of successful life adaptation.  

Taking into account that this article is dedicated to distance learning type, one should 

firstly remove the ambiguities that are caused by the common confusing of the types of 

learning. 

A terms-explanatory and comparing table: 
Type of learning Definition 

online /virtual 

learning or e-

learning 

is a convenient term to cover a range of uses of technology for teaching 

and learning. 

open learning is primarily a goal, or an educational policy. It is a philosophy about the 

way people should produce, share, and build on knowledge. 

It was stated in Cape Town Open Education Declaration 

distance learning is less a philosophy and more a method of education. 

Distance learning is providing education to students who are separated 

by distance and in which the pedagogical material is planned and 
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prepared by educational institutions. [1] 

However, distance education programs may not be open.  

flexible learning is the provision of learning in a flexible manner, built around the 

geographical, social and time constraints of individual learners, rather 

than those of an educational institution 

Flexible learning may include distance education, but it also may 

include delivering face-to-face training in the workplace or opening the 

campus longer hours or organizing weekend or summer schools. 

 

We shouldn‘t forget that one rarely deals with a certain type of learning in it‘s pure 

state. All types are tend to overlap. That is seen particularly strongly in case of distance 

education. To be precise, one cannot name a completely open learning system (for instance, 

there are required minimum levels of literacy). The uniting point is that all types of learning 

mentioned in the table provide alternative means of high quality education or training for 

those who either cannot take conventional, campus-based programs, or choose not to. 

Distance education has gone through several stages of development that are 

metaphorically called ―generations‖. The progression from generation to generation is 

caused mainly by technological advancement and changes in educational theory. There were 

several attempts to define stages/generations of distance learning development. They can be 

seen on the table below: 
Garrison (1995) [in Peters, 1998] 

1
st 

Correspondence – single medium (print) – mass production of content 

2
nd

 Teleconferencing – audio – communications network – synchronous 

3
d 

Multi-media, computer-assisted learning and communication – interaction 

with content 

Lauzon and Moore (1989) 

1
st 

Correspondence – single medium (print) – mass production of content 

2
nd

 Teleconferencing – audio – communications network – synchronous 

3
d 

Multi-media and computer-assisted learning – interaction with content 

4
th

 Student control and sharing collective intelligence – Internet/WWW 

Guglielmo (1998) 

 Correspondence – single medium (print) – mass production of content 

2
nd

 Multi-media and computer-assisted learning – interaction with content 

3
d 

Group communication – Internet/WWW communication technologies 

Taylor (1999 and 2001) 

1
st 

Correspondence – single medium (print) – mass production of content 

2
nd

 Teleconferencing – audio – communications network – synchronous 

3
d 

Multi-media and computer-assisted learning – interaction with content 

4
th

 Flexible learning via online delivery – communication enhanced online 

5
th

 Intelligent flexible learning – automated content and responses and 

campus portals 

Moore and Kearsley (2005) 

1
st 

Correspondence – single medium (print) – mass production of technology – 

correspondence 

2
nd

 Radio and television broadcasting 

3
rd 

Combined approach – correspondence assisted by broadcasting (open 

universities) 

4
th

 Telelearning – interactive audio/video conferencing 

5
th

 Online delivery – multimedia interactive content with online 

communication and support 
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From that table one can see, that the peak of distance learning development is marked 

by intelligent flexible learning [3]. Regardless the differences in terms, one cansee, that the 

elaboration of distance education goes from the usage of single medium (print) to the state 

when an education becomes a fully communicative and autonomous process. In fact, such 

state is still experimental, because it demands applying of such things as: well established 

institutions (universities and schools), Web 2.0 tools, social software, visual worlds, 

multimedia tools (such as You Tube) etc. 

Being briefer, in its historical development, distance education has gone through three 

information exchange stages: by regular mail (exchange of parcels), case-technologies, 

network technologies (telecommunications, e-mail, Internet, real chat, etc.). 

The advantages of distance learning are: 

1) Probated teaching methods, tested over time and used to large groups of students; 

2) The absence of quantitative restrictions for students on individual courses; 

3) Individualization of learning, allowing students to choose their own pace and 

schedule of learning activities; 

4) Enabling the choosing of a teacher, who is an expert on a particular subject matter 

[6]. 

Besides the usage of traditional textbooks, students are gaining an ability to access a 

large variety of text, audio and video information, testing. They can deliver the works they 

prepared and communicate to each other over long distances easier to an extend. This 

provides flexibility, variability, accessibility, convenience and the speed of communication 

for students. The essence of distance education is to maximize the benefits of the self-

education, to create an environment where there is no teacher but a student is a key figure in 

the learning process. 

An indicator of the efficiency and effectiveness of distance learning is an increased 

informative competence of students, the formation of new ways of world understanding, the 

broadening of one‘s horizons, the lack of children's fear of the subject or a teacher, the 

absence of fear of the subject or a teacher,  the general lack of underachieving. 

There are several groups of individuals in need of distance education: 

1) Individuals of all ages living in the underdeveloped regions of the country, far from 

the centres of higher education; 

2) Individuals wishing to acquire new knowledge or to get higher / second degree; 

3) A vast contingent of educational services consumers, preparing for entering higher 

education institutions; 

4) Individuals who are not able to receive educational services in the traditional 

education system due to the limited capacity of the system, the impossibility to combine 

study with work and other specific conditions (rural residents, athletes, shift workers, 

nomads, etc.); 

5) Individuals undergoing military service in the ranks of the armed forces, and of 

retired officers and their families; 

6) Individuals who have medical restrictions for on-campus education being held in 

stationary conditions (the disabled, the wounded who are treated in hospitals, persons in 

need of home training, etc.); 

7) Professionals who need career enhancement training (managers, teachers etc.) 

8) Individuals connected with the penitentiary system (prisoners and staff of 

correctional facilities); 

9) Individuals who wish to receive education in foreign educational institutions; 
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10) All categories of consumers of distance education services, one way or another, 

are not able to study in the traditional way and for them the distance education is often the 

only opportunity to receive a degree. 

Distance education corresponds to two basic principles of modern education - 

"Education for All" and "Lifelong learning (LLL)", because this form of education is 

available for the most remote from the capital cities, where other learning opportunities are 

almost absent. One does not need to leave one‘s place of residence, family, work and pay 

for travel and accommodation expenses. In addition, the cost of DE is 40-60% less that the 

cost of traditional education. And it has a solid pragmatic value. Students are given more 

freedom in choice of the sequence of studying of subjects, flexibility of learning pace, direct 

communication with a particular teacher. 
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ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКИЕ РЕАЛИИ КАК НЕОБХОДИМЫЙ ЭЛЕМЕНТ 

УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА УРОКАХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

  

Знание иностранных языков создаѐт базу для межкультурной коммуникации. 

Однако, помимо знания грамматических и лексических норм, межкультурная 

коммуникация затрагивает также проблему взаимодействия языка и культуры. Е. М. 

Верещагин и В. Г. Костомаров являются основоположниками исследования языка и 

культуры в качестве единого целого, они же ввели термин «лингвострановедение». 

Ученые дали ему следующее определение: «лингвострановедение – это аспект 

преподавания русского языка иностранцам, в котором с целью обеспечения 

коммуникативности обучения и для решения образовательных и гуманистических 
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задач лингводидактически реализуется кумулятивная функция языка и проводится 

аккультурация адресата, причѐм методика преподавания имеет фило-логическую 

природу - ознакомление проводится через посредство русского языка и в процессе его 

изучения»[1].  

 Термин «лингвострановедение» раскрывает сочетание двух направлений: 

изучение языка и наличие определѐнной базы сведений о стране изучаемого языка. 

Однако основным объектом при этом является не сама страна, а культурные аспекты 

жизни и языка данной страны. Этот терминологический момент вызвал 

лингвистические споры между многими учѐными-лингвистами, такими, как 

Г.Д.Томахин, В.Г.Костомаров, Е.М.Верещагин и т.д., так как считалось, что более 

корректным является термин «культуроведение». Однако термин 

«лингвострановедение» уже прочно вошел впрактику преподавания иностранных 

языков. 

Необходимо учитывать также тот факт, что нельзя смешивать функции и 

особенности обычного страноведения и лингвострановедения в виду значимой 

разницы между данными понятиями.  

Одним из основных объектов лингвострановедения являются реалии стран 

изучаемого языка. Термин «реалия» имеет несколько определений, существует 

определѐнная классификация реалий. Однако, что же такое реалии в контексте 

именно страноведения?  

 Реалии — это реальные факты, касающиеся быта, культуры, истории страны 

изучаемого языка, героев, традиций, обычаев. 

 Реалия - предмет, вещь, материально существующая или существовавшая. 

Согласно словарным определениям, реалии - это «предметы материальной 

культуры». В лингвистике реалиями называют слова и выражения, обозначающие эти 

предметы, а также устойчивые выражения, содержащие в себе такие слова. [2] 

Лингвострановедческие реалии представляет собой особые единицы: 

1) Они отражают государственный, экономический, географический и 

культурный уклад страны; 

2) Однако, реалия — это слово, называющее объекты, характерные для жизни 

одного народа и чуждые другому. [3] 

Частично, лингвострановедческие реалии можно определить как 

безэквивалентную лексику, что подразумевает собой отсутствие соответствия 

лексической единицы одного языка в лексике другого языка.  Этот термин также 

впервые был введѐн в употребление Е.М. Верещагиным и В.Г. Костомаровым. Под 

безэквивалентной лексикой они подразумевают «слова, служащие для выражения 

понятий, отсутствующие в иной культуре и в ином языке, слова, относящиеся к 

частным культурным элементам, т.е. к культурным элементам, характерным только 

для культуры А и отсутствующим в культуре В, а также слова, не имеющие перевода 

на другой язык, одним словом, не имеют эквивалентов за пределами языка, к 

которому они принадлежат».  

Примером безэквивалентной лексики является слово beadle, встречающееся в 

английской литературе.  

Рассмотрим определение слова beadle, взятое из интернет-словаря «Академик»:  

Бидл – надзиратель, чиновник.  

Этот концепт не имеет точного перевода в виду различия языковой картины 

мира, так как соответствующего эквивалента должности beadleв наших реалиях не 

http://www.multikulti.ru/jet/files/office6.htm?dfsdf=ssdfsmmvmnbvtr#_ftn1
http://www.multikulti.ru/jet/files/office6.htm?dfsdf=ssdfsmmvmnbvtr#_ftn1
http://www.multikulti.ru/jet/files/office6.htm?dfsdf=ssdfsmmvmnbvtr#_ftn1


340 
 

существует. Подтверждением является пример, взятый из книги «Приключения 

Оливера Твиста»:  

1) Mrs. Mann, the good lady of the house, was unexpectedly startled by the 

apparition of Mr. Bumble, the beadle, striving to undo the wicket of the garden-gate. 

2) На эти вопросы мистер Бамбл давал очень короткие и резкие ответы, так как 

недолговечная приветливость, какую пробуждает в иных сердцах джин с водой, к 

тому времени испарилась, и он снова стал бидлом. 

Что же такое лингвострановедческие реалии в контексте иноязычного 

образования? 

«Образование средствами иностранного языка предполагает знание о культуре, 

истории, реалиях и традициях страны изучаемого языка (лингвострановедение, 

страноведение). …Включает школьников в диалектику культур, в развитие 

общечеловеческой культуры, в осознание роли разговорного языка и культуры в 

зеркале культуры другого народа».[4] 

Из этого следует, что межкультурная коммуникация, необходимая для 

учащихся, мало возможна без наличия изучения лингвострановедческих реалий 

помимо базовых основ изучаемого иностранного языка, т.к. реалия представляет 

собой «близость между языком и культурой»[5]. Также реалия представляет собой 

«зеркало» изменений общественной жизни: так, например, в 80-е годах ХХ века в 

языке английской прессы появилась новая реалия, обозначающая происходивший на 

тот моментполитический процесс – perestroika. Рассмотрим определение реалии 

perestroika, взятое из Encyclopedia Britannica:  

Perestroika, program instituted in the Soviet Union by Mikhail Gorbachev in the mid-

1980s to restructure Soviet economic and political policy. 

Вывод: слово perestroika, несмотря на наличие в английском языке слова 

reconstruction, не заменено им и не переведено, следовательно, оно может считаться 

новой реалией.  

Рассмотримтакжеконтекстныйпримерсловаperestroika 

вотдельновзятомпредложении:  

 Economically, Perestroika called for de-monopolization and some semi-private 

businesses to function, ending the price controls established by the government for the past 

seven decades. 

Данный пример также является доказательством непереводимости слова 

perestroikaв виду различия языковой картины мира и, соответственно, культурного 

компонента данной реалии.  

Появившийся новый иностранный концепт в английском языке демонстрирует 

своим примером необходимость постоянного изучения учащимися 

лингвострановедческих реалий изучаемого языка.  

Из всего сказанного можно сделать вывод, что лингвострановедческая реалия в 

обучении иностранному языку в принципе необходима в роли лингвистического 

ключа к расширению границ понимания определѐнных лексических единиц с прямого 

смысла до переносного значения, появляющегося у определѐнного слова в контексте 

отдельно взятой фразы. 

Что же значат лингвострановедческие реалии для казахстанского иноязычного 

образования?  

В нынешнее время английский язык занял позицию лидирующего средства 

межкультурной коммуникации. В связи с этим происходят изменения в национальной 

системе образования Казахстана. Предполагается, что преподавание английского 

http://www.multikulti.ru/jet/files/office6.htm?dfsdf=ssdfsmmvmnbvtr#_ftn1
http://www.multikulti.ru/jet/files/office6.htm?dfsdf=ssdfsmmvmnbvtr#_ftn1
https://www.britannica.com/place/Soviet-Union
https://www.britannica.com/biography/Mikhail-Gorbachev
https://www.britannica.com/topic/soviet-government-unit
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языка в школах Казахстана необходимо перевести на новый, более современный и 

интерактивный уровень. Подобные изменения необходимы для создания в Казахстане 

«этнокультурного образовательного пространства».  

Итак, основной задачей этнокультурного образования является воспитание 

поликультурной личности, знающей родной, государственный и иностранный языки, 

которые, по мнению С. С. Кунанбаевой, являются: 

 средством межкультурного общения; 

 средством познания чужой и своей национальной культуры, своего и других 

языков;  

 инструментом свободной ориентации и жизнедеятельности в современном 

поликультурном и мультилингвальном мире; 

 ценностной базой для ориентации и выбора коммуникативного поведения и 

невербальных норм взаимодействия с учетом специфики развития и состояния стран, 

регионов, мировой цивилизации [6].  

Воспитание поликультурной личности в Казахстане не является возможным без 

методологически грамотного подхода к обучению лингвострановедческим реалиям 

изучаемого языка, поэтому необходима разработка новой и эффективной методики 

преподавания иностранного языка для учащихся школ и тем более – высших учебных 

заведений, предполагающая в своей основе не только изучение грамматических норм, 

но и лингвокультурологических аспектов английского языка.  

Именно поэтому можно считать, что лингвострановедческие реалии на уроках 

иностранного языка в общеобразовательных школах Казахстана необходимы в 

качестве базового элемента учебного процесса, т.к. одновременно: 

1) происходит обучение лексическим и грамматическим нормам языка в целом;  

2) параллельно ведѐтся изучение культурных традиций и отражение их в 

лексическом запасе изучаемого языка, что, в свою очередь, расширяет кругозор 

учащихся и подготавливает их к возможности активного взаимодействия в процессе 

межкультурной коммуникации.  

Подводя итог, можно сформулировать следующую идею: главная цель 

появления лингвострановедческих реалий в казахстанских школах как необходимого 

элемента для изучения иностранного языка — обеспечение зарождения и развития 

коммуникативной компетенции учащихся в активном процессе международной 

коммуникации, приучение их к восприятию речи иностранного собеседника и 

аутентичных текстов, рассчитанных на уровень носителя языка. 
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В настоящее время в нашей республике происходят изменения всей системы 

образования. Наша страна, встав на путь рыночной экономики, должна 

интегрироваться в мировое экономическое сообщество, в его рынки, в том числе и 

рынок инноваций в профессиональном образовании.  

Развитие образования - это часть социально-экономического развития страны в 

целом, что дает возможность рассматривать инновационные образование как 

основной ресурс инновационного развития государства. 

Общеизвестно, что инновации позволяют быть первыми в жесткой 

экономической конкуренции на мировых рынках и получать солидные дивиденды на 

базе новых технологий. Безусловно, что одним из факторов обусловивших процессы 

реорганизации вузовской (в частности) модели образования являются процессы 

глобализации, затронувшие практически все аспекты нашей жизни, и 

информатизации образовательного процесса, связанных с современными 

компьютерными технологиями. 

Так, Концепция научной, научно-технической и инновационной политики в 

системе образования Республики Казахстан ориентирует систему образования «на 

использование внутренних резервов ее научного, образовательного и инновационного 

потенциала, на структурную перестройку и поиск новых, более эффективных форм 

деятельности, на повышение роли и места учебно-научно-инновационных комплексов 

системы образования в едином комплексе страны» 

Законодательством установлено, что инновационная деятельность в системе 

образования осуществляется в двух основных формах: через реализацию 

инновационных проектов и осуществление инновационных программ. В качестве 

субъектов инновационной деятельности рассматриваются организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, а также иные, действующие в сфере 

образования организации и их объединения.  

Обосновывая тенденции инновационной деятельности в образовании, следует, в 

качестве основных, отметить следующие: 

1) обеспечение реализации приоритетных направлений государственной 

политики Республики Казахстан в сфере образования; 

2) ориентация инновационной деятельности на приоритеты социально-

экономического развития РК; 

3) учет при осуществлении инновационной деятельности основных направлений 

социально-экономического развития конкретного региона, муниципального 

образования; 

4) обеспечение ориентации на запросы участников образовательных отношений 

– потребителей образовательных услуг, работодателей, работников образовательных 

организаций. 

Отметим, что инновационная деятельность в образовании в настоящее время 

является управляемым и системно регулируемым процессом, а ее направленность 

определяется приоритетами государственной политики в сфере образования. 
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Государственная программа Республики Казахстан «Развитие образования на 

2011–2020 гг. ориентирована на обеспечение высокого качества казахстанского 

образования в соответствии с меняющимися запросами населениями и 

перспективными задачами развития казахстанского общества и экономики; 

повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах 

инновационного социально ориентированного развития страны. Она определяет в 

качестве приоритетных направлений следующие позиции, определяющие 

направленность инновационной деятельности в системе образования: 

−формирование гибкой, подотчетной обществу системы непрерывного 

образования, развивающей человеческий потенциал и обеспечивающей текущие и 

перспективные потребности социально-экономического развития Республики 

Казахстан; 

 −развитие  инфраструктуры  и  организационно-экономических  механизмов, 

обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей; 

−модернизация образовательных программ в системах дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей, направленных на достижение современного 

качества учебных результатов и результатов социализации; 

−создание современной системы оценки качества образования на основе 

принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-

профессионального участия; 

−обеспечение эффективной системы по социализации и самореализации 

молодежи, развитию потенциала молодежи». 

Республиканская  целевая программаразвития образования на 2016–2020 гг. 

ориентирована на «создание условий для эффективного развития казахстанского 

образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, 

отвечающего требованиям современного инновационного социально 

ориентированного развития Республики Казахстан». В качестве приоритетных 

направлений инновационной деятельности рассматриваются следующие: 

1) «создание и распространение структурных и технологических инноваций в 

среднем профессиональном и высшем образовании; 

2) развитие современных механизмов и технологий общего образования; 

3) реализация мер по развитию научно-образовательной и творческой среды в 

образовательных организациях, развитие эффективной системы дополнительного 

образования студентов; 

4) создание инфраструктуры, обеспечивающей условия подготовки кадров для 

современной экономики; 

5) формирование востребованной системы оценки качества образования и 

образовательных результатов». 

Особую роль в реализации инновационной деятельности в образовании в 

настоящее время приобретает целенаправленное формирование ее инновационной 

инфраструктуры.  

Под инновациями в образовании понимается процесс совершенствования 

педагогическихтехнологий, совокупности методов, приемов и средств обучения. 

Именно инновационнаядеятельность не только создает основу для создания 

конкурентоспособности учебного заведения и выпускников на рынке 

образовательных услуг, но и реально способствует личностному росту 

воспитанников. Основными параметрами личностного развития ребенка можно 
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считать его ориентацию на общечеловеческие ценности, гуманизм, интеллигентность, 

креативность, активность, чувство собственного достоинства, независимость в 

суждениях Уровень развития этих качеств можно рассматривать как показатели 

сформированности социальной компетентности и социального становления личности. 

В задачи инновационной педагогики входит развито творческого мышления и 

креативности, развитие способности ставить пород собой личностно и социально 

значимые цели и достигать их;выработку коммуникативных навыков, готовности к 

сотрудничеству; формирование научного мировоззрения и нравственных ориентиров, 

основанных на общечеловеческих ценностях. 

Раскрытию деятельностного потенциала и развитию способностей 

интеллектуально одаренных учащихся, процессам их творческого самовыражения и 

самоактуализации способствует внедрение идеи персонифицированного обучения и 

воспитания, технологий реализации индивидуальных образовательных траекторий; 

создание системы развивающего и развивающегося образования, обеспечивающего 

раннее выявление креативных и когнетивных способностей и воспитание 

интеллектуальной инициативы одаренных детей; формирование когнитивного 

стиляучебной и исследовательской деятельности школьников; реалиазацию идеи 

гармонизацииосновных  учебных и дополнительных дисциплин, развивающих  

рационально-логическоее и эмоционально-образное мышление; создание 

образовательной среды, предоставляющей условия для формирования навыков 

«интеллектуального поведения» личности. 

Таким образом, в современных условиях инновационная деятельность в 

образовании, ориентированная на совершенствование образовательной практики и на 

развитие образовательных систем на основе нововведений, реализуется на всех 

уровнях образования целенаправленной и системно. Ее приоритеты задаются 

основными направлениями государственной политики в сфере образования, 

потребностями социально-экономического развития, запросами внутренних и 

внешних стейкхолдеров образовательных организаций. Именно инновационная 

деятельность призвана обеспечить новое качество образования и создать условия 

развития образовательной системы. 

Система образования призвана обеспечивать достаточно высокий качественный 

уровень выпускаемых специалистов, в особенности, в рамках системы 

профессионального вузовского образования. Определяющим в системе глубины и 

качества такой подготовки должен стать инновационный процесс, который по своему 

содержанию является сложным, взаимовлияющим и взаимообогащающим процессом. 

Выбор инновационно ориентированного пути развития способен обеспечить системе 

образования высокое качество подготовки специалистов и повысить уровень 

интеграции рынка образовательных услуг в рынок труда. Это позволить 

ориентировать современную систему высшей школы не столько на образовательную 

деятельность, сколько на наукоемкую технологически выдержанную систему 

подготовки и переподготовки специалистов. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРИВЫЧКИ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ С 

РАННЕГО ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА 

 

Сегодня сохранение и укрепление здоровья детей - одна из главных 

стратегических задач развития страны. Она регламентируется и обеспечивается 

такими нормативно-правовыми документами, как Закон РК "Об образовании, "О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", а также 

соответствующими Указами Президента Казахстана.  

Как укрепить и сохранить здоровье наших детей? Каким образом способствовать 

формированию физической культуры ребенка с раннего возраста? Как привить 

навыки здорового образа жизни? Когда это надо начинать? Дошкольный возраст 

является решающим в формировании фундамента физического и психического 

здоровья. Ведь именно до семи лет идет интенсивное развитие органов и становление 

функциональных систем организма, закладываются основные черты личности, 

формируется характер. Важно на этом этапе сформировать у детей базу знаний и 

практических навыков здорового образа жизни, осознанную потребность в 

систематических занятиях физической культурой и спортом. 

Изучение проблем детского здоровья в наше время приобретает особую 

актуальность.  

Искусство долго жить состоит, прежде всего, в том, чтобы научиться с детства 

следить за своим здоровьем. То, что упущено в детстве, трудно наверстать. Поэтому 

приоритетным направлением в дошкольном воспитании, сегодня является повышение 

уровня здоровья детей, формирование у них навыков здорового образа жизни (ЗОЖ), 

а также устойчивой потребности в регулярных занятиях физическими упражнения. 

Данные разных исследований показывают, что за последнее время число 

здоровых дошкольников уменьшилось в 5 раз и составляет лишь 10% от контингента 

детей, поступающих в школу.  

Следует отметить отсутствие у детей физических качеств (усидчивости, умения 

напрягаться без ущерба для здоровья, элементарно корректировать свое 

эмоциональное состояние, переключаться с одной деятельности на другую), то есть 

тех показателей, которые тесно связаны с самовоспитанием. Следовательно, 

возникает необходимость создания такой системы работы, при которой происходила 

бы интеграция оздоровительной деятельности в образовательную, что в конечном 

итоге способствовало бы сохранению и укреплению физического и психического 

здоровья ребенка, формированию привычки здорового образа жизни. 
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Понятие «здоровье» имеет множество определений. Но самым популярным, и, 

пожалуй, наиболее емким следует признать определение, данное всемирной 

организацией здравоохранения: «здоровье – это состояние полного физического, 

психического и социального благополучия, а не просто отсутствие болезней или 

физических дефектов». 

Здоровье - это не только отсутствие болезней, это состояние оптимальной 

работоспособности, творческой отдачи, эмоционального тонуса, того, что создает 

фундамент будущего благополучия личности.  

Поэтому главными задачами по укреплению здоровья детей в детском саду и в 

семье являются формирование у них представлений о здоровье как одной из главных 

ценностей жизни, формирование здорового образа жизни. Педагоги должны научить 

ребенка правильному выбору в любой ситуации только полезного для здоровья и 

отказа от всего вредного. Привить ребенку с малых лет правильное отношение к 

своему здоровью, чувство ответственности за него. Эти задачи должны решаться 

путем создания целостной системы по сохранению физического, психического и 

социального благополучия ребенка.  

Особое внимание следует уделять следующим компонентам ЗОЖ:  

занятия физкультурой,  

прогулки, 

рациональное питание,  

соблюдение правил личной гигиены, 

закаливание,  

создание условий для полноценного сна. 

Правильное питание обеспечивает нормальное течение процессов роста и 

развития организма, а также сохранение здоровья. Правильная организация питания 

имеет большое значение для развития детского организма, в предупреждении и 

лечении многих заболеваний. 

Следующий фактор здорового образа жизни - закаливание. Практически всем 

известно изречение: "Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья". И действительно, 

использование этих естественных сил природы, использование разумное, 

рациональное, приводит к тому, что человек делается закаленным, успешно 

противостоит неблагоприятным факторам внешней среды - переохлаждению и 

перегреву. Закаливание - эффективное средство укрепления здоровья человека.  

Психическая закалка стимулирует и физиологические защитные механизмы: 

иммунитет, функцию эндокринных желез. Говоря о положительных эмоциях, следует 

также помнить, что в педагогике поощрение считается более эффективным рычагом 

воздействия на ребенка, чем наказание. Поощряя ребенка, мы сохраняем и укрепляем: 

его здоровье, 

дружелюбное отношение друг к другу,  

развитие умения слушать и говорить,  

умения отличать ложь от правды, 

бережное отношение к окружающей среде, к природе, 

медицинское воспитание,  

своевременное посещение врача,  

выполнение различных рекомендаций, 

формирование понятия "не вреди себе сам". 

Физкультурно-оздоровительная деятельность включает в себя:  

создание системы двигательной активности в течение дня; 
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утренняя гимнастика (ежедневно);  

физкультурные занятия (3 раза в неделю);  

музыкально - ритмические занятия (2-4 раза в неделю);  

прогулки с включением подвижных игр;  

оздоровительный бег (ежедневно);  

пальчиковая гимнастика (ежедневно во время режимных моментов); 

зрительная, дыхательная, корригирующая гимнастика на соответствующих 

занятиях); 

оздоровительная гимнастика после дневного сна (ежедневно);  

физкультминутки и паузы (на малоподвижных занятиях, ежедневно);  

эмоциональные разрядки, релаксация;  

ходьба по массажным коврикам, песку, гальке (босохождение);  

спортивные досуги, развлечения, праздники (1 раз месяц). 

Необходимо поддержание и укрепление здоровья детей.  

Потребность в здоровье и здоровом образе жизни у ребенка формируется также 

на основе представлений о самом себе, своих физических и личностных 

возможностях, о том, что для здоровья вредно, а что полезно. Например, вредно не 

чистить зубы, не стричь ногти, не заниматься гимнастикой. Эти знания дети 

приобретают на специальных занятиях в нашем детском саду. 

Задачи работы по формированию здорового образа жизни у детей:  

формировать представления о том, что быть здоровым - хорошо, а болеть - 

плохо; о некоторых признаках здоровья; 

воспитывать навыки здорового поведения: любить двигаться, есть побольше 

овощей, фруктов; мыть руки после каждого загрязнения; не злиться и не волноваться; 

быть доброжелательным; больше бывать на свежем воздухе; соблюдать режим; 

помочь овладеть устойчивыми навыками поведения; 

развивать умение рассказывать о своем здоровье, здоровье близких; 

вырабатывать навыки правильной осанки; 

обогащать знания детей о физкультурном движении в целом; 

развивать художественный интерес. 

Предложенные пути физического оздоровления детей раннего возраста являются 

эффективными, позволяя существенным образом повысить уровень физического 

здоровья. 

Что же касается практических примеров, то хочется поделиться собственным 

опытом. Итак… 

Как я закаливала своего сына? 

Первые четыре месяца он часто болел. Я потихоньку стала его закаливать. 

Первой закаливающей процедурой для новорожденного ребѐнка являются воздушные 

ванны. Заключаются они в том, что во время переодевания ребѐнка его держат без 

одежды 1-2 минуты при температуре воздуха в комнате 22-24 С. 

Очень важной закаливающей процедурой в этом возрасте является ежедневное 

купание малыша. Купание доставляет детям положительные эмоции и является 

мощным закаливающим фактором.  

Общие ванны в первом полугодии проводят ежедневно, во втором — можно и 

через день. Температура воды должна быть 36-37 С. После купания малыша обливаю 

водой на 2-3 градуса ниже той, в которой он купался. 

Три раза в неделью его купали в ванной. Для этого купили ему плавательный  

круг для шеи, и он барахтался в ванной с удовольтвием.Летом сына  выносила  на 
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прогулку, ему было уже 8 месяцев, вначале на 20-40 минут в день, постепенно 

увеличивала время до 6-8 часов в сутки. Ультрафиолетовые лучи оказывали  

положительное влияние на иммунную систему организма, но необходимо помнить, 

что нежная кожа ребѐнка легко обгорает, поэтому пребывание малыша под прямыми 

солнечными лучами категорически запрещено.  

Летом мы с ним купались на реке Курчум,  играли, грелись на песках.  Осенью 

безветренную погоду,  начиная с 10-15 минут в сутки,  пребывали  на свежем воздухе 

до 1,5-2 часов в день. 

Он стал значительно реже болеть. С наступлением зимы мы в безветренную 

погоду  почти каждый день выходим на прогулку.  

Таким образом, на примере собственного ребенка, наша семья убедилась в 

необходимости и действенности основных принцпов ЗОЖ. 
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СКАЗКОТЕРАПИЯ КАК ОДИН ИЗ МЕТОДОВ  

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

 

Одним из эффективных методов работы с детьми, испытывающими те или иные 

эмоциональные и поведенческие затруднения, является сказкотерапия. Этот метод по-

зволяет решать ряд проблем, возникающих у детей дошкольного, младшего 

школьного и других возрастов. В частности, посредством сказкотерапии можно 

работать с агрессивными, неуверенными, застенчивыми детьми; с проблемами стыда, 

вины, лжи, принятием своих чувств, а также с различного рода психосоматическими 

заболеваниями, энурезами и т.д. Кроме того, процесс сказкотерапии позволяет 

ребенку актуализировать и осознать свои проблемы, а также увидеть различные пути 

их решения. [1] 

Актуальность и новизна комплексной сказкотерапии заключается в объединении 

многих методических педагогических, психотерапевтических приемов в единый 

сказочный контекст и адаптация их к психике ребенка. 
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Различают два подхода к сказкотерапии, которые отличаются, с одной стороны, 

по степени индивидуализации используемых психотерапевтических сказок, а с 

другой – степенью директивности применяемого подхода. Директивная 

(направленная) и недирективная (ненаправленная) формы психотерапии отличаются 

функцией и ролью психолога, педагога в работе с ребенком.  

При директивном подходе психолог, педагог – главное лицо, он активно уча-

ствует в процессе сказкотерапии, задает темы занятий, внимательно наблюдает за 

поведением ребенка и интерпретирует его реакции, строя все свое дальнейшее 

поведение на основе этих наблюдений. Используемые здесь психотерапевтические 

метафоры подбираются и создаются индивидуально для каждого ребенка в 

соответствии с его проблемами и целями работы. Психологи, работающие в рамках 

этого направления, отмечают, что первым необходимым этапом создания метафоры, 

сказки является определение желаемого результата, который должен быть, во-первых, 

конкретным, во-вторых, подконтрольным, зависимым от самого ребенка, а не от 

внешних обстоятельств и людей, и в-третьих, сформулированным в позитивной 

форме, т.е. подчеркивать, чего необходимо достичь, а не от чего избавиться.  

Другое направление сказкотерапии является недирективным, поскольку оно 

исходит из представления о том, что каждый ребенок является уникальной лично-

стью, обладающей своими особенностями восприятия мира, и поэтому цель 

сказкотерапии – помочь ребенку выявить и осознать свои проблемы и показать 

некоторые пути их решения. Психолог, педагог в данном случае создают особую 

атмосферу эмоционального принятия ребенка, где поддерживается все позитивное, 

доброе, что у него есть; признается право ребенка на любые чувства, однако, 

предъявляются социальные требования к проявлению этих чувств.[2] 

Метод сказкотерапии появился на рубеже 60-70-х годов ХХ века, обоснованный 

М. Эриксоном и в дальнейшем развитый его учеником В. Росси. В России метод 

сказкотерапии начал использоваться с начала 90-х годов И.В. Вачковым, Д.Ю. 

Соколовым, С.К. Нартовой-Бочавер. Сказкотерапия, построенная на некоторых 

механизмах арттерапии в целом и библиотерапии как вида арттерапии в частности, 

направлена на решение эмоционально-личностных и поведенческих проблем ребѐнка. 

Сказкотерапия применяется в работе с агрессивными, тревожными, застенчивыми, 

неуверенными детьми.[3] 

В рамках сказкотерапии в основном используется следующая классификация. 

К художественным сказкам относятся те, которые созданы многовековой 

мудростью народа, и авторские истории. В них сказках есть и дидактический, и 

психокоррекционный, и психотерапевтический, и даже медитативный аспекты. 

Народные сказки. Наиболее древние в литературоведении называются мифами, 

именно этот принцип используется сегодня в создании новых сказок. 

Авторские художественные сказки. Именно авторские истории расскажут о 

частных сторонах жизни, что является чрезвычайно важным для миропонимания. 

Дидактические сказки создаются педагогами для подачи учебного материала, 

они могут раскрывать смысл и важность определенных знаний. 

Психокоррекционные сказки создаются для мягкого влияния на поведение 

ребенка. Под коррекцией здесь понимается замещение неэффективного стиля 

поведения на более продуктивный, а также объяснение ребенку смысла 

происходящего. 

Психотерапевтические сказки - сказки, направленные на оказание 

психологической поддержки и избавление от страданий и негативных переживаний. 
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Медитативные сказки создаются в основном для снятия психоэмоционального 

напряжения, создания положительных моделей взаимоотношений, развития 

личностного ресурса.  

Народные, волшебные сказки являются основой методики сказкотерапии. В них 

проигрываются переживания и конфликты между персонажами. На этом построен 

весь сюжет сказки. Ребенок и взрослый должны по методике сочинять сказку на 

заданную тему раздельно. Инициативу должен проявлять взрослый. Он ведет сюжет 

сказки, задает интонацию. Причем, здесь взрослый так же выступает в роли 

слушателя сочиненной ребенком истории. Ребенок-рассказчик должен подхватить 

интонацию сказителя.Таким образом, он приобщается к национальной культуре. 

Родитель развивает с помощью сочинения сказки его художественно 

коммуникативные способности, приобщая его к традициям с помощью интонации. 

В диалоге взрослый и ребенок должны быть равны. Нужно, чтобы малыш усвоил 

диалектику взаимоотношений автора и адресата. Он побывает по инициативе 

родителя во всех возможных коммуникативных позициях, несущих педагогическую и 

терапевтическую нагрузку. Это и есть психологические предпосылки, сказкотерапии. 

С помощью сказкотерапии реализуются потребности в нарушении запретов и 

правил. Сказка становится посредником между внутренним и внешним миром 

ребенка. Она является мощным инструментом развития внутреннего мира человека. 

Отсюда к сказкам повышенный интерес психологов.  

Только сказочный язык открывает мир человеческих отношений в понимании 

психических особенностях дошкольников. Сказка развивает у детей воображение. 

Учит их видеть не только положительные, но и отрицательные черты характера 

людей. 

Человек является субъектом саморазвития. Постепенно, он повышает уровень 

развития самосознания, учится управлять своим Я. 

Ребенок осознает, что нужно преодолевать свою спонтанную активность 

развиваться творчески, как личность. И здесь сказка становится развивающим и 

психотерапевтическим средством за счет метафоричности. Через сюжет сказки 

малыш проживает собственные психические процессы и вникает в их смысл. 

Через сказки люди черпают житейский опыт. Но не всякая сказка поучительна. 

Терапевтически ценной является история, которая позволяет задавать вопрос, 

наводящий на размышления о смысле жизни, о сделанном выводе. Это есть 

сказкотерапия. 

Современному малышу надо не только прочитать сказку, но и поговорить о еѐ 

смысле. В будущем сказка никогда не уведет ребенка в реальность. С помощью 

изучения устного народного творчества удается воспитать и сформировать 

важнейшие ценности. 

Язык сказки сближает взрослого и ребенка. Сказка пробуждает творчество в 

терапевте, у которого развивается интуиция, архетипы на основе первого 

впечатления. Она несет свободу, в которой происходит трансформация. Именно здесь 

маленький и слабый ребенок превращается в самодостаточного силача. 

Выделяют несколько основных функциональных особенностей сказок. [4] 

1. Тексты сказок вызывают эмоциональный резонанс как у детей, так и у 

взрослых. Образы сказок обращаются одновременно к двум психическим уровням: к 

уровню  сознания и подсознания. 

2. Концепция сказкотерапии основана на идее ценности метафоры как носителя 

информации: 
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∙ о жизненно важных явлениях; 

∙ о жизненных ценностях; 

∙ о постановке целей; 

∙ о внутреннем мире автора (в случае авторской сказки). 

3. В сказке в символической форме содержится информация о том: 

∙ как устроен этот мир, кто его создал; 

∙ что происходит с человеком в разные периоды его жизни; 

∙ какие этапы в процессе самореализации проходит женщина; 

∙ какие этапы в процессе самореализации проходит мужчина; 

∙ какие трудности препятствия можно встретить в жизни и как с ними 

справляться; 

∙ как приобретать и ценить дружбу и любовь; 

∙ какими ценностями руководствоваться в жизни; 

∙ как строить отношения с родителями и детьми; 

∙ как прощать. 

Итак, слушая сказку, ребенок получает информацию - «сухую», не 

конкретизированную, образы героев и сказочных событий четко «не прорисованы». 

Сказка напоминает детскую книжку-раскраску, содержащую в себе только контуры 

изображения, где каждый элемент можно раскрасить любым цветом - все зависит от 

воображения. Рисунок один, а вариантов - бесконечное множество. Например, если 

группу детей попросить нарисовать какого-то сказочного героя, то все рисунки в 

результате окажутся разными, не похожими один на другой. Это говорит о том, что 

каждый акцентирует внимание на своих деталях, наделяет героя в своем воображении 

разными чертами. 
Следовательно, воображение - это та функция, которая активно «задействована» 

в процессе сказкотерапии, именно она является основной при проведении занятий. 
В качестве основного психологического механизма, обеспечивающего 

установление и поддержание контакта между внутренним миром ребенка и 
сказочным миром, большинством авторов называется процесс идентификации 
ребенка с главным героем сказки, которому способствует ряд специфических 
особенностей, свойственных и сказочному сюжету, и характеристикам персонажей, и 
устройству сказочному мира в целом. [5] 

Посредством механизма идентификации ребенок усваивает смысл сказки и 
основные уроки, в ней содержащиеся. Положительный герой чаще всего активен, 
несмотря на все трудности и препятствия, встречающиеся на его пути, остается верен 
себе, действует в соответствии со своими жизненными ценностями. Проявляет 
выдержку и смекалку, не теряется в ситуациях опасности, находит нестандартные 
пути решения всех проблем. 

В сказках часто подчеркиваются отличия действий главного героя от действий 
остальных персонажей, использующих простые, стереотипные действия для 
достижения цели, в то время как главный герой, совершая неожиданные поступки, 
которые первоначально кажутся окружающим странными и даже смешными, в 
результате оказывается победителем. Таким образом, идентификация с главным 
героем может способствовать тому, что те качества (способность творчески мыслить, 
находить нестандартные пути решения сложных ситуаций, находчивость, 
целеустремленность), которые характеризуют личность главного героя, в результате 
становятся личностными качествами ребенка, который стремится во всем бать 
похожим на своего любимого сказочного персонажа. 
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Сказкотерапия вводит ребенка в мир тех героев, которые ему встречаются в 
сказках. Дети переживают за героев, входят в их роль, вживаются в образы 
персонажей. 

В акте переживания ребенок становится соавтором сказочной истории, активно 
включаясь в процесс сотворчества, создавая в своем воображении особую 
«магическую» реальность, в которой не действуют законы природной и социальной 
реальности, разрушая сложившиеся стереотипы смыслов и норм. Волшебная сказка 
включает ребенка в процесс смыслотворчества, оставаясь открытой для бесконечного 
числа интерпретаций. Сказочный сюжет разворачивается как деятельность, 
требующая от читателя личностных усилий и решений. Сказка выводит ребенка за 
рамки обыденной жизни и помогает преодолеть расстояние между житейскими и 
жизненными смыслами. Этот внутренний переход возможен только тогда, когда 
содержание сказки прошло через сопереживание другому лицу. В процессе этого 
переживания формируется механизм эмоционального предвосхищения, который 
помогает не только представить, но и пережить отдаленные последствия 
человеческих действий.  

Креативность отчасти зависит от врожденных качеств, однако все же развитие у 
человека творческого мышления в основном определяется тем, в какой среде 
развивался человек, насколько эта среда стимулировала творчество, поддерживала и 
развивала индивидуальность человека. Творческие способности можно развивать. 

Создавая сказки, психолог оказывает определенное воздействие. Благодаря тому, 
что оно облачено в «сказочные одежды», у детей не возникает ощущение давления. 
Дети просто слушают, сочиняют, рассказывают сказки. 

Сказки прекрасно запоминаются и оказывают сильное позитивное воздействие. 
В дошкольном возрасте креативность может закрепиться в структуре личности как 
устойчивая характеристика, сознательно реализуемая в процессе творчества. 

Следовательно, целенаправленное развитие креативности посредством 
различных методов обучения и воспитания, в том числе с помощью сказкотерапии, 
является необходимым условием развития здоровой, самоактуализирующейся 
личности.  
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жатыр. Осыған орай Қазакстан Республикасының Президенті Н. Назарбаевтың 
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Қазақстан халқына Жолдауында «бізге экономикалық қоғамдық жаңару 

қажеттіліктеріне сай келетін осы заманғы білім беру жҥйесі қажет» делінген [1]. Сол 

білім беруді дамыту ісі жеке тҧлғаға мҽдени-тарихи қҧндылықтарды, нормалар мен 

дҽстҥрлерді, білім берудің арнайы таңдап алынған мазмҧны мен нысандарын беру 

болып табылады. Нҽтижелі білім алудың мҽнісі сол, мҧнда оқушының іс-ҽрекеті оның 

жеке басының ҽлеуметін іске асыруға негізделген жҽне оның оқытылатын пҽндер мен 

салаларға сҽйкес келетін білім алуын талап етеді. 

Сондықтан оқытушылардың алдында ҿмірге жан-жақты дайындалған, 

еңбексҥйгіш, ынталы, шығармашылықпен ойлайтын, интеллектуалдық жҽне 

адамгершілік тҧрғысынан бай, жоғары білімді жеке тҧлғаны оқытып, тҽрбиелеу 

қажеттігін дамыту мҽселесі тҧр. 

Қазіргі таңдағы ҿзгерістер қоғамның шығармашыл ҽрекет пен шығармашыл 

тҧлғаға мҧқтаж екенін кҥнделікті ҿмірдің ҿзі дҽлелдеп отыр. Сондай басым 

бағыттардың бірі - жеке тҧлғаға бағытталған білім беру. 

Жеке тҧлғаға бағытталған білім беру дегеніміз педагогикалық іс ҽрекеттің 

ҽдіснамалық жаңа бағыты, яғни баланың қайталанбас дара тҧлға ретінде ҿзін- ҿзі 

тануын, ҿзін - ҿзі жетілдіре отырып дамытуын қамтамасыз ететін ҿзара тығыз 

байланысты идеялар, тҥсініктер жҽне іс - ҽрекеттер жиынтығы [2]. 

Білімді де білікті, салиқалы да парасатты, жан- жақты жетілген жеке тҧлғаны 

тҽрбиелеу мемлекеттік маңызды іс. Қазіргі жаңару кезеңінде біздің қоғамымыздың 

ілгерілеу процесінде адам факторы жҽне оны жан-жақты жандандыру, ел ҿмірінің 

барлық жақтарын жаңарту бала тҽрбиесінің мҽнімен оның проблемаларын 

кҥрделендіріп отыр. Осыған байланысты білім берудің тиімділігі мен сапасын 

арттырудың негізгі бағыты- барлық тҽрбиелік істе ҽрбір баланы жеке тҧлға деп танып 

біліп, жан- жақты қалыптастыру. 

Бастауыш сынып - оқушысы тҧлғасы мен санасының дамуы қуатты жҥретін, 

ерекше қҧнды қайталанбас кезең. Сондықтан бастауыш білім - ҥздіксіз білім берудің 

алғашқы басқышы, қиын да жауапты жҧмыс. Бастауыш мектеп балаға белгілі бір 

білім беріп қана қоймай, оны жалпы дамыту, яғни сҿйлеу, оқу, қоршаған орта жҿнінде 

дҧрыс кҿзқарас қалыптастыру, талдау жасауға ҥйрету, ойын дҧрыс айтуға, салыстыра 

білуге, дҽлелдеуге, сҿйлеу мҽдениетіне ҥйретеді. Дамыта оқытудың ең басты 

мақсаты- баланы оқыта отырып, оны шығармашылық бағытта жан-жақты дамыту. 

Оқушылардың шығармашылық қызығуын ояту, ана тіліне сҥйіспеншілігін 

қалыптастыру ҿте маңызды іс. Мҧндай іс мҧғалімнен кҿп ізденуді талап етеді. 

Шығармашылық дегеніміз- адамның ҿмірінде ҿзін-ҿзі таңуға ҧмтылуы, ҿз бетінше 

ізденуі. Ҿмірде дҧрыс жол табу ҥшін адам дҧрыс ой тҥйіндеп, ҿздігінен сапалы 

дҽлелді шешімдер қабылдай білуге ҥйренуі керек. 

Шығармашыл адам жаңашыл, ізденімпаз болады, алдына қойған мақсаттарын 

жҥзеге асыру барысында кездескен кедергілерді жеңе алады, ҥздіксіз ізденіп 

отырады. Оқушылардың шығармашылық қабілетін танып білу ҥшін олардың қабілет 

деңгейін ҽр алуан болатынын ескеру керек. 

Жеке тҧлғаның қалыптасуы- ҥздіксіз кҥрделі процесс. Сондықтан, ҽрбір балаға 

жеке тҧлға ретінде қарап, оның ҿзіне тҽн санасы, еркі, ҿзіндік ҽрекет жасай алатын 

қабілеті бар екенін ескеріп, балалар мен жастардың білімге, ғылымға ықыласын 

арттыру, олардың ақыл-ой қабілетін, жеке бас қасиеттерін дамытып, оны қоғам 

талабына сай іске асыруға кҿмектесу - мектеп алдындағы міндеттердің бірі болып 

табылады. 
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Жеке тҧлғаны дамыту мҽселелері- Л.С.Выготскийдің, М.Б.Блонскийдің, 

С.Л.Рубинштейннің, Л.В.Занковтың, Д.В.Элькониннің еңбектерінің негізгі арқауы. 

Қазіргі кезде Д.Н.Богоявленскийдің, П.Я.Гальпериннің, Б.В. Давыдовтың, 

Л.В.Занковтың, Е.Н.Кабанова-Меллердің, Н.Ф.Талызинаның т.б. жеке тҧлғаға 

бағытталған жҽне дамыта оқытудың психологиялық теориялары жасалып, оқу 

ҥрдісіне енгізілген. 

Бастауыш саты - бҧл оқушы тҧлғасы мен санасының қарқынды дамитын қҧнды, 

қайталанбайтын кезеңі. Сондықтан бастауыш мектеп - оқушыны тҧлға етіп 

қалыптастырудың алғашқы баспалдағы. 

Білім берудің мҽні баланың ҿзінің дербес мҥмкіндіктерін ескере отырып 

белсенді іс-ҽрекет жасауына, оқуға деген ынтасы мен ҿз қабілетінеркін кҿрсете 

білуіне, оқушының тҧлға ретінде ҥнемі дамуына, ҿзін-ҿзі тҽрбиелеп дамытуына, жасы 

жҽне жеке бас ерекшеліктерін ескеруге жағдай туғызуды қажет етіп отыр. Білім 

берудегі бҧл мҽселелер қазіргі таңда қоғамдағы ең ҿзекті тақырыпқа айналып отыр. 

Бастауыш мектеп ҥрдісінде жеке тҧлғаға бағыттап оқытуды ҿзектілендірудің басты 

себебі: 

- Оқу барысында дҽстҥрлі оқытуда мҧғалім оқушыны бастауыш пҽндері 

бойынша қайшылыққа ҽкеліп, оны шешудің жолдарын та-буды жеке тҧлға ретінде 

ҧсына алмады; 

- Оқу барысында жеке тҧлға ретінде оқушы қайшылықты практикалық іс-

ҽрекетте кҿрсете білмеді немесе шеше алмады; 

- Оқу барысында мҧғалім оқушыға жеке тҧлға ретінде бір сҧрақты жан-жақты 

қамтитын бірнеше жауаптар ҧсына алмауы, қҧбылысты ҽр тҥрлі позициядан 

қарастыру технологиясы жҥзеге аспады; 

- Оқу барысында мҧғалім оқушыға жеке тҧлға ретінде ҧқсастықтар мен 

қайшылықтарды ҿз беттерімен салыстыруға, қорытуға, тҥйіндеуге жағдай туғызбады; 

- Жеке тҧлға ретінде оқушы ҿз бетімен нақты сҧрақтар қоюды, мҽселелерді 

шешуді ҿз бетімен жҥзеге асыру технологиясы жҥзеге аспады. 

Яғни оқыту технологиясы оқушы тҧлғасын басты орынға қоя оқыту 

педагогикалық ҥрдіс субъектілерінің ҿзара қарым-қатынастарының мазмҧнына 

негізделмеді. 

 Сондықтан, білімді жеке тҧлғаға бағыттау, оқушының ҿзін-ҿзі тануы, ҿзін-ҿзі 

тҽрбиелеуі, ақыл-ойын дамытуы, яғни жан-жақты дамыған жеке тҧлға тҽрбиелеу – 

қазіргі кезде мҧғалімдер алдына қойылған талап. 

Бастауыш сыныптағы оқытудың мазмҧнында ерекше орын алатын пҽн - ана тілі. 

Ана тілін ҥйрету - сҿздерді тҥсініп, меңгеріп оқу, жаттау, олардың жҥйесін, ҿзгеру 

заңдарын білу ғана емес, тіл ҥйрену мен қатар, бала сансыз кҿп ҧғымдарды, ойларын, 

сезімдерін, сҧлу ҥлгілерін, ойлау жҥйесін де меңгереді. Ана тілін оқып-ҥйрену 

арқылы олар Қазақстанның мҽртебесін кҿтере туған халқының  ҿткені мен   бҥгіні, 

болашағы жайында мол мағлҧматтар ала отырып,танымдық, тҽрбиелік, білім - 

дағдыны ҥйренері хақ. Ҿтілетін ҽр сабақ белгілі бір мақсатқа қҧралған,оқушы танымы 

мен дҥниетанымын қалыптастыра отырып шығармашылыққа баулуы тиіс. Ол ҥшін 

мҧғалім кҥнделікті сабаққа жете ізденіп,жаңа технологияны шебер пайдаланса, сабақ 

ҿз мақсатына жеткен шығармашылыққа бағдарланған, оқушы дҥниетанмын 

байытатын бірден-бір сабақ болар еді. Қай сабақ болмасын «мынау оның білімдік 

жағы, мынау тҽрбиелік жағы»деп бҿліп жаруға болмайды. Себебі білім мен тҽрбие-

ҽркез егіз ҥрдіс. Шебер мҧғалім осы екі қасиетті оқушы бойына дарыта оқыта 

отырып,оқыту ҽдісін, жаттықтыру жҧмысын,қолданылатын кҿрнекілік тҥрлерін 
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оқушының жас ерекшелігін ескере отырып, қабілеті мен ынтасына қарай таңдай 

білсе,ҿзі кҿздеген мақсатына жетеді. 

Оқушылардың шығармашыл қабілеттерін ҽртҥрлі ҽдіс тҽсілдерін қолдана 

отырып арттыруға болады. Олар мынадай: 

1. Тақырыпты мазмҧнына қарай жинақтау; 

2. Арнаулы бір тақырыпта пікір таластудыру; 

3. Логикалы қойлауын дамытатын ойындармен берілген тапсырмаларды шешу 

(анаграмма, сҿзжҧмбақ, ребус, қҧрастырмалы ойындар, т.б.); 

4. Ҽңгімені ңҧқсастығын салыстыру, бҿліктерге бҿлу, атқойғызу; 

5. Қиялдау арқылы сурет салғызу, рҿлге бҿліп оқыту; 

6. Мҽтін кейіпкерлеріне мінездеме беру; 

7. Ой шапшаңдығын, сҿзбайлығын дамытуда ҿлең шумақтарын қҧрастыру; 

8. Мҽтін, ертегі, ҽңгімені ҿз бетінше аяқтау. 

Осындай ҽдіс-тҽсілдерді ҥнемі жҥргізу оқушыларды шығармашылыққа баулуға, 

шҽкірт бойындағы қабілет кҿзін ашып, тілін байытуға, қиялынҧштауға, ҿзбетінше 

ізденуге зор ҽсерін тигізеді. Бала бойындағы қабілетті ашу-оқушыны шығармашылық 

бағыттадамуына жете мҽнберуі болып табылады. 

Білім беру мен білім алудағы жаңа тҽсілдердің бірі – сыни тҧрғысынан ойлау. 

Сыни тҧрғыдан ойлау дегеніміз-ой қозғай отырып, оқушыны ңҿзойы менҿзгелердің 

ойынасыни қарап, естіген, білгенін талдап, салыстырып, реттеп, сҧрыптап, жҥйелеп, 

білмегенін ҿзі зерттеп, дҽлелдеп тҧжырым жасауға бағыттау. Ҿз бетімен жҽне 

бірлесіп, шығармашылық жҧмыс жасау. Бҧл ҽдістің тиімділігі сабақ барысында 

оқушылар топтық жҧмыс барысында тез шешім қабылдауға, логикалық ойлауға, 

тақырып аясында ҿз ойларындамытуға дағдыланыды. 

Оқушы тҧлғасының дамуына, қабілетінің артуына жаңа технологиялар айтарлық 

тайықпал жасайтыны сҿзсіз жҽне бҧл қазіргі таңдағы білім беру жҥйесінің 

дамуындағы елеулі бағыт. Жаңа технологиялар арасынан ақпараттық технологиясына 

назар аударсақ, оқытудың ақпараттық технологиясын оқу ҥрдісінде тиімді қолдану 

ҥшін бастауыш сынып оқушыларының оқу іс-ҽрекеті, психологиялық, тҧлғалық, 

ҽлеуметтік жҽне физиологиялық даму ерекшеліктерін есепке алу керек. Ақпараттық 

технологияны қолдану барысында ескере ҿтетін ерекшеліктер: Оқу іс-ҽрекетіндегі 

ерекшелік - ақпараттық технология арқылы білім беру ҥрдісін ҧйымдастыру 

бастауыш сынып оқушыларының оқу материаларын жеңіл меңгеруін, компьютерде 

жҧмыс істеу дағдыларымен қарулануын жҥзеге асырады. 

Психологиялық ерекшелік - ақпараттық технологияны мектепте қолдану 

бастауыш сынып оқушыларының білуге, оқуға қҧштарлығы, танымдық 

қызығушылығы, қиялы, логикалық ойлауы мен есте сақтау қабілеттерінің дамуына 

ҥлкен септігін тигізеді. 

Тҧлғалық ерекшелік - бастауыш мектептің бағдарламасы баланың жеке тҧлғасын 

қалыптастыруға, оның ҿзіндік оқу-танымдық ҽрекетін дамытуға бағытталған. 

Бастауыш сынып оқушыларының ҿз мҥмкіндігін кҿрсете білуі ҥшін ақпаратты ҿзіндік 

іздеу, жоспарлау, бҿлшектеу, біріктіру, суреттеу, жалғастыру жҽне тиімді пайдалану, 

ҿз іс-ҽрекетінің дҧрыстығын тексеріп бақылау икемділігін бойына сіңіру ҽлдеқайда 

маңызды да кҥрделі.Ақпараттық технологияны бастауыш сыныпта қолдану 

барысында оқушылардың оқу икемділігі дамиды. Шығармашылық оқу икемділігі, 

ҿзіндік жҧмыс жасауды жоспарлау, бақылау, бағалау икемділіктері дамып, ҿзіндік 

ойлау икемділігі ҿрбіп, компьютер арқылы оқу материалдарын, оқыту жҽне бақылау 

бағдарламаларын іске қосу, орындау дағдылары қалыптасып, компьютерлік 
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стандартты бағдарламалармен, электрондық оқу басылымымен жҧмыс жасау 

икемділіктері жетіле тҥседі. 

Ақпараттық технологияны қолдануға негізделген қазіргібілімнің парадигмасы ҿз 

бетімендамып, ҿз-ҿзін тежей алатын шығармашыл, жан-жақты біліммен, мҽнді 

қызығушылықпен жҽне дҽстҥрлі емес жағдаяттарда жауапты шешім қабылдай алатын 

ҥздіксіз дамыған ақпараттық қоғамда ҿз орнын таба білетін жеке тҧлға тҥріндегі 

нҽтижеге бағдарланғандығында. Сол себепті қҧзыреттілікке бағдарланған оқу ҥрдісін 

бастауышсыныптан бастап қолдану ҿз нҽтижесін беретіні сҿзсіз. 
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МҦЗАРАП А.С., АМРЕНОВА А. 

С. Аманжолов атындағы  ШҚМУ, Ҿскемен қ. 

 

ДЕНЕ ТҼРБИЕСІ САБАҒЫНЫҢ ТЫҒЫЗДЫҒЫН  

АНЫҚТАУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ 

 

Дене тҽрбиесі сабағының тығыздығы, ол оқушыларға мҥмкіншілік болғанынша 

кҿбірек жаттығулар орындату, оларды бос,тыныштық кҥйінде кҿп болдырмау. Дене 

тҽрбиесі мен спорт тҽжірибесінде сабақтың  жҽне қозғалтушы тығыздығы болады. 

Сабақтың бҥкіл ҧзақтығы кезінде педагогикалық тҧрғыдан дҧрыс пайдаланылған 

уақытты сабақтың жалпы тығыздығы дейміз. Педагогикалық тҧрғыдан дҧрыс 

пайдаланылған  уақытқа жататындар: дене тҽрбиесі жаттығуларын орындау, 

мҧғалімді тыңдау, кҿрсетілген жаттығуды бақылау, тҥсінгенді ҧғыну, сабақ ҿтер 

орынды дайындау, тынығу жҽне т.б. Педагогикалық ақталмаған уақытқа жататындар: 

мҧғалімнің немесе оқушылардың сабаққа кешігуі, снарядарға ауысқан кездерде 

болатын ҧзақ бос тҧрып қалушылықтар,тҽріп бҧзуға байланысты ҥзілістер,қҧрал- 

жабдықтардың істен шығуы, мҧғалімнің спорт залдан себепсіз шығуы жҽне т.б. Бҧл 

кемшіліктер ҧйымдастыру тҥрінің нашарлығына жатады. Толық дҧрыс ҿткізілген 

дене тҽрбиесі сабағының жалпы тығыздығы 100% болуы керек, сондықтанда уақытты 

тиімді пайдаланған дҧрыс. Сабақтың жалпы ҧзақтығы кезінде дене тҽрбиесі 

жаттығуларын орындауға кеткен уақытты қозғалтушы тығыздық дейміз. Қозғалтушы 

тығыздық сабақтың негізгі бір ҿнімділігін, сапасын кҿрсететін кҿрсеткіш. Біз оның 

жоғары болуына ҧмтыламыз. Қозғалтушы тығыздық жаттықтыру сабақтарында 70-

80% , оқу сабақтарында - 65-70% болуы керек. Сабақтың қозғалтушы тығыздығын 

кҿбейту ҥшін мҧғалімдер тҥсіндіру мен кҿрсетуді біріктіреді, жаттығуларды толассыз 

орындау ҽдісін қолданады, сыныпты топтарға бҿледі, барлық оқушы бірден 

жаттығуға мҥмкіншілігі бар жабдықтарды пайдаланады, сабақта сынып белсенділерін 

кҿмекке тартады. Сабақтың тығыздығын анықтау хаттамасы белсенді, тҽртіпті, дене 

тҽрбиесі сабағында орташа ҥлгіретін оқушының қимыл-ҽрекеттерін тіркеу арқылы 

жҥргізіледі. Сабақ тығыздығын анықтауға қатысар алдында біз ақ қағазға толық 

дҧрыстап жазып,сызып дайындап алуымыз керек. Хаттама жҥргізген кезде хаттама 

жҥргізуші жазып, келесі бақылаушы адам секундомерді қоса отырып, бақылаудағы 

оқушының орындаған барлық іс-ҽрекеттерін айтып, жаздырып отырады.  
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Оқушының мынадай қимыл-ҽрекеттері хаттамаға тіркеледі:  

1. Жаттығуды орындауы. Барлық жаттығуларды орындау уақыттарын 

секундомермен дҽл анықтау. Уақыты №5 бағанада кҿрсетіледі 

2. Жаттығуды орындағаннан басқа оқушының тыныштық кҥйде болу жағдайы 

жағдайлары: мҧғалімнің кҿрнекі қҧралдарды, жаттығуларды кҿрсетуін бақылау, 

тыңдау, тынығу, келесі орындалатын тапсырманы тосу, қайта сап қҧру, сабақ орнын 

дайындау т.с.с. Уақыты №4 бағанада кҿрсетіледі. 

3.Педагогикалық тҧрғыдан дҧрыс пайдаланылмаған  іс-ҽрекеттер: мҧғалімнің 

немесе оқушылардың сабаққа кешігуі, снарядтарға ауысқан кездерде болатын ҧзақ 

бос тҧрып қалушылықтар, тҽртіп бҧзуға байланысты ҥзілістер, қҧрал-жабдықтардың 

істен шығуы, мҧғалімнің спорт залдан себепсіз  шығуы т.б. Бҧл ҽрекеттер арқылы 

уақыттар хаттаманың №6 бағанасында тіркеліп, олар мҧғалімнің кінҽсінен болған бос 

уақыттар деп аталады. 

4. №2 бағанаға оқушының ҽрекеттерінің мазмҧны, 

5. №3 бағанаға секунд бойынша қимыл-ҽрекеттердің аяқталған уақыттары 

жазылып отырылады. 

Сабақтың жалпы жҽне қозғалтушы тығыздығын анықтау мақсатында 

хронометриялық ҽдіс қолданылады. Бҧл ҽдістің тиімділігі сабақтың бҿлімдеріне 

уақытты дҧрыс бҿлу, оның педагогикалық кҿзқараста тереңдетіп жҽне дҧрыс талдау. 

Сабақты хронометриялауға қажетті материалдар: 

- хронометриялаудың мҽжіліс хаты; 

- жалпы жҽне моторлық тығыздықты анықтау есебі/процент бойынша 

-  сабақ тығыздығының тақырыптық талдауы. 

Сабақтың алдында ол жайында мҽлімет береді. Мҽжіліс хатта сабақтың барысы 

жазылады. Сабақты хронометриялау екі графаға жазылады: бірінші графаға сабақтың 

мазмҧны, ал екінші графада секундомер кҿрсеткіштері жазылады. Барлық 

кҿрсеткіштер сабақтың соңында есептелінеді. 

 

1-кесте - Дене тҽрбиесі сабағының тығыздығын анықтау хаттамасы 

Сынып............     Оқушылар саны........ 

Сабақ жҥргізілетін жер......................... 

Сабақ тҥрі............................................... 

Сабақтың жҥргізуші............................. 

Бақылаудағы оқушы............................. 

Хаттама жҥргізуші................................ 

№ 

р/с 
Оқушылардың ҽрекеттерінің мазмҧны 

Ҽрекеттің 

аяқталған 

уақыты 

Мҧғалімді 

тыңдау, 

кезек тосу 

жҽне т.б 

Жатты 

ғулар 

ды 

орын 

дау 

Мҧғалім 

кінҽсінен 

болған 

бос 

уақыт 

 

1 Сапқа тҧру, рапорт беру, сабақ 

міндеттерін тҥсіндіру 

 

8.02 

 

2 

  

2 Саптық жаттығулар 08.03  1  

3 Жҥру,жҥгіру жаттығулары 8.08  5  

4 Орнында тҧрып орындаған жалпы 

дамыту жаттығулары 

 

8.15 

  

7 

 

5 Сапқа тҧрғызу,тапсырманы тҥсіндіру 8.17 2   

6 Негізгі жаттығуларды орындау 8.22  5  
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7 Қатесін тҥзету 8.23 1   

8 Тапсырма беру 8.25 2   

9 Жақындататын жаттығуларды орындау 8.35  10  

10 Қателерін тҥзету, қайталап тҥсіндіру 8.36 1   

11 Жылдамдықты дамыту жаттығулары 8.41  5  

12 Ағзаны қалпына  келтіру жаттығулары 8.43  2  

13 Қорытынды жасау,ҥйге тапсырма беру 8.45 2   

 Барлық уақыт 45 мин 10 мин 35 мин 00 мин 

 

Ҽрбір ҽрекетке жҧмсаған уақыт секундомер бойынша №3 бағанада белгіленген 

алдыңғы кҿрсеткен уақыттан кейінгі уақытты алу жолы арқылы анықталады.Сабақ 

аяқталғаннан соң  №4, №5 бағаналардағы мақсатқа сҽйкес орындалған уақыттар 

қосылады да, сабақтың жалпы уақытына бҿлу, 100 пайызға кҿбейту арқылы сабақтың 

жалпы тығыздығы анықталады. 

       мақсатқа сҽйкес кеткен уақыт 45 

Жалпы тығыздық = --- --------------------------------------- *100 = ----* 100% = 100%                                                                         

                                   жалпы сабақ уақыты              45 

Біздің ҥлгі ретінде берілген бҧл хаттама бойынша сабақтың жалпы тығыздығы 

100 пайыз, мҧғалімнің кінҽсінен болған бос уақыттар жоқ, сондықтан дҧрыс 

ҿткізілген дене тҽрбиесі сабағы деп есептеледі. 

№5 бағанадағы жаттығуды орындауға кеткен уақытты сабақтың жалпы 

уақытына бҿлу, 100 пайызға кҿбейту арқылы сабақтың қозғалтушы тығыздығын 

анықтаймыз. 

Жаттығу орындауға кеткен уақыт 35 

Қозғалтушы тығыздық =   ------------------------------------- *100 = ------*100%=77,7 

                                         жалпы сабақ уақыты          45 

Біздің бҧл жағдайымызда,хаттама бойынша қозғалтушы тығыздық 77,7 пайыз. 

Ереже бойынша қозғалтушы тығыздық 50-60 пайыздан жоғары болу қажет, 

сондықтанда 77,7 пайызбен ҿткізілген сабақтың қозғалтушы тығыздығы ҿте жақсы 

деп есептеледі. 

Жалпы жҽне қозғалтушы тығыздық кҿрсеткіштерін салыстыра отырып, ҽрбір 

мҧғалім ҿз жҧмысындағы сабақтың қанша пайыз сапалы ҿткенін біледі. 

В.Ф.Новосельский сабақтың жалпы тығыздығыдҧрыс ҿтуі ҥшін келесі 

педагогикалық мақсатты шараларды ҧсынады: 

1.Ҧйымдастыру, ҥй тапсырмасын тексеру, оқытудың мақсаттарын белгілеу. 

2.Жоспарлау жҽне теориялық  ақпаратты шоғырландыру. 

3.Жалпы дамыту жаттығуларын ҿткізу. 

4.Нҧсқау беру, реттеу, тҥзету, кҿмек кҿрсету. 

5.Сыныптағы оқушылардың қажетті қозғалыстарын дайындау жҽне тазалау. 

6.Жаттығу жабдықтарын зерттеу, дене қасиеттерін қалыптастыру. 

Қорыта айтқанда, дене тҽрбиесі сабағының тығыздығы ол оқушыларға 

мҥмкіншілік болғанынша кҿбірек жаттығулар орнату, оларды бос, тыныштық кҥйінде 

кҿп болдырмау. Сабақтың жалпы жҽне қозғалтушы тығыздығы жоғары болуы 

мҧғалімнің шеберлігіне, дҽрежесіне байланысты қозғалтушы тығыздық жаттықтыру 

сабақтарында 70-80% , оқу сабақтарында - 65-70% болуы керек. Тығыздығы жоғары 

жҥргізілген сабақ оқушылардың  денсаулығын жақсартуға, оның дене бітімін 

дамытуға, дене мҥшелерін қалыптастыруға, қозғалыс жҥйелерінің жан-жақты 

жетілуіне, ҿзі таңдаған спорт тҥрінде жоғары жетістікке жетуіне, жоғары ҿнімді еңбек 
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пен ҽскери қызметке дайындалуына бағытталатын арнаулы тҽрбиелік мҽні бар 

процесс болады. 
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УДК 796 

НАЗАРЕНКО Л.А., ШМАКОВА Т.П. 

ВКГУ имени С. Аманжолова, г. Усть-Каменогорск 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИТБОЛЬНОГО МЯЧА ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПОЧЕК 

 

На сегодняшний день ведение здорового образа жизни и занятия спортом 

приобретают все большую популярность среди населения нашей страны. Всеобщая 

занятость оставляет все меньше времени для посещения спортивных залов и клубов, 

поэтому на первое место выходят самостоятельные занятия в домашних условиях. 

Использование фитбола позволяет увеличить вариативность упражнений, 

задействовать большое количество мышц в упражнениях и решать несколько задач 

одновременно. В силу своей доступности и эффективности пользуется большой 

популярностью среди студентов, т.к для них это наиболее практичный вариант. 

Несколько занятий с опытным инструктором дадут направление на использование 

мяча в самостоятельных занятиях. Впервые использовать мяч предложил 

швейцарский врач-физиотерапевт СьюзанКляйнфогельбах в 50-х годах прошлого 

столетия. 

Мячи имеют размер от 50 до 85 см и способны выдерживать вес до 300 кг. 

Размер фитбола подбирается исходя из роста и веса занимающегося, чем выше рост – 

тем больше диаметр мяча. Мячи бывают разной степени надутости, от этого зависит 

сложность выполнения упражнений, чем сильнее надут снаряд – тем тяжелее 

заниматься. По этой причине новичкам рекомендуют выполнять упражнения на 

полусдутом снаряде и обязательно под руководством тренера. В занятия фитбол 

аэробикой включены разнообразные упражнения: силовые - для развития силы мышц, 

динамические - для развития координации и повышения общей выносливости 

организма, а также упражнения на растяжку и расслабление мышц.Использование 

фитбола ведет к улучшению подвижности, координации движений, гибкости, чувства 

равновесия, улучшает эластичность суставов и кровообращение всех органов. Занятия 

с фитболом помогают укреплять мышцы спины, брюшного пресса, ног и рук, а также 

формировать правильную осанку. Упражнения с фитболом развивают не только 

внешние, но и глубинные мышцы, а так же способствуют лечению таких заболеваний, 

как сколиоз, неврастения и др. Оказывается положительное воздействие на 

дыхательную и сердечно - сосудистую системы организма.Позволяет облегчать 

сложные исходные положения, упрощать или усложнять упражнения и использовать 

мяч в лечебной гимнастике. Надо отметить, что при выполнении упражнений в 

работу активно включаются различные анализаторы: вестибулярный, двигательный, 

тактильный и зрительный. 
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Физическая активность – одно из важных условий жизни и развития человека. 

Ее следует рассматривать как биологический раздражитель, стимулирующий 

процессы роста, развития и формирования организма.Физические упражнения 

(тренировка) приводят к развитию функциональной адаптации. Физическая 

активность с учетом социально-бытовых условий, экологии и других факторов 

изменяет реактивность, приспособляемость организма.Профилактический и лечебный 

эффект при дозированной тренировке возможен при соблюдении ряда принципов: 

систематичности, регулярности, длительности, дозировании нагрузок, 

индивидуализации.В зависимости от состояния здоровья используются различные 

средства физической культуры и спорта, а при отклонениях в состоянии здоровья – 

лечебную физкультуру (ЛФК). 

Основные задачи ЛФК при пиелонефрите: 

1. обеспечить полноценное кровообращение в почках; 

2. улучшить отток мочи и уменьшить застойные явления в мочевыделительной 

системе; 

3. повысить неспецифическую сопротивляемость организма; 

4. улучшить регуляцию обменных процессов; 

5. нормализовать артериальное давление; 

6. сохранить и восстановить нормальную физическую работоспособность. 

 Лечебная физкультура при пиелонефрите позволяет уменьшить воспалительные 

изменения в почечной ткани, улучшить и нормализовать состояние почечной 

функции. В занятия ЛФК при пиелонефрите включают общеразвивающие 

упражнения, из исходных положений стоя, лежа и сидя с умеренной физической 

нагрузкой. Из специальных упражнений используют диафрагмальное дыхание и 

упражнения в расслаблении. 

Упражнения с фитболом: 

1) Приседание вдоль стены. И.п. Стоя у стены, опираясь на мяч, делать 

приседания, пока бедра не станут параллельны полу. Вернуться в исходное 

положение. Упражнение выполнять медленно, мяч катается вниз-вверх вдоль спины. 

Укрепляются ягодицы, спина, передняя поверхность бедра. 

 

 
 

2) Мост. И.п. Лежа на спине, пятки поставить на мяч. Выполнить подъем таза с 

прямыми или согнутыми ногами. Задержаться в вытянутом положении, сделать три 
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глубоких вдоха и вернуться в исходное положение. Укрепляются мышцы пресса и 

спины. 

 
3) Отжимания. И.п. Упор лежа, ноги на фитболе, руки на полу. Выполняем 

отжимание. 

 
4) Скручивания на фитболе. И.п. Лежа на спине, мяч под поясницей. Ступни на 

полу. Колени согнуты под прямым углом. Руки на затылке. Локти разведены. На 

выдохе поворот корпуса влево. Зафиксируйтесь в таком положении и подержите 

напряжение пару секунд. На вдохе вернитесь в ИП. То же самое в другую сторону. 

Выполнять по 10-15 раз в каждую сторону. Темп выполнения – медленный. 

 
5) Гиперэкстензия на фитболе. И.п. Лежа на мяче вниз лицом, носки упираются 

в пол, ноги прямые. Руки сцеплены в замок на затылке, локти разведены в стороны, 

спина прямая. Подъем корпуса вверх. Вернитесь в ИП. Выполняйте упражнение с 

max амплитудой. 
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В последнее время народ начал осознавать, что очень эффективно использовать  

фитбольный мяч в лечебно-физической культуре. Все большее количество людей 
понимает, что без лечебной гимнастики нельзя достичь полного выздоровления. 
Также улучшает процесс жизнедеятельности при хронических заболеваниях. 
Например, при заболеваниях почек врачи настоятельно рекомендуют использовать 
фитбольный мяч, что позволяет снизить нагрузки на организм больного, ускорить 
выздоровление или улучшения общего состояния, при этом активно решаются 
основные задачи ЛФК (умеренные нагрузки, укрепление организма, стимулирование 
иммунной системы и обменных процессов, повышение устойчивости организма к 
различным вредоносным факторам). Но следует помнить, что любые занятия могут 
иметь противопоказания, в частности при заболеваниях почек нужно 
проконсультироваться у врача и опытного инструктора по ЛФК.  

Основной принцип использования фитбольного мяча наглядно показывает, что 
укрепление здоровья не требует максимальных усилий и большого количества 
времени. Имея большое желание можно активно участвовать в восстановлении 
здоровья. 
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ДЕНЕ ТҼРБИЕСІ САБАҒЫНАН  ОҚУШЫЛАРДЫҢ СЫН  

ТҦРҒЫСЫНАН ОЙЛАУЫ 

 

Сын тҧрғысынан ойлау дегеніміз – ой қозғай отырып,оқушының ҿз ойымен 

ҿзгелердің ойына сыни қарап,е стіген, білгенін талдап, салыстырып, реттеп, 

сҧрыптап, жҥйелеп, білмегенін ҿзі зерттеп, дҽлелдеп, тҧжырым жасауға бағыттау, ҿз 

бетімен жҽне бірлесіп шығармашылық жҧмыс жасау. 

http://www.zdravplus.ru/ru/statiy/zdoroviy-obraz-hizni/310-fitbol
http://ferrum-body.ru/uprazhneniya-na-fitbole.html
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Сын тҧрғысынан ойлау – оқу мен жазуды дамыту бағдарламасы.Оқушыны 

мҧғаліммен,сыныптастарымен еркін сҿйлесуге,пікір таластыруға,бір бірінің ойын 

тыңдауға,қҧрметтеуге,ҿзекті мҽселені шешу жолдарын іздей отырып,қиындықты 

жеңуге баулитын бағдарлама. 

Мақсаты – барлық жастағы оқушыларға кез келген мазмҧнға сыни тҧрғыдан 

қарап, екі ҧйғарым бір пікірдің біреуін таңдауға саналы шешім қабылдауға ҥйрету. 

Біздің елімізде Джордж Соростың ашық қоғам институты «Сорос - Қазақстан», «Сын 

тҧрғысынан ойлау» ҧғымы белгілі бір идеяларды қабылдай отырып,оның неге 

қатысты екенін зерттеу,оларды жеңіл септикалық ойларға қарсы қоя білу,салыстыра 

алу,сол идеяларға қарсы кҿзқарастармен тепе теңдікте ҧстап зерттеу, оларға сеніммен 

қарау - деп тҥсіндіреді. «Сыни ойлау – белгілі бір мҽселе туралы бар идеяларды 

жинақтап,оларды қайта ой елегінен ҿткізу жҽне шешім қабылдаумен аяқталатын 

кҥрделі психологиялық ҥрдіс » екенін атап кҿрсеткен.Сыни ойлау – адам ҿмірінің бір 

саласы.Себебі бҧл философия адамдарға кҿптеген жолдармен шешімдер ішінен 

маңызды ҽрі пайдалы екенін,тек қажетті ақпараттарды ғана жинақтап,жаңа білімді 

бҧрынғыдан ажырата алуға кҿмектеседі. Сыни ойлауды дамыту технологиясының  

дҽстҥрлі оқытудан басты оқытудан айырмашылығы – білімнің дайын ҥйінде 

берілмеуі. 

Бҧл бағдарлама Қазақстан қоры жанынан 1998 жылы қазан айынан бастап 

жҥогізіліп келеді.Жаңа технология ретінде ең озық ҽдістерді дер кезінде игеру,іздену 

арқылы бала бойына дарыту,одан ҿнімді нҽтиже шығара білу ҽрбір ҧстаздың басты 

міндеті. 

Оқу мен жазу арқылы сын тҧрғысынан ойлауды дамыту бағдарламасы бойынша 

ол: 

- Шыңдалған ойлау,кез келген даму деңгейіне байланысты мҽселелерге сыни 

кҿзбен қарау; 

- Кҥрделі мҽселелерді шешуге,аса маңызды,жауапты шешімдер қабылдауға 

қҧштарлық; 

- Ҥйрету мен ҥйрену бірлігінен, ҥйренудің қызығушылығынан тҧратын, 

ҥйренушінің сеніміне негізделген қҧрылым; 

Сын тҧрғысынан ойлауды ҥйрету ҥшін мына  тҿменгі шаралар орындалуы шарт: 

1) Сын тҧрғысынан ойлауды тудыру ҥшін уақыт керек; 

2) Оқушыларға ойланып-толғануға,ойын ашық айтуға рҧқсат берк; 

3) Ҽртҥрлі идеялар мен пікірлерді қабылдау; 

4) Ҥйрену барысындағы оқушылардың белсенді іс-ҽрекетін қолдау; 

5)  Кейбір оқушылар тҥсіп қалған қолайсыз жағдайларды ҽжуаға айналдырмау.  

6) Сын тҧрғысынан ойлауды бағалау. 

Сыни  ойлау деген не? 

Сыни ойлау – ҿзіндік ойлау. Сыни ойлау – сҧрақ қоюдан жҽне шешім талап 

ететін проблемаларды айқындаудан басталады. Оқушы ҿзі сҧрақ қойып, шешімін ҿзі 

айқындайды. Сыни ойлау – ҽлеуметтік ойлау, бірлесе оқыту идеясы. 

 Дене тҽрбиесі сабағында сын тҧрғысынан ойлау технологиясын тиімді 

пайдалануға да болады. Осы технологияның шығармашылық бҿлігін басшылыққа ала 

отырып, ой толғау жасауға болады (мысалы, дене шынықтыру сабағын ойын тҥрде 

ҧйымдастыру), сол арқылы студенттердің бейімділігін арттыруға болады.  

Кҥтілетін нҽтиже – дене тҽрбиесі пҽніне деген қызығушылықтарының артуы. 

Студент шығармашылығы ҿзін-ҿзі басқаруы, қҧрметі, эстетикалық талғамы артып 

келеді. Ҽртҥрлі ҧлттық ойындарды топтық ойын ҽдісінде ҧйымдастыру да жақсы 
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нҽтиже береді. Ойлау қабілетін дамыту тҧрғысында қазақтың ҧлттық ойын тҥрлеріне 

тоқталып, ҧлттық ойындар туралы ҿз тҥсініктерін сҧрай отырып, сабақ барысы 

кезінде орындатуды жоспарлауға болады.  

Ойын – оқытуда жаңа технологияның маңызды бҿлігі болып табылады. «Ойын» 

ҧғымына тҥсініктеме берсек – ол адамның мінез-қҧлқын ҿзі басқарумен анықталатын 

қоғамдық тҽжірибені қалыптастыруға арналған жағдаяттар негізінде іс-ҽрекеттің бір 

тҥрі. Ойын ҽрекеті мынадай қызметтерді атқарады: 

- Ойын – сауық  

- Диагностикалық (ойын барысында ҿзін-ҿзі тануы) 

- Коррекциялық (ҿзін-ҿзі тҥзетуі) 

- Ҽлеуметтендіру  

Ойын – адамның ҿмір танымының алғашқы қадамы. Сондықтан ойын арқылы 

студенттер ҿмірден кҿптеген мҽліметтер алып білімін жетілдіреді. Ойын арқылы 

қоршаған ортаны ҿз бетінше зерделейді.  Соның нҽтижесінде ҿзі кҿрген жағдайларды, 

отбасылық тҧрмыс пен қызмет тҥрлерін жаңғыртады. Ойын студенттерді еңбекке 

деген қарым-қатынасы мен қабілеттерін қалыптастырады. Ойынның ережелері 

ойнаушының қисынды ой қабілетінің дамуы, бір-біріне деген сыйластық,  

қажеттіліктері мен санасуы ҽр студент жеке ҽрекетінен туындайды. Ойынның басты 

шарты жеңіске жету болса, ҽр ойыншы ҿз қарсыласының мҥмкіндігімен санасып, бір-

біріне деген сенімін арттырады.  

Ойын тҥрлері ҿте кҿп. Соның ішінде:  

- Ойын – сабақ; 

- Ойын –жаттығу; 

- Сергіту ойындары,  

- Дидактикалық мақсаттағы ойындар, 

- Логикалық ойындар; 

- Грамматикалық ойындар, т.б. Мҧндай ойындар студенттерді жан-жақты 

дамытып, білімді толық игеруге кҿмектеседі.  

Ойынның негізгі мақсаты студентті қызықтыра отырып, білімді меңгерту болса, 

мҧғалімнің міндеті – сол ойын тҥрлерін пайдалана отырып, студенттердің ҿздігімен 

жҧмыс істей білуге, ой белсенділігімен тіл байлығын арттыра тҥсуге тҥрлі дағды мен 

шеберлікті меңгертуге қол жеткізу.  

Сабақтың нҽтижесінде студенттің ойынға белсенді тҥрде қатысуы оның 

ҧжымдағы басқа да ҽрекеттерін айқындайды. Ойын бір қарағанда қарапайым қҧбылыс 

не ҽрекет сияқты болғанымен, ол ҧжымдық ҽрекет.  

Ойын арқылы студенттің:  

- Қисынды ой қабілеті дамиды; 

- Ҿздігінен жҧмыс істеуге ҥйренеді; 

- Сҿздік қоры байиды, тілі дамиды; 

- Зейіні қалыптасады; 

- Байқампаздығы артады; 

- Ҿзара сыйластыққа ҥйретеді;  

- Ойынның ережесін бҧзбау, яғни, тҽртіптілікке баулиды; 

- Бір-біріне деген студент сенімі артады, 

- Сабаққа қызығушылығы артады; 

Дене тҽрбиесінің жаттығуларын жарыс, бҽсеке тҥрінде орындауды жарыс ҽдісі 

дейміз. Жарыс ҽдісінің ең негізгі белгісі – біріншілікті, қарсыласыңды, команданы, 

топты жеңіп алу ҥшін бҽсекелесу, кҥрес, кҥш сынасу жағдайында жоғарғы 
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кҿрсеткіштерге жету. Бҧл ҽдіс ҽртҥлі мақсаттардыорындауға пайдаланылады. 

Мысалы, адамгершілік, жігерлілік, дене қуаты қасиеттерін тҽрбиелеу, кҥрделі 

жағдайда қимылдың ептілігі мен дағдысын жетілдіру. Жарыс ҽдісі адам ағзасының 

мҥмкіншіліктеріне жоғарғы талаптар қояды да оның ҽрі қарай тез дамуына ықпал 

етеді. Бҧл жарыс ҽдісінің міндетті тҥрде орындалуы керек шартты: жарыс, бҽсеке 

жаттығуларына оқушылар ҿте жақсы дайындықпен, дайындалып келулері керек, 

ондай болмаса берілетін ҥлкен қарқынды жҥктемелер олардың денсаулығына зиян 

келтірілуі мҥмкін.  

Дене тҽрбиесі жҥйесінің басты мақсаты – кҥш-қуаты мықты, жан- тҽні сау, 

елімізді қорғауға ҽзір, шығармашылық жҧмысқа қҧштар, жан-жақты тҽрбиесі 

дайындығынан ҿткен адамдарды тҽрбиелеу. Бҧл мақсат тҿмендегідей жалпы 

міндеттерге негізделген:  

1. Білім беру міндеттері – қимылдың ептілігі мен дағдысын меңгерту жҽне дене 

тҽрбиесі кҿлемінде арнайы білім беру. 

2. Сауықтыру міндеттері – дене тҽрбиесі жаттығуларының кҿмегімен 

денсаулықты нығайтады.   

3. Тҽрбиелік міндеттері – адамгерщілік, дене қасиеттерін қалыптастыруға, 

ҿнегелі, кҿркемдік танымдарды ҥйренуге негізделген.  

Білімнің жаңа мазмҧнын жҥзеге асыру ҥшін жаңа технологиялар қажет-ақ. 

Жаңалықты меңгеру мен жҥзеге асыруда дҧрыс тҥсінбеушілік ҧйымдастырушыға 

ҽртҥрлі кедергі жасайтыны белгілі. Сондай педагогикалық технологиялардың бірі 

«Оқу мен жазу арқылы сын тҧрғысынан ойлауды дамыту». 

«Сын тҧрғысынан ойлауды дамыту» технологиясы ҽлемнің тҥкпір-тҥкпірінен 

жиналған білім берушілердің бірлескен еңбегі деп тҥсінуіміз керек. 

Бҧл бағдарламаның мақсаты барлық жастағы,соның ішінде бастауыш сынып 

оқушыларының кез келген мазмҧн,тҥсінікке сыни тҧрғыдан қарап, екі ҧйғарым бір 

пікірдің біреуін таңдауға сапалы шешім қабылдауды осы сабақтарда ҥйренеді. 

«Сорос-Қазақстан қоры» арқылы келген бҧл технология қазақ тілдерінде мектепке 

ене бастады. 

Бҧл бағдарлама жаңа буын оқулықтарының талаптарын жҥзеге асыруда, 

оқушылардың білім деңгейін кҿтеруде, балаларды шығармашылыққа баулуда, 

ойларын еркін айтуда тез арада дҧрыс шешімдер табуға атсалысатын бірден-бір 

тиімді бағдарлама деп есептеймін. 

Сын тҧрғысынан ойлау-сынау емес, шыңдалған, бірін-бірі толықтырған ойлау 

десек қателеспейміз. 

Аталмыш бағдарламаның ішкі қҧрылымында ерекшелік бар. Бҧл қҧрылым ҥш 

деңгейден тҧратын оқыту мен ҥйретудің ҥлгісі. Кҿп ақпаратты талдай, жинақтай 

отырып ішінен қажеттісін алуға ҥйретеді. 

Міне, бҧл технологияда оқушы ҿз топшылауын, ҿз пайымын еркін білдіреді, 

ҿзіндік дҽлелдер келтіреді, басқалардың ой тҥйіндерін сынайды, ҿз пікірін, ҿз 

тоқтамын жасайды. Бҧл ҽдіс шҽкірттерге де, оқытушыларға да ҥлкен жауапкершілікті 

жҥктейді. Оқыту ҽдістерін жетілдіруге, дамытуға олардың тиімділігін арттыруға 

кҿмектеседі. Шҽкірттердің сыни тҧрғыдан ойлау қабілеттерін дамытуға арналған 

оқытудың ҽдіс-тҽсілдері білім алушыға қҧбылыстардың себептерін толық ҧғынуға, 

ережелер мен заңдылықтардың сырларын терең тҥсінуге, олардың ғылыми білімдегі 

орнын аңғаруға қолайлы жағдаяттар жасайды. Мҧндай ҽдістер табиғатынан тҧйық, ҿз 

ойын тҽптіштеп тҥсіндіруге шалағай, ҿздеріне сенімсіздеу, тҥйін жасауда 

жасқаншақтық байқататын оқушыларға пайдасы ҧшан теңіз екеніне кҿзім жетті. 
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Сын тҧрғысынан ойлау - бҧл кез-келген мазмҧнды сынау емес, оны зерттеу, 

бақылау, талдау, ҽртҥрлі стратегиялар арқылы ҿзінің ойлау негіздерін сыни тҧрғыда 

дамыту. Жаңа технологияның арқасында оқушының белсенділігі артып, жан-жақты 

талдауға,ойын ашық айтуға,оқу мен жазу арқылы сын тҧрғысынан ойлауға ҥйренеді. 

Осындай жҧмыстардың нҽтижесінде бҥгінгі кҥн талабына сай сауатты,білімді 

оқушылар тҽрбиелеуге болады. Ол ҥшін мҧғалім кҿп ізденіп, кҿп оқып, ізденіс 

ҥстінде болу керек. 

Қорыта айтқанда,педагогикалық жаңа технологиялардың барлығы жеке 

тҧлғаның ҿзін-ҿзі дамытуына,ҿздігінен шығармашылықпен жҧмыс істей білу 

қабілетін жҽне біліктері мен дағдыларын қалыптастыруға бағытталған алға қойған 

мақсатқа жетудің тиімділігін,нҽтижелілігін қамтамасыз етуді кҿздейтін,берілген 

материалды жедел, ҽрі сапалы меңгертуге бағытталған.        
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МУЗЫКА САБАҒЫНДАҒЫ ПҼНАРАЛЫҚ БАЙЛАНЫСТАР 

 

Қоғамымыздағы  экономикалық, саяси- ҽлеуметтік, мҽдени ҿзгерістердің жас 

ҧрпақтың тҧлғалық бейнесіне ықпал ету мҥмкіндігінің артып отырғанына байланысты 

оларға рухани адамгершілік тҽрбие берудің зҽрулігі барған сайын айқындала 

тҥседі.Ол Қазақстан Республикасында  Гуманитарлық білім беру тҧжырымдамасы 

[1],ҚР ҽлеуметтік  мҽдени  дамуының тҧжырымдамасы сияқты мемлекеттік 

қҧжаттарда кҿрініс тапқан [2]. 

Ҿнер сабақтарының оның ішінде музыка пҽнінің, басқа да мектеп пҽндерімен  

психологиялық,  педагогикалық  ортақтығы  мол, тҥпкі  мҧраты бір, ол - мҽдениетті 

тҧлғаны дамытып қалыптастыру. Дей тҧрғанмен, музыка сабақтары ҽсерлік қуатының 

молдығымен, кҿркемдік дамытушылық мҥмкіндіктерінің байлығымен ерекшеленеді. 

Музыка пҽні ҿзіне тектес ҿнер пҽндері сияқты кҿркем ҿнерді танып білудің 

жалпы эстетикалық заңдарын ҧстанады. 

Мектептердегі музыка сабағының жан-жақты жҥйелі тҥрде ҿтуі ҥшін музыканың 

басқа пҽндермен тығыз байланысын ҧжымдастыра сапалы етіп ҿткізу - ҽрбір музыка 

пҽні мҧғалімінің басты міндетінің бірі. Қазіргі кездегі оқытудың жаңа кезеңінде, 

жалпы білім берудің тҥбегейлі ҿзгеріп, ҿз ҧлттық ҿнеріміздің ҿткені мен бҥгінгі 

дамуын жас ҧрпаққа толық беру мҥмкіндігіне қол жеткізіп отырған жағдайда 

музыкалық білім беруді тиімді ҧйымдастыру арқылы саналы да, ҿнерлі, жан-жақты 

білімді, ҿз халқының мол мҧрасын қастерлеп, жалғастыратын, отанын сҥйетін азамат 
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тҽрбиелеуде айтарлықтай нҽтижеге жетуге болатыны сҿзсіз. Жоғарыда айтылып 

кеткендей, ол ҥшін мҧғалімнің ҿзі жан-жақты білімді, ғылымның ҽр саласынан, 

педагогика, психология, тіл мен ҽдебиет, тарих, философия, ҽлеуметтану, медицина, 

кҿркем ҿнермен бейнелеу, т.б. хабардар болуы керек. Сонымен қатар мҧғалімнің ой-

ҿрісі, тҥсінігі кең болуының арқасында осы аты аталған пҽндердің сабақ 

тақырыптарына байланысты, музыкалық шығармаларды тыңдату, ҽндерді ҥйрету 

барысындағы байланысын тиімді қолдана біліп, оқушыларға жеткізе білу ҽдістерін 

жҥзеге асыру болып табылады. 

Жаңа тақырыпты тҥсіндіруде пҽнаралық байланыс кҥнделікті іс-тҽжірибеде 

кеңінен пайдаланылады. Бҧл оқушының бҧрыннан меңгерген білімі мен дағдысына 

сҥйене отырып, жаңа білімді меңгеруіне мҥмкіндік береді. Білім- баланың ойлау 

ҽрекетінің жемісі жҽне соның нҽтижесі. Сонымен бірге ол- танымның негізгі қҧралы 

болып табылады. Оқушының танымын жаңа деңгейге кҿтеру ҥшін оның бҧрынғы 

меңгерген білімі негіз етіп алынады. Мектептің музыка сабағы басқа да сабақтармен 

байланыса отырып, ҿмірдің мҽнін эмоционалды тҥрде тҥсінуге жол ашады.  

Бастауыш мектеп оқушыларына музыка пҽнін оқытуда ана тілінің алатын орны 

ерекше. Себебі, оқушыларда ҿнер туралы білімдерді, сҧлулықты танып-білу 

ептіліктері мен дағдыларын қалыптастыру нақты тіл, сҿз арқылы ҽңгімелеу, тҥсіндіру 

ҽдістері кҿмегімен, ҽрі кҿрнекілік пен тҽжірибелік ҽдіс-тҽсілдерді қолдану 

нҽтижесінде іске асырылады.  

Қазақ халқы қашанда ҿз ойын домбыраға, ҽнге қосып жеткізген. Бҧл сҿздің 

мҽнін кҥшейтуге, тыңдаушыда ҽсер қалдыруға деген ҧмтылысынан туындаса керек. 

Егер ҽдебиет, сҿз ҿнері болмаса музыканың кҿптеген жанрларының болмауы да 

мҥмкін екендігі тҥсінікті. Ҽннің, операның, ораторияның, кейде балет т.б. сияқты 

музыка жанрларының туындауына ҽдеби шығармалар тҥрткі болады.  

Ҽннің  мҽтіні- ҿлең. Егер  ҿлең  болмаса  ҽн  вокализге  айналады. Мҽтін, сҿз 

болмаса музыканың хор жанры да болмас еді. Кҥрделі музыкалық шығармалардың да 

негізі – ҽдеби кҿркем шығармалар болып  келетіні мҽлім. Кҿркем ҽдебиет ҥлгілері 

кҥрделі музыкалық шығармаларға айналуы ҥшін, жазылу барысында олар ҿңделеді, 

кҿпшілігі ҿлең тҥріне енеді, яғни либреттоға айналады. Оқушыларға ҽдебиет пен 

музыканың арасындағы байланыс, ҥйретілетін ҽннің сҿз мҽтінін тҥсіндіру- музыка 

сабағының негізгі міндеттерінің бірі. Қазақ педагогы М. Жҧмабаев ҿзінің 

«Педагогика» деген еңбегінде балаларда  сҧлулық  сезімдерді қалыптастыру жҿнінде 

былай жазады: «Баланың маңайында сҿйленетін сҿздер ҽдепті, сҧлу болуға тиісті. 

Баланы сҧлу искусствомен терең таныстыру керек. бала неше тҥрлі сҧлу ҥндерді 

естісін, неше тҥрлі сҧлу тҥрлерді, тҥстерді кҿрсін, сҧлу сҿздер, сҧлу ҿлеңдер 

жаттасын. Тҥрлі музыка қҧралдарының ҥндерін тыңдасын, сурет салып ҥйренсін. Ҽн 

салып, музыка қҧралдарында ойнап ҥйренсін. Міне, осыларды істесе, баланың 

сҧлулық сезімдері ҿркендейді»[3]. 

Музыканың пҽнаралық байланысы туралы кҿптеген мысалдар келтіруге болады. 

Қандай музыкалық шығарма болмасын адам тарихымен байланысты десек, 

бастауыш сыныптарда таныстырылатын музыкалық шығармалардың, ҽндердің, 

кҥйлердің шығуына себепкер ҿзіндік тарихын оқушыларға тҥсіндіру кезінде музыка 

сабағын ҽдебиеттік оқу  пҽнімен тығыз байланыстырамыз. Қазақ музыкасының ірі бір 

саласы кҥй ҿнерінің мазмҧндық қҧрылымын тҧтас ала отырып, сол кҥйлерге 

байланысты туған кҥй аңыздарын оның қҧрамдас бҿлігі ретінде қарастырған 

А.Сейдімбектің еңбегінде ҧлттық музыкамыз бен ҽдебиетіміздің байланысын 

айқындауға қадам жасалған. 
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 Музыка   алғашқыда   ҽдебиетпен   бҿлінбес   байланыста   болған. Музыка 

кҿмегімен   адам   тіліне   байланысты   дыбыстық   қарым-бекіп, дамып отырған. 

Поэтикалық шығармалар    ҽуендер арқылы ырғақпен, ҽнмен айтылған. Музыкалық 

дыбыстың табиғаты ырғақ болып табылады. Музыканың кҿзі - ынтыға айтылған 

ҽуезді тіл. Алғашқы музыкалық қҧрал - дауыс болған.  

Музыка негізі ырғақ пен ҥйлесім, бҧлар біріге келіп ҽуен жасайды. Музыкалық 

бейнелер негізін қҧрған адам тілінің ырғағы ҽрқашан кҿңіл-кҥйге бай, жан сезімінен 

тҥзіледі. Бҧл музыканың ерекшелігін анықтайды, сондықтан да ол адамдармен ішкі 

жан-дҥние тілінде сҿйлеседі, адамды толқытады, ҽртҥрлі шексіз кҿніл-кҥй реңктерін 

тудырады.  

Соның бірі - табиғатқа байланысты туындайтын музыкалық шығармалар. 

Сондай шығармалармен оқушыларды таныстыруда музыка сабағында дҥниетану, 

табиғаттану пҽнін кеңінен байланыстырамыз. Мысалы, Тҽттімбеттің «Саржайлау», 

Қҧрманғазының «Сарыарқа», «Қызыл қайың», халық ҽні «Алатау», Д. Мацуцин 

«Зырлайды шанамыз», К.Қуатбаев «Моншақтар», «Жау-жау жаңбыр», Махамбет 

«Қайран, Нарын», К.Қуатбаев «Кҿктем», Абай «Қараңғы тҥнде тау қалғып», «Желсіз 

тҥнде жарық ай», жапон халық ҽні «Сакура» тағы басқа кҿптеген шығармалармен 

таныстыру кезінде қоршаған ортаның ҽсемдігін, туған жер табиғатының кҿркемдігін, 

табиғаттың адамға ҽсерін, тигізетін пайдасын, табиғатты аялауға, сҥюге қамқор 

болуға, кҿркейтуге баули, тҽрбиелей отыра сабақтағы тақырыбымызбен байланыс-

тырамыз. 

Музыкалық шығарманың, ҥйретілетін ҽндердің, ырғағын, темпін сезінуде, 

дыбыс ҧзақтықтарын меңгеруде, нота сауаттылығымен танысу кезінде - музыка 

сабағы міндетті тҥрде математикамен тығыз байланыста болады. Ҽндердің ҿлшемі, 

дыбыстардың ҧзақтықтары: бҥтін, жарты, тҿрттік, сегіздік ноталармен таныстырғанда 

математикамен тікелей қатысты. Мҧғалім ҽнді дирижерлау кезінде    ҿлшемді 1-ге, 2 -

ге, ҿлшемінде 1-ге, 2-ге,З-ке - ҿлшемінде 1 -ге, 2-ге, 3-ке, 4 –ке  санау арқылы 

қарапайым ҽндердегі ырғақтың, ҿлшемнің деңгейінде оқушылардың тҥсінігін, 

музыкалық сауаттылығын қалыптастырады.  

Музыка сабағындағы ырғақтық би қимылдарын меңгеру, ҽн айту кезіндегі 

денені тік ҧстау, демді дҧрыс пайдалану, музыканың мазмҧнына, жанрына сҽйкес қол 

шапалақтау, марштық музыкаларға байланысты сапта жҥріп айту тағы басқа 

тҽсілдерді қолдану арқылы музыканың дене шынықтыру пҽнімен де тығыз 

байланыста болатындығын ҥнемі байқауға болады. Музыка  ҿнерінің  барлық 

пҽндермен, жалпы ҿмірдегі барлық салалармен  байланыспайтыны  жоқ  деп  айтуға  

болады.  

Музыка - қҧдіретті кҥш, жан-дҥниені ерекше ҽсерге бҿлеп, адамды сҽулелі 

ҿмірге жетелейтін сиқырлы ҿнер. Сонымен қатар, музыканы бейнелеу ӛнері 

сабағымен байланыстыра ҿткізгенде музыканың мазмҧнын ашатын жеке, шағын 

суреттерден тҧтас кҿріністер де қҧрастыру бала белсенділігін арттыра тҥседі.  

Музыка сабағының қазақ тілі сабағымен байланысына келетін болсақ, музыка 

сабағында ҿлең-ҽннің ішкі сырын ашуға жетелейтін ерекше кҥш.  

Қазақ тілінде сҿзді дыбыс қҧрайды.Бірнеше дыбыс біріге келе сҿз қҧрайды. 

Оның ҧзақтығы, биіктігі болмайды. Оның таңбасы бар, ол-ҽріп. Осылай ҽріп сҿзді  

қҧраса, нота ҽуенді қҧрайды.  

Қоршаған  ортадағы сҧлулық атаулының барлығы дүниетану пҽнімен тікелей  

байланысты. Алуан  тҥрлі гҥлдер, жеті тҥсті ҽсем кемпірқосақ, ғажайып табиғат 

кҿріністері, бҽрі-бҽрі оқушыларды сҧлулық сезімге бҿлейді.  
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Еңбекке  баулу пҽнінің элементтері музыкамен, ҽсіресе ондағы тҽжірибелік оқу 

іс-ҽрекетінде анық кҿрінеді. Сҽнді бҧйымдар жасау, қолҿнер бҧйымдарымен танысып, 

олардың жасалу жолдарынан мағлҧматтар алу, аппликация, мҥсіндеу сияқты музыка 

сабақтарындағы эпизодтарында оқушылардың еңбектік ептіліктерінің музыка арқылы  

ҧштасуы жҥргізіледі.  

Пҽнаралық  байланыс  арқылы  оқушылардың  музыкалық  қызығушылықтарын  

қалыптастыру ҿскелең ҧрпақтың музыка сабағынан алынған білім жҥйесін толық 

меңгеруге мҥмкіндік береді.  

Бҥгінгі қоғам сҧранысы мен ҿмір талабына жалпы адамзаттық қҧндылықтарға  

жету басты  нысана болып отырған жағдайда, білім берудегі оқу жҧмыстарын жҥйелі  

ҧйымдастыру негізгі шарт. Осы тҧрғыдан саралай келе бастауыш сыныптарда оқу 

ҥдерісінде пҽнаралық байланысты жҥзеге асырудың тиімді жолдарын қарастырып 

оған теориялық тҧрғыдан негіздеме беру - бҧл ҿмір талабы. 
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ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЗВОНОЧНИКА  

ПРИ ПОМОЩИ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ 

 

В современном мире человек выполняет меньше физических действий. Наиболее 

эффективным методом профилактики заболеваний позвоночника, безусловно, 

являются физические упражнения. Поэтому для профилактики и при лечении 

заболеваний позвоночника обязательным компонентом должны быть физические 

упражнения. Вследствие того, что человек мало двигается, замедляется 

кровоснабжение тканей, ослабевает мышечный корсет, нарушается питание 

межпозвоночных дисков (дистрофические изменения), что приводит к развитию 

дистрофических изменений. Процесс можно остановить, если скомпенсировать 

дефицит движения.  

Причины возникновения заболеваний: 

 Одним из важнейших факторов, вызывающих заболевания позвоночника, 

является слабость мышечного корсета, поддерживающего позвоночник и весь корпус 

тела. 

 Вторая причина — неправильная осанка. 

– На третьем месте по важности стоит неумение дозировать физическую 

нагрузку и расслабляться. Поэтому профилактика заболеваний позвоночника, помимо 

снижения веса и полноценного питания, обязательно должна включать в себя 

корректирующие физические упражнения.  

Одним из наиболее распространенных заболеваний позвоночника является 

остеохондроз. Патологические изменения в межпозвонковых дисках происходят, в 
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основном по двум причинам. Одна из них — возрастная физиологическая деградация 

сосудистого русла, которое обеспечивает диски питательными веществами, 

необходимыми для регенерации. Вторая — вес. Позвоночник испытывает 

колоссальные вертикальные нагрузки, которые частично компенсируются за счет 

естественных позвоночных прогибов (лордозов и кифозов). Амортизирующие 

функции также берут на себя межпозвоночные диски. [1] 

 

 
Рис. 1. Отделы позвоночника: 1 – шейный; 2 – грудной; 3 – поясничный; 4 – 

крестцовый; 5 – копчиковый. 

 

Таблица 1. Причины, способствующие развитию заболевания, и частота их 

выявления (количество больных с данной причиной в процентном отношении ко всем 

больным). 

 
 

Лечебная гимнастика. 

 

В зависимости от того, какие проблемы у человека (гиподинамия, и как 

следствие — ослабление скелетных мышц, либо наоборот чрезмерные нагрузки), 

необходимо индивидуально подбирать комплекс упражнений. 

Например, при появлении усталости в позвоночном столбе и мышцах спины, что 

нередко бывает следствием не только больших нагрузок, но и вынужденной позы 

(офисные работники, студенты и т.д.), одним из самых эффективных упражнений 

являются повисания на перекладине. Благодаря этим упражнениям происходит 

растяжение поверхностных мышц (а также их расслабление) и рефлекторная 
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активизация глубоких мышц, стремящихся не дать позвоночнику «перерастянуться». 

Идеальным висом является «полувис» на шведской стенке, при котором руками 

человек держится за перекладину над собой и стопы ставятся на нижнюю 

перекладину. Затем ноги сгибаются в коленях и тазобедренных суставах. При этом 

происходит разблокировка корешков спинного мозга, активизируется 

кровообращение и происходит максимальное расслабление крестцово-подвздошных 

мышц.[2] 

Стоит учитывать, что комплексы лечебной физической культуры (ЛФК), нельзя 

выполнять в момент обострения болезни. Более того, выполнять нужно только те 

упражнения, которые не вызывают боль в процессе выполнения. Поскольку в 

комплекс всегда входят несколько упражнений, которые вызывают дискомфорт или 

боль, то их можно использовать в качестве своеобразных «маяков» — т.е. 

возвращаться к ним периодически, проверяя свои ощущения. Таким образом, вы 

будете замечать свой прогресс в процессе выздоровления и постепенно расширять 

комплекс выполняемых упражнений.[3] 

ЛФК для позвоночника – необходимая теоретическая информация 

• Упражнения предназначены для профилактики и восстановления, а не для 

одноразового, быстрого лечения позвоночника. Проблемы возникают годами, их 

нельзя решить в течение нескольких дней. 

• Упражнения лучше всего делать несколько раз в день, как минимум утром и 

вечером, некоторые можно делать и на работе - не ленитесь. 

• Делая упражнения, не торопитесь, исключите резкие, быстрые движения. 

• Постепенно увеличивайте нагрузку – количество повторений и амплитуду. 

• Выполняя упражнения старайтесь чувствовать позвоночник и мышцы спины, 

не делайте ЛФК просто механически. 

• Главная задача при выполнении лечебной физкультуры - увеличить кровоток в 

области позвоночника.[4] 

 

Лечебная гимнастика для поясничного отдела позвоночника – техника 

выполнения 

 
Рис. 2. Выгибаем спину вверх, затем прогибаем вниз - без рывка, постепенно 

увеличивая амплитуду 
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1. Сокращение мышц живота, без движения корпуса, до появления в них лѐгкой 

усталости. 

2. Исходное положение: стоя на четвереньках, опора на колени и ладони; 

поднять голову и аккуратно прогнуть спину вниз, опустить голову и выгнуть спину 

вверх. Выполнять от 3 до 10 раз. 

3. Исходное положение: лѐжа на спине, руки вдоль туловища, ноги полусогнуты 

в коленях, опираются на всю поверхность стопы: положить обе ноги справа от 

туловища, стараясь дотянуться коленями до пола (выполняйте движение без рывков, 

ноги не выпрямлять), лопатки не отрываются от поверхности. Потом повторить 

движение в другую сторону. Выполнить до 10 раз в каждую сторону. 

 
Рис. 3. Плавно поднимаем таз вверх (прогибаться не надо) и опускаем вниз 

 

4. Исходное положение: лѐжа на спине; потянуть одновременно носки ног на 

себя, почувствовать напряжение в спине, держать напряжение 3 – 5 секунд, 

расслабиться. Выполнять 3 – 5 раз. 

5. Исходное положение: лѐжа на спине, ноги согнуты в коленях и опираются на 

всю поверхность стопы, руки вдоль туловища; опираясь на лопатки и стопы поднять 

таз и опустить. Выполнить 3 – 10 раз. 

 
Рис. 4. Поднимаем ногу к туловищу и аккуратно прижимаем к животу 

 

6. Исходное положение: лѐжа на спине, руки вдоль туловища; сгибая ногу в 

коленном и тазобедренном, суставе, помогая себе руками прижать бедро к животу; 

подержать несколько секунд ногу прижатой. Выполнить 3 – 5 раз с каждой ногой. 

7. Исходное положение: стоя на четвереньках опираясь на ладони и колени; 

поднять слегка согнутую ногу назад; повторить другой ногой. Выполнить 5 – 10 раз 

каждой ногой. 

8. Исходное положение: сидя на согнутых в коленях ногах (ягодицы опираются 

на пятки), руки свободно опущены; примите положение стоя на коленях, 

присаживайтесь на пол слева от ног, а потом справа. Выполнить 10 – 12 раз. 

9. Исходное положение: лѐжа на спине, руки вдоль туловища; обхватите ноги 

руками и прижмите к груди, покатайтесь на спине от ягодиц до головы; вернитесь в 

исходное положение. Выполнить 5 – 7 раз. 
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ЛФК для грудного отдела позвоночника  

 

1. Исходное положение: лѐжа на спине, колени согнуты, ноги максимально 

расслаблены; подтягивайте к себе колено, пытаясь им дотянуться до носа, 

одновременно наклоняя голову и приподнимая верхнюю часть туловища навстречу 

колену; упражнение будет эффективней, если поддерживать сгибаемую ногу руками 

под коленкой. Выполнить 4 – 6 раз с каждой ногой. 

2. Исходное положение: сидя на стуле, руки на коленях; наклоняясь достаньте 

одной рукой носок противоположной ноги, выпрямитесь и повторите другой рукой. 

Выполнить наклоны к каждой ноге 4 – 6 раз. 

3. Исходное положение: стоя держась за спинку стула; приседание с прямой 

спиной до 20 раз, не отрывая пятки от пола. 

 

Лечебная гимнастика для шейного отдела позвоночника 

 

Упражнения для верхнего отдела позвоночника надо выполнять особенно 

аккуратно, так как он очень подвижен и излишнее усердие может только навредить. 

1. Исходное положение лѐжа на спине; осторожно вдавите затылок в подушку и 

подержите напряжение 3 – 5 секунд затем расслабиться; далее легко надавливая 

ладошкой на висок напрягая мышцы шеи удерживайте голову в исходном положении; 

выполнить в обе стороны на 3 – 5 секунд; в перерывах полностью расслабляйте 

мышцы шеи и головы. Выполнить 2 – 3 раза. 

2. Исходное положение: сидя на стуле, руки свободно опущены вдоль туловища; 

перемещайте мягко голову назад, одновременно прижимая подбородок к груди. 

Выполнить 3 – 5 раз.[5] 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ МУЗЫКИ РОМАНТИКОВ 

 

Проблема сущности, методов и условий формирования эмоционального 

интеллекта стоит в центре внимания современных педагогов и психологов. Как пишет 

известный российский ученый В.И. Петрушин: «Общественное сознание в наши дни 

стало приходить к заключению о том, что и в развитии личности отдельного 

человека, и в развитии группы единомышленников, и в сплочении коллектива, и при 

решении проблем эмоционального выгорания, и при разрешении конфликтов любого 

уровня пальма первенства принадлежит преимущественно не разуму, а эмоциям. От 
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того, насколько умно и умело человек может распознавать и управлять своими 

эмоциями в конечном итоге зависит, что определяется понятием «жизненный успех» 

[1]. Как справедливо замечает ученый, «задача развития эмоционального интеллекта 

подрастающего поколения – это веяние времени, которое указывает на то, что без 

понимания ребѐнком собственных чувств и умения управлять ими, в современном 

усложнѐнном социуме делать нечего»[1]. 

В формировании эмоционального интеллекта огромная роль принадлежит 

музыке, которую великий русский писатель Л. Толстой назвал стенографией чувств.  

Особенно же важна в этом плане музыка композиторов-романтиков, запечатлевших в 

своем творчествежизнь человеческого сердца. Романтики верили в то, что чувства 

составляют более глубокий пласт души, чем разум. Не случайно идеальным видом 

искусства  ими была объявлена музыка, которая в силу своей специфики наиболее 

полно выражает движения души.  

Цель нашей работы – поделиться опытом формирования эмоциональной сферы 

младших школьников в процессе знакомства с музыкой романтиков. 

В младших классах  происходит обращение к небольшим по объему  и  

доступным по содержанию детям этого возраста  музыкальным  произведениям. Это  

пьесы Р. Шумана  «Смелый наездник», «Первая утрата», «Веселый крестьянин», 

«Солдатский марш», «Дед Мороз»;  вальсы Ф. Шуберта;  «Танец эльфов», «Шествие 

гномов», «Пер Гюнт» Э. Грига и др. 

Главная задача педагога - вызвать яркий эмоциональный отклик детей на 

прослушанное сочинение. А для этого учитель должен научить  их осознавать свои 

музыкальные впечатления, высказываться о прослушанном произведении,различать 

на слух и понимать выразительность разных элементов музыкальной речи, понимать 

их роль в создании образа.   

Для ребенка 8-10 лет характерна непосредственность проявления чувств, ему 

присуще яркое, образное воображение. Для полноты  воздействия на ребенка музыки,  

которую он слушает, нужно, по мнению Д.Б. Кабалевского, «…ввести слушателя в ту 

атмосферу, в которой создавались произведения, рассказать о жизненных 

обстоятельствах, при которых оно было задумано композитором и рождено».  

В качестве действенного средства активизации внимания слушателей 

используется  прием  «столкновения  контрастов», предполагающий   контрастное 

сопоставление музыкальных произведений  по настроению, жанрам;сопоставление 

контрастных произведений в пределах одного жанра и т.д. Например, мы предлагаем  

прослушать детям разнохарактерные  пьесы Р. Шумана «Первая утрата» и «Веселый 

крестьянин», после чего они определяют  настроение пьес, их характер. 

По методике педагога Гродзенской Л.Н., мы, опираясь на музыкальный и 

жизненный  опыт детей, искали художественно-образные связи содержания 

музыкального произведения с живописью, природой. После прослушивания 

произведений Э. Грига «В пещере горного короля», «Утро» детям предлагалось 

передать свои мысли и чувства в рисунках с использованием различной цветовой 

гаммы, холодных и теплых тонов, линий, штрихов, геометрических фигур. 

В пьесе «Утро» Э.Грига  дети различили в небольшом мотиве флейты и гобоя 

пастушеский наигрыш. Услышали, что музыка передает не только шелест ветерка и 

журчание ручья, но и душевное состояние человека при виде восходящего 

солнца.Настороженность и таинственность марша – шествия сказочных существ – 

троллей, гномов  в произведении «В пещере горного короля» дети отмечали 

дирижерскими жестами, отмечая  темп и остроту звучания музыки. 
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Глубоко тронула детей полная глубокой скорби музыка пьесы Э. Грига «Смерть 

Озе». Здесь было использовано пластическое интонирование с участием рук,  

наклонов головы, что помогло воссоздать «пульс» музыки, ее темп, динамику. 

В рамках педагогического наблюдения  с учащимися  были проведены 

диагностические исследования с целью выявления  эмоциональной отзывчивости на 

музыку романтиков.  

Нами был использован тест "Музыкальная палитра", предлагаемый 

Егоровой Л.В.[2]. 

Цель: изучение способности к эмоциональной отзывчивости на музыку, т.е. 

конгруэнтного переживания и смысловой рефлексии содержания музыки. 

Стимулирующий материал: музыкальные пьесы из «Альбома для юношества» 

Р. Шумана: 

1. Солдатский марш 

2. Первая утрата 

3. Дед Мороз 

4. Веселый крестьянин 

5. Смелый наездник 

Ученикам предлагается прослушать данные музыкальные пьесы и попробовать 

определить, какое настроение у него вызывает каждая из них, какие образы 

представляются во время звучания музыки. 

1-й (вербальный) вариант задания: подобрать слова, подходящие ребѐнку для 

выражения его переживания музыки; 

2-й (невербально-художественный) вариант задания: ребѐнку предлагается 

нарисовать образы, картинки, которые ему представляются во время прослушивания 

музыки; 

3-й (невербально-двигательный) вариант задания: ребѐнку предлагается 

двигаться под музыку так, как ему это представляется во время звучания 

музыкального фрагмента. 

Критерии оценки: 

 низкий уровень эмоционально-образного осмысления характеризуется 

уклонением (фактическим отказом) ребѐнка от проекции своих состояний или его 

неспособностью в ситуации музыкального воздействия даже на простейшее 

самовыражение своих впечатлений, мыслеобразов, настроений в невербально-

художественной, двигательной или вербальной форме. К этому же уровню относятся 

и неконгруэнтные формы самовыражения ребѐнка в ситуации музыкального 

стимулирования его эмоционального опыта; 

 средний (нормативный) уровень развития эмоциональной отзывчивости 

характеризуется способностью к конгруэнтно-репродуктивной форме отображения 

уже имеющегося опыта переживаний, состояний, мыслеобразов, вызванных 

воздействием музыкального фрагмента; соответствующей изобразительной и 

вербальной характеристикой ребѐнком своих переживаний и мыслеобразов основного 

содержания музыки (без особых детализаций своего отображения); 

 высокий уровень эмоциональной отзывчивости характеризуется конгруэнтной 

характеристикой осмысления эмоционально-образного содержания музыки. 

Креативность самовыражения ребѐнка в изобразительной, двигательной и словесной 

форме проявляется в следующих особенностях формы самовыражения: 

1. оригинальность (необычность, новизна) отображения мыслеобраза, идеи; 

2. детализация (разработанность) своей идеи или образа; 
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3. беглость порождения идей, т.е. способность порождать большое количество 

новых, но адекватных музыкальному воздействию мыслеобразов; 

4. гибкость, т.е. различность типов, видов, категорий идей и мыслеобразов на 

один музыкальный материал [2].  

Диагностика выявила, что из 15 обследуемых у 5 учащихся  высокий уровень 

эмоциональной отзывчивости, у  10 учащихся - средний уровень эмоциональной 

отзывчивости.  Мы считаем это хорошими показателями. Музыка романтиков  

развивает сферу чувств  и  благотворно  влияет на эмоциональный фон ребенка.  
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